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บทที่ 11
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 5

ฤทธิ์อํ านาจ ความเชื่อ และการงาน

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ความเชื่อ”
- บอกถึงระดับตางๆ ของความเชื่อ
- บอกถึงชนิดตางๆ ของความเชื่อ
- อธบิายวาจะเพิ่มเติมความเชื่อไดอยางไร
- สรุปความสมัพนัธระหวางฤทธิ์อํ านาจ ความเชื่อ และการงาน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดช จึงทํ าการมหัศจรรยและ

ท ําการเปนนิมิตใหญทามกลางประชากร”   กิจการ 6:8

คํ านํ า
ในมทัธิว บทที่ 17
สาวกพยายามขบัผีออกจากเด็กคนหนึ่งแตลมเหลวทํ าไมสํ าเร็จ เมื่อนํ าเด็กมาหาพระเยซู พระ

องคทรงสามารถรักษาเขาได
สาวกตามพระเยซูวา “เหตุใดเราจึงขับผีออกไมได”
พระเยซูทรงตอบวา

“เพราะเหตพุวกทานมีความเชื่อนอย ดวยเราบอกความจริงแกทานทั้ง
หลายวา ถาทานมีความเชื่อเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ทานจะสั่งภูเขานี้วา “จงเลื่อน
จากทีน่ีไ่ปทีโ่นน มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงทานทํ าไมได จะไมมีเลย”  มัทธิว
17:20
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ในเหตกุารณดังกลาวพระเยซูทรงบอกถึงหลักการที่สํ าคัญของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ คือ ฤทธิ์
อํ านาจตองกระทํ าโดยความเชื่อ เพื่อที่จะกระทํ ากิจการของพระเจาได ความเชื่อเปนการตอบสนองของ
คนทีม่ตีอฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

“.....ใครเชื่อก็ใหไดทุกสิ่ง”   มาระโก 9:23

บทนีจ้ะกลาวถงึความสัมพันธระหวาง ฤทธิ์อํ านาจ ความเชื่อ และการงาน

คํ าจํ ากัดความ
ความเชือ่ หมายถงึ เชื่อและแนใจในบางสิ่ง เชื่อ หมายถึง ไววางใจ  คํ าวา  “เชื่อและไววางใจ”

ลวนมคีวามหมายอยางเดียวกันในพระคัมภีร
พระคัมภีรใหคํ านิยามความเชื่อวา

“...เปนสสารของสิง่ที่เราหวังไว เปนหลักฐานของสิ่งที่ยังมองไมเห็น”  ฮีบ
รู 11:1

The Amplified Bible ใหคํ าจํ ากัดความเพิ่มเติมวา
“ความเชือ่คอื ความแนใจ การยืนยัน เปนเครื่องแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งที่

เราหวงัไว เปนเครื่องพิสูจนสิ่งที่เรามองไมเห็น เปนหลักความเห็นของความเปน
จรงิ ความเชือ่รับรูถึงขอเท็จจริงซ่ึงยังไมไดเปดเผยใหเรารูทางการสัมผัสทาง
กาย”  ฮีบรู 11:1

ความเชือ่ใหความแนใจวาสิ่งที่สัญญาไวในอนาคตนั้นเปนจริงและสิ่งที่มองไมเห็นนั้นมีจริง
ความเชือ่ไมใชอยางเดียวกับ “ความคิดเหนือวัตถุ”  ซึ่งบางศาสนาสอน “ความคิดเหนือวัตถุ”

สอนวามนษุยสามารถเอาชนะปญหาทุกอยางไดในโลกที่เปนจริง (โลกแหงวัตถุ)  โดยการใชความคิด เหตุ
ผลหรือเจตนาของเขา คํ าสอนเหลานี้มีมนุษยเปนศูนยกลาง เขาพึ่งตนเองไมใชพระเจา “ความคิดเหนือ
วตัถ”ุ  ไมไดมพีืน้ฐานบนพระวจนะของพระเจา ความเชื่อมีพระเจาเปนศูนยกลาง  ไมใชมนุษยเปนศูนย
กลาง ความเชือ่ไมใชส่ิงที่มนุษยทํ าขึ้นโดยความพยายามของตนเอง จากความคิดของเขา

ความเชื่อที่พระคัมภีรกลาวถึงนั้นไมใชความเชื่อตามธรรมชาติซึ่งวางใจในสิ่งของในโลกธรรมชาติ 
ซึง่คณุเรยีนรูจากประสบการณ ตัวอยางเชน ความเชื่อ (วางใจ) วาเกาอี้ที่คุณกํ าลังนั่งอยูนี้รองรับคุณไวได

ชนิดของความเชื่อในพระคัมภีร
มชีนดิของความเชื่อตางๆ กันที่อธิบายไวในพระคัมภีร

ความเชื่อที่ทํ าใหรอด
“เหตฉุะนัน้เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติ

สขุในพระเจาทางพระเยซูคริสตเจาของเรา”  ฮีบรู 5:1
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ความเชือ่ทีท่ ําใหรอดนั้นประกอบดวยการสํ านึกผิดที่แทจริงจากความผิดบาป คุณตองไดยิน เชื่อ
และยอมรบัขอความแหงขาวประเสริฐเปนสวนตัว ความเชื่อที่ทํ าใหรอดตองการการตอบสนองสวนตัวตอ
พระเจา

ความเชือ่เปนของประทานของพระเจาที่ใหแกมนุษยเพื่อทํ าใหเขาไดรับความรอด
“ดวยวาซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิ

ใชโดยตวัเราทั้งหลายกระทํ าเอง แตพระเจาทรงประทานให”   เอเฟซัส 2:8

คุณอาจไมรับความรอดได ถาปราศจากความเชื่อ
“ผูใดเช่ือและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับ

โทษ”  มาระโก 16:16

“แตถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็ไมไดเลย
เพราะวาผูที่จะมาเฝาพระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํ ารงพระชนมอยู 
และพระองคทรงเปนผูประทานบํ าเหน็จใหแกทุกคนที่แสวงหาพระองค”  ฮีบร
11:6

ความเชื่อในการชํ าระตัวถวาย
“ขาพเจาถกูตรึงไวกับพระคริสตแลว ขาพเจาเองไมมีชีวิตอยูตอไป แต

พระครสิตตางหากที่ทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา ชีวิตซ่ึงขาพเจาดํ าเนินอยูในรางกาย
ขณะนี ้ ขาพเจาดํ าเนินอยูโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจาผูไดทรงรักขาพเจา
และไดทรงสละพระองคเองเพื่อขาพเจา”   กาลาเทีย 2:20

ความเชือ่เปนการชํ าระตัวถวาย ทํ าใหคุณมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได หลังจากที่คุณรับพระเยซูเปนพระผู
ชวยใหรอดแลว คุณตองมีประสบการณกับความเชื่อที่ทํ าใหรอดกอนที่จะรับความเชื่อในการชํ าระตัว
ถวาย

ความเชื่อในการปองกันตัว
ความเชือ่เปนอาวุธชนิดหนึ่งที่ใชปองกันคุณจากศัตรูฝายวิญญาณคือ  ซาตาน

“และพรอมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเปนโล ดวยโลนั้นทานจะได
ดับลกูศรเพลิงของพญามารเสีย” เอเฟซัส 6:16

ซาตานจะโจมตีความเชื่อของคุณโดยสงลูกศรของความไมเชื่อเขาไปในความคิดของคุณ ความ
เชือ่ในพระเจาทํ าใหเรามีการปองกันตอการโจมตีเหลานี้
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ของประทานแหงความเชื่อ
มขีองประทานแหงความเชื่อ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให

“พระเจาทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ... ใหอีกคนหนึ่งมีความ
เชื่อ”  1โครินธ 12:8-9

คนทีม่ขีองประทานแหงความเชื่อนั้นเขามีความสามารถที่พระเจาประทานที่จะเชื่อในพระเจา เขา
รูวาพระเจากํ าลังจะทํ าสิ่งที่เปนไปไมได เขาใชความเชื่อนี้ แมวาคนอื่นรอบตัวเขาไมมีความเชื่อ

ผลของความเชื่อ
ความเชือ่ไมใชส่ิงที่คุณทํ าขึ้นมาโดยตัวคุณเอง แตเปนผลฝายวิญญาณซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงทํ าใหเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
“เพราะวาผลของพระวิญญาณคือ... ความเชื่อ” (ในภาษาไทยใชคํ าวา

ความสัตยซ่ือ แตพระคัมภีรฉบับ คิง เจมส ใชคํ าวา Faith – ความเชื่อ)  กาลาเทีย
5:22

ความเชือ่ทีเ่ปนผลนั้นคือ คุณลักษณะเปนทาทีของความเชื่อที่มีตอพระเจา ซึ่งเกิดขึ้นจากชีวิต
ของพระเยซูคริสตที่ทรงอยูในเราทรงนํ าใหเกิดการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ

ในขณะทีไ่มใชทุกคนมีของประทานแหงความเชื่อ แตผลของความเชื่อนั้นควรเห็นไดชัดในชีวิต
ของผูเชือ่ เปนคุณภาพที่จํ าเปนเพื่อที่คุณจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณได

ระดับของความเชื่อ
พระคมัภีรกลาววามีความเชื่อหลายระดับ พระเยซูตรัสถึงคนที่ไมไดใชความเชื่อวาเปนคนที่ขาด

ความเชือ่ (มทัธวิ 17:17)  พระองคกลาวถึงคนที่มีความเชื่อนอย (มัทธิว 6:30, 8:26, 14:31, ลูกา 12:28)
และคนทีม่คีวามเชื่อมาก (มัทธิว 8:10, 15:28, ลูกา 7:9)

พระคมัภีรสอนวา แตละคนมีความเชื่อจํ านวนหนึ่งซึ่งพระเจาทรงประทานให
“.....สมกับขนาดของความเชื่อที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกทาน”   

โรม 12:3

แตวาคุณจะเพิ่มขนาดของความเชื่อใหถึงระดับที่จะทํ าใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาหลั่งไหลออกมา
ไดอยางไร

จะเพิ่มเติมความเชื่อไดอยางไร
พระคมัภีรบอกถึงวาจะเพิ่มเติมความเชื่อไดอยางไรวา
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“ฉะนัน้ความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดขึ้นไดก็
เพราะการประกาศพระคริสต”  โรม 10:17

คุณเพิม่เตมิความเชื่อไดโดยการฟงพระวจนะของพระเจา
ความเชือ่ทีท่ ําใหรอดเกิดขึ้นโดยการฟงพระวจนะของพระเจา คุณตองฟงพระวจนะกอน เพื่อที่จะ

สํ านกึผดิจากบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด คุณจะมีฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณไมไดนอก
เสยีจากวาคุณมีประสบการณกับความเชื่อที่ทํ าใหรอด

ภายหลงัจากที่คุณไดรับความรอดแลว การเรียนพระคัมภีรและฟงคํ าเทศนาตอไปจะเพิ่มความ
เชือ่ของคณุ ยิง่คณุฟงพระวจนะของพระเจามากเทาใด ความเชื่อของคุณก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อนี้จะ
คงอยูตอไปเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณใหเปนเหมือนพระฉายของพระเยซูโดยการชํ าระตัวถวาย

การช ําระตวัถวายคือ การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ คุณตองมีชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อจะมีประสบการณกับฤทธิ์
อํ านาจฝายวญิญาณ การที่คุณยังคงทํ าบาปตอไปทั้งๆ ที่รูจะกีดกั้นการหลั่งไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระ
เจาในชีวิตของคุณ

ความเชือ่เพิม่มากขึน้เทาใด ก็ยิ่งงายตอการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และปองกันการโจมตีฝาย
วญิญาณของศัตรูได คริสเตียนที่ปราศจากฤทธิ์อํ านาจยอมเปนคริสเตียนที่พายแพ

แมจะมคีวามเชื่อเพียงเล็กนอยก็ทํ าใหเกิดฤทธิ์อํ านาจได
“พระเยซูตรสัตอบเขาวา “เพราะเหตุพวกทานมีความเชื่อนอย ดวยเรา

บอกความจรงิแกทานทั้งหลายวา ถาทานมีความเชื่อเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ทาน
จะสัง่ภเูขานีว้า “จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โนน มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงทานทํ าไม
ได จะไมมีเลย””  มัทธิว 17:20

ความเชื่อ การงาน และฤทธิ์อํ านาจ
จากบทบรรยายทีผ่านมาจะเห็นไดงายๆ วา ความเชื่อมีผลอยางไรตอการไหลของฤทธิ์อํ านาจของ

พระเจาในชวีติของคุณ ถาปราศจากความเชื่อแลว คุณก็ตกอยูในอันตรายของการเพียงแตฟงโดยไมไดมี
ประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจ

“เพราะวาแทที่จริง เราไดรับขาวอันประเสริฐเชนเดียวกับเขา แตวาเขาไม
ไดรบัประโยชนจากขาวประเสริฐเพราะเขาไมเชื่อ”  ฮีบรู 4:2

แตวาความสมัพนัธที่สํ าคัญยิ่งระหวางความเชื่อ การงาน และฤทธิ์อํ านาจ คุณตองมีความเชื่อ
จงึจะมปีระสบการณกับฤทธิ์อํ านาจ การที่จะแสดงถึงฤทธิ์อํ านาจ คุณตองมีความเชื่อ และการที่
ความเชือ่และฤทธิอํ์ านาจจะเกิดผลในการประกาศขาวประเสริฐไดนั้น ตองสํ าแดงออกโดยกิจ
การที่คุณกระทํ า

ยากอบกลาววา
“ดูกอนพีน่องของขาพเจา แมผูใดจะวาตนมีความเชื่อ แตไมประพฤติ

ตามจะไดประโยชนอะไร ความเชื่อของเขาจะชวยเขาใหรอดไดหรือ”  ยากอบ
2:14
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“ความเชือ่กเ็ชนเดียวกัน ถาไมประพฤติตามก็ไรผลแตบางคนจะกลาววา
“คนหนึง่มคีวามเชื่อแตอีกคนหนึ่งมีการประพฤติ”  จงแสดงใหขาพเจาเห็นความ
เชือ่ของทานทีไ่มมีการประพฤติตาม และดวยการประพฤติตามขาพเจาจะแสดง
ใหทานเห็นความเชื่อของขาพเจา”  ยากอบ 2:17-18

“เพราะกายทีป่ราศจากจิตวิญญาณนั้นไรชีพแลวฉันใด ความเชื่อที่
ปราศจากการประพฤติตามก็ไรผลฉันนั้น”  ยากอบ 2:26

ความเชือ่และการงานที่เรากระทํ ามีความสัมพันธอยางใกลชิดเหมือนกับวิญญาณและรางกาย
สเทเฟนเตม็ไปดวยความเชื่อและฤทธิ์อํ านาจซึ่งทํ าใหเขาสามารถทํ ากิจการที่ยิ่งใหญได

“ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดชจึงทํ าการมหัศจรรย และ
ท ําการเปนนิมิตใหญทามกลางประชากร”  กิจการ 6:8

กจิการของความเชื่อถูกกระทํ าโดยฤทธิ์อํ านาจ
“เหตฉุะนัน้เราจึงอธิษฐานเพื่อทานทั้งหลายเสมอ ขอใหพระเจาของเรา

ทรงโปรดใหทานเปนผูที่สมควรแกการที่พระองคไดทรงเรียกนั้น และทรงบันดาล
ดวยฤทธิเ์ดชของพระองคใหความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแหงความเชื่อ
ทกุอยางสํ าเร็จ”   2 เธสะโลนิกา 1:11

พระเจาทรงตองการกระทํ างานแหงความเชื่อดวยฤทธิ์อํ านาจที่อยูภายในคุณและผานตัวคุณ เมื่อ
คุณใชความเชือ่ออกไปก็จะเชื่อมสัมพันธกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจาโดยการกระทํ าของคุณ “ทุกสิ่งเปนไป
ได”  พระเยซูตรัส “แกทุกคนที่มีความเชื่อ”
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 11
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของความเชื่อจากพระคัมภีร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงบอกถงึระดับของความเชื่อซึ่งพระเยซูทรงกลาวถึง

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงบอกชนิดของความเชื่อที่บรรยายไวในบทเรียนนี้
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5. ความเชื่อจะเพิ่มข้ึนไดอยางไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงสรปุส่ิงทีคุ่ณไดเรียนในบทนี้เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฤทธิ์อํ านาจ ความเชื่อ และการงาน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 11
1. “ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดช จึงทํ าการมหัศจรรยและทํ าการเปนนิมิตใหญ

ทามกลางประชากร”   กิจการ 6:8

2. ความเชือ่ หมายถงึ เชื่อและแนใจในบางสิ่ง เชื่อ หมายถึง ไววางใจ  คํ าวา  “เชื่อและไววางใจ”
ลวนมคีวามหมายอยางเดียวกันในพระคัมภีร ความเชื่อใหความแนใจวาสิ่งที่ทรงสัญญาไวนั้นจะ
เปนความจริง และสิ่งที่มองไมเห็นนั้นเปนจริง  ดู ฮีบรู 11:1

3. พระเยซทูรงกลาวถึงคนที่ไมไดใชความเชื่อของตนวาเปนคนขาดความเชื่อ (มัทธิว 17:17) พระ
องคตรัสถงึคนทีม่ีความเชื่อนอย”  (มัทธิว 6:30,  8:26, 14:31, ลูกา 12:28)  และคนที่มีความเชื่อ
มาก (มัทธิว 8:10,  15:28, ลูกา 7:9)

4. ความเชือ่ทีท่ ําใหรอด ความเชื่อในการชํ าระตัวถวาย ความเชื่อในการปองกันตัว ของประทานแหง
ความเชื่อ ผลของความเชื่อ

5. โดยการฟงพระวจนะของพระเจา

6. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับการบรรยายในหนา 111
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป
1. จงศกึษาตอไปถึงเรื่องฤทธิ์อํ านาจของความเชือ่โดยอาน ฮีบรู 11  ซึ่งเรียกวา “บทแหงความเชื่อ”

ในพระคัมภีร

2. ตัวอยางของความเชื่อที่ยิ่งใหญตัวอยางหนึ่งในพระคัมภีรคือ อับราฮัม

อับราฮัมนบัวาเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ  :  ยากอบ 2:23
ความเชือ่ของเขาทํ าใหเขาแนใจเต็มที่ในพระสัญญาของพระเจา : โรม 4:18-21
พระเจาพบวาจิตใจของอับราฮัมสัตยซื่อ  :  เนหะมีย 9:8
ผูเชือ่ทีท่ ําตามแบบอยางของเขาไดชื่อวาเปนคนแหงความเชื่อดวย  :  โรม 4:11-12


