
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ 

บทที ่11: ด าเนินชีวติโดยความเช่ือ 

จุดประสงค์: ในฐานะคริสเตียน พระเจา้ทรงเรียกเราให้ด าเนินชีวิตแห่งความเช่ือ คือใหด้ าเนินชีวิตโดยความ

เช่ือ ในบทเรียนน้ี เราจะไดเ้รียนรู้วา่ความเช่ือคืออะไร ความเช่ือเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และเราจะใชค้วามเช่ือของ

เราอยา่งไร 

ข้อพระคัมภีร์หลกั: โรม 1:16-17  16 เพราะว่าขา้พเจา้ไม่มีความละอายในข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประ   

เสริฐนั้นเป็นฤทธ์ิเดชของพระเจา้ เพื่อให้ทุกคนท่ีเช่ือไดรั้บความรอด พวกยิวก่อน แลว้พวกคนต่างชาติดว้ย 

17 เพราะวา่ในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจา้ก็ไดส้ าแดงออก โดยเร่ิมตน้ก็ความเช่ือ สุดทา้ยก็

ความเช่ือ ตามท่ีพระคมัภีร์มีเขียนไวว้า่ คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ำรงอยู่โดยควำมเช่ือ 

ในโรม 1:17 พระเจา้ทรงบอกกบัเราวา่พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราด าเนินชีวิตโดยความเช่ือ และทุกๆ กา้วยา่ง

ควรเป็นกา้วแห่งความเช่ือ ในขณะท่ีเราเรียนรู้หลกัการต่างๆ ในบทเรียนน้ี เราจะเร่ิมเรียนรู้ถึงวิธีด าเนินชีวติ

ดว้ยความเช่ือ ในขณะท่ีเราด าเนินชีวิตดว้ยความเช่ือ เราสามารถใชค้วามเช่ือของเราในการรับส่ิงต่างๆ จาก

พระเจา้และมีชยัชนะในชีวติ 

ก. ความเช่ือคืออะไร 

1. ความหมายของความเช่ือตามพระคัมภีร์ 

1.1 ฮีบรู 11:1    11 ความเช่ือคือความแน่ใจในส่ิวท่ีเราหวงัไว ้เป็นความรู้สึกมัน่ใจว่า ส่ิงท่ียงั

ไม่ไดเ้ห็นนั้นมีจริง 

1.1.1 ความเช่ือท าใหค้วามหวงัของเรามีตวัตนข้ึนมา 

1.1.2 ความเช่ือคือหลกัฐานท่ีอยูใ่นหัวใจของเราท่ีแสดงว่าส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นนั้นมีจริง

และเป็นของเราแลว้ 

1.2 มาระโก 10:46-52 พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดท่ีช่ือวา่ บารทิเมอสั 

46 ฝ่ายพระ เยซูกบัพวกสาวกมายงัเมืองเยรีโค และเม่ือพระ องคเ์สด็จออก จากเมืองเยรีโคกบัพวก

สาวกและประชา ชนเป็นอนัมาก มีคน ตา บอดคน หน่ึงช่ือ บารทิเมอสั ซ่ึงเป็นบุตรของทิเมอสั นัง่

ขอ ทานอยู่ท่ีริมหน ทาง 47 เม่ือคน นั้นไดย้ินว่าพระ เยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงร้องเสียง ดงัวา่ 

“ท่านเยซู บุตรดาวดิเจา้ขา้ ขอทรงเมตตาขา้ พระ องคเ์ถิด” 48 มีหลายคนหา้มใหเ้ขาน่ิงเสีย แต่เขา

ยิ่งร้องเสียง ดงัข้ึนวา่ “บุตร ดาวิดเจา้ ขา้ ขอทรงเมตตาขา้ พระ องคเ์ถิด” 49 พระ เยซูทรง หยุดประ

ทบัยืนอยู ่แลว้ตรัสสั่งให้เรียกคน นั้นมา เขาจึงเรียกคนตา บอดนั้น วา่แก่เขาวา่ “จงช่ืน ใจและลุก

ข้ึนเถิด พระ องคท์รงเรียกเจา้” 50 คนนั้นก็ทิ้งผา้ ห่มเสีย ลุก ข้ึนมาหาพระ เยซู 51 พระ เยซูจึงตรัส

ถามเขาวา่ “เจา้ปรารถนาจะใหเ้ราท าอะไรใหเ้จา้” คนตา บอดนั้นทูลพระ องคว์า่ “พระ อาจารยเ์จา้ 



ขา้ ขอโปรดให้ตาขา้ พระ องคเ์ห็นได”้ 52 พระ เยซูตรัสแก่เขาวา่ “จงไปเถิด ความ เช่ือของเจ้าได้

กระท าให้เจ้าหายปกติแล้ว” ในทนั ใดนั้นคนตา บอดนั้นก็เห็นได ้และไดเ้ดิน ทางตามพระ องคไ์ป 

1.2.1 ความเช่ือของเขาท าใหส่ิ้งท่ีเขาหวงัไวมี้ตวัตนข้ึนมา 

1.3 ความเช่ือคือวธีิทีเ่รารับทุกส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงโปรดประทานให้เรา 

1.3.1 ฮีบรู 6:12 12 เราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉ่ือย ชา้ แต่ให้ตามเยี่ยงอยา่งแห่งคนเหล่า

นั้นท่ีอาศยัความเช่ือและความเพียร จึงไดรั้บตามพระ สัญญาเป็นมรดก 

1.4 ทุกส่ิงเป็นไปได้โดยความเช่ือในพระเจ้า 

1.4.1 มาระโก 9:23   23 พระ เยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นวา่ “ ‘ถา้ช่วยได’้ น่ะหรือ ใครเช่ือก็ท า

ใหไ้ดทุ้กส่ิง” 

1.5 โดยความเช่ือท่านสามารถเอาชนะทุกส่ิงทีอ่ยู่ในโลกนีไ้ด้ 

1.5.1 1 ยอห์น 5:4    4 เพราะทุก คนท่ีเกิดจากพระ เจา้ ก็มีชยัต่อโลก และความเช่ือของเรา

น่ี แหละเป็นชยั ชนะท่ีชนะโลก 

1.5.2 โดยความเช่ือท่านสามารถเอาชนะการโจมตีของมารซาตาน ความทา้ทายในชีวิต 

ปัญหาต่างๆ และทุกส่ิงท่ีอยูใ่นโลกท่ีไม่ใช่น ้าพระทยัของพระเจา้ได ้

ข. ความเช่ือเกดิขึน้ได้อย่างไร? 

1. เราได้เห็นแล้วว่าความเช่ือคืออะไร ดังน้ันค าถามคือ เราจะมีความเช่ือเช่นนีไ้ด้อย่างไร? 

2. โดยการได้ยนิพระวจนะของพระเจ้า 

2.1 โรม 10:17   17 ฉะนั้นความเช่ือเกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกิดข้ึนไดก้็เพราะ

การประกาศพระ คริสต ์ 

3. ความเช่ือในการได้รับความรอดเกดิขึน้ได้โดยการได้ยนิ 

3.1 โรม 10:13-14      13 เพราะวา่ ผูท่ี้ร้องออกพระ นามขององคพ์ระ ผูเ้ป็นเจา้จะรอด14 แต่ผูท่ี้

ยงัไม่เช่ือในพระ องค ์จะทูลขอต่อพระ องคอ์ยา่ง ไรได ้และผูท่ี้ยงัไมไ่ดย้นิถึงพระ องค ์จะเช่ือใน

พระ องคอ์ยา่ง ไรได ้และเม่ือไมมี่ผูใ้ดประกาศใหเ้ขาฟัง เขาจะไดย้นิถึงพระ องคอ์ยา่ง ไรได ้

4. ความเช่ือในการรับการรักษาโรคเกดิขึน้ได้จากการได้ยนิ 

4.1 มาระโก 5:25-34   25 มีผูห้ญิงคน หน่ึงเป็นโรคตกโลหิตไดสิ้บ สองปีมาแลว้ 26 ไดท้น ทุกข์

ล าบากมามาก มีหมอหลายคนมารักษา และไดเ้สียทรัพยจ์นหมดส้ิน โรคนั้นก็มิไดบ้รรเทา แต่

ยิง่ก าเริบข้ึน 27 คร้ันผูห้ญิงนั้นไดย้ินถึงเร่ืองพระ เยซู เขาก็เดินปะ ปนกบัประชา ชน ท่ีเบียด เสียด

ขา้ง หลงัพระ องค ์และไดถู้กตอ้งฉลอง พระ องค ์28 เพราะคิดวา่ “ถา้เราไดแ้ตะ ตอ้งแต่ฉลอง พระ 

องค์ เราก็จะหายโรค” 29 ในทนั ใดนั้นโลหิตท่ีตกก็หยุดแห้งไป และผูห้ญิงนั้นรู้ สึกตวัว่าโรค 

หายแลว้ 30 บดั เด๋ียวนั้น พระ เยซูทรงรู้ สึกวา่ฤทธ์ิซ่านออก จากพระ องคแ์ลว้ จึงเหลียว หลงัตรัส



วา่ “ใครถูกตอ้งเส้ือของเรา” 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลวา่ “พระ องคท์รงเห็นแลว้วา่ประชา ชนก าลงั

เบียด เสียดพระ องค์ และพระ องค์ยงัจะทรง ถามอีกหรือว่า ‘ใครถูกตอ้งเรา’ ” 32 แลว้พระ เยซู

ทอด พระ เนตรดูรอบ ประสงคจ์ะเห็นผูห้ญิงท่ีไดก้ระท าส่ิงนั้น 33 ฝ่ายผูห้ญิงนั้นก็กลวัจนตวัสั่น 

เพราะรู้เร่ืองท่ีเป็นแก่ตวันั้น จึงมากราบลง ทูลแก่พระ องคต์ามจริงทั้งส้ิน 34 พระ องคจึ์งตรัสแก่

ผูห้ญิงนั้นวา่ “ลูก หญิงเอ๋ย ท่ีเจา้หายโรคนั้นก็เพราะเจา้เช่ือ จงไปเป็นสุขและหายโรคน้ีเถิด” 

5. ให้ค้นข้อพระคัมภีร์ที่ได้สัญญาถึงส่ิงที่ท่านต้องการให้พบ และเร่ิมใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์

เหล่าน้ัน การได้ยนิพระวจนะจะท าให้ความเช่ือเกดิขึน้ 

ค. เราจะใช้ความเช่ือของเราอย่างไร?  

1. การมีความเช่ือในหัวใจอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  แต่ความเช่ือในหัวใจของเราจ าเป็นตอ้วถูก

ปลดปล่อยออกมาดว้ย 

1.1 ยากอบ 2:17, 22   17 ความเช่ือก็เช่นเดียว กนั ถา้ไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล  22 ท่านทั้ง หลายก็

เห็นแลว้วา่ ความเช่ือมีก าลงัร่วมกบัการประพฤติตามของท่าน และความเช่ือนั้นจะบริบูรณ์ดว้ย

การประพฤติ 

2. หนทางหลกัทีเ่ราใช้ความเช่ือของเราคือ โดยการพูดส่ิงทีเ่ราเช่ือในหัวใจออกมา 

2.1 น่ีคือวธีิท่ีท่านไดรั้บความรอด 

2.1.1 โรม 10:9-10    9 คือวา่ถา้ท่านจะรับดว้ยปากของท่านวา่ พระ เยซูทรงเป็นองคพ์ระ 

ผูเ้ป็นเจา้ และเช่ือในจิตใจวา่ พระ เจา้ไดท้รง ชุบพระ องคใ์หเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย 

ท่านจะรอด 10 ดว้ย วา่ ความเช่ือดว้ยใจก็น าไปสู่ความชอบ ธรรม และการยอม รับ

สัจจะของพระ เจา้ดว้ยปากก็น าไปสู่ความรอด 

2.2 มาระโก 11:23   23 เราบอกความ จริงแก่ท่านวา่ ถา้ผูใ้ดๆจะสั่งภูเขาน้ีวา่ ‘จงลอยไปลงทะเล’ 

และมิไดส้งสัยในใจแต่เช่ือวา่จะเป็นไปตามท่ีสั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบความเข้าใจ 
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ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

 

1. ความเช่ือคืออะไร? 

1. ความเช่ือท าใหส่ิ้งท่ีเราหวงัไวมี้ตวัตนข้ึนมา 

2. ความเช่ือคือหลกัฐานของส่ิงท่ีมองไม่เห็น 

 

2. เราจะรับส่ิงท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานใหเ้ราอยา่งไร? 

1. รับโดยความเช่ือ 

 

3. เราจะมีความเช่ือไดอ้ยา่งไร? 

1. โดยการไดย้นิ และไดย้นิพระวจนะของพระเจา้ 

 

4. เหตุใดเราจึงจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือของเรา? 

1. เพราะความเช่ือท่ีปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผล 

 

5. จะเกิดอะไรข้ึนกบัความเช่ือของเราเม่ือเราใชค้วามเช่ือ? 

1. ความเช่ือของเราจะบรรลุผล 

 

6. หนทางท่ีเราใชค้วามเช่ือของเรา 2 หนทางคืออะไร? 

1. โดยการพดูส่ิงท่ีเราเช่ือในหวัใจของเราออกมา 

2. โดยความประพฤติท่ีสอดคลอ้งกนักบัความเช่ือของเราและการประพฤติตามพระวจนะของพระ

เจา้ 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 
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ส าหรับน้องเลีย้ง 

 

1. ความเช่ือคืออะไร? 

1.  

 

2.  

 

2. เราจะรับส่ิงท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานใหเ้ราอยา่งไร? 

1.  

 

3. เราจะมีความเช่ือไดอ้ยา่งไร? 

1.  

 

4. เหตุใดเราจึงจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือของเรา? 

1.  

 

5. จะเกิดอะไรข้ึนกบัความเช่ือของเราเม่ือเราใชค้วามเช่ือ? 

1.  

 

6. หนทางท่ีเราใชค้วามเช่ือของเรา 2 หนทางคืออะไร? 

1.  

 

2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


