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บทที่ 11
หลักการของฤทธิ์อํานาจ 5
ฤทธิ์อํานาจ ความเชื่อ และการงาน
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวา “ความเชื่อ”
- บอกถึงระดับตางๆ ของความเชื่อ
- บอกถึงชนิดตางๆ ของความเชื่อ
- อธิบายวาจะเพิ่มเติมความเชื่อไดอยางไร
- สรุปความสัมพันธระหวางฤทธิ์อํานาจ ความเชื่อ และการงาน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดช จึงทําการมหัศจรรยและ
ทําการเปนนิมิตใหญทามกลางประชากร” กิจการ 6:8

คํานํา
ในมัทธิว บทที่ 17
สาวกพยายามขับผีออกจากเด็กคนหนึ่งแตลมเหลวทําไมสําเร็จ เมื่อนําเด็กมาหาพระเยซู พระ
องคทรงสามารถรักษาเขาได
สาวกตามพระเยซูวา “เหตุใดเราจึงขับผีออกไมได”
พระเยซูทรงตอบวา
“เพราะเหตุพวกทานมีความเชื่อนอย ดวยเราบอกความจริงแกทานทั้ง
หลายวา ถาทานมีความเชื่อเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ทานจะสั่งภูเขานี้วา “จงเลื่อน
จากทีน่ ไี่ ปทีโ่ นน มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งทานทําไมได จะไมมีเลย” มัทธิว
17:20
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ในเหตุการณดงั กลาวพระเยซูทรงบอกถึงหลักการที่สําคัญของฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ คือ ฤทธิ์
อํานาจตองกระทําโดยความเชื่อ เพื่อที่จะกระทํากิจการของพระเจาได ความเชื่อเปนการตอบสนองของ
คนทีม่ ตี อฤทธิ์อํานาจของพระเจา
“.....ใครเชื่อก็ใหไดทุกสิ่ง” มาระโก 9:23
บทนีจ้ ะกลาวถึงความสัมพันธระหวาง ฤทธิ์อํานาจ ความเชื่อ และการงาน

คําจํากัดความ
ความเชือ่ หมายถึง เชื่อและแนใจในบางสิ่ง เชื่อ หมายถึง ไววางใจ คําวา “เชื่อและไววางใจ”
ลวนมีความหมายอยางเดียวกันในพระคัมภีร
พระคัมภีรใหคํานิยามความเชื่อวา
“...เปนสสารของสิง่ ที่เราหวังไว เปนหลักฐานของสิ่งที่ยังมองไมเห็น” ฮีบ
รู 11:1
The Amplified Bible ใหคาจํ
ํ ากัดความเพิ่มเติมวา
“ความเชือ่ คือ ความแนใจ การยืนยัน เปนเครื่องแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งที่
เราหวังไว เปนเครื่องพิสูจนสิ่งที่เรามองไมเห็น เปนหลักความเห็นของความเปน
จริง
ความเชือ่ รับรูถึงขอเท็จจริงซึ่งยังไมไดเปดเผยใหเรารูทางการสัมผัสทาง
กาย” ฮีบรู 11:1
ความเชือ่ ใหความแนใจวาสิ่งที่สัญญาไวในอนาคตนั้นเปนจริงและสิ่งที่มองไมเห็นนั้นมีจริง
ความเชือ่ ไมใชอยางเดียวกับ “ความคิดเหนือวัตถุ” ซึ่งบางศาสนาสอน “ความคิดเหนือวัตถุ”
สอนวามนุษยสามารถเอาชนะปญหาทุกอยางไดในโลกที่เปนจริง (โลกแหงวัตถุ) โดยการใชความคิด เหตุ
ผลหรือเจตนาของเขา คําสอนเหลานี้มีมนุษยเปนศูนยกลาง เขาพึ่งตนเองไมใชพระเจา “ความคิดเหนือ
วัตถุ” ไมไดมพี นื้ ฐานบนพระวจนะของพระเจา ความเชื่อมีพระเจาเปนศูนยกลาง ไมใชมนุษยเปนศูนย
กลาง ความเชือ่ ไมใชสิ่งที่มนุษยทําขึ้นโดยความพยายามของตนเอง จากความคิดของเขา
ความเชื่อที่พระคัมภีรกลาวถึงนั้นไมใชความเชื่อตามธรรมชาติซึ่งวางใจในสิ่งของในโลกธรรมชาติ
ซึง่ คุณเรียนรูจ ากประสบการณ ตัวอยางเชน ความเชื่อ (วางใจ) วาเกาอี้ที่คุณกําลังนั่งอยูนี้รองรับคุณไวได

ชนิดของความเชื่อในพระคัมภีร
มีชนิดของความเชื่อตางๆ กันที่อธิบายไวในพระคัมภีร

ความเชื่อที่ทําใหรอด
“เหตุฉะนัน้ เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติ
สุขในพระเจาทางพระเยซูคริสตเจาของเรา” ฮีบรู 5:1
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ความเชือ่ ทีท่ าให
ํ รอดนั้นประกอบดวยการสํานึกผิดที่แทจริงจากความผิดบาป คุณตองไดยิน เชื่อ
และยอมรับขอความแหงขาวประเสริฐเปนสวนตัว ความเชื่อที่ทําใหรอดตองการการตอบสนองสวนตัวตอ
พระเจา
ความเชือ่ เปนของประทานของพระเจาที่ใหแกมนุษยเพื่อทําใหเขาไดรับความรอด
“ดวยวาซึง่ เราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิ
ใชโดยตัวเราทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให” เอเฟซัส 2:8
คุณอาจไมรับความรอดได ถาปราศจากความเชื่อ
“ผูใ ดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด
โทษ” มาระโก 16:16

แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับ

“แตถา ไมมีความเชื่อแลว
จะเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็ไมไดเลย
เพราะวาผูที่จะมาเฝาพระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํ ารงพระชนมอยู
และพระองคทรงเปนผูประทานบําเหน็จใหแกทุกคนที่แสวงหาพระองค” ฮีบร
11:6

ความเชื่อในการชําระตัวถวาย
“ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว ขาพเจาเองไมมีชีวิตอยูตอไป แต
พระคริสตตา งหากที่ทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา ชีวิตซึ่งขาพเจาดําเนินอยูในรางกาย
ขณะนี้ ขาพเจาดําเนินอยูโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจาผูไดทรงรักขาพเจา
และไดทรงสละพระองคเองเพื่อขาพเจา” กาลาเทีย 2:20
ความเชือ่ เปนการชําระตัวถวาย ทําใหคุณมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได หลังจากที่คุณรับพระเยซูเปนพระผู
ชวยใหรอดแลว
คุณตองมีประสบการณกับความเชื่อที่ทําใหรอดกอนที่จะรับความเชื่อในการชําระตัว
ถวาย

ความเชื่อในการปองกันตัว
ความเชือ่ เปนอาวุธชนิดหนึ่งที่ใชปองกันคุณจากศัตรูฝายวิญญาณคือ ซาตาน
“และพรอมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเปนโล ดวยโลนั้นทานจะได
ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย” เอเฟซัส 6:16
ซาตานจะโจมตีความเชื่อของคุณโดยสงลูกศรของความไมเชื่อเขาไปในความคิดของคุณ ความ
เชือ่ ในพระเจาทําใหเรามีการปองกันตอการโจมตีเหลานี้
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ของประทานแหงความเชื่อ
มีของประทานแหงความเชื่อ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให
“พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ... ใหอีกคนหนึ่งมีความ
เชื่อ” 1โครินธ 12:8-9
คนทีม่ ขี องประทานแหงความเชื่อนั้นเขามีความสามารถที่พระเจาประทานที่จะเชื่อในพระเจา เขา
รูว า พระเจากําลังจะทําสิ่งที่เปนไปไมได เขาใชความเชื่อนี้ แมวาคนอื่นรอบตัวเขาไมมีความเชื่อ

ผลของความเชื่อ
ความเชือ่ ไมใชสิ่งที่คุณทําขึ้นมาโดยตัวคุณเอง แตเปนผลฝายวิญญาณซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงทําใหเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
“เพราะวาผลของพระวิญญาณคือ... ความเชื่อ” (ในภาษาไทยใชคําวา
ความสัตยซื่อ แตพระคัมภีรฉบับ คิง เจมส ใชคําวา Faith – ความเชื่อ) กาลาเทีย
5:22
ความเชือ่ ทีเ่ ปนผลนั้นคือ คุณลักษณะเปนทาทีของความเชื่อที่มีตอพระเจา ซึ่งเกิดขึ้นจากชีวิต
ของพระเยซูคริสตที่ทรงอยูในเราทรงนําใหเกิดการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
ในขณะทีไ่ มใชทุกคนมีของประทานแหงความเชื่อ แตผลของความเชื่อนั้นควรเห็นไดชัดในชีวิต
ของผูเ ชือ่ เปนคุณภาพที่จําเปนเพื่อที่คุณจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณได

ระดับของความเชื่อ
พระคัมภีรก ลาววามีความเชื่อหลายระดับ พระเยซูตรัสถึงคนที่ไมไดใชความเชื่อวาเปนคนที่ขาด
ความเชือ่ (มัทธิว 17:17) พระองคกลาวถึงคนที่มีความเชื่อนอย (มัทธิว 6:30, 8:26, 14:31, ลูกา 12:28)
และคนทีม่ คี วามเชื่อมาก (มัทธิว 8:10, 15:28, ลูกา 7:9)
พระคัมภีรส อนวา แตละคนมีความเชื่อจํานวนหนึ่งซึ่งพระเจาทรงประทานให
“.....สมกับขนาดของความเชื่อที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกทาน”
โรม 12:3
แตวาคุณจะเพิ่มขนาดของความเชื่อใหถึงระดับที่จะทําใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาหลั่งไหลออกมา
ไดอยางไร

จะเพิ่มเติมความเชื่อไดอยางไร
พระคัมภีรบอกถึงวาจะเพิ่มเติมความเชื่อไดอยางไรวา
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“ฉะนัน้ ความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน
เพราะการประกาศพระคริสต” โรม 10:17

และการไดยินเกิดขึ้นไดก็

คุณเพิม่ เติมความเชื่อไดโดยการฟงพระวจนะของพระเจา
ความเชือ่ ทีท่ าให
ํ รอดเกิดขึ้นโดยการฟงพระวจนะของพระเจา คุณตองฟงพระวจนะกอน เพื่อที่จะ
สํานึกผิดจากบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด คุณจะมีฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณไมไดนอก
เสียจากวาคุณมีประสบการณกับความเชื่อที่ทําใหรอด
ภายหลังจากที่คุณไดรับความรอดแลว การเรียนพระคัมภีรและฟงคําเทศนาตอไปจะเพิ่มความ
เชือ่ ของคุณ ยิง่ คุณฟงพระวจนะของพระเจามากเทาใด ความเชื่อของคุณก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อนี้จะ
คงอยูต อ ไปเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณใหเปนเหมือนพระฉายของพระเยซูโดยการชําระตัวถวาย
การชําระตัวถวายคือ การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ คุณตองมีชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อจะมีประสบการณกับฤทธิ์
อํานาจฝายวิญญาณ การที่คุณยังคงทําบาปตอไปทั้งๆ ที่รูจะกีดกั้นการหลั่งไหลของฤทธิ์อํานาจของพระ
เจาในชีวิตของคุณ
ความเชือ่ เพิม่ มากขึน้ เทาใด
ก็ยิ่งงายตอการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และปองกันการโจมตีฝาย
วิญญาณของศัตรูได คริสเตียนที่ปราศจากฤทธิ์อํานาจยอมเปนคริสเตียนที่พายแพ
แมจะมีความเชื่อเพียงเล็กนอยก็ทําใหเกิดฤทธิ์อํานาจได
“พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เพราะเหตุพวกทานมีความเชื่อนอย ดวยเรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทานมีความเชื่อเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ทาน
จะสัง่ ภูเขานีว้ า “จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โนน มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งทานทําไม
ได จะไมมีเลย”” มัทธิว 17:20

ความเชื่อ การงาน และฤทธิ์อํานาจ
จากบทบรรยายทีผ่ า นมาจะเห็นไดงายๆ วา ความเชื่อมีผลอยางไรตอการไหลของฤทธิ์อํานาจของ
พระเจาในชีวติ ของคุณ ถาปราศจากความเชื่อแลว คุณก็ตกอยูในอันตรายของการเพียงแตฟงโดยไมไดมี
ประสบการณกับฤทธิ์อํานาจ
“เพราะวาแทที่จริง เราไดรับขาวอันประเสริฐเชนเดียวกับเขา แตวาเขาไม
ไดรบั ประโยชนจากขาวประเสริฐเพราะเขาไมเชื่อ” ฮีบรู 4:2
แตวา ความสัมพันธที่สําคัญยิ่งระหวางความเชื่อ การงาน และฤทธิ์อํานาจ คุณตองมีความเชื่อ
จึงจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจ การที่จะแสดงถึงฤทธิ์อํานาจ คุณตองมีความเชื่อ และการที่
ความเชือ่ และฤทธิอ์ ํานาจจะเกิดผลในการประกาศขาวประเสริฐไดนั้น ตองสําแดงออกโดยกิจ
การที่คุณกระทํา
ยากอบกลาววา
“ดูกอ นพีน่ องของขาพเจา แมผูใดจะวาตนมีความเชื่อ แตไมประพฤติ
ตามจะไดประโยชนอะไร ความเชื่อของเขาจะชวยเขาใหรอดไดหรือ” ยากอบ
2:14
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“ความเชือ่ ก็เชนเดียวกัน ถาไมประพฤติตามก็ไรผลแตบางคนจะกลาววา
“คนหนึง่ มีความเชื่อแตอีกคนหนึ่งมีการประพฤติ” จงแสดงใหขาพเจาเห็นความ
เชือ่ ของทานทีไ่ มมีการประพฤติตาม และดวยการประพฤติตามขาพเจาจะแสดง
ใหทา นเห็นความเชื่อของขาพเจา” ยากอบ 2:17-18

“เพราะกายทีป่ ราศจากจิตวิญญาณนั้นไรชีพแลวฉันใด
ปราศจากการประพฤติตามก็ไรผลฉันนั้น” ยากอบ 2:26

ความเชื่อที่

ความเชือ่ และการงานที่เรากระทํามีความสัมพันธอยางใกลชิดเหมือนกับวิญญาณและรางกาย
สเทเฟนเต็มไปดวยความเชื่อและฤทธิ์อํานาจซึ่งทําใหเขาสามารถทํากิจการที่ยิ่งใหญได
“ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทําการมหัศจรรย และ
ทําการเปนนิมิตใหญทามกลางประชากร” กิจการ 6:8
กิจการของความเชื่อถูกกระทําโดยฤทธิ์อํานาจ
“เหตุฉะนัน้ เราจึงอธิษฐานเพื่อทานทั้งหลายเสมอ ขอใหพระเจาของเรา
ทรงโปรดใหทานเปนผูที่สมควรแกการที่พระองคไดทรงเรียกนั้น และทรงบันดาล
ดวยฤทธิเ์ ดชของพระองคใหความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแหงความเชื่อ
ทุกอยางสําเร็จ” 2 เธสะโลนิกา 1:11
พระเจาทรงตองการกระทํางานแหงความเชื่อดวยฤทธิ์อํานาจที่อยูภายในคุณและผานตัวคุณ เมื่อ
คุณใชความเชือ่ ออกไปก็จะเชื่อมสัมพันธกับฤทธิ์อํานาจของพระเจาโดยการกระทําของคุณ “ทุกสิ่งเปนไป
ได” พระเยซูตรัส “แกทุกคนที่มีความเชื่อ”
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 11
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของความเชื่อจากพระคัมภีร

3.

จงบอกถึงระดับของความเชื่อซึ่งพระเยซูทรงกลาวถึง

4.

จงบอกชนิดของความเชื่อที่บรรยายไวในบทเรียนนี้
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5.

ความเชื่อจะเพิ่มขึ้นไดอยางไร

6.

จงสรุปสิง่ ทีค่ ณ
ุ ไดเรียนในบทนี้เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฤทธิ์อํานาจ ความเชื่อ และการงาน

คําตอบบททดสอบ บทที่ 11
1.

“ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดช
ทามกลางประชากร” กิจการ 6:8

จึงทําการมหัศจรรยและทําการเปนนิมิตใหญ

2.

ความเชือ่ หมายถึง เชื่อและแนใจในบางสิ่ง เชื่อ หมายถึง ไววางใจ คําวา “เชื่อและไววางใจ”
ลวนมีความหมายอยางเดียวกันในพระคัมภีร ความเชื่อใหความแนใจวาสิ่งที่ทรงสัญญาไวนั้นจะ
เปนความจริง และสิ่งที่มองไมเห็นนั้นเปนจริง ดู ฮีบรู 11:1

3.

พระเยซูทรงกลาวถึงคนที่ไมไดใชความเชื่อของตนวาเปนคนขาดความเชื่อ (มัทธิว 17:17) พระ
องคตรัสถึงคนทีม่ ีความเชื่อนอย” (มัทธิว 6:30, 8:26, 14:31, ลูกา 12:28) และคนที่มีความเชื่อ
มาก (มัทธิว 8:10, 15:28, ลูกา 7:9)

4.

ความเชือ่ ทีท่ าให
ํ รอด ความเชื่อในการชําระตัวถวาย ความเชื่อในการปองกันตัว ของประทานแหง
ความเชื่อ ผลของความเชื่อ

5.

โดยการฟงพระวจนะของพระเจา

6.

เปรียบเทียบคําตอบของคุณกับการบรรยายในหนา 111
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

จงศึกษาตอไปถึงเรื่องฤทธิ์อํานาจของความเชือ่ โดยอาน ฮีบรู 11 ซึ่งเรียกวา “บทแหงความเชื่อ”
ในพระคัมภีร

2.

ตัวอยางของความเชื่อที่ยิ่งใหญตัวอยางหนึ่งในพระคัมภีรคือ อับราฮัม
อับราฮัมนับวาเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ : ยากอบ 2:23
ความเชือ่ ของเขาทําใหเขาแนใจเต็มที่ในพระสัญญาของพระเจา : โรม 4:18-21
พระเจาพบวาจิตใจของอับราฮัมสัตยซื่อ : เนหะมีย 9:8
ผูเ ชือ่ ทีท่ าตามแบบอย
ํ
างของเขาไดชื่อวาเปนคนแหงความเชื่อดวย : โรม 4:11-12

