
รากฐานอยา่งมัน่คง 

บทท่ี 31 – ความเช่ือคืออะไร?    

มาระโก 1:15 และกิจการ 16:31 

ข่าวประเสริฐคือข่าวดีท่ีวา่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พราะ

ความบาปของเรา พระองคท์รงถูกฝังไวแ้ละในวนัท่ีสามพระองคท์รง

เป็นข้ึนมาจากความตาย 

อยา่งไรกต็าม แค่เพราะส่ิงท่ีพระเยซูไดท้รงกระทาํเพื่อเรานั้น มนัก็

ไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนจะไดไ้ปสวรรคโ์ดยอตัโนมติั 

ของขวญัจากพระเจา้คือชีวตินิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต ์  

เช่นเดียวกบัของขวญัใดๆกต็าม มนัไม่ไดเ้ป็นของเราจนกวา่เราจะรับ

มนัมา ดงันั้นพระเจา้จึงทรงคาดหวงัการตอบสนองจากเรา การ

ตอบสนองนั้นคืออะไร? 

มาระโก 1:15 – “และตรัสว่า ‘เวลากาํหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักร

ของพระเจ้ากม็าใกล้แล้ว ท่านท้ังหลายจงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือข่าว

ประเสริฐเถิด’ ” 

ในบทเรียนท่ีแลว้ เราไดเ้รียนรู้เร่ืองการตอบสนองท่ีเป็นการกลบัใจ

ใหม่ ในบทเรียนน้ีเราจะศึกษาเร่ืองการตอบสนองท่ีเป็นความเช่ือ 



กิจการ 16:31 – “เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า ‘จงเช่ือวางใจในพระเยซู

คริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ท้ังครอบครัวของท่านด้วย’ ” 

ตามพระคาํขอ้น้ี มนุษยต์อ้งทาํอยา่งไรเพื่อท่ีจะไดรั้บความรอด? เขา

ตอ้ง “เช่ือวางใจในพระเยซูคริสต”์ เพื่อท่ีจะไดรั้บความรอด คุณตอ้ง

ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐดว้ยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์

เน่ืองจากเราไดรั้บความรอดโดยความเช่ือ เราจึงตอ้งเขา้ใจวา่ความเช่ือ

หมายถึงอะไร ความเช่ือไม่ไดห้มายถึงการรู้ขอ้เทจ็จริงในหวัของคุณ 

เราเรียกส่ิงน้ีวา่ ความรู้ท่ีสมองซ่ึงเป็นความศรัทธาทางปัญญา 

คุณอาจจะเช่ือวา่มีพระเจา้องคห์น่ึง และเช่ือวา่พระเยซูไดส้ิ้นพระชนม์

บนไมก้างเขนและเป็นข้ึนมาอีกคร้ัง แต่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีคุณ

เช่ือในหวัของคุณ น่ีไม่ใช่ความเช่ือแทท่ี้จะช่วยคุณใหร้อดจากบึงไฟ

นรก 

คุณอาจรู้เก่ียวกบัพระเจา้ แต่คุณกย็งัไม่รู้จกัพระเจา้ 

ความเช่ือตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว ้คือ การเช่ือวางใจในส่ิงท่ีพระเยซูได้

ทรงกระทาํเพื่อคุณแลว้ ส่ิงน้ีเรียกวา่ ความรู้ในใจ นัน่คือความเช่ือท่ี

แทจ้ริง ซ่ึงจะช่วยคุณใหร้อดจากบึงไฟนรก 



มีความแตกต่างระหวา่งการเช่ือในหวัของคุณ (ความรู้ท่ีสมอง) และ

การเช่ือในใจของคุณ (ความเช่ือวางใจ) แบบหน่ึงจะพาคุณไปสวรรค ์

ส่วนอีกแบบจะพาคุณไปนรก 

เราสามารถอธิบายความแตกต่างน้ีไดด้งัน้ี: ชายคนหน่ึงตรวจดูเกา้อ้ีตวั

หน่ึงและเช่ือ (ในหวัของเขา) วา่มนัสามารถรองรับนํ้าหนกัของเขาได ้

นัน่เป็นเพียงความรู้ท่ีสมองเท่านัน่ซ่ึงเป็นความศรัทธาทางปัญญา มนั

ไม่ใช่ความเช่ือท่ีแทจ้ริง  

ความเช่ือท่ีแทจ้ริงคือความเช่ือในใจของคุณ ความเช่ือในหวัของชาย

คนน้ีกลายมาเป็นความเช่ือในใจทนัทีท่ีเขาวางใจวา่เกา้อ้ีตวัน้ีรับ

นํ้าหนกัของเขาไดเ้ม่ือเขานัง่และท้ิงตวัลงไปบนเกา้อ้ีตวันั้น  

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีอธิบายความแตกต่างระหวา่ง “การเช่ือในหวัของ

คุณ” และ “การเช่ือในใจของคุณ” คือเร่ืองของชาร์ลส์ บลอนดิน 

(Charles Blondin)  

ชาร์ลส์ บลอนดิน คือนกักายกรรมผาดโผนระดบัโลก ซ่ึงเป็นผูท่ี้เดิน

บนลวดขึงขา้มนํ้าตกไนแองการา(Niagara Falls) ในปี ค.ศ. 1859 นํ้าตก

ไนแองการาคือ นํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งสหรัฐอเมริกา

กบัแคนาดา  



เขาแสดงกลเยอะแยะขณะขา้มลวดขึงน้ี และผูค้นมากมายกป็ระหลาด

ใจกบัทกัษะของเขา  

ชายคนหน่ึงท่ียนือยูใ่กล้ๆ แสดงความประหลาดใจต่อบลอนดิน บลอน

ดินจึงถามชายคนนั้นวา่ “คุณเช่ือไหมวา่ผมสามารถแบกคนๆหน่ึงขา้ม

นํ้าตกบนลวดขึงไปได?้”    

ชายคนนั้นมัน่ใจวา่เขาทาํไดแ้ละอยากจะเห็นเขาทาํ ชาร์ลส์ บลอนดิน

จึงถามชายคนนั้นวา่ “คุณจะยอมใหผ้มแบกคุณขา้มไปไหม?”  ชายคน

นั้นไม่เตม็ใจท่ีจะไวใ้จบลอนดินและไดป้ฏิเสธเขา  

ชายคนนั้น “เช่ือในหวัของเขา” วา่ชาร์ลส์ บลอนดิน สามารถแบกคน

เดินบนลวดขึงขา้มนํ้าตกไปได ้ เขามีแต่ความศรัทธาทางปัญญาเท่านั้น  

แต่เขาไม่มีความเช่ือท่ีแทจ้ริง หรือ “เช่ือในใจของเขา”  เขาไม่ไดเ้ช่ือ

วางใจวา่ชาร์ลส์สามารถทาํได ้  

ความเช่ือกค็งเป็นการวางใจบลอนดินและข้ึนไปข่ีหลงัของเขา   การ

แสดงผาดโผนคร้ังสุดทา้ยของบลอนดินท่ีนํ้าตกไนแองการาคือการ

แบกผูจ้ดัการของเขาเองขา้มลวดขึงนั้น ผูจ้ดัการของเขามีความเช่ือแท ้

กิจการ 16:31 กล่าววา่ “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะ

รอด” 



จากพระคาํขอ้น้ีคุณจะรอดจากบึงไฟนรกไดอ้ยา่งไร? คุณรอดไดโ้ดย

การเช่ือในพระเยซูคริสต ์

เช่นเดียวกบัท่ีผูจ้ดัการของบลอนดินมีความเช่ือแท ้(ความรู้ในใจ) โดย

การข้ึนไปข่ีหลงัของเขา คุณกต็อ้งมีความเช่ือแทใ้นองคพ์ระเยซูคริสต์

และวางใจพระองคด์ว้ยส้ินสุดใจของคุณเช่นกนั 

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 
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คาํถามบทเรียนท่ี 31 

1. ตามท่ีมาระโก 1:15 วา่ไว ้การตอบสนองของมนุษยต่์อข่าวประเสริฐ 

    อนัดบัแรกคือ การกลบัใจใหม่  จากนั้นคือ ____________________   

2. ตามท่ีกิจการ 16:31วา่ไว ้คนๆหน่ึงตอ้งทาํอะไรถึงจะไดรั้บความ 

    รอด?  ________________________  

3. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้การเช่ือในพระเยซูหรือความเช่ือในพระเยซู 

    หมายถึง การรู้เก่ียวกบัพระเยซู หรือความรู้ในหวัเก่ียวกบัพระเยซู 

    คริสต ์มนัเป็นเพียงความเช่ือในระดบัสติปัญญาเท่านั้น         

 ก. จริง     ข. เทจ็ 

4. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้การเช่ือในพระเยซูหรือความเช่ือในพระเยซู 

    หมายถึง การวางใจในพระเยซูจากใจของคุณ   

 ก. จริง     ข. เทจ็ 

5. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้คุณสามารถรู้เก่ียวกบัพระเจา้และยงัไม่รู้จกั 

    พระเจา้ได ้    

 ก. จริง     ข. เทจ็ 



6. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้มีความแตกต่างระหวา่งการเช่ือเก่ียวกบั 

    พระเยซู ซ่ึงเป็นความเช่ือระดบัสติปัญญาเท่านั้น กบัการเช่ือใน 

    พระเยซูในใจของคุณ        

 ก. จริง     ข. เทจ็ 

7. ตามท่ีเร่ืองราวในบทเรียนน้ีวา่ไว ้ชายคนนั้นท่ียนือยูข่า้งๆชาร์ลส์  

    บลอนดินเช่ือวา่ฝ่ายหลงัสามารถแบกคนขา้มนํ้าตกได ้อยา่งไรกต็าม  

    ความเช่ือของชายคนน้ีกเ็ป็นเพียงความเช่ือในแง่สติปัญญาเท่านั้น  

    เขาไดเ้ห็นบลอนดินแสดงกายกรรมหลายแบบแลว้และเช่ือในหวั 

    ของเขา ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีสมองวา่ชาร์ลส์ทาํได ้  

 ก. จริง     ข. เทจ็ 

8. อยา่งไรกต็าม เขากไ็ม่ไวว้างใจบลอนดินในใจของตนวา่ฝ่ายหลงั 

    สามารถแบกเขาขา้มนํ้าตกนั้นได ้เขาไม่เช่ือในใจของเขาวา่ 

    บลอนดินทาํไดจ้ริง  

 ก. จริง     ข. เทจ็ 

9. ตามท่ีเร่ืองราวในบทเรียนน้ีวา่ไว ้ผูจ้ดัการของบลอนดินมีความเช่ือท่ี 

    แทจ้ริงเม่ือเขาข้ึนข่ีหลงับลอนดิน   

 ก. จริง     ข. เทจ็ 



10. ตามท่ีพระคมัภีร์วา่ไว ้เหมือนกบัท่ีผูจ้ดัการของบลอนดินมีความ 

      เช่ือท่ีแทจ้ริง ดงันั้นเพื่อท่ีคุณจะไดรั้บความรอดและไปสวรรค ์คุณ 

      กต็อ้งมีความเช่ือท่ีแทจ้ริงและวางใจในพระเยซูคริสตด์ว้ยส้ินสุดใจ 

      ของคุณเช่นกนั   

 ก. จริง     ข. เทจ็ 

 


