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บทที่  4 
ความเชื่อที่มีตอพระเจา (Faith  toward  God) 

 
จุดประสงค 
 -   เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ 
 -   ใหคําจํากดัความของคาํวา  ความเชื่อ 
 -   บอกชนิดตาง ๆ ของความเชื่อ 
 -   ใหคําจํากดัความ "ความเชื่อที่มีตอพระเจา" 
 -   อธิบายวาเหตุใดความเชื่อในพระเจาจึงสําคัญ 
 -   อธิบายวาเหตุใดความเชื่อจึงสามารถเพิ่มขึน้ได 
 
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ 
 “แตถาไมมีความเชื่อแลว  จะเปนทีพ่อพระทัยของพระเจาก็ไมไดเลย  เพราะวาผูที่
จะมาเฝาพระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํารงพระชนมอยู  และพระองคทรงเปนผู
ประทานบาํเหน็จใหทกุคนที่แสวงหาพระองค”   (ฮีบรู 11.6) 
 

คํานํา 
 หลักขอเชื่อพื้นฐานขอทีส่องคือ   "ความเชื่อทีม่ีตอพระเจา" 
 "ความเชื่อทีม่ีตอพระเจา"  อาถึงทาทีของคุณที่มตีอพระเจา  บางคนเกลยีดพระ
เจาและกบฎตอสูพระองค  บางคนกลัวพระองค  ทาทีของคณุควรเปนทาทีที่มีความเชื่อ
ในพระเจา 
 ความเชื่อและการสํานกึผิดเปนสิ่งจาํเปนทั้งสองประการสําหรบัการกลับใจที่
แทจริง  การหันมาหาพระเจาโดยไมละทิ้งบาปไมใชการกลับใจที่แทจริง  การพยายามละ
ทิ้งบาปโดยไมหันมาหาพระเจา  โดยความเชื่อจะสิน้สุดลงดวยความลมเหลว 
 งานรับใชของเปาโลที่มีตอคนไมเชื่อคือ 
 “ทั้งเปนพยานแกพวกยวิและพวกกรีกงึเรื่องการกลบัใจใหมเฉพาะพระเจาและ
ความเชื่อในองคพระเยซูคริสตเจาของเรา”    (กิจการ 20.21)  
  
 การสํานกึผิดและความเชือ่ที่มีตอพระเจาเปนสิ่งสําคัญสําหรับความรอด 
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 คําจํากัดความ 
ความเชื่อ (Faith) หมายึงเชือ่ (believe) และมีความแนใจในบางสิง่  การเชื่อ (believe) 

หมายึงมีความไวใจ  คําวาเชื่อ (Faith, believe) และไวใจหมายถึงสิง่เดียวกัน  เราใชคําเหลานีใ้น
เรื่องเกี่ยวกับพระเจา 
 พระคัมภีรนยิามคําวาความเชื่อวาคือ “สสารของสิง่ทีห่วงัไว  เปนหลกัฐานของสิ่งที่ยงั
ไมเห็น” (ฮีบรู 11.1) 
 
The  Amplified Bible  เพิ่มเติมคํานิยามนี้วา 
 ความเชื่อคือความแนใจ  ความมัน่ใจ  หวัขอของสิ่งที่เราหวังไว  เปนการพิสูจน
สิ่งที่เรายังไมเห็นและการทําใหเชื่อือึงความเปนจรงิ  ความเชือ่คือการรับเอาวาเปนความ
จริงในสิ่งที่ไมไดเปดเผยแกการสัมผัส 
 ความเชื่อใหความแนใจวาสิ่งตาง ๆ ที่สัญญาไวในอนาคตนั้นเปนจริงและสิ่งที่ยงั
ไมเห็นนั้นเปนจริง 
 
ความหวัง 
 ความเชื่อแตกตางจากความหวงั  ความหวังเปนความปรารนาหรือทาทขีองการ
คาดหวังเกี่ยวกับสิ่งในอนาคต 
 ความเชื่อคือ  เชื่อในบางสิ่งที่คุณไมอาจเห็นแตมีความแนใจวาคุณไดรับแลว 
 ความหวังอยูในความคิด  ความเชื่ออยูในจิตใจ 
 “แตเมื่อเราเปนของกลางวันแลว  ก็อยาใหเราเมามาย  จงสวมความเชือ่กับความรักเปน
เกราะปองกันอก  และสวมความหวงัที่จะไดความรอดเปนหมวกเหลก็”  

(1เธสะโลนิกา 5.8) 
  
 ในขอนี้  ความเชื่อเกีย่วพันกับบรเิวณจิตใจ  เชน เกราะปองกันอก  ความหวงั
เปนหมวกเหล็กซ่ึงเกี่ยวกบัศรีษะ 
 ความหวังเปนทาทีทางความคิดของการคาดหวังในอนาคต  ความเชื่อเปนสภาวะ
ของจิตใจเกดิผลเปนความเชื่อในพระเจา 
 “ดวยวาความเชื่อดวยใจก็นําไปสูความชอบธรรม  และการยอมรับสัจจะของพระ
เจาดวยปากก็นําไปสูความรอด”     (โรม 10.10) 
 
 ไมเปนการเพียงพอที่จะยอมรับพระกิตติคุณดวยความคิด  นี่ไมใชความเชือ่ใน
พระคัมภีร และไมเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงในชีวติคุณ 
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 ความเชื่อที่แทจริงในพระคัมภีร  เชื่อดวยใจ  จะเกดิผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตของคณุ  ซ่ึงมีผลตอประสบการณในปจจุบันไมใชสิ่งที่หวังไวในอนาคต 
 
ความคิดเหนือวัตถุส่ิงของ 
 ความเชื่อไมใชอยางเดียวกับ “ความคิดเหนือวัตุสิ่งของ”   ซ่ึงมีศาสนาบางแหง
สอน ความคิดเหนือวัตถุสิ่งของ สอนวาคนสามารเอาชนะปญหาทุกอยางในโลกจริง  ๆ  
ได (คือโลกวัตถุ) โดยการใชความคดิ,เหตุผลหรอืความตั้งใจของตน  คําสอนนี้เปนคํา
สอนที่มีมนษยเปนศนูยกลาง  เขาพ่ึงตนเองและไมพึ่งพระเจา "ความคิดเหนือวัตุ" ไมไดมี
พื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา 
 ความเชื่อมีพระเจาเปนศนูยกลาง  เปนของประทานจากพระเจา  ไมใชสิ่งทีม่นุษย
ทําขึ้นโดยความพยายามของตนเองดวยความคิดของเขา 
 
ชนิดของความเชื่อ    ความเชื่อมีหลายชนิด 
 
ความเชื่อตามธรรมชาติ (Natural  Faith)  
 นี่เปนความไววางใจตามธรรมชาติในสิ่งที่พสิูจนแลววามั่นคง  เชน  ความเชื่อที่วา
เกาอ้ีที่คุณนัง่อยูจะรองรบัคุณไวได 
 ความเชื่อนี้ไมใช "ความเชื่อที่มีตอพระเจา"  เปนความเชื่อตามธรรมชาติในสิ่งที่
อยูรอบ ๆ คุณ  ซ่ึงคุณไดเรียนรูโดยประสบการณวาไวใจได  
 
ความเชื่อในการชําระตัวถวาย (Sanctifying  Faith) 
 “ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว  ขาพเจาเองไมมีชีวิตอยูตอไป  แตพระคริสต
ตางหากที่มีชวีิตในขาพเจา  ชีวิตซ่ึงขาพเจาดําเนินอยูในรางกายขณะนี้  ขาพเจาดําเนิน
อยูโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจาผูไดทรงรักขาพเจา  และไดทรงสละพระองคเอง
เพื่อขาพเจา”       (กาลาเทีย  2:20) 
 
 ความเชื่อในการชาํระตัววายทาํใหผูเชื่อสามารมีชวีิตที่บรสิุทธิไ์ดภายหลังการกลับ
ใจ  คุณจะเรยีนรูมากขึ้นเกี่ยวกับการชาํระตัวในบทสุดทายของการศกึษานี ้ เมื่อเราพูดึง
เรื่องการเติบโตึงความไพบูลย   
 ความเชื่อที่มตีอพระเจารวมึงความเชือ่ในการชาํระตัววาย  ซ่ึงเปนการเชื่อวาคุณ
สามารมีชวีิตที่บริสุทธิ์ได    คุณไมไดทาํดวยความสามารของคุณเอง  แตโดยทางอํานาจ
ของพระเจาซ่ึงอยูภายในตัวคุณ 
 
ความเชื่อในการปองกันตัว  (Defensive  Faith) 
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 ความเชื่อเปนอาวุธประการหนึ่งสําหรบัตอสูกับอาวุธฝายวิญญาณ  คือซาตาน 
 “และพรอมกับส่ิงทัง้หมดนี้  จงเอาความเชือ่เปนโล  ดวยโลนั้นทานจะไดดับลูกศรเพลิง
ของพญามารเสีย”        (เอเฟซัส  6:16) 
  
 ซาตานจะพยายามโจมตีความเชื่อของคุณ  โดยการสง  "ลูกศร"  ของความไมเชื่อ
เขามาในความคิดของคุณ  การมีความเชื่อในพระเจาทําใหคุณมีการปองกันฝายวิญญาณ
ตอการโจมตนีั้น 
 
ความเชื่อที่ทําใหรอด  (Saving  Faith)   
 “เหตุฉะนั้น  เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว  เราจึงมสีันติสขุใน
พระเจาทางพระเยซูครสิตเจาของเรา”                  (โรม 5:1)  
 
 ความเชื่อที่มตีอพระเจาบวกกับการสาํนึกผิดที่แทจริงจะเปนความเชื่อที่ทาํใหรอด  
ความรอดคือรับรู  เชื่อและยอมรับพระกิตติคุณเปนการสวนตัว 
 ความเชื่อที่ทาํใหรอดจะตองมีการตอบสนองเปนสวนตัวตอพระเจา  ไมมีผูใดจะ
ตอบสนองในนามของผูอ่ืน  แตละคนจะตองไดรบัความรอดโดยการตอบสนองของเขา
เองตอพระกติติคุณ 
 ความเชื่อเปนขอเท็จจริง  เปนของประทานจากพระเจา  เพื่อใหมนุษยสามาร
ไดรับความรอด 
 “ดวยวาซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ  และมิใชโดยตัวเรา
ทั้งหลายกระทาํเอง  แตพระเจาทรงประทานให”          (เอเฟซัส 2:8) 
 
 แตความเชื่อก็เปนการกระทําดวย แตละคนจะตองปฎิบัติบนความเชื่อที่พระเจา
ประทานแกเขา   ความเชือ่ที่มีตอพระเจาคือ  การตอบสนองของคุณและการปฎิบัติของ
คุณโดยความเชื่อที่มีตอพระองค 
 ภายหลังจากที่คุณมีประสบการณใน  “ความเชื่อที่มตีอพระเจา”  และกลายเปนผู
เชื่อ  ผลฝายวิญญาณของความเชื่อและของประทานของความเชื่อทั้ง  2  ประการนีจ้ะ
เพิ่มความเชือ่ของคุณที่มตีอพระเจา  เราจะพูดึงของประทานและผลของความเชื่ออยาง
ละเอียด  ในวิชาทีว่าดวย  “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ”์ 
 

ความเชื่อที่วางผิดที่ 
 หลักขอเชื่อที่คุณกําลังศกึษาเรยีกวา  “ความเชื่อทีม่ีตอพระเจา”  ไมใชความเชื่อ
ทั่ว ๆ ไป  เปนความเชื่อทีมุ่งตรงไป 
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 คุณอาจมีความเชื่อที่วางผิดที่  ความเชื่อที่มุงไปผิดที่อาจเปนดังนี้ 
 
ความเชื่อในอาวุธธรรมชาติ 
 “เพราะขาพระองคไมวางใจในคันธนูของขาพระองค  และดาบของขาพระองคชวยขา
พระองคไมได”      (สดุดี 44:6) 
 
ความเชื่อในบุคคลที่ยิ่งใหญ 
 “อยาวางใจในเจานาย  ในบุตรของมนุษย  ซ่ึงไมมคีวามชวยเหลืออยูในตัวเขา” 
        (สดุดี 146:3) 
ความเชื่อในตนเอง              
 “บุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเองเปนคนโง  แตบุคคลที่ดําเนินในปญญาจะ
ไดรับการชวยกู”                                    (สุภาษิต  28:26) 
 
ความเชื่อในรูปเคารพ 
 “เขาทัง้หลายจะหนักลับ  และตองขายหนาอยางที่สุด  คือผูที่วางใจในรูปแกะสลัก  ผูที่
กลาวแกรูปเคารพหลอวา  ทานเปนพระของเรา”     (อิสยาห  42:17) 
 
ความเชื่อในผูเผยพระวจนะเท็จ 
 “อยาไววางใจในคําหลอกลวงเหลานีท้ี่วา...ดูเถิดเจาวางใจในคําหลอกลวงอยาง
ไมไดประโยชนอะไรเลย”                                                    (เยเรมีย  7:4,8) 
 
ความเชื่อในพลังธรรมชาติ     
 “บางก็โออวดเรื่องรถรบ  บางก็เรื่องมา  แตเราอวดเรื่องพระนามพระเจาของเรา” 
        (สดุดี   20:7) 
 
ความเชื่อในความร่ํารวยมั่งคั่ง 
 “จงดูบุรุษผูไมใหพระเจาเปนที่ล้ีภัยของตน  แตไวใจในความมัง่คั่งอันอดุมของเขา  เขา
เสริมกําลงัในความชัว่รายของเขา” 
 
ความเชื่อในเพื่อน 
 “แมวาเพื่อนในอกของขาพระองค      ผูซึง่ขาพระองคไววางใจ  ผูรับประทานอาหารของ
ขาพระองคกย็กซนเทาใสขาพระองค”  (สดุดี 41:9) 
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 การมีความเชื่อไมเปนการเพียงพอ  ความเชื่อของคุณอาจอยูผิดที่ได  ความเชื่อที่
ถูกตองคือความเชื่อทีมุ่งตรงไปเปน  “ความเชื่อที่มตีอพระเจา” 
 
ความสําคัญของความเชื่อ 
 มีเหตุผล 2 ประการที่วาเหตุใดความเชื่อที่มีตอพระเจาจึงเปนสิง่จําเปน 
เปนสิ่งจําเปนสําหรับความรอด 
 เหตุผลประการแรกที่ความเชื่อที่มีตอพระเจาสําคัญคือวาคุณไมสามารรอดได
หากปราศจากความเชื่อเชนนี ้
 
 “ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด  แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ” 
        (มาระโก 16:16) 
 “ดวยวาซ่ึงเราทั้งหลายรอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ”   
        (เอเฟซัส 2:8) 
 “ที่ตกตามหนทางไดแกคนเหลานั้นที่ไดยิน  แลวมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจ
ของเขา  เพื่อไมไหเชื่อและรอดได”                                            (ลูกา 8:12) 
 
คุณไมสามารทําใหพระเจาพอพระทยัไดหากปราศจากความเชื่อ 
 นี่เปนเหตุผลประการที่สอง 
 “แตถาไมมีความเชื่อแลว  จะเปนที่พอพระทัยก็ไมไดเลย  เพราะวาผูที่จะมาเฝา
พระเจาไดนัน้ตองเชื่อวาพระองคดํารงคพระชนมอยู  และพระองคเปนผูประทานบําเหนจ็
ใหแกทุกคนที่แสวงหาพระองค”                                                (ฮีบรู  11:6) 
 

 
 
 

 
ระดับของความเชื่อ 

 พระคัมภีรบอกวา  ความเชื่อมีหลายระดับ  พระเยซูพูดึงคนที่ไมไดใชความเชื่อ
ของเขาวาเปนคน  "ไมมคีวามเชื่อ"  (มัทธิว 17:17)  พระองคพูดึงคนที่มีความเชื่อนอย  
(มัทธิว 6:30,8:26, 
14:31, ลูกา 12:28)  และผูที่มีความเชือ่มาก (มัทธวิ 8:10, 15:28, ลูกา 7:9) “...สมกบัขนาด
ความเชื่อทีพ่ระเจาไดทรงโปรดประทานแกทาน” (โรม 12:3)  ผูเชื่อแตละคนมีความเชื่อ
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บางประการเพราะวาโดยความเชื่อคณุจึงไดรบัความรอด“ดวยวาซึง่เราทั้งหลายรอดก็รอด
โดยพระคุณเพราะความเชือ่” (เอเฟซัส 2:8) 
  

จะเพิ่มความเชื่อไดอยางไร 
 ความเชื่อในการชาํระตัวถวายชวยใหคุณมีชีวิตทีบ่ริสุทธิ์  ความเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะทํา
ใหคุณไปถึงความไพบูลยได 
 ความเชื่อในการปองกันตัวเปนโลปองกันคุณจากการโจมตขีองศัตรูคือซาตานา
คุณเพิ่มความเชื่อของคณุ  คุณก็เพิม่อํานาจในการปองกันฝายวิญญาณ 
 พระคัมภีรบอกวาจะเพิ่มเติมความเชือ่ไดอยางไร 
 “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน  และการไดยินเกิดขึ้นไดก็เพราะการ
ประกาศพระคริสต”                                 (โรม  10:17) 
 
 คุณเพิ่มเติมความเชื่อที่มตีอพระเจา โดยการฟงพระวจนะของพระเจากอนเพื่อ
สํานกึบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  ความเชื่อในการชวยใหรอดมาจาก
การฟงพระวจนะของพระเจา 
 หลังจากคุณไดรับความรอดแลว  คําสอนและการเทศนาจากพระคัมภีรตอไปจะ
ชวยเพิ่มเติมความเชื่อของคุณ  ยิ่งคุณไดฟงพระวจนะของพระเจามากเทาไร  ความเชือ่
ของคุณกจ็ะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น 
 ความเชื่อเพิม่มากขึ้นเทาไรก็งายที่จะมีชีวิตที่บรสิทุธิ์ และปองกันการโจมตีฝาย
วิญญาณจากศัตรู   แตเพยีงความเชื่อเล็กนอยก็มีอํานาจมาก 
  
 พระเยซูตรสัตอบเขาวา  “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา   าทานมีความเชื่อเทา
เมล็ดหนึง่ทานจะสั่งภูเขานี้วา  จงเลื่อนจากทีน่ี่ไปที่โนนมันก็จะเลื่อน  ส่ิงหนึง่สิ่งใดที่ทานทําไมได
จะไมมีเลย”         (มัทธิว 17:20) 
 
 ไมมีสิ่งใดเปนไปไมไดถาคุณมีความเชื่อจํานวนเพยีงเลก็นอย 
 

ความเชื่อและการงานของมนุษย 
 ความเชื่อเปนของประทานจากพระเจา  ไมสามารเพิ่มขึน้ไดโดยการงานของ
มนุษย  โดยความเชื่อเราหมายถงึ  “สิ่งที่คุณเชื่อ”  โดยการงานเราหมายงึ  “สิ่งที่คุณ
กระทํา”  พระคัมภีรสอนวา 
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 “ดวยวาเราทัง้หลายรอดกร็อดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ  มิใชโดยตัวเรา
ทั้งหลายกระทําเอง  แตพระเจาประทานให  ความรอดนั้นจะเนือ่งดวยการกระทํากห็ามิได  
เพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได”                                      (เอเฟซัส  2:8-9) 
 
 ความเชื่อเปนของประทานจากพระเจาใหเชื่อ  นี่ไมไดหมายความวาการงาน  (สิ่ง
ที่คุณกระทาํ)  ไมสําคัญ  ความเชื่อมากอนเปนของประทานจากพระเจา  การงาน (สิ่งที่
คุณกระทาํ) เปนเครื่องทดสอบวาความเชื่อของคุณแทจริงหรือไม 
 ยากอบเขียนวา 
 “ดูกอนพีน่องของขาพเจา  แมผูใดจะวาตนมีความเชื่อ  แตไมประพฤตติามจะได
ประโยชนอะไร  ความเชื่อของเขาจะชวยเขาใหรอดไดหรือ  ถาพีน่องชายหญิงคนใดขัดสน
เครื่องนุงหมและอาหารประจําวนั  และมีคนใดในพวกทานกลาวแกเขาวา  เชญิไปเปนสุขเถิด  
ขอใหอบอุนและอิ่มเถิด  และไมไดใหส่ิงที่เขาขัดสนนัน้จะเปนประโยชนอะไร  ความเชื่อก็
เชนเดียวกนั  ถาไมประพฤตติามก็ไรผล  แตบางคนจะกลาววา  คนหนึง่มีความเชือ่แตอีกคนหนึง่
มีการประพฤติ  จงแสดงใหขาพเจาเห็นความเชื่อของทานที่ไมมีการประพฤติตาม  และดวยการ
ประพฤติตาม  ขาพเจาจะแสดงใหทานเหน็ความเชื่อของขาพเจา” 
 
 การงานของคุณ...คุณมีชีวิตอยูอยางไรและมีปฎิกริิยาตอความตองการของผูที่อยู
รอบคุณอยางไร   เปนเครื่องทดสอบึงความแทจรงิของความเชือ่ของคุณ 
 ยากอบสรุปความเกีย่วเนื่องระหวางความเชื่อและการงาน  โดยใหตัวอยางของ
ความสมัพันธระหวางรางกายและวิญญาณมนษุย 
 พระคัมภีรสอนวา  เมื่อมนุษยตายลง  วิญญาณก็จากรางเขาไป  ยากอบกลาววา  
  
 “เพราะกายทีป่ราศจากวญิญาณนัน้ไรชีพแลวฉันใด  ความเชื่อที่ปราศจากการ
ประพฤติตามก็ไรผลฉันนั้น”      (ยากอบ  2:26) 
 
 การกระทําของคุณควรสะทอนความเชื่อทีมีชีวิตอยูภายในคุณ 
  
 “เพราะวาคนชอบธรรมดํารงชีวิตอยูโดยความเชื่อ”       (กาลาเทยี 3:11) 
 

ตัวอยางของความเชื่อ 
 ฮีบรูบทที่  11  ใหรายชื่อบุคคลหลายคนผูเปนตัวอยางทีย่ิ่งใหญของความเชื่อ  
แตมีบุคคลหนึ่งในพระคัมภีรที่ถูกเรยีกวา  “บิดาของคนทั้งปวงทีเ่ชื่อ”  (โรม 4:11) ชื่อของ
เขาคือ อับราฮาม 
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 คริสเตียนคือ  ผูที่ดําเนนิชีวิตตามรอยเทาของอบัราฮามผูซ่ือสัตย  (โรม 4:12) 
และถูกเรยีกวาเปนบุตรของอับราฮาม  (กาลาเทีย 3:7) 
 เนื่องจากความเชื่อของเขาที่มีตอพระเจา  อับราฮามูกนับวาเปนคนชอบธรรม 
 “และพระคัมภีรก็สาํเรจ็ทีว่า  อับราฮามเชื่อพระเจา  และพระองคทรงถือวาความ
เชื่อนั้นเปนความชอบธรรมแกทาน”       (ยากอบ 2:23)    
 
 เมื่อเปาโลตองการที่จะแสดงใหเหน็ถงึความเชื่อทีม่ีตอพระเจา  เขาไดใชอับราฮัม
เปนตัวอยาง 
 แตคําวา  “ทรงถือวาเปนความชอบธรรมของทาน” นั้น  มิไดเขียนไวสําหรบัทาน
แตผูเดียว  แตสําหรับพวกเราดวย  จะทรงถือวาเราเปนคนชอบธรรมคอื  เราที่เชือ่ใน
พระองคผูทรงใหพระเยซูเจาของเรา  ใหฟนขึ้นจากความตาย  คือพระเยซผููทรงถูกอายดั
ไว  ใหถึงสิน้พระชนมแลว  เพราะการลวงละเมิดของเรา  และไดทรงฟนจากความตาย  
เพื่อใหเราเปนคนชอบธรรม 
 เปาโลกลาววา  ขอความเรื่องความเชื่อของอัมราฮัม  ซ่ึงเกดิผลเปนความชอบ
ธรรมไมไดมสีําหรบัอับราฮัมเทานั้น  ขอความนีย้ังมีไวเพื่อเราดวยโดยการเชื่อพระกิตติ
คุณก็ไดรับความชอบธรรม 
 เหตุผลที่อับราฮัมเปนตัวอยางของความเชื่อ  มีดังนี้ 
 
เขาไดยินพระวจนะ 
    อับราฮัมฟงพระสัญญาของพระเจา 
 “เพราะวาพระสัญญาที่ประทานแกอับราฮัมและผูสืบเชือ้สายของทานที่วาจะไดทัง้พภิพ
เปนมรดกนั้น  ไมไดมีมาโดยพระบัญญัติ  แตมีมาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อ” 
 “ทานเชื่อมัน่วาพระเจาทรงฤทธิ์อาจกระทาํใหสําเร็จไดตามทีพ่ระองคตรัสสัญญาไว 
            (โรม4:13,21) 
 
เขาเช่ือพระวจนะ           
 เขาไมเพียงแตไดยินพระสญัญาของพระเจา  เขาเชือ่ดวย  

“ฝายอับราฮัมนั้น  เมื่อไมทีห่วงัซึ่งเปนที่นาไวใจก็ยงัไดเชื่อไวใจ  มีความ 
หวงัวาจะไดเปนบิดาของหลายประชาชาติ ตามคําที่ไดตรัสไวแลววา"พงศพนัธของเจาจะ
มากมายอยางนั้น”    (โรม 4:18) 

 
 เชนเดียวกับอับราฮัม  เราไดรับตามพระสัญญาของพระเจาโดยความเชื่อ 

 “พระองคผูที่ทานทั้งหลายยังไมไดเหน็  แตทานยังรักพระองคอยู  แมวา 
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ขณะนีท้านไมเห็นพระองค  แตทานยงัเชื่อและชื่นชมดวยความปติยินดีเปนลนพนเหลือที่
จะกลาวได  แลววิญญาณจิตของทานทั้งหลายจงึไดรับความรอดเปนผลแหงความเชื่อ”  

               (เปโตร 1:8-9) 
      
 เชนเดียวกับอับราฮัม  เราไดรับตามพระสัญญาของพระเจาโดยความเชื่อ 
 “พระองคผูทีท่านทั้งหลายยงัไมไดเห็น  แตทานยงัรักพระองคอยู  แมวาขณะนีท้านไมเหน็
พระองค  แตทานยงัเชื่อและชื่นชมดวยความปติยนิดีเปนลนพนเหลอืที่จะกลาวได  แลววิญญาณ
จิตของทานทัง้หลายจึงไดรับความรอดเปนผลแหงความเชื่อ”          

(เปโตร 1:8-9) 
 
 เชนเดียวกับมนุษยชายหญิงที่หลงหายในความบาป  อับราฮัมเผชิญกับสภาวะที่
หมดหวังในโลกฝายธรรมชาติ  พระสญัญาที่จะกลายเปนบิดาของประชาชาติจะมาไดก็
โดยทางพระเจาเทานั้น  เพราะอับรามฮัมและซาราหชราเกินกวาที่จะมีบุตรได 
 ความรอดมาไดโดยทางพระเยซูคริสตเทานั้น  ไมมทีางอื่นที่คุณจะรับพระสญัญา
ไดนอกจากโดยความเชื่อในแผนการแหงความรอดของพระองค 
 “เพื่อพระคริสตจะทรงสิตในใจของทานทางความเชื่อ ..”  (เอเฟซัส  3:17) 
 
เขายอมรับพระสัญญาวาเปนความจริง 
 “ทานมิไดหวัน่ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจา  แตทานมคีวามเชื่อมั่นคง
ยิ่งขึ้นจึงวายเกียรติแดพระเจา” 
 
 นี่เปนความเชื่อที่มีตอพระเจา 
 

ตัวอยางสําหรับเรา 
       ความเชื่อที่มีตอพระเจา ซ่ึงอับราฮัมแสดงออกเปนตัวอยางสาํหรับคุณที่จะทาํตาม 
คุณตอง 

-  ฟงพระวจนะของพระเจา 
 -  เชื่อพระวจนะของพระเจา 
 -  หันจากสภาวะที่หมดหวัง (เปลี่ยนโดยการสํานกึผิดจากความประพฤติทีน่ําไปสู
ความตาย) 
 - ยอมรับพระสัญญาของพระเจาวาเปนความจริง  พระสัญญาของพระองคคือคุณ
เปนผูชอบธรรม  โดยการสํานกึผิดและความเชื่อทีม่ีตอพระเจาโดยทางพระเยซู 
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ชื่อ  .............................................................. 
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 4 
 
1. จงใหคําจาํกดัความคําวา   "ความเชื่อ" 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. จงใหคําจาํกดัความชนิดตาง ๆ ของความเชื่อ 
ความเชื่อตามธรรมชาติ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ความเชื่อที่ทาํใหรอด 
_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
ความเชื่อในการชาํระตัวถวาย  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ความเชื่อในการปองกันตัว 
_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
3. ใหเหตุผลสําคัญ  2  ประการวาเหตุใดความเชื่อทีม่ีตอพระเจาจึงจําเปน 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
4. คุณจะเพิ่มความเชื่อทีม่ีตอพระเจาไดอยางไร ? 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
5. เขียนขอพระคัมภีรที่สาํคัญจากความทรงจําของบทนี้  
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
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6. ใหเหตุผล 4 ประการวาเหตุใดอับราฮัม  จึงเปนตัวอยางที่ดีของความเชื่อ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
 
7. ความเชื่อแตกตางจากความหวงัอยางไร ? 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
8. อะไรคือความแตกตางระหวางความเชื่อและความคิดเหนือวัตถุ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
9. อะไรคือความแตกตางระหวางความเชื่อและการงาน 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
10. ความเชื่อที่มตีอพระเจาหมายถึงอะไร ? 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่  4 
 
1. ความเชื่อหมายถึง   “เชือ่และมีความแนใจในบางสิ่ง ความเชือ่คือ ความแนใจวา

สิ่งตาง ๆ ทีส่ัญญาไวในอนาคตนั้นมจีริงและสิ่งทีม่องไมเห็นนัน้มีจริง”        (ฮีบร ู
11:1) 

2. ความเชื่อตามธรรมชาต:ิความไววางใจตามธรรมชาติซ่ึงไดพิสจูนแลววามัน่คง 
หนา 43  
 ความเชื่อในการชวยใหรอด : ความเชื่อที่มีตอพระเจาประกอบกับการสาํนึกผิดที่
แทจริง 
 ความเชื่อในการชาํระตัววาย : ชวยใหคุณมีชีวิตทีบ่ริสุทธิ์หลงัจากการกลบัใจ 
 ความเชื่อในการปองกันตัว : อาวธุฝายวิญญาณเพื่อปองกันตอสูซาตาน 
3. - จําเปนสําหรับความรอด  หนา  46 
 - คุณไมอาจทําใหพระเจาพอพระทยั   าปราศจากความเชื่อ 
4. โดยการฟงพระวจนะของพระเจา   หนา  47 
5. แตถาไมมีความเชื่อแลว  จะเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็ไมไดเลย  เพราะวาผูที่

จะมา เฝาพระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํารงพระชนมอยู  และพระองค
ทรงเปนผูประทานบําเหนจ็ใหทุกคนทีแ่สวงหาพระองค   (ฮีบรู  11:6)  หนา  
41 

6. -  เขาไดยินพระวจนะ    หนา   49 
 -  เขาเชื่อพระวจนะ   
 -  เขาหันจากสภาวะที่ปราศจากความหวัง 
 -  เขายอมรบัพระสัญญาของพระเจาวาเปนความจริง 
7. ความเชื่อเปนทาทขีองการเชื่อในบางอยางที่คุณไมอาจเห็นได  แตมีความแนใจ

วาฅณุ ไดรับเรียบรอยแลว  ความหวังเปนเปนความปรารถนาหรือทาทีของการ
คาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่ยงัอยูใน อนาคต     หนา    42 

8. “ความคิดอยูเหนือวัตถ”ุ   สอนวาคนสามารเอาชนะปญหาทุกอยางไดโดยใช
ความคิด เหตุผลหรือกาํลังใจของเขา    คําสอนนี้มีมนุษยเปนศูนยกลาง
สวนความเชือ่เปนของประทานจากพระเจาไมใชสิง่ที่มนุษยผลิตขึ้นมาโดยความ
พยายามของตนเอง หนา   43 

9. ความเชื่อคือ   สิง่ที่คุณเชือ่   หนา   47 
 การงานคือ    สิ่งที่คุณทาํ  เปนเครื่องทดสอบวาความเชื่อของคุณแทจริงหรือไม 
10. ความเชื่อที่มตีอพระเจา  อางถึงทาทขีองคุณที่มีตอพระเจา  ควรเปนทาทขีอง
ความเชื่อ   ไมใชการกบฏ  ความกลวั   หนา  41 
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เพื่อการศึกษาตอไป 
 “วางใจ”  คือ  อีกคําหนึ่งสาํหรับความเชื่อ 
 ดาวิดเขยีนไวมากเกี่ยวกบัความไวใจในหนังสิอสดุดี  ใชการศกึษาตอไปนี้เพื่อ
ศึกษาตอไปเกี่ยวกับความเชื่อที่มีตอพระเจา  ซ่ึงดาวิดเรียกวา “วางใจ”   
 

ความเชื่อที่วางผิดที่ 
 ศึกษาขออางอิงตอไปนี้  ในคอลัมนที่ใหจงเขยีนรายชื่อสิ่งที่ดาวดิกลาวไววา  อยา
ไวใจ 
 
         ขออางอิง          อยาไวใจ 
 
         สดุดี  20 : 7  ________________________________ 
         สดุดี  41 : 9    ________________________________ 
         สดุดี  44 : 6    ________________________________ 
         สดุดี  46 : 9   ________________________________ 
         สดุดี  52 : 7    ________________________________ 
         สดุดี 115 : 8   ________________________________ 
         สดุดี 118 :8-9  ________________________________ 
         สดุดี 135 :17-18  ________________________________ 
         สดุดี 146 : 3       ________________________________ 
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จงวางใจใน... 

 ตลอดพระธรรมสดุดี  ดาวิดหนุนใจใหวางใจในพระเจา  เขาหนนุใจใหวางใจใน
สิ่งที่เกี่ยวของกับพระเจาดวย 
 ศึกษาขออางอิงตอไปนี้  ในคอลัมนที่สองทํารายชื่อสิ่งที่ดาวิดกลาววาเขาจะวางใจ 
 
         ขออางอิง          อยาไวใจ 
 
         สดุดี  33 : 21  ________________________________ 
         สดุดี  36 : 7    ________________________________ 
         สดุดี  13 : 5  ________________________________ 
         สดุดี  15 : 8    ________________________________ 
         สดุดี  57 : 1    ________________________________ 
         สดุดี  61 : 4   ________________________________ 
         สดุดี  78 : 22      ________________________________ 
         สดุดี  91 : 4        ________________________________ 
         สดุดี  119 : 42       ________________________________ 
 

วางใจเมื่อไร 
 
         ขออางอิง            วางใจเมื่อไร 
 
         สดุดี  56 : 3         ________________________________ 
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ผลประโยชนของการวางใจ 
 
 กษัตริยดาวิดใหรายชื่อผลประโยชนหลายประการของการวางใจหรือมีความเชื่อ
ตอพระเจา  จงศึกษาขออางอิงตอไปนี ้ ในคอลัมนที่ใหไว  ใหเขียนลําดับของ
ผลประโยชนของการวางใจพระเจา 
 
         ขออางอิง          ผลประโยชนของการวางใจพระเจา         
         สดุดี  25 : 1  ________________________________ 
         สดุดี  25 : 20  ________________________________ 
         สดุดี  26 : 1    ________________________________ 
         สดุดี  28 : 7    ________________________________ 
         สดุดี  31 : 1    ________________________________ 
         สดุดี  31 : 6   ________________________________ 
         สดุดี  31 : 19      ________________________________ 
         สดุดี  32 : 10      ________________________________ 
         สดุดี  33 : 21      ________________________________ 
         สดุดี  34 :8  ________________________________ 
         สดุดี  34 :22  ________________________________ 
         สดุดี  37 : 5   ________________________________ 
         สดุดี  37 : 40    ________________________________ 

        สดุดี  40 : 3    ________________________________ 
         สดุดี  2 : 12   ________________________________ 
         สดุดี  5 : 11        ________________________________ 
         สดุดี  7 : 11         ________________________________ 
         สดุดี  9 : 10       ________________________________ 
         สดุดี  16 : 1        ________________________________ 
         สดุดี  17 : 1       ________________________________ 
 
 
 
 
 


