
รากฐานอยา่งมัน่คง 

บทท่ี 30 – การกลบัใจใหม่คืออะไร?  

มาระโก 1:15 และ 1 เธสะโลนิกา 1:9 

ข่าวประเสริฐคือข่าวดีท่ีวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พราะ

บาปของเรา พระองคท์รงถูกฝังไวแ้ละในวนัท่ีสามพระองคท์รงเป็น

ข้ึนมาจากความตาย 

อยา่งไรกต็าม แค่เพราะส่ิงท่ีพระเยซูไดท้รงกระทาํเพื่อเรานั้น ไม่ได้

หมายความวา่ทุกคนจะไดไ้ปสวรรคโ์ดยอตัโนมติั 

ของขวญัจากพระเจา้คือชีวตินิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต ์เช่นเดียวกบั

ของขวญัใดๆกต็าม มนัไม่ไดเ้ป็นของเราจนกวา่เราจะรับมนัมา ดงันั้น

พระเจา้ทรงคาดหวงัการตอบสนองจากเรา การตอบสนองนั้นคืออะไร? 

มาระโก 1:15 – “และตรัสว่า ‘เวลากาํหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักร

ของพระเจ้ากม็าใกล้แล้ว ท่านท้ังหลายจงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือข่าว

ประเสริฐเถิด’ ” 

การตอบสนองของมนุษยต่์อข่าวประเสริฐคือ การกลบัใจใหม่เป็น

อนัดบัแรก จากนั้นกค็วามเช่ือ ในบทเรียนน้ีเราจะศึกษาเร่ืองการกลบั

ใจใหม่  ในบทเรียนถดัไปเราจะศึกษาเร่ืองความเช่ือ 



ส่ิงสาํคญัคือเราตอ้งเขา้ใจวา่พระคมัภีร์นิยามคาํวา่ กลบัใจใหม่ อยา่งไร

เพราะวา่พระเยซูตรัสวา่ถา้คุณไม่กลบัใจ คุณกจ็ะตอ้งตกนรก 

ลกูา 13:3 – “เราบอกท่านท้ังหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านท้ังหลายมิได้กลบั

ใจเสียใหม่กจ็ะต้องพินาศเหมือนกนั” 

ถา้ไม่มีการกลบัใจใหม่กไ็ม่มีความรอด คุณไม่สามารถไปสวรรคไ์ด้

โดยไม่มีการกลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง และนัน่เป็นเหตุวา่ทาํไมเราถึง

ตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํๆน้ี 

การกลบัใจใหม่หมายถึงอะไร? พระคมัภีร์ไดนิ้ยามความหมายของการ

กลบัใจใหม่ ในมทัธิว 21:28-29 

มทัธิว 21:28-29 – “28แต่ท่านท้ังหลายคิดเห็นอย่างไร ชายผู้หน่ึงมี

บตุรชายสองคน บิดาไปหาบตุรคนแรกว่า ‘ลกูเอ๋ย วนันีจ้งไปทาํงานใน

สวนองุ่นของพ่อเถิด’ 29บตุรคนนั้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป’ แต่ภายหลงั

กลบัใจแล้วไปทาํ” 

ในขอ้ 29 ลูกชายตอบวา่ไม่ไป แต่แลว้พระคมัภีร์กบ็อกวา่เขาไดก้ลบัใจ 

ผลท่ีไดจ้ากการกลบัใจคืออะไร? ลูกชายกลบัใจแลว้ไปทาํงานในสวน

องุ่น เขาเปล่ียนใจซ่ึงส่งผลเป็นการเปล่ียนแปลงในการกระทาํ 



ดงันั้น การกลบัใจใหม่ คือ การเปล่ียนใจซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในการกระทาํหรือทิศทาง ในเร่ืองของความรอดนั้นการ

กลบัใจใหม่ คือ การหนัเสียจากความบาปของเราและหนัมาหาพระเจา้ 

คนส่วนใหญ่เช่ือวา่พวกเขาเป็นคนดีและไม่สมควรท่ีจะตกนรก การ

กลบัใจใหม่เร่ิมตน้ดว้ยการยอมรับวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก 

เม่ือคุณมองเห็นความร้ายแรงแห่งความบาปของคุณ มนักย็อ่มทาํใหคุ้ณ

รู้สึกเสียใจอยา่งท่ีสุดเพราะวา่คุณรู้วา่คุณไดท้าํบาปต่อพระเจา้  

พระคมัภีร์เรียกความเสียใจน้ีวา่ ความเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทยัพระเจา้ 

2 โครินธ์ 7:10 – “เพราะว่าความเสียใจอย่างท่ีชอบพระทัยพระเจ้าย่อม

กระทาํให้กลับใจใหม่ ซ่ึงนาํไปถึงความรอด…” 

ความรู้สึกเสียใจอยา่งท่ีสุดน้ีไม่ใช่การกลบัใจใหม่ แต่มนันาํไปสู่การ

กลบัใจใหม่ท่ีแทจ้ริงและความปรารถนาท่ีจะหนัเสียจากความบาป เรา

พบตวัอยา่งหน่ึงของเร่ืองน้ีใน 1 เธสะโลนิกา 1:9 

1 เธสะโลนิกา 1:9 – “…และกล่าวถึงการท่ีท่านได้ละทิง้รูปเคารพและ

หันมาหาพระเจ้า เพ่ือรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเท่ียงแท้” 

รูปเคารพเป็นมากกวา่ส่ิงท่ีคุณบูชา   ส่ิงใดกต็ามท่ีคุณใหค้วามสาํคญั

มากกวา่พระเจา้ นัน่คือรูปเคารพในใจของคุณ 



สาํหรับบางคน การศึกษามีความสาํคญัมากกวา่พระเจา้ บางคนกเ็ห็นวา่

เงินมีความสาํคญัมากกวา่พระเจา้ และสาํหรับบางคน ตาํแหน่ง หนา้ท่ี

การงาน หรือบางทีอาจจะเป็นแฟนกมี็ความสาํคญัมากกวา่พระเจา้ 

บางคนมีรูปเคารพเป็นการเมาเหลา้หรือยาเสพติดในชีวติของเขา 

สาํหรับบางคน ศาสนาเทียมเทจ็ของพวกเขานั้นมีความสาํคญัมากกวา่

พระเจา้ 

การกลบัใจท่ีแทจ้ริงจะเห็นไดจ้ากการท่ีมนุษยห์นัเสียจากบาปเหล่าน้ี

และหนัมาหาพระเจา้ คุณสามารถเปล่ียนใจของคุณและพูดในใจไดว้า่ 

“ฉนัไม่อยากใหค้วามบาปเป็นส่วนหน่ึงของชีวติฉนัอีกต่อไปแลว้” 

ส่ิงน้ีส่งผลเป็นการเปล่ียนแปลงในดา้นทิศทางและการกระทาํ  เด๋ียวน้ี

คุณอยากติดตามพระเจา้และเช่ือฟังพระองคแ์ลว้ 

หากคุณยอมรับวา่ตนเองเป็นคริสเตียนแลว้ แต่ยงัต่อสูด้ิ้นรนเพื่อท่ีจะ

ใชชี้วติแบบคริสเตียน จงสาํรวจใจของคุณดูอีกที บางทีคุณอาจยงัไม่ได้

กลบัใจใหม่กไ็ด ้หากคุณยงัไม่ไดก้ลบัใจใหม่ คุณกไ็ม่ใช่คริสเตียนแท ้

กรุณาส่งขอ้ความถึงผม หากคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการเขา้

สู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ 

 



********** 

โปรดพิมพค์าํตอบและส่งใหเ้ราทางอีเมล, Facebook Messenger, LINE 

หรือ WhatsApp ถา้ผา่นเราจะส่งบทเรียนต่อไปใหคุ้ณ  ถา้หากคุณมี

คาํถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา 

Email: jntlange@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy 

Line ID: 0871937157 

WhatsApp: +66-87-193-7157 

 

คาํถามบทเรียนท่ี 30 

1. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ทุกคนจะไปสวรรคเ์พราะพระเยซูไดส้ิ้น  

    พระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อเราแลว้ 

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

2. ตามท่ีมาระโก 1:15 วา่ไว ้การตอบสนองของมนุษยต่์อข่าวประเสริฐ 

    อนัดบัแรกคือ ____________________ จากนั้นคือความเช่ือ  

mailto:jntlange@gmail.com
http://www.facebook.com/ThaiBibleStudy


3. ตามคาํตรัสของพระเยซูในลูกา 13:3 ถา้คุณไม่กลบัใจใหม่ คุณกจ็ะ 

    ไม่ไดไ้ปสวรรค ์  

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

4. ตามท่ีมทัธิว 21: 29 วา่ไว ้ลูกชายคนนั้นกล่าววา่เขาจะไม่ไป จากนั้น 

    พระคมัภีร์กล่าววา่เขาทาํอะไร? 

 ก. เขาอยูบ่า้น    ค. เขาไปบา้นเพื่อน  

 ข. เขารับประทานอาหารเชา้   ง. เขากลบัใจ   

5. ตามท่ีมทัธิว 21: 29 วา่ไว ้อะไรเป็นผลลพัธ์ของการกลบัใจของเขา?   

    ____________________  

6. ตามท่ีมทัธิว 21: 29 วา่ไว ้นิยามของการกลบัใจใหม่คือ การปล่ียน 

    แปลงความคิดซ่ึงส่งผลเป็นการเปล่ียนแปลงในการกระทาํหรือ 

    ทิศทาง ในเร่ืองของความรอด การกลบัใจใหม่คือ การหนัเสียจาก 

    ความบาปของเราและการหนัมาหาพระเจา้    

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

7. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้สาํหรับความรอด การกลบัใจใหม่เร่ิมตน้ดว้ย 

    การยอมรับวา่คุณเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก     

 ก. จริง  ข. เทจ็ 



8. ตามท่ี 2 โครินธ์ 7:10 วา่ไว ้การรู้สึกเสียใจลึกๆเพราะความบาปของ 

    คุณไม่ใช่การกลบัใจใหม่ แต่จะนาํไปสู่การกลบัใจใหม่ มนัเป็น 

    ความปรารถนาท่ีจะหนัเสียจากความบาปของคุณและหนัมาหา 

    พระเจา้  

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

9. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้ รูปเคารพในใจของคุณคือ อะไรกไ็ดท่ี้สาํคญั 

    มากกวา่พระเจา้      

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

10. ตามท่ี 1 เธสะโลนิกา 1:9 วา่ไว ้การกลบัใจใหม่ท่ีแทจ้ริงถูกพบเห็น 

      ในการหนัเสียจากรูปเคารพและหนัมาหาพระเจา้  

 ก. จริง  ข. เทจ็ 

 


