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4 คู่มือผู้เรียน 

 

 

บทนํา 

เหตกุารณ์ท่ีเหนือธรรมชาติและประสบการณ์ “ฝ่ายวิญญาณ” ทัง้หลายมกัทําให้เกิดหวัข้ออภิปรายท่ี

นา่สนใจ  ย่ิงเร่ืองราวนา่พิศวงมากเทา่ไหร่ก็ย่ิงนา่สนใจมากขึน้เทา่นัน้   ผู้คนมกัมีเร่ืองเลา่ขานเก่ียวกบัการ

ทํานายทายทกัดวงชะตาราศีซึง่ตกัเตือนถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้  แล้วเพียงไมก่ี่ชัว่โมงถดัมาก็เกิดอบุตัเิหตุ

ทางรถยนต์  บางคนก็ดหูมิ่นเร่ืองทํานองนีแ้ตห่ลายคนก็ไม่แนใ่จ  ดงันัน้ ผู้คนเหลา่นีก็้เลยพากนัตรวจดวง

ชะตาราศีของตนสําหรับวนันัน้เผ่ือวา่มนัจะเป็นจริง 

คริสเตียนใหมจ่งึถกูทําให้สบัสนในเร่ือง “ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ”  ซึง่ดเูหมือนวา่จะปรากฎตวัขึน้ใน

ท่ีตา่งๆ บนโลกของเราในทกุๆ วนั  ขา่วซุบซิบในหน้าหนงัสือพิมพ์ฉบบัหนึง่เลา่ถึงคณุแมท่า่นหนึง่ท่ีส่ือสาร

กบัลกูของเธอท่ีตายไปเม่ือสามปีก่อน  เร่ืองราวเหล่านีเ้ป็นสิ่งจริงแท้หรือ?  แล้วพวกหมอดลูายมือและการ

ทํานายทายทกัเก่ียวกบัอนาคตละ่?   บางคนสามารถทายทกัอนาคตได้จริงหรือไม?่   การอศัจรรย์ยงัคง

เกิดขึน้ในทกุวนันีห้รือไม?่   เราสามารถเช่ือเร่ืองราวทัง้หมดท่ีปรากฏในพระคมัภีร์ได้จริงๆ หรือ?  หรือว่า

เร่ืองราวเหลา่นีเ้ป็นเพียงแคจ่ินตนาการเพ้อฝันเหมือนกบัเร่ืองราวของซินเดอเรลลา่ แบทแมน หรือ 

สไปเดอร์แมน? 

คริสเตียนพดูถึงความจําเป็นท่ีต้องมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณกนัอยา่งมาก   พวกเขาชีไ้ปยงัผู้ นํา 

คริสเตียนท่ีย่ิงใหญ่บางคนและกลา่ววา่ “ทา่นเป็นคนฝ่ายวิญญาณมาก   ทา่นถกูนําโดยพระวิญญาณ  

พระเจ้าทรงใช้ทา่นจริงๆ”   แล้วทําอยา่งไรท่ีคนๆ หนึง่จะได้รับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณแบบนัน้ได้?     

คริสเตียนมกัจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงทําการอศัจรรย์ เชน่ รักษาโรคให้คนท่ีกําลงัจะตาย   ให้คน 

ตาบอดมองเห็น  รักษาคนท่ีมีอาการปวดหลงั ฯลฯ   พระเจ้ายงัทรงทําสิ่งเหลา่นีใ้นทกุวนันีห้รือไม?่    

พระเจ้าทรงเป็นผู้ เดียวหรือท่ีสามารถทําสิ่งดีท่ีเหนือธรรมชาตแิบบนีใ้ชห่รือไม?่   แล้วซาตานกบัเหลา่

สมนุของมนัละ่มีอํานาจขนาดไหน?  พวกมนัสามารถทําร้ายคนหรือรักษาผู้คนได้หรือไม?่  แล้วคนใน

ประเทศอินเดียท่ีเดนิบนถ่านท่ีตดิไฟแบบร้อนสดุๆ โดยท่ีเท้าไมถ่กูไฟลวกนัน่ละ่?    นัน่เป็นการหลอกลวง

หรือไม?่  มนษุย์มีพลงัอํานาจมากน้อยแคไ่หน?    มนษุย์สามารถทําให้ช้อนโค้งงอได้โดยการเพง่จิตไปท่ี

ช้อนนัน้ (โดยไมแ่ตะต้องช้อนเลย) ได้หรือไม?่ 

หากมีฤทธ์ิอํานาจท่ีแตกตา่งกนัซึง่กําลงัทํางานอยูใ่นโลกของเราทกุวนันีค้ริสเตียนจะสามารถบอก

ความแตกตา่งระหวา่งฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบัของซาตานได้หรือไม?่   คริสเตียนจะรับฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณได้อยา่งไร?   เราต้องเป็นคริสเตียนมานานแคไ่หนพระเจ้าจงึจะประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ
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ให้เรา?    ขอบเขตของพระเจ้าสําหรับคริสเตียนท่ีต้องการจะใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์อยู่ตรงไหน?    

ความเช่ือคืออะไร?    ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือ การเช่ือมัน่ ความหวงั และความไว้วางใจ ในการชว่ย

ให้คนๆ หนึง่กลายเป็นผู้ ท่ีเต็มด้วยฤทธ์ิอํานาจในฝ่ายวิญญาณคือ?    

ในวิชานีเ้ราจะพดูถึงอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตแิละมนัสง่ผลตอ่ชีวิตของเราอยา่งไรบ้าง   ในหลายๆ 

โอกาสพระเจ้าทรงใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตใินการทําการอศัจรรย์ตา่งๆ   คําถามท่ีเราต้องพยายาม

หาคําตอบก็คือ “มีพระราชกิจท่ีเหนือธรรมชาตอิะไรบ้างท่ีเราสามารถคาดหวงัจากพระเจ้าให้เกิดขึน้ในชีวิต

ของเรา?”   เราจะมาดวู่าอะไรคือฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง  รวมถึงความเช่ือ การเช่ือมัน่ 

ความหวงั และความไว้วางใจนัน้สอดคล้องกบัชีวิตคริสเตียนผู้ซึง่มีฤทธ์ิอํานาจในฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง

อยา่งไรบ้าง?   และเราสามารถเป็นคนท่ีมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณได้อยา่งไร? 

  



6 คู่มือผู้เรียน 

 

 

 

บทที่ 1 
บทบาทของพระเจ้าในโลกของเรา 

ก. คนในปัจจุบนัคดิอย่างไรเก่ียวกับพระเจ้า?  

ผู้คนมากมายไมเ่คยใช้เวลาเพ่ือจะรู้จกัพระเจ้าเป็นการสว่นตวั   ดงันัน้ จงึไมน่า่แปลกใจท่ีหลายครัง้

พวกเขามีความคิดเห็นท่ีผิดๆ เก่ียวกบัพระลกัษณะท่ีแท้จริงของพระเจ้า  พระเจ้ามิได้นัง่อยูบ่นสวรรค์พร้อม

กบัถือไม้เรียวอนัใหญ่ไว้คอยเฆ่ียนตีเราในทกุครัง้ท่ีเราออกนอกลู่นอกทาง   พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าท่ี

โหดร้าย  แตท่รงเป็นพระเจ้าท่ีเป่ียมด้วยความรักและความอดทนนาน   แนน่อนว่าพระเจ้าทรงเศร้าใจเม่ือ

เราทําบาป   ในแตล่ะวนัพระเจ้าไมไ่ด้นัง่จ้องจบัผิดเพ่ือหาโอกาสลงโทษเราเม่ือเราพลาดพลัง้จากการเป็น

คนท่ีดีพร้อม   เพราะหากพระเจ้ามิได้เป่ียมด้วยพระเมตตาและความอดทนนานแล้วล่ะก็พวกเราก็คงจะ

ตายกนัหมดแล้วเป็นแน ่

แตบ่างคนกลบัมองพระเจ้าในทางตรงกนัข้าม   พวกเขากลา่ววา่ “หากพระเจ้ามีจริง พระองค์คงไมใ่ส่

ใจสิ่งท่ีกําลงัเกิดขึน้บนโลกใบนีน้กัหรอก ดคูวามอยตุธิรรม ความหิวโหย ความยากจนข้นแค้น และสงคราม 

ทัง้หมดนัน้ส ิ  หากพระเจ้าทรงสร้างโลกนีจ้ริงๆ พระองค์คงทอดทิง้เราไปตัง้แตแ่รกเร่ิมแล้วหละ” 

เราไมอ่าจยึดถือทศันะนีใ้นขณะเดียวกนัก็เช่ือวา่พระคมัภีร์เป็นความจริงได้   พระเจ้ามิได้ทรงสร้างโลก

นีแ้ล้วก็ตรัสวา่ “เอาละ่คราวนีพ้วกเจ้าก็ดําเนินไปตามทางของเจ้าเอง  หากพวกเจ้ามีปัญหาก็ไมต้่องมาหา

เรานะ”   พระเจ้ามิได้ทรงนิ่งเงียบ  แตพ่ระองค์ทรงเอาใจใสเ่ราและคนทัง้ปวงอย่างแท้จริง 

คนอีกกลุม่หนึง่พดูวา่ “อนาคตของเราถกูกําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว พระเจ้าทรงรู้ทกุสิ่ง  พระองค์ทรง

ควบคมุทกุอยา่ง   เราเป็นได้แคหุ่น่เชิดท่ีพระเจ้าทรงชกัใยอยูเ่บือ้งหลงั   ไมมี่ประโยชน์อะไรท่ีจะพยายาม

เปล่ียนแปลง   เพราะหากพระเจ้าต้องการให้เราเปล่ียนแปลงจริงๆ แล้วละ่ก็ พระองค์ก็สามารถทําได้เลย” 

ความจริงแท้ก็คือวา่ เราไมไ่ด้เป็นหุน่เชิดท่ีถกูชกัใยอยูเ่บือ้งหลงั   พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีเสรีภาพท่ีจะ

เลือกตดัสินใจ   พระเจ้าทรงมีอิทธิพลตอ่เราและนําพาเราแตพ่ระองค์จะไมบ่งัคบัเราให้ตดิตามพระองค์ 
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แล้วคณุละ่  คิดอยา่งไรเก่ียวกบัพระเจ้า?   คณุมองเห็นหลกัฐานอะไรบ้างเก่ียวกบั พระเจ้าในชีวิตของ

คณุและในชีวิตของคนอ่ืน? 

ข. พระเจ้าแห่งการทรงสร้าง  

พระคมัภีร์ได้ให้ภาพท่ีชดัเจนแก่เราเก่ียวกบับทบาทของพระเจ้าท่ีมีตอ่โลกของเรา    พระธรรมเลม่แรก

ในพระคมัภีร์บอกเราเร่ืองการทรงสร้างทัง้จกัรวาลนีข้องพระเจ้า  ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาว

ตา่งๆ ต้นไม้ทัง้หลาย และสรรพสตัว์ทัง้ปวง   พระเจ้าตรัสให้แตล่ะสว่นของการทรงสร้างเหลา่นัน้เกิดขึน้มา    

พระองค์ประทานชีวิตแก่อาดมัและเอวาหลงัจากท่ีได้ทรงสร้างร่างกายของเขาจากผงคลีดนิ   แตล่ะกิจแหง่

การทรงสร้างของพระเจ้านัน้ล้วนเป็นเหตกุารณ์เหนือธรรมชาตท่ีินา่ต่ืนตาต่ืนใจ  

พระเจ้าทรงสร้างเรามาพร้อมกบัความสามารถพิเศษนัน่คือ การมีจิตแหง่เสรีภาพ   เราสามารถเลือกท่ี

จะตดัสินใจเองได้    เราสามารถเลือกวา่จะติดตามพระเจ้าหรือไปตามทางของตนเอง   ความสามารถใน

การเลือกนีเ้ก่ียวข้องโดยตรงกบัความบาปท่ีอยูใ่นโลกของเรา    เราทกุคนล้วนเผชิญกบัการทดลองตา่งๆ ให้

ทําบาป   ในแตล่ะครัง้ท่ีเราถกูทดลองเราตา่งก็เลือกตดัสินใจได้วา่จะต้านทานการทดลองนัน้ หรือไมก็่ยอม

พา่ยแพ้  และเราคือผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจเลือกของเรา   ดงันัน้ เราจงึไมอ่าจโทษวา่ใคร หรือ

แม้แตพ่ระเจ้า หรือกระทัง่ซาตานสําหรับการตดัสินใจเลือกของเรา  เพราะวา่เราสามารถท่ีจะเลือกตดัสินใจ

ระหวา่งสิ่งถกูและสิ่งผิด 

กฏธรรมชาต ิ

เม่ือพระเจ้าทรงสร้างโลกของเรา พระองค์ทรงตัง้ “กฏธรรมชาต”ิ ให้ทําหน้าท่ีดแูล   สรรพสิ่งท่ีทรงสร้าง

นัน้จะต้องดําเนินอยูภ่ายใต้กฏธรรมชาตเิหลา่นี ้   เม่ือเราละเมิดตอ่กฏธรรมชาติตา่งๆ  เราก็ต้องทนทกุข์กบั

ผลลพัธ์ของมนั 

หากเราวางโถแก้วไว้หมิ่นๆ ท่ีขอบโต๊ะไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรือไมต่ัง้ใจก็ตาม  มนัก็จะร่วงลงและอาจแตก

ได้    กฏแรงโน้มถ่วงจะทําให้โถแก้วนัน้ร่วงหลน่ลง   กฏแรงโน้มถ่วงและกฏธรรมชาติอ่ืนๆ เป็นสิ่งท่ีเช่ือถือ

ได้เสมอ   หากเราปล่อยบางอยา่งจากท่ีสงูมนัจะร่วงลงมาเสมอ  มนัจะไมไ่ปด้านข้างๆ หรือขึน้ไปข้างบน 

หากเราขบัรถเหยียบตะปยูางรถเราก็จะแบน  ซึง่เป็นไปตามกฏธรรมชาตนิัน่เอง   หากเราไมด่ื่มนํา้ใน

วนัท่ีอากาศร้อนมาก   ภายในไมก่ี่ชัว่โมงเราจะรู้สกึกระหายนํา้มาก   
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ยงัมีตวัอยา่งอ่ืนๆ อีกเป็นร้อยเร่ืองเก่ียวกบักฏธรรมชาตแิละผลท่ีเราจะได้รับ    เม่ือเรามาเป็นคริสเตียน

เรายงัคงอยูภ่ายใต้กฏธรรมชาตเิหลา่นัน้    เราไมอ่าจคาดหวงัให้พระเจ้าทรงยกเลิกกฏธรรมชาตติา่งๆ 

ให้กบัเราเพียงเพราะว่าเราเป็นคริสเตียน 

อะไรทาํให้บางส่ิงเป็นส่ิงที่เหนือธรรมชาต?ิ 

โดยทัว่ไปแล้วพระเจ้าจะทรงดําเนินการภายใต้กฏธรรมชาต ิ   แตบ่างครัง้พระเจ้าก็ทรงเลือกท่ีจะ

ยกเลิกกฏเหลา่นีแ้ล้วทําบางสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ  โดยสิ่งนัน้อาจอยูเ่หนือหรือเกินธรรมชาต ิ  เราเรียก

สิ่งเหลา่นีว้า่ การอศัจรรย์   การอศัจรรย์ทัง้หลายเกิดขึน้โดยฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้า ไมใ่ชโ่ดยอํานาจ

ของมนษุย์    เม่ือเรามองดท่ีูการอศัจรรย์ตา่งๆ ในพระคมัภีร์หรือแม้แตใ่นปัจจบุนั    เรารู้ได้วา่น่ีคือฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้าท่ีทรงทําการอศัจรรย์นัน้  ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกินกวา่จะเกิดขึน้เองโดยธรรมชาต ิ

ค. พระเจ้าทรงเก่ียวข้องกับคนในสมัยพระคัมภร์ีอย่างไร 

หากเราเตม็ใจยอมรับวา่พระคมัภีร์เป็นความจริง  เราก็จะเห็นตวัอยา่งมากมายท่ีแสดงให้เห็นวา่ 

พระเจ้าทรงหว่งใยผู้คนอยา่งไร    พระคมัภีร์เดมินัน้เตม็ด้วยเร่ืองราวท่ีแสดงให้เห็นถึงความรักและความ

เมตตาของพระเจ้าท่ีมีตอ่คนอิสราเอล 

พระคมัภีร์คือตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงมีบทบาทตอ่โลกของเราอยา่งไร   พระคมัภีร์เป็น 

พระวจนะของพระเจ้าท่ีไมไ่ด้เป็นเพียงหนงัสือทางศาสนาเทา่นัน้   พระเจ้าทรงประทานหนงัสือนีเ้พ่ือ

ประโยชน์สําหรับเรา   เพราะวา่พระเจ้าทรงรักเราและทรงใสใ่จในสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัเราจริงๆ  พระคมัภีร์เตม็ไป

ด้วยกฏเกณฑ์ของพระเจ้าสําหรับเรา   หากเราจะตดิตามพระบญัญตัขิองพระองค์ชีวิตเราก็จะเจอเร่ืองท่ีนา่

ท้าทายและความอ่ิมเอมใจ 

เม่ือพระเยซูเสดจ็มาในโลกนีพ้ระองค์ทรงเป็นแบบอยา่งท่ีแสดงให้เราเห็นวา่พระเจ้าทรงเก่ียวข้องกบั

โลกของเราอย่างไร    พระเยซูทรงดําเนินอยูท่่ามกลางสามญัชนในประเทศท่ีถกูกดข่ีข่มเหง    พระองค์ทรง

รักบรรดาคนท่ีถกูปฏิเสธและคนบาป ทรงรักษาคนเจ็บป่วย และทรงสิน้พระชนม์เพ่ือบาปของมนษุย์ทกุคน 

ก่อนการสิน้พระชนม์ของพระองค์ พระเยซูได้ทรงสญัญาวา่จะสง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิมาอยูก่บั 

คริสเตียนแตล่ะคน   พระวิญญาณบริสทุธ์ิคือพระเจ้า   ทกุวนันีพ้ระองค์ก็ทรงมีสว่นในชีวิตของเราอย่าง

ใกล้ชิดในฐานะบรมครู ผู้ นํา ผู้ชว่ยเหลือ พระผู้ เล้าโลม และผู้ ทําให้เกิดการสํานกึบาป   พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิยงัคงสําแดงให้เราเห็นพระเจ้าอยา่งตอ่เน่ืองและทําให้เรารู้ว่าพระองค์ยงัคงสนใจโลกของเราในทกุ

วนันี ้
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ง. พระเจ้าทรงใช้ฤทธ์ิอาํนาจที่เหนือธรรมชาตอิย่างไร 

พระเจ้าทรงแสดงฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระองค์หลายตอ่หลายครัง้นบัตัง้แตท่ี่พระองค์ทรง

สร้างสรรพสิ่ง    การกระทําท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระเจ้านัน้แสดงให้เห็นถึงพระลกัษณะท่ีจริงแท้ของ

พระองค์   พระเจ้าไมเ่คยสญูเสียการควบคมุอารมณ์ของพระองค์  พระองค์ไมเ่คยทําลายบางเมืองหรือบาง

ชนชาตไิปจากพืน้พิภพเพียงเพราะพระองค์ทรงกริว้   การอศัจรรย์ท่ีเหนือธรรมชาตหิลายอย่างของพระเจ้า

นัน้ก็เพ่ือจะรักษาหรือปกปอ้งผู้คน 

พระเจ้าทรงแหวกทะเลแดงเพ่ือเปิดเส้นทางเดนิเพ่ือคนยิวจะสามารถหนีกองทพัของฟาโรห์และชาว

อียิปต์ได้พ้น   พระเจ้าทรงปกปอ้งดาเนียลเม่ือทา่นต้องอยูใ่นถํา้ท่ีมีสิงห์โตท่ีหิวโซหลายตวัตลอดทัง้คืน    

พระเจ้าทรงปกปอ้งชคัรัค เมชาค และเอเบดเนโกเม่ือพวกเขาถกูโยนลงไปในเตาท่ีมีไฟลกุโพลง โดยไฟนัน้

ไมไ่ด้ทําอนัตรายตอ่พวกเขาเลย  ท่ีจริงแล้วเม่ือพวกเขาออกมาจากเตาไฟลกุโพลงนัน้ เสือ้ผ้าของพวกเขาก็

ไมมี่แม้แตก่ลิ่นควนัไฟเลย 

ชีวิตของพระเยซูก็ทรงเตม็ด้วยการอศัจรรย์มากมาย   พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด  ทรงขบัผีออกจาก

ผู้คน  ทรงรักษาบรรดาคนโรคเรือ้น  ทรงทําให้ลาซารัสเป็นขึน้จากความตาย ฯลฯ   แม้ในทกุวนันีพ้ระเจ้าก็

ยงัทรงกระทําการอศัจรรย์ตา่งๆ   ผู้คนมากมายในทกุวนันีก็้ยงัไมรั่บการรักษาโรคตา่งๆ  พระเจ้ายงัทรง

จดัเตรียมอาหารอยา่งเหนือธรรมชาต ิและการอศัจรรย์อ่ืนๆ ด้วย 

1. เหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือทุกยุคสมัย 

การแสดงออกซึง่ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระเจ้าท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุก็คือ การท่ีพระองค์ทรง

จดัเตรียมวิธีรอดพ้นจากความบาปให้แก่เรา   โรม 6:23 กลา่ววา่ คา่จ้างของความบาปคือความตาย    

โรม 3:23 ก็กลา่ววา่มนษุย์ทกุคนทําบาป   ดงันัน้ หากพระเจ้าไมไ่ด้ทรงจดัเตรียมหนทางแหง่ความรอดให้

เราทกุคนคงต้องพินาศในความตายและถกูลงโทษให้อยูใ่นนรกเพราะความผิดบาปของเรา 

แตพ่ระเจ้าได้ทรงเสดจ็มายงัโลกนีเ้พ่ือดําเนินอยูท่่ามกลางเราและตายเพ่ือบาปของเรา    ไมมี่เร่ือง

เหนือธรรมชาตเิก่ียวกบัการตายของพระเยซ ู   พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแตไ่ด้ทรงยอมสละฤทธ์ิอํานาจทัง้สิน้

ของพระองค์เพ่ือจะลงมาเป็นมนษุย์   เม่ือพระเยซูถกูตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ทรงรู้สกึเจ็บปวดทรมาน

เชน่เดียวกบัท่ีมนษุย์ท่ีถกูทรมานจะรู้สกึได้   ในขณะท่ีพระเยซูถกูตรึงบนไม้กางเขนนัน้ความเจ็บปวดเพราะ

เหตคุวามบาปทัง้สิน้ของเราทกุคนในโลกนัน้ทว่มท้นพระเยซูอยู ่ ความตายของพระเยซูจงึเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้

อยา่งแท้จริง 
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สามวนัตอ่มา เราเห็นการแสดงถึงฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระเจ้าท่ีน่าต่ืนใจท่ีสดุ   พระเยซู

ทรงถกูชบุให้เป็นขึน้มาจากความตาย    การถกูปรับโทษเพราะเหตคุวามบาปของเรานัน้ถกูชําระอยา่ง

ครบถ้วน   ความหวงัสําหรับการมีชีวิตนิรันดร์นัน้เป็นไปได้สําหรับทกุคน   เพราะเหตวุ่าพระคริสต์ทรง 

พระชนม์อยูเ่ราจงึสามารถรับการอภยัจากบาปของเราและมีความหวงัท่ีจะมีชีวิตหลงัความตาย   หลกั

สําคญัของการมีประสบการณ์กบัชีวิตนิรันดร์นีเ้ป็นสิ่งท่ีง่ายมาก   วนันีเ้ราจําเป็นต้องรับความรอดท่ี

พระองค์ทรงประทานให้ 

โรม 8:11 ฉบับ TNCV 

ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึน้จากตายสถติในท่าน 

พระองค์  ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึน้จากตายจะประทานชีวิตแก่กายซึ่งต้องตาย

ของท่านด้วย   

ความรอดสําหรับแตล่ะบคุคลเป็นการกระทําท่ีเหนือธรรมชาต ิ  ไมมี่ใครสามารถรอดได้โดยความดีของ

ตนเอง   ความรอดเป็นของขวญัจากพระเจ้า   การอศัจรรย์แหง่ชีวิตใหม่นีมี้ไว้เพ่ือคนทัง้ปวง 

2. เราต้องการฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณเพื่อการเป็นคริสเตียน

อย่างต่อเน่ือง 

ความรอดคือการเกิดฝ่ายวิญญาณ    เราเรียกประสบการณ์นีว้า่ “การบงัเกิดใหม”่   การเกิดฝ่าย

วิญญาณนัน้เป็นการอศัจรรย์อยา่งหนึง่ซึง่พระเจ้าเทา่นัน้สามารถกระทําได้    แตก่ารท่ีจะดําเนินชีวิตเพ่ือ

พระคริสต์อยา่งตอ่เน่ืองนัน้เป็นความท้าทายท่ีลําบากไม่น้อย   หากเราไมไ่ด้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้า

เราจะไมส่ามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนได้   เราทกุคนตา่งต้องการฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในชีวิตประจําวนั

เพ่ือจะมีชีวิตคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ   ในพระธรรมโรมบทท่ี 6,7 นัน้ อาจารย์เปาโลได้บรรยายถึง

อํานาจของบาป นิสยัเก่า และตณัหานัน้สง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของอาจารย์เปาโลอยา่งไรบ้าง    อาจารย์ 

เปาโลกล่าววา่การตอ่สู้นัน้เป็นสิ่งท่ียากเกินท่ีทา่นจะตอ่สู้ ด้วยกําลงัของทา่นเอง   ในช่วงต้นของพระธรรม

โรมบทท่ี 8 นัน้อาจารย์เปาโลบอกหนทางท่ีจะมีอิสรภาพจากอํานาจของความบาป  

โรม 8:2 ฉบับ TNCV 

เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่าน

ให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย 

เรามีพระสญัญาท่ีวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงสถิตกบัเราและชว่ยเหลือเรา   พระองค์จะไมบี่บคัน้ให้

เรารับความชว่ยเหลือจากพระองค์   แตห่ากเราทลูขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ก็เตม็พระทยัท่ี

จะชว่ยเรา   เม่ือเราเตบิโตขึน้ในความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนท่ีเข้มแข็งย่ิงขึน้ในฝ่าย

วิญญาณ 
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จ. แผนการของพระเจ้าสาํหรับอนาคต 

พระคมัภีร์กลา่วไว้ชดัเจนวา่การกระทําท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจ้านัน้ยงัไมเ่สร็จสิน้   พระเยซูทรง

สญัญาท่ีจะกลบัมายงัโลกนีอี้กครัง้พร้อมกบับรรดาผู้ เช่ือท่ีแท้จริง   และจะทรงตัง้อาณาจกัรของพระองค์

บนโลกนี ้  เหตกุารณ์ท่ีเหนือธรรมชาตหิลายอย่างจะบงัเกิดขึน้   หนึง่ในนัน้คือการฟืน้ขึน้จากความตายของ

บรรดาคริสเตียนแท้  อํานาจทัง้สิน้ของความชัว่ร้ายจะถกูทําลาย 

ในตอนท้ายของพระธรรมวิวรณ์บอกเราถึงชว่งเวลาหนึง่ในอนาคตพระเจ้าจะทรงทําลายท้องฟ้าและ

แผน่ดนิโลกท่ีมีอยูนี่ ้ และสร้างฟ้าสวรรค์ใหมแ่ละแผ่นดนิโลกใหมข่ึน้แทนท่ี    พระเจ้าทรงมีสว่นและยงัคงมี

สว่นกบัโลกของเราในทกุวนันีอ้ยู ่  พระเจ้าทรงหว่งใยสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเราจริงๆ    พระองค์ทรงพร้อมท่ี

จะมอบฤทธ์ิอํานาจของพระองค์เพ่ือจะชว่ยให้เราเอาชนะตอ่การตอ่สู้ ท่ีอยู่ตรงหน้าเรา 
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บทที่ 2 
ลักษณะของฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณที่แท้จริง 

ก. ความเป็นจริงของการเป็นคนอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ 

หากเราได้ตดัสินใจเป็นคริสเตียนแล้ว   สิ่งสําคญัท่ีเราต้องรู้คือเราต้องสตัย์ซ่ือตอ่พระเยซูคริสต์อย่าง

ตอ่เน่ือง   แนน่อนวา่ยงัมีเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากนีอี้กมาก!  หากเราพยายามดําเนินชีวิตท่ีสตัย์ซ่ือตอ่ 

พระเยซูคริสต์ด้วยกําลงัของเราเองแล้ว  ไมช้่าก็เร็วเราจะพบกบัความล้มเหลว และเป็นไปได้วา่สิ่งนีจ้ะ

เกิดขึน้ในเร็ววนั   เราต้องการฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเพ่ือชว่ยให้สามารถสตัย์ซ่ือตอ่พระองค์ได้ตลอดไป   

พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะสถิตกบัเราเพ่ือชว่ยเราและชีนํ้าทางเรา   เราทกุคนล้วนมีความออ่นแออยูภ่ายใน   

การทดลองให้ทําบาปซึง่อยูร่อบๆ ตวัเรานัน้ล้วนมีอิทธิพลอยา่งย่ิงตอ่เรา 

อาจารย์เปาโลผู้ เป็นหนึง่ในมิชชนันารีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุตลอดกาลนัน้เป็นคนท่ีมีความเข้มแข็งฝ่าย

วิญญาณอยา่งย่ิง   แตถึ่งกระนัน้ทา่นก็ยอมรับเป็นคนท่ีมีความออ่นแอฝ่ายวิญญาณ   ในกรณีของอาจารย์

เปาโลพระเจ้าทรงนําปัญหาบางอย่างเข้ามาสูชี่วิตของทา่นเพ่ือทําให้แน่ใจวา่ทา่นจะไมลื่มท่ีจะพึง่พา 

พระเจ้าในทกุๆ เวลา   อาจารย์เปาโลขอพระเจ้าถึงสามครัง้สามคราเพ่ือให้พระเจ้าทรงนําเอาปัญหานี ้

ออกไป  แตพ่ระเจ้าตรัสวา่ “ไม”่  

2 โครินธ์ 12:9-10 ฉบับ THA-ERV 

แต่พระองค์ก็บอกว่า “ความเมตตากรุณาของเรามีเพียงพอแล้วสาํหรับเจ้า เม่ือ

เจ้าอ่อนแอฤทธ์ิอาํนาจของเราก็ทาํงานได้อย่างเตม็ท่ี” ดังนัน้ ผมจึงยนิดีท่ีจะโอ้

อวดถงึความอ่อนแอของผม เพ่ือฤทธ์ิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในผม 10 ถ้าเม่ือ

ไหร่ท่ีผมอ่อนแอ ถูกดูหมิ่น เจอกับความทุกข์ยาก ถูกข่มเหงและเจอกับความยุ่ง

ยากต่างๆเพ่ือพระคริสต์ ผมก็ยนิด ีเพราะผมอ่อนแอเม่ือไหร่ เม่ือนัน้ผมก็กลับ

เข้มแข็ง  

เราจําเป็นต้องพึง่พาพระเจ้าเสมอ    อาจารย์เปาโลเป็นคนท่ีฉลาดลํา้ มีการศกึษาดี และเป็นผู้ นําท่ี

ย่ิงใหญ่คนหนึง่   ถึงกระนัน้ท่านก็ยงัไมเ่คยไปถึงจดุท่ีท่านจะสามารถกลา่วได้วา่ “ข้าพเจ้าในเวลานีเ้ป็นคน
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ท่ีเข้มแข็งและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากเสียจนไมจํ่าเป็นต้องพึง่พาพระเจ้าเพ่ือจะได้รับกําลงัอีก”   เรา

ทกุคนสามารถมองหาความชว่ยเหลือจากพระเจ้าด้วยความมัน่ใจ   ดงัท่ีพระเจ้าตรัสกบัอาจารย์เปาโลว่า 

“เราสถิตยูก่บัเจ้า และนัน่คือทัง้หมดท่ีเจ้าจําเป็นต้องมี”   ขา่วสารเดียวกนันีจ้ากพระเจ้ายงัคงเป็นจริง

สําหรับเราแตล่ะคน  เราเป็นคนอ่อนแอ แตพ่ระเจ้าทรงสถิตอยูก่บัเรา 

ข. ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณที่แท้จริงคืออะไร? 

เราจะตอบคําถามนีอ้ยา่งไร?  “อะไรคือฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง?” 

บางทีตวัอย่างเร่ืองไฟฟ้าอาจให้คําอธิบายท่ีเห็นภาพได้ชดัเจน    เราจะตอบอยา่งไรหากมีคนถามเราวา่ 

“จริงๆ แล้วไฟฟ้าคืออะไร?”  หากเราเรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามา  คําถามนีอ้าจเป็นคําถามง่ายแสนง่าย   

แตสํ่าหรับเราสว่นใหญ่แล้วคณุสมบตัเิฉพาะตวัของไฟฟ้านัน้เราก็ไมท่ราบแนช่ดัเทา่ไหร่นกั    อยา่งไรก็ตาม 

เรารู้วา่ไฟฟ้ามีประโยชน์ตอ่เรา    เราใช้ไฟฟ้าในกิจวตัรประจําวนั และแม้เราจะไมเ่ข้าใจรายละเอียด

ทัง้หมดของไฟฟ้า เราก็ยงัคงใช้ไฟฟ้าอยูท่กุวนั 

วิธีหนึง่ในการอธิบายฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงก็คือให้ดวู่ามนัถกูใช้งานอย่างไรในชีวิต 

คริสเตียน  ใช่แล้ว มนัต้องถูกใช้ นัน่คือความจริงพืน้ฐานสดุเก่ียวกบัฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า   

พระเจ้ามิได้ประทานฤทธ์ิอํานาจของพระองค์เพ่ือให้เราเอาไปฝากไว้ท่ีธนาคาร   พระเจ้าประทานฤทธ์ิ

อํานาจมาเพ่ือให้เรานําไปใช้ในสถานการณ์ท่ีเราเผชิญอยู่ในทกุวนั 

ความหมายของการเป็นคนอ่อนแอฝ่ายวิญญาณหมายถึงอะไร  หมายถึงการท่ีเราไมมี่อํานาจต้านทาน

การทดลองบางอยา่งหรือไม่มีพลงัท่ีจะเช่ือฟังคําสัง่บางอยา่งในพระคมัภีร์  ยกตวัอยา่งเชน่ เราอาจมีเพ่ือน

ร่วมห้องหรือเพ่ือนบ้านซึง่ยากท่ีจะเข้ากนัได้    เรารู้ว่าด้วยกําลงัของเรานัน้  เราไมมี่อํานาจท่ีจะแสดงความ

รักท่ีจริงแท้ตอ่คนๆ นีไ้ด้ทกุวนั  ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านัน้ก็คือสิ่งท่ีจดัเตรียมไว้สําหรับการณ์

ตา่งๆ เหลา่นี ้

ขณะนีค้วามเข้าใจของเราเก่ียวกบัฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงนัน้อาจเตม็ไปด้วยคําถามมากเสีย

ย่ิงกวา่คําตอบท่ีมีอยู่    ขณะท่ีเราศกึษาสว่นท่ีเหลือของวิชานีห้วงัวา่ความเข้าใจเก่ียวกบัฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณของพระเจ้าจะชดัเจนมากย่ิงขึน้  และเราจะเห็นวา่เราสามารถเร่ิมใช้พลงัอํานาจนีใ้น

ชีวิตประจําวนัของเรามากย่ิงขึน้ได้อย่างไร    
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ค. ความหมายของการเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ? 

มีหลายวิธีการท่ีจะบรรยายถึงฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงต้องการให้คริสเตียนทกุคนได้รับ 

นัน่คือ 

1. อุทศิตัวอย่างจริงจังในการมีชีวติอยู่เพื่อพระเยซู 

คนท่ีมีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณนัน้มกัจะตดัสินใจอยา่งชดัเจนวา่จะรับใช้พระเยซูคริสต์   การอทิุศ

ตวันีสํ้าคญัย่ิงกวา่เพ่ือน เงินทอง หรือความสําเร็จเสียอีก   และหากจําเป็นคนๆ นีเ้ตม็ใจท่ีจะตายมากกวา่ท่ี

จะปฏิเสธพระเยซูคริสต์    เราอาจจะพดูว่า “อะไรนะ เด๋ียวก่อน ผมรักพระเยซู แตผ่มจําเป็นต้องตายเพ่ือจะ

พิสจูน์วา่ผมเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณด้วยหรือ?”    เราไมจํ่าเป็น  แตบ่รรดาคนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ

มกัจะอทุิศตวัตอ่พระคริสต์เช่นนี ้

คริสเตียนบางคนเตม็ใจท่ีจะอยูเ่พ่ือพระเยซูตราบเทา่ท่ีชีวิตดําเนินไปอยา่งราบร่ืนไมมี่อปุสรรคปัญหา

ใหญ่โตอะไร   ในวนัอาทิตย์เขาจะอยูท่ี่โบสถ์และอธิษฐาน   แตใ่นวนัองัคารเขาจะเป็นอีกคนท่ีแตกตา่งจาก

วนัอาทิตย์อย่างสิน้เชิง 

เม่ือมีปัญหาเขามกัจะแชง่ดา่หรือไปด่ืมเหล้าเพ่ือจะลืมปัญหาของตนเสีย   ระหว่างสปัดาห์เขาจะไม่

ต้องการให้ใครรู้วา่เขาเป็นคริสเตียน   เขาไมใ่ชค่นท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ   เขาจําต้องตดัสินใจว่าจะรับใช้

พระคริสต์ 100% หรือว่าจะมีชีวิตอยูเ่พ่ือตนเอง   การเป็นคริสเตียนแคว่นัอาทิตย์นัน้ยงัไมเ่พียงพอ    คนท่ีมี

ความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณจะอทุิศตวัให้พระเยซูคริสต์ตลอดชีวิต   เขาจะให้พระเยซูมาเป็นท่ีหนึง่ในชีวิต

ของเขาเสมอ 

2. เราจะตัดสินใจได้ก็ต่อเม่ือได้รู้ส่ิงที่พระคัมภร์ีบอกให้เราทาํ 

ทกุๆ วนัเราต้องเผชิญกบัการตดัสินใจ   แล้วเราตดัสินใจอยา่งไร?   คนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณจะไม่

ปลอ่ยให้อารมณ์ความรู้สกึของเขาควบคมุการตดัสินใจของตนเอง    เราไมค่วรปลอ่ยให้ความปรารถนา

หรือความกดดนัจากเพ่ือนๆ มาควบคมุการตดัสินใจของเรา 

หากเราเป็นคนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเราจะเอาใจใสต่อ่สิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา   เราจะเตม็

ใจศกึษาพระคมัภีร์และแสวงหาแนวทางปฏิบตัเิพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจ    เราจะไมป่รารถนาท่ีจะเป็น

เจ้านายตวัเองแตจ่ะยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ นําในชีวิตของเรา    ด้วยเหตนีุเ้ราจงึตัง้ใจค้นหาสิ่งท่ีพระเยซู

ทรงต้องการให้เราทํา 



ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ  15 

หากแม้จะมีแคเ่ราคนเดียวเราก็ยงัยินดีท่ีจะยืนหยดัเพ่ือพระเจ้า   พระเยซูได้ตรัสถึงบรรดาคนท่ีให้

ความปรารถนาท่ีเห็นแก่ตวัเองมาก่อนพระเจ้าไว้วา่  “แตจ่งแสวงหาอาณาจกัรของพระเจ้าและความชอบ

ธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทานสิ่งทัง้ปวงเหลา่นีใ้ห้แก่ท่านด้วย”  (มทัธิว 6:33—ฉบบั 

TNCV)  

หากเราเป็นคนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเราจะหว่งใยสิ่งท่ีพระเจ้าทรงคดิเก่ียวกบัการตดัสินใจแตล่ะครัง้

ท่ีเราทํา    ไมไ่ด้หมายความว่าแม้แตเ่ร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เราก็ต้องรอท่ีจะได้ยินเสียงจากพระเจ้าก่อนถึงจะ

ตดัสินใจได้    อยา่งไรก็ตาม พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยคําแนะนําสําหรับการตดัสินใจท่ีสําคญัท่ีเรามกัจะเผชิญ    

คําถามสําคญัคือวา่ “เราต้องการท่ีจะให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคมุทกุด้านในชีวิตของเราหรือไม?่” 

3. การอธิษฐานคือส่ิงที่สาํคัญยิ่งของชีวิตเรา 

การอธิษฐานคือการพดูคยุกบัพระเจ้าและการยอมให้พระเจ้าพดูคยุกบัเรา   บรรดาคนท่ีเข้มแข็ง ฝ่าย

วิญญาณมกัให้คณุคา่อยา่งสงูตอ่การอธิษฐาน   ใน 1 เธสะโลนิกา 5:17 กลา่ววา่ “จงอธิษฐานอยูเ่สมอ”  

(TNCV) ไมไ่ด้หมายความว่าเราจะใช้ทกุๆ นาทีท่ีมีในการพดูคยุกบัพระเจ้า   แตห่มายถึงในขณะท่ีเราใช้

ชีวิตตลอดทัง้วนันัน้ความคิดของเราจะหนัไปหาพระเจ้าและพดูคยุกบัพระองค์อยูเ่ร่ือยๆ  ไมว่า่จะพดู

ออกมาหรือคยุเงียบๆ อยูใ่นความคดิก็ตาม    การอธิษฐานจะทําให้เราคงอยูใ่นการเช่ือมตอ่กบัแหลง่แหง่

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ ซึง่ก็คือพระเจ้านัน่เอง 

พระคมัภีร์บอกวา่พระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของเรา “เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงจบัตาดผูู้ชอบธรรม  

ทรงเง่ียพระกรรณฟังคําอธิษฐานของเขา  แตอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงหนัพระพกัตร์เข้าตอ่ต้านผู้ ท่ีกระทําชัว่” 

(1 เปโตร 3:12 ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั)   หากเราต้องการเป็นคนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณแล้วละ่ก็  จง

พฒันามิตรภาพกบัพระเจ้า ท่ีซึง่คําอธิษฐานจะเป็นส่วนสําคญัย่ิงสําหรับแตล่ะวนัของเรา 

4. เรากาํลังเรียนรู้การฟังเสียงพระเจ้าผ่านทางวญิญาณจติของ

เรา 

เป็นเร่ืองง่ายมากสําหรับเราสว่นใหญ่ท่ีจะพดูคําอธิษฐานตอ่พระเจ้า   แตก่ารฟังพระเจ้าพดูเป็นเร่ือง

ยากหรือง่ายสําหรับเรา?   ครัง้สดุท้ายท่ีเราได้ยินพระเจ้าตรัสกบัเรานัน้เม่ือไหร่?   เรารู้ได้อย่างไรวา่เป็น 

พระเจ้าท่ีกําลงัพดูกบัเราอยู?่   พระเจ้าตรัสกบัผู้คนในปัจจบุนัอย่างไรบ้าง? 

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ  และพระองค์ทรงสร้างเราแตล่ะคนให้มีวิญญาณจิต  พระคมัภีร์กลา่ววา่เม่ือ

เรามีชีวิตอยูใ่นบาป  เราก็ตายในฝ่ายวิญญาณ  แตเ่ม่ือเราเป็นคริสเตียน พระเจ้าก็ทรงนําชีวิตใหมเ่ข้าสู่
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วิญญาณจิตของเรา    น่ีเป็นเหตผุลวา่ทําไมคริสเตียนพดูถึงการบงัเกิดใหม ่   วิญญาณจิตของเราบงัเกิด

ใหมแ่ล้ว   น่ีคือภายในของเราท่ีซึง่พระเจ้าทรงดํารงอยู่ 

โรม 8:16 ฉบับ TH1971 

พระวิญญาณนัน้เป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทัง้หลายว่า เราทัง้หลาย

เป็นบุตรของพระเจ้า 

เราจําเป็นต้องเรียนรู้วา่จะฟังพระเจ้าได้อยา่งไรเม่ือพระองค์ทรงตรัสกบัเรา   หนึง่ในวิธีท่ีธรรมดาท่ีสดุท่ี

พระเจ้าตรัสกบัเราก็คือ ผ่านพระคมัภีร์ซึง่เป็นพระวจนะของพระองค์   เม่ือเราอา่นพระคมัภีร์  พระเจ้าทรง

ชว่ยเราให้ค้นพบวิธีปฏิบตัสิิ่งตา่งๆ ท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราทําน้อยครัง้มากท่ีพระเจ้าตรัสกบัผู้คนแบบ

เสียงดงัๆ  เพราะโดยปกตแิล้วจะเป็น “เสียงอนัแผว่เบาสงบ” ในวิญญาณจิตของเรา    เราจําเป็นต้องเรียนรู้

ท่ีจะฟังเสียงพระเจ้า  น่ีเป็นหนึง่ในกญุเจสําคญัสู่การมีความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้กบัพระเจ้า 

5. เรารักพระเจ้ามากกว่าใครหรือส่ิงอ่ืนใด 

พระเจ้าทรงกําหนดพระบญัญตัใิหญ่สดุสองข้อ   คือการรักพระเจ้าด้วยสิน้สดุจิต สดุใจ สดุกําลงั และ

ความคดิ   สว่นข้อท่ีสองนัน้ก็คือการรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง (ดมูาระโก 12:29-31)   คนท่ีต้องการจะ

เป็นคนท่ีมีอํานาจฝ่ายวิญญาณจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะรักพระเจ้าและรักคนอ่ืนด้วย 

ความรักของเราท่ีมีตอ่พระเจ้าจะต้องย่ิงใหญ่กวา่ความรักท่ีเรามีตอ่สิ่งอ่ืนใดในชีวิต   ลําดบั

ความสําคญัในชีวิตคือหวัใจสําคญัของประเดน็นี ้  อะไรคือสิ่งท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุในชีวิตเรา?    

หากพระเจ้าเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัสงูสดุแล้วละ่ก็ ความรักของเราท่ีมีตอ่พระองค์ ก็จะแสดงออกมา  และ

เปา้หมายย่ิงใหญ่ท่ีสดุในชีวิตของเราก็จะเป็นการรักพระเจ้า 

6. เราได้เรียนรู้วิธีการเอาชนะการทดลองให้ทาํบาป 

คนท่ีมีอํานาจฝ่ายวิญญาณมกัจะได้เรียนรู้วิธีการต้านทานการทดลองตา่งๆ   จากประสบการณ์   

ซาตานจะจูโ่จมผู้ เช่ือทกุคนและพยายามทําให้เราท้อแท้ใจโดยการเช่ือวา่เราเป็นคนท่ีล้มเหลว   แตพ่ระเจ้า

ทรงสญัญาวา่จะสถิตกบัเรา และพระองค์ทรงสญัญาด้วยวา่จะทรงจดั เตรียมทางออกให้แก่ทกุการทดลอง

ท่ีเกิดขึน้กบัเรา   

1 โครินธ์ 10:13 ฉบับ TH1971 

ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึน้กับท่าน  นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับ

มนุษย์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลอง

เกินกว่าท่ีท่านจะทนได้  และเม่ือท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ท่าน

มีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วยเพ่ือท่านจะมีกาํลังทนได้  
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คนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณจะมีความต้องการชนะการทดลองตา่งๆ ท่ีชกันําให้ทําบาป   แตบ่รรดาคนท่ี

ออ่นแอฝ่ายวิญญาณนัน้  บางครัง้ต้องการมีสว่นร่วมในบาปท่ีอยูต่อ่หน้าเขา    บคุคลเหลา่นีเ้ลือกท่ีจะไม่

รับรู้ถึงการชว่ยเหลือของพระเจ้าและเตม็ใจท่ีจะมีสว่นร่วมในความบาป   แตห่ากเราต้องการเป็นคนมีฤทธ์ิ

อํานาจฝ่ายวิญญาณแล้วละ่ก็    เราต้องทําตามคําแนะนําใน  1 เปโตร 3:11 ท่ีวา่ “ให้เขาละความชัว่และ

กระทําความดี ให้เขาใฝ่หาสนัตสิขุและมุง่ดําเนินไป” (TH1971)    

ยากอบได้ให้คําแนะนําเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเป็นคนท่ีเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ นัน่คือความทกุข์

ยากลําบากไมใ่ชส่ิ่งเลวร้ายสําหรับคริสเตียน   ความทกุข์ยากเหลา่นัน้สร้างโอกาสท่ีดีสําหรับการ

เจริญเตบิโตในฝ่ายวิญญาณหากเราตอบสนองด้วยวิธีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา 

ยากอบ 1:2-4 ฉบับ TH1971 

ดูก่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากลาํบากต่างๆ ก็

จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายินดี เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่าการทดลองความเช่ือของท่าน

นัน้ทาํให้เกิดความหนักแน่นม่ันคง และจงให้ความม่ันคงนัน้บรรลุผลอันสมบูรณ์ 

เพ่ือท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนท่ีดีพร้อม มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่มีส่ิงใดบกพร่อง

เลย  

ผลลพัธ์ของการนําข้อพระธรรมเหลา่นีม้าปฏิบตัใินชีวิตของเรา ก็คือการมีพลงัอํานาจในฝ่ายวิญญาณ   

แตว่า่เส้นทางนีไ้มมี่ทางลดัท่ีนําสูก่ารเจริญเตบิโตแบบทนัตาเห็น   เราทกุคนล้วนเผชิญกบัความทกุข์

ยากลําบากและการทดลองตา่งๆ   วิธีท่ีเราตอบสนองจะกําหนดวา่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงได้

รวดเร็วแคไ่หน   หากเราตอบสนองในวิถีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา  เราก็จะพฒันาความเข้มแข็งฝ่าย

วิญญาณได้มากเทา่นัน้ 

7. ชีวติของเราสาํแดงถงึ “ผลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

หากเราต้องการให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึง่ในชีวิตของเราจริงๆ   เราก็จะพฒันาคณุลกัษณะชีวิตท่ีพระเจ้า

ทรงต้องการให้เรามี   เม่ือเราเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสทุธ์ิก็เข้ามาสถิตอยูใ่นวิญญาณจิตของเรา   

แตเ่ราจําเป็นต้องเลือกท่ีจะยอมให้พระองค์มีอิทธิพลตอ่ชีวิตและทา่ทีของเรา 

เม่ือเราเร่ิมต้นประพฤตใินวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราปฏิบตัแิล้วละ่ก็   เราก็จะสําแดง “ผลของ

พระวิญญาณ”  ตามท่ีปรากฎในพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 คือ “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนัน้ คือความรัก 

ความปลาบปลืม้ใจ สนัตสิขุ ความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์ซ่ือ ความสภุาพออ่นน้อม การ

รู้จกับงัคบัตน”  (TH1971) พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงชว่ยเราให้พฒันาคณุลกัษณะเหลา่นีใ้นชีวิต   แตเ่รา

ต้องทํางานร่วมกบัพระองค์  และการร่วมมือคือหลกัสําคญัในประเด็นนี ้
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ง. อย่าลอกเลียนแบบฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้า 

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงจากพระเจ้านัน้ถกูจดัเตรียมไว้สําหรับคริสเตียนทกุคน และไมมี่ใครท่ี

สามารถลอกเลียนฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าได้นานนกั   ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงจะยืนหยดั

ต้านทานตอ่การทดสอบใดๆ ซึง่ซาตานนํามาตอ่สู้คริสเตียน   แตใ่ครก็ตามท่ีพยายามลอกเลียนฤทธ์ิอํานาจ

ของพระเจ้าจะค้นพบอยา่งราดเร็วว่าอํานาจของซาตานนัน้เป็นสิ่งจริงแท้และมีอํานาจมากย่ิงกวา่อํานาจ

จอมปลอมของพวกเขาด้วย   กิจการบทท่ี 19 พดูถึงเร่ืองราวของบตุรชายเจ็ดคนของเสวาท่ีพยายามจะ

แสดงกิจการท่ีเหนือธรรมชาตโิดยปราศจากฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงของพระเจ้าภายในพวกเขา 

กิจการฯ 19:15-16 ฉบับ TH1971 

ฝ่ายผีร้ายจึงพูดกับเขาว่า “พระเยซู ข้าก็คุ้นเคย และเปาโล ข้าก็รู้จัก แต่พวกเจ้า

เป็นผู้ใดเล่า”  คนท่ีมีผีสิงนัน้ จึงกระโดดใส่คนเหล่านัน้และต่อสู้จนชนะเขาได้ เขา

ต้องหนีออกไปจากเรือนตัวเปล่าและมีบาดเจ็บ 

อยา่พยายามท่ีจะลอกเลียนฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า   จงแนใ่จวา่เรามีของจริง   เรา

จําเป็นต้องมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงเพ่ือตอ่สู้สงครามท่ีเราเผชิญในชีวิต ประจําวนัของเรา    

เราจําเป็นต้องเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งการตอ่สู้ ฝ่ายวิญญาณกบัปัญหาตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้เป็นเร่ืองฝ่าย

วิญญาณ  

เราไมจํ่าเป็นต้องมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในการผกูเชือกรองเท้าหรือล้างหน้า   การทําสิ่งเหลา่นัน้ใช้

แคกํ่าลงัทางกายภาพและการฝึกฝนง่ายๆ ในการทําสิ่งพืน้ฐานเหลา่นี ้  แม้แตเ่ด็กๆชัน้ประถมก็สามารถ

เรียนรู้ท่ีจะทําสิ่งเหลา่นีไ้ด้  แตเ่ราจําต้องมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในการต้านทานการทดลองให้ทําบาป   

เม่ือเราทํางานร่วมกบัคนท่ีทําให้เราขุน่เคืองใจอยูต่ลอดเวลานัน้ จําเป็นต้องใช้ฤทธ์ิอํานาจจากพระเจ้าใน

การรักบคุคลนัน้อยา่งแท้จริง 

ทกุครัง้ท่ีคนตดิเหล้าเห็นกระป๋องเบียร์  เขาหรือเธอจําต้องมีพลงัจากพระเจ้าในการต้านทานตอ่ 

การทดลองนัน้ 
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จ. หลักสาํคัญส่ีประการสู่ชีวิตแห่งฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ  

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณไมไ่ด้เข้ามาในชีวิตคริสเตียนโดยอตัโนมตั ิ  หากแตเ่ป็นพระเจ้าท่ีทรงทํางาน

ร่วมกบัเราและเสริมกําลงัเราขณะท่ีเราทําสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นบตุรของพระเจ้า

และผู้ตดิตามพระองค์   มีส่ีคําท่ีพดูถึงสว่นสําคญัของการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ   ส่ีคําหลกันีก็้

คือ ความเช่ือ การเช่ือมัน่ ความหวงั และความไว้วางใจ ซึ่งบอ่ยครัง้ถกูทําให้สบัสนและถกูใช้อย่างผิดๆ ใน

แวดวงคริสเตียน   จดุประสงค์ของเราในประเดน็นีไ้มใ่ชเ่พ่ือหาความหมายท่ีถกูต้องท่ีสดุสําหรับแตล่ะคํา    

แตเ่ราต้องการแยกแยะคณุลกัษณะท่ีสําคญัของแตล่ะคําเหลา่นีเ้พ่ือให้ว่าแตกตา่งกนัอยา่งไร  เรายงั

ต้องการดวู่าแตล่ะคําสร้างฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของผู้ เช่ืออยา่งไรบ้าง 

1. การเช่ือม่ัน  

การเช่ือมัน่คือการเห็นพ้องกบัข้อเท็จจริง   คือเรายอมรับในความคดิของเราว่าสิ่งนัน้เป็นความจริง  

“ผมเช่ือคณุเม่ือคณุบอกวา่เตานัน้ร้อน” น่ีเป็นสิ่งท่ีใครๆ ก็สามารถเช่ือได้ เป็นสิ่งท่ีอยู่ในความคดิของเรา    

อยา่งไรก็ตาม เรากําลงัพดูถึงการเช่ือมัน่ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ท่ีสําคญัในการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณในชีวิตของเรา   ดงันัน้ การเช่ือมัน่จงึต้องเป็นอะไรท่ีมาก กว่าการเช่ือมัน่ในอะไรก็ได้  แตเ่ป็นการ

เช่ือมัน่ในสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสในพระคมัภีร์   เราต้องเลือกท่ีจะเช่ือมัน่วา่พระคมัภีร์เป็นความจริง 

อีกสว่นหนึง่ของการเช่ือมัน่ก็คือวิธีท่ีการเช่ือมัน่ถกูพฒันาในชีวิตของเรา   เราสามารถเช่ือด้วยการเห็น

พ้องในความคดิวา่บางสิ่งเป็นความจริง   แตอี่กวิธีหนึง่ในการพฒันาการเช่ือมัน่ก็โดยผา่นทาง

ประสบการณ์   ประโยคท่ีวา่ “ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถยกนํา้หนกัอนันัน้ได้” อาจฟังดดีูแตข้่อพิสจูน์เกิดขึน้ก็

ตอ่เม่ือเราสามารถยกขึน้ได้จริง   ด้วยประสบการณ์ของเรา  เรารู้อยูแ่ล้ววา่เราเคยยกนํา้หนกัท่ีหนกักว่าอนั

นี ้ เราก็กล้าพดูด้วยความมัน่ใจวา่ “ฉนัเช่ือมัน่วา่ฉนัสามารถยกนํา้หนกัอนันัน้ได้”   

การเช่ือมัน่ท่ีมีพืน้ฐานอยู่บนประสบการณ์จงึมีอิทธิพลอย่างมากในการช่วยเราในการเผชิญกบัปัญหา

และการท้าทายใหม่ๆ  ในชีวิต 

จากสภาพภมูิหลงัของเรา  เป็นไปได้ว่าการเช่ือมัน่ในพระเจ้าและพระคมัภีร์อาจเป็นสิ่งยากย่ิงสําหรับ

เรา   บางคนเตบิโตขึน้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการผสมปนเปในหลกัคําสอนทางศาสนาท่ีหลากหลาย  โดยคน

เหลา่นีไ้มไ่ด้ตระหนกัวา่หลกัความเช่ือของตนนัน้เกิดการผสมผสานปนเปกนัอยา่งไรบ้าง  เป็นเร่ืองง่ายมาก

สําหรับคนๆ หนึง่ท่ีจะมีหลกัความเช่ือท่ีผิดๆ โดยไมไ่ด้ตระหนกัวา่หลกัคําสอนเหล่านัน้เป็นสิ่งท่ีผิด   เราจงึ

ต้องใช้พระคมัภีร์เป็นหลกัพืน้ฐานสําหรับหลกัความเช่ือทัง้หลายของเรา 

  



20 คู่มือผู้เรียน 

2. ความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจเก่ียวข้องกบัการมีความมัน่ใจในอีกคนหนึง่   เราอาจพึง่พาคนๆ นัน้ในบางด้าน เชน่ บลิ

บอกวา่ “ผมจะนําเงินมาให้คืนนี”้  เราสามารถเลือกท่ีจะเช่ือในสิ่งท่ีเขาพดูหรือเลือกท่ีจะไมเ่ช่ือ    เราต้อง

ตดัสินใจวา่เราจะไว้วางใจในสิ่งท่ีเขาพดูหรือไม ่หรือเราเลือกจะไมไ่ว้วางใจเขา   ความไว้วางใจโดยปกติ

แล้วมกัจะถกูพฒันาขึน้ระหว่างความสมัพนัธ์ของคนสองคนตามกาลเวลาท่ีผา่นไป   ย่ิงพวกเขาเป็นคนท่ี

สตัย์ซ่ือและพึง่พาได้มากเทา่ไหร่ก็จะย่ิงง่ายมากขึน้เท่านัน้ในการไว้วางใจบคุคลนัน้ 

เรายงัสามารถพฒันาความไว้วางใจในสิ่งของด้วย   เชน่ ฉนัวางใจในเก้าอีต้วันี ้ ทกุครัง้ท่ีฉนันัง่ลงมนั

รับนํา้หนกัตวัฉนัไว้ได้โดยไม่แตกหกั   โดยปกตแิล้วเราจะเดนิเข้าไปในห้องท่ีไมคุ่้นเคยและนัง่ลงบนเก้าอีต้วั

หนึง่ด้วยความมัน่ใจวา่มนัจะไมแ่ตกหกั   อยา่งไรก็ตาม หากวา่เก้าอีท่ี้ตัง้อยูน่ัน้คดงอ หรือขาอนัหนึง่ดโูค้ง

งอ  เราจะไมรี่บนัง่บนเก้าอีต้วันัน้   หรือหากว่าเราเพิ่งเคยนัง่เก้าอีต้วัหนึง่ท่ีชํารุด   เราอาจใช้เวลาสกัหน่อย

ในการตรวจสอบเก้าอีท่ี้จะนัง่อยา่งระมดัระวงัก่อนท่ีจะนัง่ลงก็ได้ 

ความไว้วางใจนัน้เป็นการตดัสินใจในจิตใจคล้ายๆ กบัการเช่ือมัน่   หากแตค่วามไว้วางใจไปไกลกวา่

เพราะเป็นการตดัสินใจของหวัใจ   ทกุครัง้ท่ีเราไว้วางใจในบางสิ่ง   เราได้ตดัสินใจเลือกท่ีจะทําอย่างนัน้    

บางคนไว้วางใจคนอ่ืนได้ยากเพราะคนท่ีเขาเคยไว้วางใจนัน้เคยทําให้พวกเขาเจ็บปวดในอดีต   บางทีเรา

อาจมีเพ่ือนท่ีเคยทําให้เราผิดหวงัด้วยการโกหกเราหรือขโมยของๆ เรา   หรือไมรั่กษาคํามัน่สญัญาท่ีให้ไว้

กบัเรา   ดงันัน้ความมัน่ใจของเราท่ีมีตอ่คนๆ นัน้จงึแตกสลายไป 

สําหรับคนเหลา่นัน้ท่ียากท่ีจะไว้วางใจใครสกัคน  การไว้วางใจพระเจ้าอาจเป็นเร่ืองท่ีย่ิงยากเชน่กนั   

เป็นไปได้ว่าอาจมีสิ่งกีดขวางท่ีใหญ่หลวงในชีวิตท่ีปอ้งกนัพวกเขาไว้จากการไว้วางใจคนหนึง่คนใด    

คนท่ีมีรู้สกึยากท่ีจะไว้วางใจในพระเจ้า  อาจพดูวา่ “ฉนัไมส่ามารถเห็นพระเจ้า พระองค์ไมเ่คยพดูคยุ

กบัฉนัด้วยเสียงท่ีฉันสามารถได้ยิน   แล้วฉนัจะรู้ได้อย่างไรวา่พระองค์ทรงเป็นจริง?  ฉันจะสามารถ

ไว้วางใจในพระเจ้าได้อย่างไร?” 

ความไว้วางใจนัน้เป็นการตดัสินใจ   เรารับเอาความเส่ียงเม่ือเราไว้วางใจใครบางคน   อยา่งไรก็ตาม 

จะไมมี่ความเส่ียงในการไว้วางใจในพระเจ้า   พระองค์ทรงมีช่ือเสียงดี   เราสามารถมัน่ใจพระองค์อยา่ง

เตม็เป่ียม  พระองค์จะไมท่อดทิง้เรา  เม่ือเราเห็นพระเจ้าทรงทํางานในชีวิตของเราและชว่ยเราให้ชนะการ

ทดลองและปัญหาอ่ืนๆ เราก็จะมีเหตผุลท่ีจะไว้วางใจพระองค์ได้มากขึน้ 
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3. ความหวัง 

ขณะท่ีความไว้วางใจตัง้อยูบ่นอดีต  ความหวงักลบัมุง่มองไปยงัอนาคต   ความหวงัก็คือการคาดหวงั

วา่บางสิ่งจะเกิดขึน้ในอนาคต   ความหวงัและความไว้วางใจเก่ียวข้องกนัอยา่ง   แตค่วามหวงัมองไปยงั

เบือ้งหน้าเสมอ   เราจะไมห่วงัสําหรับเร่ืองเม่ือวานนี ้  เรานา่จะจําสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือวานนีแ้ละสามารถตอบได้

วา่  “เรารู้วา่เม่ือวานนีเ้รากินอะไรตอนเย็น”   เราเช่ือมัน่ว่าเราได้กินเรียบร้อยแล้ว   แตห่ากเป็นเร่ืองของคืน

นีห้รือวนัพรุ่งนี?้   เราจะมีอาหารกินหรือไม?่   ความหวงัคือสิ่งจําเป็นสําหรับกรณีนี ้  หากวา่เราไมมี่เงิน

หรือไมมี่อาหารอะไรเหลือเลย  เราจะคดิว่าอาหารมือ้ตอ่ไปจะมีไหม   แตถ้่าหากเรามีอาหารมากมายใน

บ้านและมีเงินเตม็กระเป๋าแล้วละ่ก็  ความหวงัก็ไมจํ่าเป็นสําหรับอาหารมือ้ถดัไป 

สมมตุวิา่เราให้เพ่ือนยืมเงิน 300 บาท และเพ่ือนบอกว่าจะคืนเงินให้คืนนี ้  ในสถานการณ์นีค้วามหวงั

ก็เป็นสิ่งสําคญัอยู่โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากเราจําเป็นต้องใช้เงินนัน้ตอน 8 โมงเช้าของวนัพรุ่งนี ้

ความหวงัท่ีไมมี่พลงัอํานาจอยูเ่บือ้งหลงันัน้ก็มีคณุคา่เพียงเล็กน้อย   พระคมัภีร์พดูถึงเร่ืองเก่ียวกบั

ความหวงัไว้มากมาย   ในพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลพดูถึงวิธีท่ีเราสามารถพฒันาความหวงัซึง่เช่ือมตอ่

กบัพระเจ้า   เส้นทางสูค่วามหวงัไมใ่ชเ่ส้นทางท่ีง่ายดายหากแตเ่ป็นเส้นทางท่ีต้องเดนิผา่นปัญหาและ

ความยากลําบากอยูไ่มน้่อย 

โรม 5:3-5 ฉบับ TH1971 

ยิ่งกว่านัน้ เราช่ืนชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์

ยากนัน้ทาํให้เกิดความอดทน และความอดทนทาํให้เหน็ว่าเราเป็นคนท่ีพระเจ้า

ทรงใช้ได้ และการท่ีเราเห็นเช่นนัน้ทาํให้เกิดมีความหวังใจ  และความหวังใจมิได้

ทาํให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตวุ่าความรักของพระเจ้าได้หล่ังเข้า

สู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว 

สดุดี 33:20-22 TH1971 

จิตวิญญาณของเราทัง้หลายรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และ

เป็นโล่ของเรา  เออ จิตใจของเราทัง้หลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจใน 
พระนามบริสุทธ์ิของพระองค์  ข้าแต่พระเจ้า ขอความรักม่ันคงของพระองค์  

จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทัง้หลาย ตามท่ีข้าพระองค์หวังใจในพระองค์  

ความหวงัเป็นประเดน็ท่ีใหญ่มากในชีวิตคริสเตียน   พระเยซูตรัสก่อนท่ีพระองค์จะทรงจากโลกนีไ้ปวา่

พระองค์จะกลบัมาอีกครัง้เพ่ือรับเราไปสวรรค์   หากเราตายก่อนท่ีพระเยซูจะเสดจ็กลบัมา  พระองค์ก็ยงั

ทรงสญัญากบัเราถึงชีวิตหลงัความตาย    เราสามารถหวงัใจในถ้อยคําของพระเยซ ู  คริสเตียนไมน้่อยท่ี
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ผา่นความทกุข์ยากลําบากมาอยา่งมาก  แม้ว่าพวกเขาจะวางความหวงัของตนไว้ในพระคริสต์ผู้คนนบัพนัก็

ยงัทนทกุข์ใหญ่หลวงเพราะเหตคุวามเช่ือในพระเจ้าของพวกเขา   ผู้คนเหลา่นีมี้ความหวงัวา่ชีวิตหลงัความ

ตายนัน้จะดีย่ิงกวา่ชีวิตท่ีดีท่ีสดุบนโลกนี ้  (ดฮีูบรู บทท่ี 11) 

4. ความเช่ือ 

หากค้นดคํูาว่า “ความเช่ือ”  ในหนงัสือพจนานกุรมเลม่ใหญ่ๆ  เราจะพบคํานิยามท่ีหลาก หลาย   และ

จากคํานิยามเหลา่นัน้มีแนวโน้มจะเจอคําว่าการเช่ือมัน่ ความหวงั และความไว้วางใจด้วย    แล้วคําเหลา่นี ้

ทัง้หมดมีความหมายอยา่งเดียวกนัหรือ?    จริงๆ แล้วมนัมีความหมายท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งคําทัง้ส่ี   

อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ในปัจจบุนัคําวา่ “ความเช่ือ” ถกูใช้ในความหมายเดียวกบัคําอ่ืนๆ เหลา่นี ้

เม่ือเรากลา่ววา่ “เรามีความเช่ือในเก้าอีต้วันี ้เราแนใ่จวา่มนัจะรับนํา้หนกัเราได้เม่ือเรานัง่ลง”  ในกรณีนี ้

ความเช่ือก็มีความหมายอยา่งเดียวกบัคําวา่ไว้วางใจ  เม่ือเดก็คนหนึง่บอกแมข่องเขาว่า “ผมทําความ

สะอาดห้องเสร็จแล้ว”  คณุแมอ่าจตอบวา่ “แมเ่ช่ือในคําพดูของลกู” ในกรณีนีเ้ธออาจใช้คําวา่การเช่ือหรือ

ไว้วางใจซึง่ให้ความหมายเดียวกนันัน่เอง   

อยา่งไรก็ตาม  ในบทนีเ้ราพยายามนําเอาแนวคิดท่ีพระคมัภีร์หมายความถึงเม่ือพระคมัภีร์ใช้คําวา่

ความเช่ือ   พระเยซูตรัสวา่ “เพราะพวกทา่นมีความเช่ือน้อย เราบอกความจริงแก่ทา่นว่าหากท่านมีความ

เช่ือสกันิดเทา่เมล็ดมสัตาร์ด ทา่นสามารถสัง่ภเูขานีว้า่ ‘จงเคล่ือนจากท่ีน่ีไปท่ีนัน่’ มนัก็จะเคล่ือนไป จะไมมี่

สิ่งใดเลยท่ีเป็นไปไมไ่ด้สําหรับพวกทา่น” (มทัธิว 17:20 ฉบบั TNCV)   ดเูหมือนคอ่นข้างชดัเจนวา่พระเยซู

กําลงัใช้คําว่าความเช่ือในท่ีนีเ้พ่ือหมายความในสิ่งท่ีเป็นมากกวา่เพียงแคก่ารเช่ือมัน่ว่าเราสามารถแสดง

ความสามารถท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเชน่นัน้ได้    หากในข้อนีค้วามเช่ือมีความหมายอยา่งเดียวกบัการเช่ือมัน่

แล้ว และหากข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นจริงแล้ว ใครๆ ก็ควรสามารถเคล่ือนย้ายภเูขาได้  และเราก็ไมมี่ความ

จําเป็นต้องมีเคร่ืองจกัรท่ีใหญ่โตมโหฬารท่ีใช้ในการขดุดินอีกตอ่ไป 

คําวา่ “ความเช่ือ” ถกูใช้ในพระคมัภีร์มากกว่าเพียงแคล่กัษณะเดียว   บางครัง้มนัปรากฏเพ่ือส่ือ

หมายความเดียวกนักบัคําวา่ “การเช่ือมัน่”   ขณะท่ีในข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ หมายถึงความสตัย์ซ่ือ หรือการ

เป็นผู้ ท่ีคูค่วรตอ่การไว้วางใจ หรือเป็นท่ีพึง่พาได้   อย่างไรก็ตามในคําสอนและพระราชกิจของพระเยซูนัน้ 

นํามาซึง่คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะของคําว่าความเช่ือ   คํานิยามตอ่ไปนีข้องคําวา่ความเช่ือมีความหมาย

เฉพาะในลกัษณะท่ีพิเศษซึง่ได้แยกเอาความเช่ือออกจากความหมายของการเช่ือมัน่ ความหวงั และความ

ไว้วางใจ ดงันีคื้อ 

ความเช่ือคือฤทธ์ิอาํนาจจากพระเจ้าท่ีนําไปสู่การกระทาํเสมอ 
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ความเช่ือเป็นสว่นสําคญัย่ิงของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ   เม่ือพระเยซูตรัสถึงการใช้ความเช่ือในการ

เคล่ือนย้ายภเูขา  พระองค์เพิ่งรักษาเด็กชายท่ีมีผีเข้าสิง เหลา่สาวกของพระเยซูล้มเหลวในการขบัผีออก

ก่อนท่ีพระเยซูจะย้อนกลบัมาหาพวกเขา   เม่ือเหลา่สาวกถามพระเยซูวา่ทําไมพวกเขาจงึไมส่ามารถกระทํา

การนีไ้ด้   พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะเหตวุ่าพวกทา่นมีความเช่ือน้อย” (มทัธิว 17:20) 

ให้เราประยกุต์ความหมายนีเ้ข้ากบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในมทัธิว 17:14-21   ในการรักษาคนท่ีถกูผีเข้าสิงนัน้

จะต้องใช้มากกวา่พลงัอํานาจทางจิต   นัน่คือต้องใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตจิากพระเจ้า   พระเยซูทรง

อธิษฐานเพ่ือเดก็ชายท่ีป่วยนัน้และเขาก็ได้รับการรักษาในทนัที   พระเยซูทรงมีฤทธ์ิอํานาจจากพระเจ้าซึง่

นําไปสูก่ารกระทํา   เดก็ชายคนนัน้ได้รับการรักษาให้หายในทนัที   บรรดาอคัรสาวกอธิษฐานเผ่ือเดก็ชาย

คนนัน้ตัง้แตแ่รกแตเ่ดก็นัน้ไมไ่ด้รับการรักษาแตอ่ย่างใด    ความเช่ือของพระเจ้าไมไ่ด้ปรากฏอยูภ่ายใน

เหลา่สาวก   คําถามคือพวกสาวกเช่ือวา่พวกเขาจะสามารถนําการรักษามาให้ก่อนท่ีพวกเขาจะอธิษฐาน

เผ่ือเดก็ชายคนนัน้หรือไม?่   พระคมัภีร์ไมไ่ด้ระบ ุแตค่งจะใช ่  พวกเขาสามารถทําได้เพราะพวกเขา

อธิษฐานเผ่ือเดก็ชายคนนัน้ 

ในพระกิตตคิณุทัง้ส่ีเลม่พระเยซูพดูถึงความเช่ือในมิตซิึง่เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาตหิรือการ

อศัจรรย์อ่ืนๆ    ในเอเฟซสั 2:8-9 (TNCV) กลา่วว่า “เพราะวา่ทา่นทัง้หลายได้รับความรอดโดยพระคณุผา่น

ทางความเช่ือ ความรอดนีไ้ม่ได้มาจากตวัทา่นเอง แตเ่ป็นของประทานจากพระเจ้า 9 ไมใ่ชค่วามรอดโดย

การประพฤต ิเพ่ือจะไมมี่ใครอวดได้”    การเช่ือมัน่โดยหลกัแล้วเป็นความพยายามในส่วนของทา่น   หาก

ทา่นต้องการท่ีจะได้รับความรอดจากบาปทา่นต้องยอมรับและเช่ือมัน่วา่พระเจ้าสามารถกระทําให้ทา่นรอด

ได้   แตข้่อพระธรรมเหลา่นีย้งัชีด้้วยวา่ความเช่ือซึง่เป็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้านัน้ได้ยกเอาความบาปของ

ทา่นไป ไมใ่ชอํ่านาจจิตของท่านท่ีกระทําอย่างนัน้    ดงันัน้ ความรอดเป็นการอศัจรรย์เหมือนกบัท่ีการ

รักษาโรคเป็นการอศัจรรย์นัน่แหละ 

ความเช่ือเป็นหนึง่ในกญุแจพิเศษท่ีนําสู่การปลดปลอ่ยฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในชีวิตของเรา   ความ

เช่ือเป็นมากกวา่การเช่ือมัน่   สตรีคนหนึง่ซึง่เป็นโรคโลหิตตกมามากกวา่ 12 ปี เธอพยายามแสวงหาความ

ชว่ยเหลือจากแพทย์แตก็่ไมเ่ป็นผล    ในท่ีสดุเธอมาหาพระเยซู  แตะต้องชายฉลองของพระองค์ และได้รับ

การรักษาให้หายทนัที   พระเยซูทรงหยดุเดนิและตรัสถามวา่ใครแตะต้องพระองค์ 

ลูกา 8:46-48 ฉบับ TNCV 

แต่พระเยซูตรัสว่า “มีคนแตะต้องเรา เรารู้ว่ามีฤทธ์ิอํานาจซ่านออกจากตัว”  ฝ่าย

หญิงนัน้เห็นว่าไม่อาจหลบเล่ียงไปได้ก็กลัวตัวส่ัน และเข้ามาหมอบลงแทบ 

พระบาท   นางกราบทูลพระองค์ต่อหน้าคนทัง้ปวงถึงสาเหตุท่ีแตะต้องพระองค์

และท่ีนางหายโรคทันที   พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “ลูกหญิงเอ๋ย ความเช่ือของ

ท่านทาํให้ท่านหายโรค จงกลับไปด้วยสันตสุิขเถดิ” 
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พระเยซูตรัสวา่ความเช่ือของเธอได้รักษาเธอให้หาย  จากสิ่งท่ีพระเยซูตรัสก็ชดัเจนวา่ฤทธ์ิอํานาจได้

ซา่นออกจากพระเยซูทําให้เกิดการรักษาโรคให้หาย  สตรีนัน้มาหาพระบตุรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหลง่แหง่

ฤทธ์ิอํานาจและความเช่ือในฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริง  ในกรณีนีค้วามเช่ือสง่ผลให้เกิดการกระทํา คือเธอก็

ได้รับการรักษาให้หายในทนัที 

ความเช่ือซึง่มาจากพระเจ้าเป็นความเช่ือท่ีพิเศษ   ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีมาจากพระเจ้านี ้

ชว่ยเหลือเราในหลายๆ ด้านของชีวิต  ความเช่ือนีช้่วยให้เราตอ่สู้กบัสงครามฝ่ายวิญญาณ   ไมใ่ชแ่ค่

อํานาจทางจิตแตเ่ป็นฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ   แตเ่ราต้องการมากกวา่แคค่วามเช่ือในการมีฤทธ์ิอํานาจ

ฝ่ายวิญญาณ   ยงัมีสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความเช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นชีวิตของบคุคลท่ีมีฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณ 

ฉ. ความสัมพนัธ์ระหว่างหลักสาํคัญส่ีประการกับฤทธ์ิอาํนาจ

ฝ่ายวิญญาณ 

พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในทกุๆ วนัของชีวิต  เป็นฤทธ์ิอํานาจท่ีชว่ยให้เรา

เป็นผู้ มีชยัชนะตอ่การทดลองตา่งๆ ของความบาป    พระองค์ทรงต้องการให้เรามีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ

เพ่ือเราจะสามารถดําเนินชีวิตท่ีเตม็เป่ียมและครบบริบรูณ์ได้  เวลานีเ้ราจะดแูตล่ะส่วนของหลกัสําคญัส่ี

ประการนี ้ นัน่คือ การเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ ความหวงั และความเช่ือ เราจะดวูา่แตล่ะสว่นเก่ียวข้องกนั

อยา่งไร  และแตล่ะสว่นแสดงบทบาทอยา่งไรตอ่การพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา   และ

พระเจ้าจะให้เราใช้วิธีใดในการทําให้แตล่ะสว่นนีก้ลายเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจําวนัของเรา 

ความเช่ือ ความไว้วางใจ 

การเช่ือม่ัน  ความหวัง 
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หนึง่ในวิธีการนําเสนอภาพของทัง้ส่ีด้านนี ้ก็คือการคดิถึงภาพวงกลมส่ีอนัทบัซ้อนกนัอยู ่   แตล่ะสว่นมี

พืน้ท่ีท่ีพิเศษและแตกตา่งจากวงอ่ืนๆ    ถึงกระนัน้ แตล่ะวงก็ยงัมีสว่นท่ีซ้อนกบัวงอ่ืนๆด้วย     สําหรับการ

สอนในชัน้เรียนนีเ้ราจะพดูถึงความหมายพิเศษของแตล่ะคําเทา่นัน้    เพ่ือให้การอธิบายง่ายขึน้เราจะ

สมมตุวิา่วงกลมทัง้ส่ีนีไ้มไ่ด้ทบัซ้อนกนัอยู ่  โดยแตล่ะวงมีความหมายท่ีโดดเดน่ในตวัมนัเอง 

การขาดซึง่การเช่ือมัน่ในชีวิตของเราจะนําสู่ความกลวัและความสงสยั

การขาดซึง่ความไว้วางใจ ก็คือการหวาดระแวง 

การขาดซึง่ความหวงั ก็คือการสิน้หวงั ความหวาดวิตก ความกงัวล และความหดหู ่

การขาดซึง่ความเช่ือ ก็คือการไร้ซึง่พลงัอํานาจ 

เส้นทางสูฤ่ทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณก็คือการทํางานอยา่งจริงจงัในการพฒันาทัง้ส่ีด้านนีใ้นชีวิตของเรา 

การมีความเช่ือมัน่จะทําให้เราสามารถเผชิญกบัแตล่ะวนัด้วยความมัน่ใจวา่พระวจนะของพระเจ้าเป็น

ความจริง  และพระสญัญาทัง้หลายของพระองค์มีไว้สําหรับเรา 

การมีความไว้วางใจจะทําให้เราไว้วางใจได้วา่พระเจ้าจะทรงชว่ยเราในแตล่ะวนั และเราสามารถพึง่พิง

ในพระองค์ได้ 

การมีความหวงัจะทําให้เราสามารถมีความคาดหวงัท่ีเตม็ด้วยความช่ืนชมยินดีวา่พระเจ้าจะทรงทําใน

สิ่งท่ีพระองค์ทรงสญัญาไว้แก่เรา 

ความเช่ือ ความไว้วางใจ 

การเช่ือม่ัน  ความหวัง 
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การมีความเช่ือในชีวิตของเราหมายความวา่ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากําลงัออกฤทธ์ิอยู่ภายในชีวิตเรา

และพระองค์จะทําพระราชกิจของพระองค์ผา่นชีวิตเรา  ประทานฤทธ์ิอํานาจให้เราสามารถทําทกุสิ่งท่ี

พระองค์ทรงต้องการให้เราทําจนสําเร็จ 

ด้วยความชว่ยเหลือจากพระเจ้าเราสามารถเห็นคณุสมบตัทิัง้ส่ีประการนีเ้ติบโตขึน้ในชีวิตของเรา  

ช. เราสามารถใช้ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณในที่ไหนได้บ้าง 

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณมีส่วนเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบทัง้ส่ีเหลา่นีแ้ละย่ิงไปกว่านัน้เวลานีใ้ห้เราดวูา่

มีท่ีใดท่ีเราจําเป็นต้องใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา    มีบางตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่เราจะใช้

ความเช่ือในชีวิตเราได้อยา่งไรบ้าง 

1. ในการรับเช่ือเป็นคริสเตียน (ความรอด) เอเฟซสั 2:8-9 

2. ในการดํารงไว้ซึง่การเป็นคริสเตียนอยา่งตอ่เน่ือง  2 เปโตร 1:3 

3. ในการกระทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า  สดดีุ 32:8  

4. ในการมีอํานาจเหนือความบาปตา่งๆ  1 ยอห์น 5:4-6 

5. ในการดําเนินผา่นความทกุข์ยากลําบาก และปัญหาทัง้หลาย ยากอบ 1:2-5 

6. ในการรักษาโรค   ยากอบ 5:15 

7. ในการเอาชนะการทดลองตา่งๆ  1 โครินธ์ 10:13 

8. ในการเช่ือฟังพระบญัญัตขิองพระเจ้า  สดดีุ 119:11 

9. ในการตอบสนอความจําเป็นในปัจจบุนั   เราไมส่ามารถสะสมความเช่ือไว้สําหรับความจําเป็นใน

อนาคต   ฟีลิปปี 4:6-7 

การพฒันาและการใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือเราอยูใ่น

ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีถกูต้องกบัพระเยซ ู  พระเยซูจะทรงชว่ยให้เราเจริญเติบโตในฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณเม่ือความรักและการเช่ือฟังของเราท่ีมีให้พระเจ้าเจริญงอกงามลกึย่ิงขึน้ในแตล่ะวนั   ฤทธ์ิอํานาจ

ฝ่ายวิญญาณไมใ่ชอ่ะไรบางอยา่งท่ีเราจะพฒันาขึน้ด้วยตนเอง    เปโตรไมไ่ด้เรียนรู้ท่ีจะเดนิบนนํา้โดยการ

ฝึกฝนวนัละหนึง่ชัง่โมง   หากแตเ่ป็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าอยา่งแท้จริงท่ีสําแดงผา่นเปโตรในค่ําคืนนัน้ 
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เม่ือเรามองดรูายการด้านบนซึง่เราสามารถใช้ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ  เราจะเห็นวา่บางสว่นของ

รายการด้านบนนัน้เป็นความท้าทายและปัญหาแบบธรรมดาทัว่ๆ ไป   ในขณะท่ีบางส่วนเป็นการอศัจรรย์   

พระเจ้าทรงต้องการประทานพลงัอํานาจของพระองค์ให้แก่เราเพ่ือเราจะใช้รับมือกบัความท้าทายทัง้ปวงท่ี

พระองค์ทรงอนญุาตให้เกิดขึน้ในชีวิตเรา  ไมว่า่ความท้าทายนัน้จะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวในชีวิตเรา

หรือเกิดขึน้ในทกุๆ วนัก็ตาม 

เม่ือเรามองดอีูกด้านของหลกัสําคญัส่ีประการของฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณเหลา่นี ้  ไมว่า่จะเป็นการ

เช่ือมัน่ ความไว้วางใจ ความหวงั และความเช่ือแล้ว แตล่ะสว่นนัน้มีด้านพิเศษของตวัเอง   แตค่วามเช่ือ

คอ่นข้างจะแตกตา่งจากอีกสามสว่น  การมีความเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ และความหวงันัน้ขึน้อยู่กบัตวัเรา   

สามสว่นนีย้งัเป็นเหมือนกบัประตท่ีูเปิดสู่ความเช่ือท่ีเป็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าให้สามารถไหลผา่นตวัเรา   

ความเช่ือจงึไมใ่ชอ่ะไรสิ่งท่ีเราสามารถทําได้ด้วยตวัเอง หากแตเ่ราต้องเปิดตวัเองออกเพ่ือให้ฤทธ์ิอํานาจ

ของพระเจ้าสามารถไหลผา่นตวัเราได้ 

เราต้องเลือกท่ีจะเช่ือมัน่  ไว้วางใจ และมีหวงั ซึง่ไมง่่ายและหลายครัง้เราต้องการความชว่ยเหลือจาก

พระเจ้าในการทําทัง้สามสว่นนัน้   ให้ดตูวัอยา่งของชายคนนัน้ท่ีมาหาพระเยซูพร้อมกบับตุรชายท่ีเจ็บป่วย

และกําลงัดิน้รนหาการอศัจรรย์อะไรสกัอยา่ง 

มาระโก 9:21-24 ฉบับ TH1971 

พระองค์จึงตรัสถามบิดานัน้ว่า “เป็นอย่างนีม้านานสักเท่าไร”  บิดาทูลตอบว่า 

“ตัง้แต่เป็นเดก็เล็กๆ มาและผีก็ทาํให้เดก็ตกในไฟและในนํา้บ่อยๆ หมายจะฆ่า

เสียให้ตาย แต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ ขอท่านโปรดกรุณาเถดิ”  พระเยซูจึงตรัสแก่

บิดานัน้ว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเช่ือก็ทาํให้ได้ทุกส่ิง”  ในทันใดนัน้บิดาของ

เดก็ก็ร้องทูลว่า “ข้าพเจ้าเช่ือ ท่ีข้าพเจ้ายังขาดความเช่ือนัน้ขอโปรดช่วยให้เช่ือ

เถดิ” 

แล้วเราละ่เช่ืออยา่งไรบ้าง?  เรารู้สกึเหมือนกบับดิาคนนีห้รือไม?่   เรากําลงัดิน้รนเพ่ือจะเห็นพระเจ้าทํา

การอศัจรรย์ในชีวิตของเราหรือไม ่  เรากําลงัตอ่สู้กบัการมีความเช่ือมัน่  การไว้วางใจ และการมีหวงั และ

ความเช่ือหรือไม?่ 

อนัตรายอยา่งหนึง่สําหรับคริสเตียนใหมใ่นการมีสว่นร่วมเพ่ือบรรลคุวามหมายท่ีสมบรูณ์ของฤทธ์ิ

อํานาจฝ่ายวิญญาณเสียจนพวกเขาพลาดจดุประสงค์ทัง้หมด  หากเรายงัมีคําถามเก่ียวกบัความเช่ือ การ

เช่ือมัน่ ความหวงั และความไว้วางใจ และฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงแล้ว จงอยา่ปล่อยให้สิ่งนีท้่วม

ท้นจนเรามาถึงจดุแหง่ความหดหูส่ิน้หวงั   จงปล่อยให้นกัศาสนศาสตร์ทัง้หลายกงัวลเก่ียวกบัทฤษฏีและ
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รายละเอียดทัง้หลายเหลา่นัน้ไป    ณ จดุนีส้ิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในชีวิตเราก็คือการเร่ิมต้นการเจริญเตบิโตฝ่าย

วิญญาณและการใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในชีวิตของเราเพ่ือตอ่สู้กบัสงครามทัง้หลายซึง่จะมาถึง 

หากมีเด็กทารกเพิ่งเกิดในครอบครัวของเรา   เราคงจะใช้เวลาในชว่งแรกเพ่ือพยายามทําให้ทารกรู้จกั

ช่ือและท่ีอยูข่องเขา  ตลอดจนการสร้างกล้ามเนือ้ด้วยการยกนํา้หนกั   และเราจะปอ้นอาหารพิเศษแก่ทารก

เพ่ือชว่ยให้เขาเตบิโตและช่วยปกปอ้งทารกนัน้จากอนัตราย    โดยรวมแล้วการมาเป็นคริสเตียนใหมก็่มี

ลกัษณะคล้ายๆ กนั   นัน่คือเราสามารถเกิด “ความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณ” ได้ หากวา่เราใช้เวลาทัง้หมดไป

กบัการพยายามตอบรายละเอียดทางศาสนศาสตร์ในเร่ืองชีวิตฝ่ายวิญญาณ  แตก่ลบัล้มเหลวเร่ืองการ

ประยกุต์ใช้สิ่งท่ีเรารู้ในชีวิตประจําวนัของเรา 

ประเดน็หลกัของวิชานีก็้เพ่ือแนใ่จวา่เรารู้วา่ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของเรามาจากท่ีใด และวิธีท่ีเรา

สามารถใช้ฤทธ์ิอํานาจนีใ้นชีวิตของเรา   ย่ิงเราประยกุต์ใช้หลกัคําสอนเหลา่นีใ้นชีวิตของเรามากเทา่ไหร่  

หลกัคําสอนเหล่านีก็้จะเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึน้เทา่นัน้    ในบทเรียนถดัไปเราจะสํารวจเก่ียวกบัวิธีการพฒันา

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา 
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บทที่ 3 
วธีิรับฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณ 

ไมมี่ใครอยากเป็นคนออ่นแอ   ในวนันีพ้ระเจ้าทรงต้องการชว่ยให้เราพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ี

แท้จริงในชีวิตของเรา   น่ีเป็นกระบวนการท่ีเหมือนกบัการท่ีกล้ามเนือ้ของเราคอ่ยๆ มีกําลงัมากขึน้ด้วยการ

ออกกําลงักาย   น่ีเป็นความจริงเดียวกบัหลกัสําคญัส่ีประการท่ีนําไปสู่ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณนัน่คือ การ

เช่ือมัน่ ความไว้วางใจ ความหวงั และความเช่ือ 

เราเองมีสว่นสําคญัในการพฒันาความเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ และความหวงั   แท้ท่ีจริงคนๆ หนึง่ไม่

จําเป็นต้องเป็นคริสเตียนเพียงเพ่ือพฒันาคณุสมบตัเิหลา่นี ้  อยา่งไรก็ตามพระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยให้เรา

พฒันาการเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ และความหวงัในชีวิตของเรา 

ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีแตกตา่งจากองค์ประกอบทัง้สาม   ความเช่ือไมอ่าจได้รับการพฒันาขึน้ด้วยกําลงั

ของเราเอง   ความเช่ือเรียกร้องให้พระเจ้ามีสว่นร่วมโดยตรงไมใ่ชแ่คเ่พียงจดุเร่ิมต้นแตต่ลอดเวลา   ใน

บทเรียนนีเ้ราจะดขูัน้ตอนท่ีทําให้เราพฒันาฤทธ์ิอํานาจในฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงในชีวิตของเรา 

ก. อย่าแสวงหาที่จะเป็นดาราดังฝ่ายวิญญาณที่เช่ียวชาญใน 

การอัศจรรย์ 

หลายครัง้คริสเตียนฝันวา่จะเห็นเร่ืองต่ืนเต้นเกิดขึน้หลงัจากท่ีเขาพดูกบัคนเจ็บป่วยแล้วคนๆ นัน้ได้รับ

การรักษาให้หายในทนัทีทนัใด  หลายครัง้คริสเตียนต้องการให้พระเจ้าใช้ชีวิตเขาทําสิ่งอศัจรรย์เหมือน

อยา่งท่ีพระเยซูทรงกระทํา   แตค่วามฝันนีน้้อยครัง้จะเกิดขึน้ 

บทเรียนสําคญัอยา่งหนึง่ท่ีเราทกุคนต้องเรียนรู้ก็คือวา่ เราไมค่วรบอกพระเจ้าว่าเม่ือไหร่ท่ีพระองค์ควร

ทําการอศัจรรย์ท่ีเหนือธรรมชาตเิพราะเราไมไ่ด้เป็นเจ้านายเหนือพระเจ้า   พระเจ้าตา่งหากท่ีเป็นผู้ นําเหนือ

ชีวิตของเรา   พระเจ้าทรงสร้างเรามาด้วยความพงึพอใจของพระองค์  บางคนคิดวา่พระเจ้าเป็นเหมือนกบั

เดก็รับใช้ตวัน้อยๆ ท่ีเขาสามารถสัง่ให้ทําอะไรก็ได้ตามท่ีเขาปรารถนา 
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พระธรรมดาเนียลในพระคมัภีร์เดมิให้ตวัอยา่งท่ีดีแก่เราในเร่ืองความคาดหวงัท่ีถกูต้องท่ีเราควรมี

เก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเหนือธรรมชาต ิ ชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโกต้องเผชิญกบัความตายท่ีอยู่ตรงหน้า   

พวกเขากําลงัจะถกูโยนเข้าไปในเตาไฟท่ีมีเพลิงเผาผลาญท่ีร้อนแรงมาก   กษัตริย์ให้โอกาสแก่พวกเขาเพ่ือ

เปล่ียนใจและยอมก้มกราบนมสัการรูปเคารพของพระองค์  แตก่ารตอบสนองของพวกเขาแสดงออกถึง

ความไว้วางใจท่ีมีตอ่ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าวา่จะปลดปลอ่ยพวกเขาได้   ถึงกระนัน้ก็ไมมี่ร่องรอยของการ

ใสค่วามกดดนัให้แก่พระเจ้าในการนําพวกเขาออกมาจากจดุท่ีพวกเขาต้องเผชิญกบัการถกูบีบคัน้นี ้

ดาเนียล 3:16-18 ฉบับ TNCV 

16 ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกทูลกษัตริย์ว่า “ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระบาท

ทัง้หลายไม่จาํเป็นต้องทูลแก้ต่างให้ตนเองต่อฝ่าพระบาทในเร่ืองนี ้17 หากข้า 

พระบาทถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชน ข้าแต่กษัตริย์ พระเจ้าท่ีข้าพระบาท

ทัง้หลายปรนนิบัตนัิน้จะทรงกอบกู้และทรงช่วยข้าพระบาททัง้หลายให้พ้นจาก

เงือ้มพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทได้ 18 แต่ถงึแม้พระองค์ไม่ทรงช่วย ข้าแต่กษัตริย์  

ก็ขอฝ่าพระบาททรงทราบเถดิว่า ข้าพระบาทจะไม่ยอมปรนนิบัตเิทพเจ้าของ 

ฝ่าพระบาทหรือนมัสการเทวรูปทองคาํท่ีทรงตัง้ขึน้เป็นอันขาด” 

หากเราได้อา่นเร่ืองราวนีจ้ากพระธรรมดาเนียลเราก็รู้วา่ในสถานการณ์นีพ้ระเจ้าได้ทรงปลดปลอ่ยชาย

ผู้กล้าหาญทัง้สามนี ้  เม่ืออา่นสว่นท่ีเหลือของเร่ืองราวนีเ้ราจะเห็นวา่เหตกุารณ์ท่ีเหนือธรรมชาตินีไ้ด้ถวาย

เกียรตแิดพ่ระเจ้า   เม่ือใดก็ตามท่ีเราขอให้พระเจ้าทรงทําสิ่งท่ีเหนือธรรมชาตเิราต้องแนใ่จวา่แรงจงูใจของ

เราเป็นไปเพ่ือถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า   และเราต้องเข้าใจด้วยว่าพระเจ้าคือบคุคลท่ีจะตดัสินใจขัน้สดุท้าย

วา่จะทําการอศัจรรย์ท่ีเรากําลงัทลูขอหรือไม ่ 

วนัหนึง่พระเยซูและเหลา่สาวกของพระองค์กําลงัเดนิทางไปกรุงเยรูซาเล็ม   พระองค์ทรงสง่บางคนไป

ยงัเมืองสะมาเรียเพ่ือเตรียมการให้พร้อมสําหรับพระองค์    ปฏิกิริยาตอบสนองของเหลา่สาวกนัน้แสดงให้

เห็นวา่พระเจ้าทรงระมดัระวงัอยา่งย่ิงวา่เม่ือไหร่และทําไมพระองค์จงึทรงกระทําการอศัจรรย์ 

ลูกา 9:53-56 ฉบับ TNCV 

53 แต่ผู้คนท่ีน่ันไม่ต้อนรับพระองค์ เพราะทรงมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม  
54 เม่ือยากอบกับยอห์นสาวกของพระองค์เหน็เช่นนีก้็ทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้า 

พระองค์ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจากสวรรค์ลงมาทาํลายพวกเขา

หรือไม่?” 55 แต่พระเยซูทรงหันมาตาํหนิพวกเขา 56 แล้ว[b] พวกเขาพากันไปยังอีก

หมู่บ้านหน่ึง 
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เปา้หมายของคริสเตียนใหมไ่มค่วรอยูท่ี่การเรียนรู้เคล็ดลบัในการทําสิ่งอศัจรรย์ท่ีย่ิงใหญ่ในกิจวตัร

ประจําวนั  แตเ่ปา้หมายหลกัของเราควรเป็นการค้นพบสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําในวนันีแ้ล้วเราได้

ทําตามนัน้ หลายครัง้พระเยซูตรัสวา่จดุประสงค์หลกัในชีวิตของพระองค์ก็คือการทําในสิ่งท่ีพระบดิาทรง

บอกพระองค์ให้กระทํา 

เราแนใ่จได้วา่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเราแตล่ะคนเป็นคนเข้มแข็งและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ   

ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์มีพร้อมสําหรับเราท่ีจะใช้ในกิจวตัรประจําวนั    ดงันัน้ อยา่ประหลาดใจหากวา่

พระองค์ทรงอนญุาตให้ปัญหาตา่งๆ เข้ามาสูชี่วิตของเราเพ่ือทดสอบความอดทนและการผกูพนัตวัของทา่น

ตอ่พระคริสต์ 

ข.  การพฒันาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณจะต้องใช้เวลาและ 

การฝึกฝน 

บางทีเราอาจฝันถึงการเป็นนกักีฬาเทนนิสท่ีมีช่ือเสียง หรือนกับาสเก็ตบอลผู้ ย่ิงใหญ่ หรือกองหลงัใน

ทีมฟตุบอล   เม่ือเราได้ชมการแขง่ขนักีฬาสเก็ตนํา้แข็งระดบัชาต ิแล้วเราก็ฝันวา่จะสนกุแคไ่หนหากวา่เรา

ได้เป็นผู้ เลน่สเก็ตท่ีทําคะแนนได้ดีเย่ียมท่ียืนอยูใ่นสนามนัน้ 

หนทางของการเป็นผู้ทรงอํานาจในฝ่ายวิญญาณก็เป็นสิ่งท่ีคล้ายคลงึกบัวิธีท่ีคนใช้เพ่ือกลายเป็นดารา

ท่ีมีช่ือเสียงในกีฬาสเก็ตนํา้แข็ง บาสเก็ตบอล ฟตุบอล หรือเทนนิส  เราไมไ่ด้เป็นนกักีฬาท่ีได้รับเหรียญทอง

โดยบงัเอิญ   หากแตต้่องใช้เวลานบัร้อยนบัพนัชัว่โมงในการฝึกฝนอยา่งหนกัเพ่ือจะเป็นสดุยอดนกักีฬาท่ี

เราเลน่    เม่ือเราชมนกักีฬาช่ือดงัท่ีเราช่ืนชอบ พวกเขาดเูหมือนเลน่อยา่งง่ายดายเหลือเกินแตส่ิ่งท่ีเราไมไ่ด้

เห็นในโทรทศัน์ก็คือชัว่โมงอนันา่เบ่ือหนา่ยของการฝึกแล้วฝึกฝนอีกอยา่งยาวนาน   คนหนุม่สาวมากมายท่ี

เข้าร่วมแขง่ขนัในกีฬาโอลิมปิคส์ต้องฝึกฝนวนัละ 8-10 ชัว่โมงเป็นเวลาหลายปี 

หากเราลงทนุเวลาเชน่เดียวกนันีใ้นการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณเหมือนอยา่งท่ียอดนกักีฬา

เหลา่นีไ้ด้ลงทนุเวลาในการฝึกฝนแล้วละ่ก็เราและคนอ่ืนจะเห็นความแตกตา่งอยา่งชดัเจนในชีวิต   อยา่

คาดหวงัท่ีจะเป็น “ยกัษ์ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ” ภายในเวลาสองหรือสามสปัดาห์   บลิล่ี แกรแฮม หรือจ๊อยซ์ 

ไมเออร์ ไมไ่ด้กลายเป็นนกัประกาศข่าวประเสริฐท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกหลงัจากจบการฝึกอบรมได้ 2-3 

เดือน 

พระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะเร่ิมต้นทํางานในชีวิตของเราวนันี ้  พระองค์จะทรงนําเราจากสิ่งท่ีเราเป็นอยูใ่น

วนันีแ้ล้วเร่ิมผลกัดนัให้เราผา่น “การฝึกฝนขัน้พืน้ฐาน”  พระเจ้าไมไ่ด้มีทางลดั 
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อยา่งไรก็ตาม อยา่คาดหวงัว่าพระเจ้าจะทรงปฏิบตัิตอ่เราอยา่งเดียวกบัท่ีพระองค์ทรงปฏิบตัิตอ่คน

อ่ืนๆ    พระเจ้าไมไ่ด้ต้องการให้เราเป็นบลิล่ี แกรแฮม หรือจ๊อยซ์ ไมเออร์ เพ่ือว่าเราจะได้ไมต้่องมี

ประสบการณ์เหมือนกบัท่ีบลิล่ี แกรแฮม หรือจ๊อยซ์ ไมเออร์มีทัง้หมด 

อยา่คาดหวงัวา่เราจะกลายเป็นดาวเดน่ในเร่ืองการอศัจรรย์ในสปัดาห์หน้าถ้าหากเรายงัไมย่อมทุม่เท

เรื่องการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ   กญุแจท่ีนําไปสูค่วามเตบิโตฝ่ายวิญญาณก็คือให้เราจบัจ้องสายตาไปท่ี

พระเยซู    วนันีใ้ห้เราเช่ือฟังพระองค์และพระองค์จะทรงประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีเราจําเป็นต้อง

มี   จงถามตวัเองวา่ “ด้านใดในชีวิตเราท่ีพระเจ้าทรงต้องการจะปลดปล่อยฤทธ์ิอํานาจของพระองค์ใน

วนันี?้” 

ให้เราเปรียบเทียบฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณกบักล้ามเนือ้ในร่างกาย   ขนาดและความแข็งแกร่งของ

กล้ามเนือ้จะกําหนดวา่เราเป็นคนแข็งแรงแคไ่หน   เราอาจพดูวา่ “เราสามารถยกนํา้หนกัได้ 150 ปอนด์สงู

เหนือศีรษะของเรา”  สิ่งท่ีเราพดูไมไ่ด้พิสจูน์วา่เราเป็นคนแข็งแรงขนาดไหนจนกวา่เราจะยกนํา้หนกั 150 

ปอนด์ขึน้สงูเหนือศีรษะได้   เม่ือนัน้ทกุคนจงึจะรู้วา่เราเป็นคนท่ีแข็งแกร่งพอท่ีจะยกนํา้หนกัขนาดนัน้ได้    

เราไมไ่ด้เป็นคนท่ีแข็งแกร่งขนาดท่ีจะยกนํา้หนกัขนาดนัน้ด้วยการพร่ําบอกตวัเองทกุคืนก่อนนอนว่า “เรา

สามารถยกนํา้หนกั 150 ปอนด์ขึน้สงูเหนือศีรษะของเราได้”    เราทําได้เพราะการฝึกฝนอยา่งหนกัตา่งหาก 

ในทํานองเดียวกนั  เราไมไ่ด้พฒันากําลงัฝ่ายวิญญาณได้ด้วยการบอกตวัเองวา่ “เราเป็นคนเข้มแข็ง

ฝ่ายวิญญาณ   เราสามารถต้านทานการทดลองใดๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตของเราได้”   เพียงการพดูอยา่งเดียวไม่

อาจทําให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณได้  แตเ่ราต้องเผชิญกบัความท้าทายและปัญหาตา่งๆ ในชีวิต  เราเตบิโต

ขึน้ได้ด้วยความชว่ยเหลือจากพระเจ้า และพระองค์จะทรงชว่ยให้เรากลายเป็นคนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ    

การฟังเสียงพระเจ้า คยุกบัพระองค์ เช่ือฟังคําสอนของพระองค์   ทัง้หมดเหล่านีจ้ะชว่ยให้เราเจริญเตบิโต

ฝ่ายวิญญาณ 

ค. ขัน้ตอนพืน้ฐานของการพฒันาฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณ 

เส้นทางท่ีนําสูก่ารมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณนัน้ไมง่่าย   ในบางมิตขิองฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณนัน้

มาควบคูก่บัเวลาและการเติบโตท่ียากลําบากเทา่นัน้    ไมมี่ 10 ขัน้ตอนง่ายๆ สูก่ารเป็นยกัษ์ใหญ่ในฝ่าย

วิญญาณ   อย่างไรก็ตาม ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณไมไ่ด้สงวนไว้ให้คนร่ํารวยหรือนกัเทศน์ผู้ ย่ิงใหญ่เทา่นัน้   

พระเจ้าทรงต้องการประทานฤทธ์ิอํานาจของพระองค์แก่ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงของพระองค์ทกุคน  ไมสํ่าคญัวา่เป็น

คนหนุม่สาวหรือวา่แก่เฒ่าสกัเพียงใด   

  



ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ  33 

ขัน้ตอนพืน้ฐานของการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณมีดงันี ้ 

1.  การมาเป็นคริสเตียน 

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณไมใ่ชค่วามรับผิดชอบของพระเจ้าทัง้หมด  และก็ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเราได้รับเพราะการ

ทําดี   ขัน้ตอนแรกสู่ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงก็คือการตดัสินใจมาเป็นคริสเตียน    หากเราไมไ่ด้

ผกูพนัชีวิตกบัพระคริสต์  สารภาพบาป และทลูขอให้พระเยซูอภยัความผิดบาปของเราแล้ว   เราก็ไมอ่าจ

คาดหวงัให้พระเจ้าประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณแก่เราได้ 

2. การใกล้ชดิตดิสนิทกับพระเจ้า 

หนึง่ในขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสดุของการมีประสบการณ์กบัฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงก็คือการ

ใกล้ชิดตดิสนิทกบัพระเจ้า   เม่ือพระเยซูทรงดําเนินอยู่ในโลกนี ้ผู้คนมากมายมาหาพระองค์เพ่ือขอความ

ชว่ยเหลือ    พวกเขามาถึงแหลง่แหง่ความชว่ยเหลือท่ีถกูต้อง คือพระบตุรของพระเจ้า    พระเยซูทรงเป็น

ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของบคุคลผู้ซึง่มีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในชีวิตของพระองค์   ความสมัพนัธ์ของพระองค์

กบัพระเจ้าพระบดิาเป็นสิ่งสําคญัตอ่พระองค์อยา่งย่ิงยวดมากกวา่สิ่งอ่ืนใดในโลกนี ้  หากทา่นต้องการให้

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าออกฤทธ์ิในชีวิตของทา่นแล้ว ขัน้ตอนสําคญัท่ีสดุในชีวิตของท่านก็คือ

ความตอ่เน่ืองในการรู้จกัพระเจ้ามากย่ิงขึน้เสมอ 

3. การเช่ือฟัง  

เราต้องรับผิดชอบเร่ืองการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณในสว่นของเรา    เราได้พดูถึงขัน้ตอน

พืน้ฐานท่ีสดุสองอย่างไปแล้ว คือ (1) การมาเป็นคริสเตียน และ (2) การใกล้ชิดติดสนิทกบัพระเจ้า     

การเช่ือฟังเป็นอีกหนึง่ขัน้ตอนท่ีสําคญัย่ิงในการเตบิโตฝ่ายวิญญาณ   พระบญัญัตขิองพระเจ้านัน้ก็ชดัเจน  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพระบญัญตัสิองข้อใหญ่สดุในพระคมัภีร์  นัน่คือการรักพระเจ้าและรักเพ่ือนบ้านเหมือน

รักตนเอง   เม่ือเราแสวงหาท่ีจะเข้าใจพระบญัญตัขิองพระเจ้าและใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนัเราก็จะ

พบวา่ข้อพระธรรมเหล่านีใ้ห้ความเข้าใจใหมแ่ก่เราในการเข้าใกล้ชิดสนิทกบัพระเจ้าอยา่งไร    เราต้องเช่ือ

ฟังพระเจ้าด้วยความระมดัระวงัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือการทดลองตา่งๆ เข้ามาในชีวิตเรา   เม่ือเราเช่ือฟัง

พระเจ้าพระองค์ทรงเตรียมฤทธ์ิอํานาจไว้ให้เราสําหรับการต้านทานกบัการทดลอง 
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4. เตรียมตัวในการรับฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า 

หากเราต้องการได้รับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณเราต้องเตรียมตวัเองโดยการศกึษาพระคมัภีร์      

เราต้องเข้าใจและเช่ือในสิ่งท่ีพระคมัภีร์กลา่วเก่ียวกบัความเช่ือในพระเจ้าและฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ    

ความเป็นจริงเร่ืองการได้รับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณโดยทัว่ไปนัน้สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัด้านท่ี

เก่ียวข้องกบัความเช่ือของพระเจ้าด้วย 

ผู้คนมากมายไมไ่ด้รับความเช่ือจากพระเจ้าเพราะวา่เขาไมรู้่วา่ความเช่ือคืออะไร  เราจะรับได้อยา่งไร 

หรือจะใช้อยา่งไร    เขาคิดว่าความเช่ือคือสิ่งเดียวกบัการเช่ือมัน่   คือเม่ือเขาพดูวา่มีความเช่ือ   ทนัใดนัน้  

ความเช่ือก็มา    ช้าก่อน  นัน่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีพระคมัภีร์สอน   เราต้องค้นดวูา่พระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัความเช่ือ

อยา่งไร  และเราจะได้รับและใช้อยา่งไรด้วย 

เราอาจเห็นพระเจ้าทรงใช้เพ่ือนของเราในวิธีการท่ีพิเศษ    จนเราพดูกบัตวัเองว่า “สดุยอดไปเลย   เรา

อยากจะเป็นผู้ประกาศท่ีย่ิงใหญ่ด้วย”   แตน่ัน่เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ทา่นทําจริงๆ หรือ?    พระเจ้า

ทรงมีแผนการสําหรับเรา นัน่คือพระองค์ทรงมีงานท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราทํา (ดเูอเฟซสั 2:10)    

ขัน้ตอนหนึง่ท่ีสําคญัตอ่การเตบิโตในฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าก็คือจดจ่อในการฟังสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการ

ให้เราทําในแตล่ะวนั    เม่ือเรารับผิดชอบตอ่หน้าท่ีในแตล่ะวนั จงใช้เวลาพดูคยุกบัพระเจ้า และทลูถาม 

พระเจ้าวา่มีวิธีท่ีเราสามารถทํางานท่ีทําอยูใ่ห้ดีขึน้ได้    

จงศกึษาชีวิตของชายหญิงท่ีย่ิงใหญ่ในพระคมัภีร์เพ่ือดวูา่พวกเขาทําอะไรบ้างในการรับฤทธ์ิอํานาจ

ฝ่ายวิญญาณ  เชน่  พระเยซู อบัราฮมั โมเสส เอลียาห์ ดาวิด เอสเธอร์ มารีย์ เหล่าอคัรสาวกของพระเยซ ู

และเปาโล   พวกเขาคือตวัอยา่งท่ีดีมากและเราสามารถเรียนรู้ได้จากเขา 

5. การอธิษฐาน 

เราจําเป็นต้องอธิษฐานและทลูขอพระเจ้าให้ประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณให้แก่เรา   คริสเตียน

บางคนไมรู้่จะพดูอยา่งไรเม่ืออธิษฐานกบัพระเจ้า   หากเรามีปัญหานีด้้วย  การท่ีจะเร่ิมอธิษฐานให้เขียน

การทดลองและปัญหาตา่งๆ ท่ีเราเผชิญอยูใ่นวนันี ้   ให้เขียนสิ่งดีท่ีเกิดขึน้ในวนันัน้ไว้ด้วย  และปัญหาและ

สถานการณ์ยากๆ ท่ีเราคิดว่าอาจจะเจอในวนัพรุ่งนีล้งไปด้วย  

จงเร่ิมต้นอธิษฐานด้วยการขอบพระคณุพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงประทานสิ่งดีๆ ให้เกิดขึน้ในวนันี ้ เราอาจ

ตัง้คําถามวา่  “อืม เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่พระเจ้าเป็นคนทําให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตเรา”  เป็นเร่ืองบงัเอิญหรือ

เปลา่  ไมว่า่จะอยา่งไร ก็ให้เราขอบคณุพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงนําสิ่งดีให้เกิดขึน้ในชีวิตเรา 
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ตอ่ไปคือใช้เวลาอธิษฐานเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ ของทา่น   จงทลูขอพระเจ้าทรงชว่ยให้เราเข้าใจสิ่งท่ี 

เราสามารถทําเพ่ือตอบสนองตอ่แตล่ะปัญหาในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงพอพระทยั  ให้พยายามคดิถึงข้อพระ

คมัภีร์ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์นี ้   ขอพระเจ้าประทานกําลงัเพ่ือเราจะสามารถต้านทานกบัการทดลอง

ให้ทําบาป   อยา่ขอพระเจ้าสําหรับฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณเพ่ือใช้ตอ่สู้กบัปัญหาท่ีคาดวา่จะเจอในอีก  

10 ปีข้างหน้า   จงสนใจกบัสิ่งท่ีเป็นปัจจบุนัและอนาคตอนัใกล้เทา่นัน้ 

6. จงเรียนรู้จากการทดสอบและปัญหาต่างๆ ที่เราเผชญิ 

การอธิษฐานไมใ่ชจ่ดุสดุท้ายของความรับผิดชอบในการพฒันาฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของเรา     

ยากอบ 1:2-4  บอกไว้ชดัเจนวา่  พระเจ้าอนญุาตให้เกิดการทดสอบนานาประการในชีวิตเพ่ือทดสอบทา่น  

และเพ่ือให้โอกาสทา่นได้พฒันาความอดทนและคณุสมบตัชีิวิตแบบพระเจ้าในด้านอ่ืนๆ ด้วย   เราต้องนํา

สิ่งท่ีพระเจ้าสอนผา่นทางพระคมัภีร์รวมถึงคําสอนของคริสเตียนคนอ่ืนมาปฏิบตัใินชีวิต   เพราะในทกุๆ วนั

เราจะต้องเผชิญกบัการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ 

ยากอบ 1:2-4 ฉบับ TH1971 

ดูก่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากลาํบากต่างๆ  
ก็จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายนิดี  เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่าการทดลองความเช่ือของท่าน

นัน้ทาํให้เกิดความหนักแน่นม่ันคง และจงให้ความม่ันคงนัน้บรรลุผลอันสมบูรณ์ 

เพ่ือท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนท่ีดีพร้อม  มีคุณสมบัตคิรบถ้วน  ไม่มีส่ิงใด

บกพร่องเลย  

เม่ือเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตคริสเตียน   เราก็ต้องพฒันาความเข้าใจวา่สถานการณ์ใดท่ีต้องการ

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณ    เราไมใ่ชหุ่น่เชิดท่ีมีพระเจ้าทรงชกัใยอยูเ่บือ้งหลงั   พระองค์ทรงมองวา่เราเป็น

บตุรของพระองค์   พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราพฒันาสู่การเป็นคริสเตียนท่ีเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ซึง่สามารถจะ

รับมือกบัความรับผิดชอบทัง้หลายได้    สว่นหนึง่ของกระบวนการเจริญเติบโตนีจํ้าเป็นต้องรวมเอาการ

พฒันาในด้านความหยัง่รู้   เราจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการท่ีจะแยกแยะระหว่างฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ากบั

อํานาจของซาตาน 
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7. การอดอาหาร 

การอดอาหารเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการงดเว้นอาหารสกัชว่งเวลาหนึง่   โดยกําหนดเวลาพิเศษ

สําหรับการอธิษฐาน    หากเราแคไ่มกิ่นอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่นัน่เป็นแคก่ารควบคมุอาหาร    แตก่ารอด

อาหารนัน้ต้องรวมการอธิษฐานไว้ด้วย    น่ีเป็นหนึง่ในวิธีปฏิเสธความอยากอาหารฝ่ายร่างกาย เพ่ือวา่เรา

จะสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้กบัพระเจ้าได้ 

ชว่งเวลาท่ีเราอดอาหารและอธิษฐานอาจเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างวินยัให้กบัของเรา    เม่ืออดอาหาร

อธิษฐานเรากําลงัแสดงให้เห็นวา่ “ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าเป็นสิ่งสําคญัย่ิงกว่าการกินอาหารใน

วนันี”้    

เราสามารถงดอาหารมืด้ใดมือ้หนึง่ในหนึง่วนั  หรือใช้เวลาตอ่เน่ืองสกัชว่งหนึง่    การอดอาหารไมใ่ช่

การบงัคบัให้พระเจ้าทําตามเจตนารมณ์ของเรา   หากแตเ่ป็นการท่ีเราจะฟังจากพระเจ้า และนําพาชีวิต

ของเราให้อยูใ่นแนวทางแหง่นํา้พระทยัของพระองค์ตา่งหาก 

การอดอาหารสามารถใช้ได้กบักิจกรรมอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเร่ืองอาหาร  นัน่คือ เราสามารถงดเว้นจาก

กิจกรรมโปรดบางอยา่ง เชน่ การดรูายการทีวี หรือการเล่นวีดีโอเกมส์ เป็นต้น   หรือเลือกท่ีจะงดเว้นซือ้

กาแฟ หรืองดซือ้ไอศครีม หรืองดซือ้บางสิ่งในชว่งเวลาหนึ่ง  แล้วนําเงินท่ีจะใช้ซือ้ของนัน้มาถวายให้งาน

พนัธกิจ หรือถวายแดพ่ระเจ้าในโอกาสพิเศษ 

8. การสรรเสริญและนมัสการ 

การสรรเสริญและนมสัการสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัย่ิงในการชว่ยเราพฒันาความสมัพนัธ์ท่ี

ใกล้ชิดย่ิงขึน้กบัพระเจ้า    สดดีุ 100:4 กลา่ววา่ “จงเข้าประตขูองพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณ

พระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ”   

การนมสัการเป็นหนทางหนึง่ท่ีทําให้การจดจ่อของเรามุง่ไปท่ีพระเจ้าและความจริงของพระองค์    

ชว่งเวลาท่ีเปาโลและสิลาสถกูคมุขงัอยูใ่นเรือนจํา   ในเวลาเท่ียงคืนพวกเขาพากนัร้องเพลงสรรเสริญ 

พระเจ้า   พระเจ้าทรงสง่ทตูสวรรค์องค์หนึง่มาปลดปลอ่ยพวกเขา (กิจการฯ 16:25-26)    การนมสัการของ

ทัง้สองไมใ่ชไ่ม้เท้ากายสิทธ์ิท่ีผลิตการอศัจรรย์   หากแตเ่ป็นพระเจ้าท่ีทรงเลือกจะทําการอศัจรรย์ในค่ําคืน

นัน้เพ่ือพวกเขา 

แตก่ารตอบสนองของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไรหากว่าตลอดคืนนัน้เปาโลและสิลาสพากนัโกรธและบน่ตอ่

วา่พระเจ้าเร่ืองท่ีเขาต้องตดิคกุ?    เราไมไ่ด้รับการอศัจรรย์เน่ืองด้วยการทําตวัดี แตก่ารสรรเสริญและ
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นมสัการเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้เราพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้า  และชว่ยให้เราจดจ่อท่ีพระเจ้า

เม่ือเราเผชิญกบัสงคราม 

ในพระคมัภีร์เดมิ กษัตริย์เยโฮชาฟัทเผชิญกบัสงครามท่ีใหญ่โต   พระองค์ทรงอธิษฐานและทลูขอความ

ชว่ยเหลือจากพระเจ้า    ในสงครามวนันัน้พระองค์ทรงจดัสรรผู้คนให้นําทพัเข้าสูส่งครามด้วยการร้องเพลง

สรรเสริญพระเจ้า    ในวนันัน้พวกเขาได้รับกบัชยัชนะอนัย่ิงใหญ่  น่ีไมใ่ชพ่ลงัอํานาจของมนษุย์  หากแต่

เป็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีนําชยัชนะนีม้าสูพ่วกเขา   (ด ู2 พงศาวดาร 20 โดยเฉพาะข้อท่ี 20-23)  

ง. เราควรเร่ิมต้นจากจุดใด? 

วนันีเ้รากําลงัอยู ่จดุใดในการรับและการใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในชีวิตของเรา?   เราต้องการฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้าจริงๆ หรือไม?่   เราเตม็ใจท่ีจะทําในสิ่งใดท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําหรือไม?่    

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณนีไ้มใ่ชบ่างสิ่งท่ีพระเจ้าประทานให้เราแล้วตรัสวา่ “จงไปหา ความสขุสําราญ  

ทําอะไรก็ตามท่ีเจ้าอยากจะทํากบัฤทธ์ิอํานาจนี”้   แตห่มายความในทางตรงกนัข้ามมากกวา่ คือพระเจ้าจะ

ประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณนีแ้ก่เราเม่ือเราแสดงความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะทําในสิ่งท่ีพระเจ้า

ต้องการให้เราทํา    

หนึง่ในประเด็นท่ีสําคญัในท่ีนีก็้คืออะไรคือสิ่งท่ีเราต้องการ?   เรามีทา่ทีหรือความคาดหวงัในสิ่งนี ้

หรือไม?่   เราต่ืนเต้นกบัสิ่งท่ีพระเจ้าจะทําผา่นชีวิตเราหรือไม?่   หรือวา่เรามีแตค่วามสงสยัมากกวา่  

ประมาณวา่ยืนกอดอกแล้วพดูวา่ “พระเจ้า พระองค์ต้องพิสจูน์ตวัเองให้ข้าพระองค์เห็นก่อน   ข้าพระองค์

จงึจะเช่ือมัน่ ไว้วางใจ และหวงัใจในพระองค์” 

เรามกัต่ืนเต้นกบัการอศัจรรย์ท่ีสร้างความเร้าใจให้กบัเรา    แตพ่ระเจ้ากําลงัมองหาคนท่ีจะเร่ิมต้นใช้

ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณของพระองค์ในชีวิตประจําวนัเพ่ือตอ่สู้กบัการทดลองให้ทําบาป และเพ่ือพฒันา

คณุลกัษณะชีวิตแบบพระเจ้า     การเช่ือฟังเป็นหนึง่ในบรรดาอิฐท่ีถกูก่อขึน้เพ่ือสร้างฤทธ์ิอํานาจฝ่าย

วิญญาณนี ้  พระเจ้าจะไมป่ระทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณให้แก่เรา   หากเรากําลงักบฏตอ่พระองค์และ

ปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระองค์ 

พระเจ้ามิได้กําลงัทรงมองหาผู้คนท่ีสมบรูณ์แบบ  แล้วจงึประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณแก่พวกเขา    

พระเจ้าทรงพร้อมและเตม็ใจท่ีจะชว่ยให้เราเตบิโตขึน้   เราอยากเติบโตขึน้หรือไม?่   เราอยากให้พระองค์

ทรงเป็นผู้ นําในทกุด้านของชีวิตหรือไม?่   พระเจ้าจะทรงนําเราในท่ีซึง่เราอยูแ่ละชว่ยเหลือเราหากเรายอม

ให้พระองค์ทําเชน่นัน้   
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บทที่ 4 
ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวญิญาณที่แท้จริงกับสิ่งปลอมแปลง 

ก. ฤทธ์ิอาํนาจของพระเจ้ากับอาํนาจของซาตานและอาํนาจ

ของมนุษย์ 

1. เราต้องเลือกผู้เป็นเจ้านายชีวติของเรา 

พระคมัภีร์มีขา่วบางอยา่งท่ีคนไมเ่ช่ือพระเจ้าสว่นใหญ่ไมเ่คยได้ยิน    และแม้วา่พวกเขาจะได้ยินสว่น

ใหญ่ก็ยงัเยาะเย้ยขา่วสารนี ้  พระคมัภีร์กลา่วว่าทกุคนเป็นทาส  พวกเขาอาจพดูวา่ “จะบ้าหรอ   เราเป็น

เสรีชนตา่งหาก!”    แตเ่สรีนิยมไมอ่าจเปล่ียนแปลงความจริงแหง่พระวจนะของพระเจ้าได้ 

โรม 6:16-18, 22 ฉบับ TH1971 

ท่านทัง้หลายไม่รู้หรือว่า ถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคาํของผู้ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้

ท่ีท่านเช่ือฟังนัน้ คือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการ

เช่ือฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าเม่ือ 

ก่อนนัน้ท่านเป็นทาสของบาป แต่บัดนีท่้านมีใจเช่ือฟังหลักคาํสอนนัน้ซึ่งทรงให้

ครองท่าน เม่ือท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรม ….     

แต่เดี๋ยวนีท่้านทัง้หลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับมาเป็นทาสของ    

พระเจ้าแล้ว ผลสนองท่ีท่านได้รับก็คือการชาํระให้บริสุทธ์ิ และผลสุดท้ายคือ 

ชีวิตนิรันดร์ 

ทางเลือกคือสิ่งท่ีมีอยูจ่ริง   เราจะเป็นอิสระเพ่ือจะรับใช้พระเจ้าหรือไมก็่รับใช้ซาตาน    ไมมี่ทางเลือกท่ี

สาม    เราไมอ่าจกล่าววา่ “เราไมต้่องการให้พระเจ้าหรือซาตานเป็นเจ้านายของเรา  เราต้องการเป็น

เจ้านายตวัเอง”   หากเราเลือกท่ีจะปฏิเสธพระเจ้า  ก็เทา่กบัเราเลือกซาตานให้เป็นผู้ นําโดยอตัโนมตั ิ  ใน

พระคมัภีร์เดมิ โยชวูาซึง่เป็นผู้ นําชาวยิวได้ท้าทายประชาชนของทา่นในทํานองเดียวกนันี ้   ทา่นสัง่ชาวยิว
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วา่จงเลือกผู้ซึง่พวกเขาจะรับใช้   ไมว่า่จะเลือกรับใช้พระเจ้าหรือเลือกพระอ่ืนของคนตา่งชาต ิ  และโยชวูา

กลา่ววา่ “แตส่่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบตัพิระเจ้า” (โยชวูา 24:15—TH1971)   

เราดําเนินชีวิตอยูใ่นโลกท่ีซึง่พลงัอํานาจฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งท่ีมีอยูจ่ริง   ซาตานและสมนุของมนัเข้า

ร่วมในสงครามตอ่สู้กบัอํานาจของพระเจ้า    สนามรบก็คือชีวิตของผู้คนท่ีอยูใ่นโลกนี ้   เราสามารถเลือกวา่

จะเข้าร่วมกบัฝ่ายใดก็ได้   แตเ่ราไมอ่าจท่ีจะทําเป็นไมรั่บรู้เร่ืองการเลือกนี ้

ลองจินตนาการว่า เรากําลงัอยูใ่นเรือบนสายนํา้ท่ีไหนสกัแหง่  และเรามีไม้พายอยูเ่พียงอนัเดียว    เรา

พยายามพายเรือนัน้แตเ่รือกลบัวนไปมาเป็นวงกลม  เพราะวา่เรามีไม้พายเพียงอนัเดียว  สว่นไม้พายอีกอนั

อยูบ่นฝ่ังท่ีซึง่พระเยซูและซาตานกําลงัยืนอยู ่  เราสามารถเลือกบคุคลท่ีจะมาร่วมในเรือของเราได้   หาก

เราเลือกซาตานเป็นหุ้นส่วนของเรา  ซาตานจะยอมพายเรือก็ตอ่เม่ือเรายอมไปในทิศทางของมนัเทา่นัน้ นัน่

คือไปตามกระแสนํา้   การพายเรือไปตามกระแสนํา้นัน้ง่ายดายย่ิงนกั  แตร่ะหวา่งทางเตม็ไปด้วยโขดหินท่ี

เป็นอนัตรายตลอดสายนํา้นัน้ 

แตห่ากเราเลือกพระเจ้าให้เป็นหุ้นสว่นในการพายเรือร่วมกบัเรา  พระองค์จะทรงพยายามชกันําให้เรา

ไปในทิศทางของพระองค์ คือไปยงัต้นนํา้    การพายทวนนํา้เป็นสิ่งท่ียากย่ิงนกัแตห่ากเรามีพระเจ้าเป็น

หุ้นสว่นแล้วแนใ่จได้เลยว่าพระองค์จะไมท่รงทําให้เราล้มเหลว 

บางคนจําเป็นต้องถือหางเสือท้ายเรือเพ่ือปอ้งกนัอบุตัเิหตตุา่งๆ   หากเรายอมให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ ถือ

หางเสือเรือนัน้  พระองค์จะทรงทําหน้าท่ีได้ดีกวา่เรามากนกั เพราะวา่พระองค์ทรงมีประสบการณ์ในงาน

ด้านนีม้ากกว่าท่ีเรามี  แตถ้่าหากเรายืนกรานท่ีจะเป็นผู้ ถือหางเสือเรือเราอาจทําให้เรืออปัปางลงได้  แม้วา่

พระเจ้าจะทรงอยูใ่นเรือกบัเราก็ตาม 

หากเราเลือกให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและจอมเจ้านายของเราแล้ว  เราก็แนใ่จได้วา่พระเจ้าทรง

ต้องการให้เราบรรลเุปา้หมายสงูสดุของชีวิต    แตอ่ยา่ประหลาดใจเม่ือการทดลองให้ทําบาปเข้ามาใน

เส้นทางชีวิต   น้อยครัง้ท่ีซาตานจะโบกธงสีแดงอนัใหญ่แล้วพดูวา่ “เฮ้ ข้าอยูนี่!้ ข้าคือซาตาน และข้าอยูต่รง

นีเ้พ่ือชกัชวนเจ้าให้ทําบาป”    คริสเตียนไมน้่อยต้องลําบากในการแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งเสียงของ

พระเจ้ากบัเสียงซาตาน   สิ่งท่ีทําให้ประเดน็นีเ้ป็นสิ่งท่ีสบัสนย่ิงนกัก็คือโดยปกตทิัง้พระเจ้าและซาตานพดู

กบัเราผา่นทางความคิดของเรา    
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พระคมัภีร์ให้แนวทางหลายอยา่งแก่เรา  เพ่ือชว่ยเราให้รู้ว่าความคดินัน้มาจากพระเจ้าหรือซาตาน   ใน

ท่ีนีมี้สองตวัอย่างและพืน้ท่ีว่างเพ่ือให้เขียนเพิ่มเตมิ 

(1) พระเจ้าจะไมบ่อกให้เราทําสิ่งท่ีละเมิดตอ่พระบญัญตัขิองพระองค์ 

(2) ซาตานจะพยายามทําให้เราเตมิเตม็ความต้องการของตนเองด้วยวิธีท่ีละเมิดตอ่พระบญัญตับิาง

ข้อของพระเจ้า   ยกตวัอยา่งเชน่ ซาตานอาจใสค่วามคิดเข้ามาวา่ “เจ้ากําลงัหิวโหย และตรงนีก็้

มีอาหาร  เจ้าสามารถเอาอาหารนีไ้ปโดยไมมี่ใครเห็นเจ้า  ไมมี่ใครได้รับผลร้ายอะไรจากการหยิบ

ฉวยของเจ้า และเวลานีเ้จ้าก็จําเป็นต้องมีอาหารนีจ้ริงๆ”  การทดลองของซาตานจะดเูหมือนจะ

สมเหตสุมผลเสมอในขณะนัน้   แตน่ัน่เป็นเพราะวา่เราไมไ่ด้เปิดมมุมองของเราให้กว้างขึน้ด้วย

การรวมเอาสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสไว้เข้าไปด้วย  ในกรณีนี ้พระเจ้าทรงตรัสสัง่วา่ “อย่าขโมย” 

(3) 

(4) 

(5) 

2. ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่? 

หากวา่เราเพิ่งเป็นคริสเตียนได้ไมน่าน  เป็นไปได้วา่เราอาจเห็นอํานาจของซาตานมากกวา่ฤทธ์ิอํานาจ

ของพระเจ้า    คนหนุม่สาวมากมายในปัจจบุนัเห็นอํานาจในทางทําลายล้างของซาตานท่ีกําลงัทํางานอยู ่

เชน่ ความโหดร้าย ความเกลียดชงั การฆาตกรรม  และการทําทารุณกรรม ในละแวกบ้านของตน  

แล้วเราคิดอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองนี?้   เราคิดวา่ ซาตานคิดอยา่งไร?   ซาตานมีอํานาจมากแคไ่หนในทกุ

วนันี?้   พระคมัภีร์กลา่วไว้ชดัเจนวา่อํานาจของซาตานมีอยูจ่ริงและยงัคงทํางานอยูใ่นโลกของเราทกุวนันี ้ 

และพระเจ้าทรงต้องการให้เราเตรียมพร้อมตอ่การโจมตีของมนั 

เอเฟซัส 6:10-13 ฉบับ TH1971 

สุดท้ายนีข้อท่านจงมีกาํลังขึน้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธ์ิเดชอันมหันต์ของ

พระองค์  จงสวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า เพ่ือจะต่อต้านยุทธอุบายของพญา

มารได้  เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนือ้หนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิ

เทพ เทพผู้ครองพภิพในโมหะความมืดแห่งโลกนี ้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณท่ีช่ัวใน

สถานฟ้าอากาศ  เหตฉุะนัน้จงรับยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าไว้ เพ่ือท่านจะได้

ต่อต้านในวันอันช่ัวร้ายนัน้ และเม่ือเสร็จแล้วจะอยู่อย่างม่ันคงได้ 
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ข้อพระคมัภีร์นีแ้สดงให้เห็นว่าพลงัอํานาจของความชัว่ร้ายมีอยูจ่ริงในโลกของเรา แตเ่ราก็ไม่

จําเป็นต้องกลวัหากว่าเราพึง่พาฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีอยูภ่ายในเรา    เม่ือซาตานมาทดลองพระเยซูใน

ถ่ินทรุกนัดารพระเยซูมิได้ทรงหวัน่เกรงตอ่ซาตาน  แตก็่ไมท่รงปฏิเสธถึงการมีตวัตนของมนัด้วย    พระเยซู

ทรงพึง่พาพระเจ้าและตอบสนองการทดลองของซาตานด้วยการอ้างถึงข้อพระธรรมจากพระคมัภีร์   ใน

โอกาสอ่ืนพระเยซูทรงขบัไล่มารร้ายออกจากผู้คน 

พระคมัภีร์เตือนให้เราต่ืนตวัและเฝา้ระวงัการโจมตีของซาตาน   พระคมัภีร์เรียกซาตานวา่เป็นพ่อแหง่

การมสุา   มารเป็นจ้าวแหง่การหลอกลวงผู้คน   ทัง้คริสเตียนและคนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียนสามารถตกเป็น

เหย่ือของการหลอกลวงนี ้  หากเราเลือกท่ีจะติดตามพระเยซูคริสต์ซาตานก็มีเปา้หมายเดียวเก่ียวกบัตวัเรา 

นัน่คือทําลายความสมัพนัธ์ท่ีเรามีกบัพระเจ้า โดยมารไมคํ่านงึถึงวิธีการท่ีจะใช้ในการก่อการทําลายนี ้

ซาตานต้องการให้เราเช่ือวา่มนัเป็นผู้ มีอํานาจพอๆ กบัพระเจ้า หรือแม้แตม่ากกวา่พระเจ้า   แตจ่งจําไว้

วา่ซาตานเป็นพ่อแหง่การมสุา และมารกําลงัพยายามหลอกลวงเรา 

1 เปโตร 5:8-9 ฉบับ TH1971 

ท่านทัง้หลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่

รอบๆ ดุจสิงห์คาํรามเท่ียวไปเสาะหาคนท่ีมันจะกัดกินได้  จงต่อสู้กับศัตรูนัน้ด้วย

ใจม่ันคงในความเช่ือ เพราะว่า พวกพ่ีน้องทัง้หลายของท่านท่ัวโลกกป็ระสบความ

ทุกข์ลาํบากอย่างเดียวกัน 

จดุท่ีนา่สงัเกตก็คือพระคมัภีร์หลายตอ่หลายข้อท่ีพดูถึงซาตานนัน้ให้คําหนนุใจท่ีชดัเจนเร่ืองวิธีท่ีเราจะ

เอาชนะอํานาจการจูโ่จมของซาตาน   เราไมส่ามารถพิชิตซาตานด้วยกําลงัของเราเองแตเ่ราต้องพึง่พา

ความชว่ยเหลือจากพระเจ้าและฤทธ์ิอํานาจของพระองค์ท่ีมีอยูภ่ายในเรา  และเราสามารถเผชิญแตล่ะวนั

ด้วยความมัน่ใจ   พระเจ้าทรงอยูภ่ายในเราและฤทธ์ิอํานาจของพระองค์เป็นใหญ่กวา่อะไรก็ตามท่ีซาตาน

สามารถนํามาตอ่สู้ เรา 

ซาตานชอบท่ีจะทําให้ผู้คนเป็นทาสของบาป   พระคมัภีร์เตือนเราอย่างชดัเจนให้อยูห่่างจากกบัดกัของ

มาร   ผา่นทางการหลอกลวงและอํานาจท่ีจริงแท้ของซาตาน  มนัแสวงหาการวางกบัดกัผู้คนด้วยวิถีทาง

ตา่งๆ  เชน่ เวทย์มนต์ไสยศาสตร์ การดดูวง หรือโหราศาสตร์ และการทํานายทายทกัดวงชะตาราศี หรือการ

ดดูวงทางโทรศพัท์ เป็นต้น    การผกูดวงตามระบบโหรา ศาสตร์เป็นหนึง่ในกบัดกัของซาตาน   คนเหลา่นัน้

ท่ีเช่ือในเร่ืองนีส้อนว่าทกุสิ่งท่ีเราพบเจอถกูควบคมุโดยเหลา่ดวงดาวและเคร่ืองหมายทางจกัรราศีของเรา 

ความเช่ือเหลา่นีข้ดัแย้งกบัสิ่งท่ีพระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัโลกของเรา   พระเจ้าทรงเป็นบคุคลท่ีควบคมุ

จกัรวาลนี ้ไมใ่ช่ดวงดาวหรือจกัรราศีใดๆ   พระเจ้าทรงสามารถควบคมุชีวิตของเราได้อยา่งแนน่อนหากวา่
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พระองค์ทรงเลือกท่ีจะทําเชน่นัน้    แตว่า่พระเจ้าจะไมทํ่าเชน่นัน้    เราต้องเป็นคนเลือกวา่จะให้พระเจ้า

ควบคมุชีวิตของเราหรือไม ่  การผกูดวงทางโหราศาสตร์ได้ดกัจบัเราไว้กบัชีวิตท่ีเตม็ด้วยความกลวัและ

สงสยัวา่มีอะไรบ้างท่ีไม่ดีตอ่เราจนอาจก่อให้เกิดอบุตัเิหตหุรือปัญหาในชีวิตได้ 

เราอาจมองไมเ่ห็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีทํางานอยูใ่นชีวิตของเรา   แตเ่ม่ือเราอ่านพระคมัภีร์เราจะ

พบเร่ืองราวท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าย่ิงใหญ่กว่าของซาตาน   พระเจ้าทรงสญัญา

ด้วยวา่จะสถิตกบัท่านเสมอ (มทัธิว 28:20)  

เหตผุลหนึง่ท่ีบางคนสงสยัในฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าก็คือพวกเขาได้อธิษฐานและขอความชว่ยเหลือ

จากพระเจ้า แตไ่มมี่อะไรเกิดขึน้   ในแตล่ะวนัผู้คนไมไ่ด้เห็นการอศัจรรย์ แตก่ลบัเห็นซาตานทดลองพวก

เขาอยูท่กุๆ วนั  ดงันัน้ พวกเขาจงึสงสยัวา่พระเจ้ามีอยูจ่ริงหรือไม ่   ผู้คนเผชิญกบัการตอ่สู้กบัปัญหา  แต่

การอธิษฐานดเูหมือนไมก่่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไร   พวกเขาอดถามไมไ่ด้วา่ “หากพระเจ้ามีอยูจ่ริง

และหากวา่พระองค์มีฤทธ์ิอํานาจ  ทําไมพระองค์จงึไมเ่อาปัญหาของเราออกไปเสียที”   

พระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งท่ีอยูใ่นนัน้   ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์เกินกวา่ความ สามารถของเรา

จะหยัง่ถึงได้    

3. ฤทธ์ิอํานาจที่อยู่ภายในตัวเรา 

ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีมีอยูจ่ริง   และอํานาจของซาตานก็มีอยูจ่ริงเชน่กนั   แตย่งัมีแหลง่แหง่

อํานาจอีกอยา่งภายในเราแตล่ะคน   เราไมไ่ด้เป็นแคหุ่น่เชิดท่ีถกูชกัใยโดยพระเจ้าหรือซาตาน   แตพ่ระเจ้า

ทรงสร้างเราให้มีความสามารถท่ีจะทําสิ่งตา่งๆ มากมายโดยปราศจากการชว่ยเหลือจากพระเจ้าหรือ

ซาตาน   ความคดิของมนษุย์มีพลงัอํานาจมหาศาล    หลายคนสามารถทําให้ตนเองป่วยด้วยการกงัวลถึง

ความเจ็บป่วยและคิดถึงแตก่ารเป็นคนป่วย   ความคิดมนษุย์สามารถนําคนๆ หนึง่เข้าไปสูส่ภาพของความ

หดหู ่ซึง่ทําให้พวกเขารู้สึกเหน็ดเหน่ือยออ่นแรงตลอดเวลา หรือแม้แตค่ดิถึงการฆา่ตวัตาย 

หลายครัง้คริสเตียนกล่าวโทษซาตานสําหรับการทดลองให้ทําบาป   แนน่อนว่าซาตานมกัเป็นบคุคลท่ี

ทดลองเรา   แตใ่นหลายครัง้เราเลือกท่ีจะคดิถึงสิ่งท่ีเตม็ด้วยความบาปและนําการทดลองตา่งๆ เข้ามาสู่

ชีวิตเอง   ทัง้หมดท่ีซาตานทําก็เพียงแตน่ัง่อยูท่ี่เก้าอีข้้างสนามแล้วสง่เสียงเชียร์ให้เราทําตอ่ไป 

ขา่วสารตลอดพระคมัภีร์ทัง้เลม่นัน้ชดัเจนคือ แตล่ะคนมีอํานาจท่ีจะเลือกทําดีหรือทําชัว่   หากเราเลือก

ท่ีจะทําชัว่  ซาตานก็อยูท่ี่ประตแูละพร้อมชว่ย   แตห่ากเราเลือกทําดี  เราจําเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือ

จากพระเจ้าในการทําตามการตดัสินใจนี ้  แตเ่รายงัต้องเข้าใจถึงพลงัทางความคดิจิตใจ 
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เราเคยได้เห็นคนขา่วสมัภาษณ์นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความเหน็ดเหน่ือยในการเตรียมตวัสําหรับการ

แขง่ขนัครัง้ตอ่ไปของเขาหรือไม?่    บางครัง้นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงอาจพดูคยุถึงอาการบาดเจ็บครัง้ลา่สดุและ

การท่ีเขาฟืน้ตวัได้อยา่งไร  แตบ่อ่ยครัง้เขามกัพดูถึงความยากลําบากในการเตรียมจิตใจให้พร้อมสําหรับ

การแขง่ขนัท่ีจะมาถึง   เขารู้วา่สภาพร่างกายของเขาดีพร้อมแล้ว  ยกเว้นแตพ่ลงัทางจิตใจ!   เขาต้องบงัคบั

ความคดิจิตใจของเขาท่ีอยูใ่นขอบเขตตามธรรมชาตนิัน้ไว้ และปล่อยให้ตนเองผลกัดนัร่างกายไปจนสดุ

ขอบเขตแหง่ความอดทนเพ่ือเอาชนะการแขง่ขนัให้ได้    สงครามทางจิตใจบอ่ยครัง้เป็นกญุแจสําคญัท่ีนําสู่

ชยัชนะ ไมไ่ด้อยูท่ี่สภาพร่างกายท่ีดีพร้อม 

ทา่ทีท่ีเราส่ือออกมาตลอดวนัเป็นเคร่ืองหมายท่ีเดน่ชดัตอ่คนอ่ืน ตอ่พระเจ้า และตอ่ซาตาน   ทา่ทีของ

เราแสดงถึงพลงัอํานาจของเรา   เรามีความกล้าหาญ มีวินยั กระตือรือร้น มีความรักและความอดทนมาก

น้อยแคไ่หน?  คําพดูและการกระทําของเราจะแสดงสิ่งเหลา่นีอ้อกมา    เรามีอํานาจเปล่ียนแปลงลกัษณะ

เหลา่นีแ้ละพระเจ้าก็เตม็ใจท่ีจะชว่ยเหลือเรา  แม้แตค่นท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียนยงัสร้างการเปล่ียนแปลงอนั

ย่ิงใหญ่ในด้านตา่งๆ เหลา่นีโ้ดยไมไ่ด้แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า  

อํานาจทางธรรมชาตขิองมนษุย์ภายในตวัเรานัน้มีความจํากดัท่ีชดัเจน  ผู้คนสามารถทํา คณุความดี

มากมายได้  ดงัท่ีหนงัสือกินเนสบุ๊คท่ีบนัทึกสถิตโิลกได้แสดงให้เห็นแล้ว    แตเ่ราไมอ่าจแสดงการอศัจรรย์

ได้โดยพลงัอํานาจของเราเอง   เราถกูจํากดัอยูใ่นความสามารถท่ีพระเจ้าทรงสร้างเราให้มี   บางคน

พยายามทําการท่ีเหนือธรรมชาตด้ิวยอํานาจของเขาเองซึ่งไมเ่คยใช้ได้ผล   เราสามารถหลอกลวงผู้คนให้

เช่ือวา่เราทําการอศัจรรย์บางอยา่งได้แตเ่ม่ือความจริงปรากฏ  การหลอกลวงเปิดเผยออกมาให้เห็นได้ชดั

เชน่กนั 

คริสเตียนบางคนเข้าใจผิดเก่ียวกบัวิธีท่ีพระเจ้าทรงทํางานผา่นผู้คนในการทําการอศัจรรย์    บรรดา

มิชชนันารีในพระคมัภีร์ใหมก็่ได้เผชิญกบัปัญหานีด้้วย    ผู้คนคิดว่าอาจารย์เปาโลสามารถรักษาคน

เจ็บป่วยได้   พระเจ้าทรงใช้อาจารย์เปาโลแตเ่ป็นฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าตา่งหากท่ีนําการรักษามาสู่คน

เจ็บป่วย ไมใ่ชอํ่านาจของเปาโล  (ดกิูจการฯ 14:8-18)    พระคมัภีร์เตือนเราไมใ่ห้พยายามลอกเลียนการ

อศัจรรย์ของพระเจ้า หรือพยายามบงัคบัพระเจ้าให้ทําการอศัจรรย์    เราเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าไมใ่ชเ่ป็น

เจ้านายของพระองค์    เราไมมี่สิทธ์ิท่ีจะบอกพระเจ้าว่าพระองค์ต้องทําอะไรบ้าง   เราสามารถทลูขอ 

พระเจ้าให้ทําการอศัจรรย์ได้  แตห่ลงัจากนัน้เราต้องเตม็ใจท่ีจะยอมรับการตดัสินใจของพระองค์ในสิ่งท่ี

พระองค์จะทรงกระทํา 
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ข. ซาตานต้องการทาํให้เราสับสนด้วยประสบการณ์ที่ไม่ใช่ 

ของจริง 

1. ซาตานมีส่ิงปลอมแปลงสาํหรับส่ิงดีทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมี

สาํหรับชีวติของเรา 

ทา่มกลางสิ่งดีทกุอย่างท่ีพระเจ้าทรงใสไ่ว้ในโลกของเรานัน้  ซาตานก็มีประสบการณ์ปลอมด้วย

เหมือนกนั    มารคิดค้นหนทางท่ีจะบดิเบือนทกุด้านท่ีงดงามแหง่การทรงสร้างของพระเจ้าไปสูรู่ปแบบของ

ความบาป 

• การแสดงออกท่ีงดงามอยา่งแท้จริงของความรักทางเพศสมัพนัธ์ถกูหนัเหไปสูร่าคะตณัหา 

การค้าประเวณี ภาพโป๊เปลือยลามก และรักร่วมเพศ 

• ความพงึพอใจท่ีงดงามในการทํางานอยา่งดีเลิศถกูเปล่ียนไปสูค่วามเยอ่หย่ิงท่ีเห็นแก่ตวั

และทา่ทีท่ียะโสโอหงั 

• ความปรารถนาตามธรรมชาตท่ีิจะบรรลกุารมีอาหาร เสือ้ผ้า ท่ีพกัอาศยัท่ีเพียงพอ ถกูหนั

เหไปสูค่วามโลภในการได้รับมากเทา่ท่ีสามารถมีได้โดยไมส่นใจวา่ความโลภเชน่นีจ้ะ

สง่ผลกระทบตอ่ผู้คนรอบข้างอยา่งไรบ้าง 

ของประทานอนัดีเลิศทกุอยา่งท่ีมาจากพระเจ้านัน้สามารถถกูนําไปใช้อย่างผิดๆ หรือไมก็่ถกูบิดเบือน

โดยความช่วยเหลือของซาตาน  รวมถึงแม้แตข่องประทานทัง้หลายของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเชน่กนั 

2. ความเช่ือกับสมมุตฐิาน    

หนึง่ในปัญหาท่ีคริสเตียนสร้างขึน้ก็คือ การพยายามใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในทางท่ีพวกเขา

ต้องการ  แทนท่ีจะทําตามแผนการของพระเจ้า    พระเจ้าทรงต้องการใช้เราแตล่ะคนทําพระราชกิจของ

พระองค์ในวนันี ้  อย่างไรก็ตาม เราต้องแนใ่จว่าเรากําลงัตดิตามพระเจ้าอยู ่ไมใ่ชกํ่าลงัพยายามท่ีจะเป็น

เจ้านายของพระองค์ 

สมมตุฐิานคือการคาดเดาเอาวา่เรารู้วา่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทําอะไรโดยปราศจากการได้ยินเสียง

จากพระเจ้าจริงๆ   การกระทําตา่งๆ ท่ีเกิดจาก “สมมตุฐิาน” นัน้มีสว่นร่วมในการดําเนินการตา่งๆ ซึง่เรา

คาดเดาเอาวา่เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา แม้ว่าพระเจ้าไมไ่ด้บอกให้ทําสิ่งเหลา่นัน้ก็ตาม 
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อีกด้านหนึง่ของการมองดเูร่ืองสมมตุฐิานก็คือเป็นการมองในแง่ท่ี  การตดัสินใจด้วยความคดิท่ีวา่ 

พระเจ้าจะทําเชน่นีใ้นสถานการณ์นี ้ หลงัจากนัน้เราก็ลงมือทําเลย   เราทําการตา่งๆ ราวกบัวา่พระเจ้าทรง

ตดัสินใจแล้ว 

ตวัอยา่งหนึง่เร่ืองสมมตุฐิานจากสถานการณ์สมมตุ ิ   เพ่ือนชวนเราให้ไปเท่ียงบ้าน  เม่ือไปถึงประตู

บ้านเปิดอยูแ่ตเ่พ่ือนของเราไมไ่ด้อยูแ่ถวๆ นัน้    เม่ือมองไปบนโต๊ะอาหารในครัวเราเห็นธนบตัรจํานวน 

3,000 บาทวางอยู ่   เราพดูกบัตวัเองวา่ “เพ่ือนคงทิง้เงินนีไ้ว้ให้เราแน่ๆ ”  ดงันัน้ เราก็หยิบเงินนัน้ไปและ

เขียนข้อความไว้ว่า “อีกหนึง่ชัว่โมงเราจะกลบัมาใหมน่ะ”   

จากนัน้ก็มุง่หน้าไปท่ีห้างสรรพสินค้าแล้วซือ้เสือ้ผ้าใหมร่วมถึงอะไรก็ท่ีเราอยากได้ 

หนึง่ชัว่โมงตอ่มา  เรากลบัมาท่ีบ้านของเพ่ือนพร้อมกบัต่ืนเต้นกบัเสือ้ผ้าชดุใหม ่  แตว่า่เพ่ือนของเรา

กําลงัอารมณ์เสียเพราะเงิน 3,000 บาทหายไป  เม่ือเราเลา่ให้เพ่ือนฟังวา่เราทําอะไรกบัเงินจํานวนนัน้  

เพ่ือนของเราก็โมโหอยา่งมาก  เห็นอยา่งนัน้ย่ิงทําให้เราไมเ่ข้าใจวา่ทําไมเพ่ือนถึงได้โมโหเรามากมายขนาด

นัน้    

เราต้องหลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีจะเกิดจากการคาดเดาเอาว่าเรารู้สิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา   

เราควรต้องแนใ่จวา่เรากําลงัตดิตามพระองค์อยู ่ ไมใ่ชบ่อกพระเจ้าในสิ่งท่ีพระองค์ 

จําเป็นต้องกระทํา 

หากเราต้องการให้พระเจ้าทรงใช้เรา  เราต้องเข้าใจสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําก่อน รวมถึงวิธีท่ี

พระเจ้าต้องการให้เราใช้ด้วย   โศกนาฏกรรมหลายอย่างเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงได้  หากวา่ผู้คนจะระมดัระวงั

การเรียนรู้วิธีการท่ีพระเจ้าทรงทํางาน    เราสามารถอยูใ่นความสงบสขุหากว่าเราดําเนินชีวิตในแนวทางท่ี

เรียบง่ายนี ้คือ 

“นํา้พระทยัของพระเจ้าต้องถกูกระทําโดยบคุคลท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรร  ด้วยวิธีการของพระเจ้า และใน

เวลาของพระเจ้า” 

ส่ีประเดน็หลกั ท่ีเราต้องเข้าใจหากเราต้องการให้พระเจ้าใช้เรา 

1. เราต้องรู้วา่สิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราทําให้สําเร็จคืออะไร (อะไร)  

2. เราต้องรู้วา่เราคือคนท่ีพระเจ้าต้องการใช้ในสถานการณ์นีห้รือไม ่(ใคร) 

3. เราต้องรู้วา่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทํางานนีใ้ห้สําเร็จโดยวิธีใด (อย่างไร) 

4. เราต้องรู้วา่เม่ือไหร่ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้งานนีสํ้าเร็จ (เม่ือไหร่) 
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การทําแคส่ามในส่ีอยา่งนัน้ยงัไมพ่อ   เม่ือเราพยายามทําตามนํา้พระทยัพระเจ้าโดยปราศจากการรู้

หลกัการทัง้ส่ีนีเ้สียก่อน  เราก็อยูใ่นอนัตรายท่ีนา่กลวัของบาปแหง่การละเมิดในแง่ของสมมตุฐิาน  

สมมตุฐิานถกูเอย่ถึง 11 ครัง้ในพระคมัภีร์   ในทกุกรณีถกูเรียกวา่บาปและมีถึงเก้าครัง้ท่ี ผลลพัธ์

โดยตรงของมนัคือความตาย   คําในภาษาฮีบรูสําหรับความเยอ่หย่ิงและสมมตุฐิานนัน้เป็นคําเดียวกนั   

หากเราอา่นข้อพระคมัภีร์เก่ียวกบัความเยอ่หย่ิงเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชงัความบาปชนิดนีม้าก

เพียงไร  

การกระทําด้วยความเช่ือสําหรับคนหนึง่อาจกลายเป็นการกระทําจากสมมตุฐิาน (ความเยอ่หย่ิง) 

สําหรับอีกคนหนึง่ได้   เราไม่อาจคาดเดาว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําอยา่งเดียวกนักบัสิ่งท่ีพระองค์ทรง

ตรัสให้อีกคนหนึง่ทําใช่หรือไม ่  สมมตุฐิานเป็นบาปซึง่ทดลองคริสเตียนท่ีมีความกล้าหาญและ

กระตือรือร้นท่ีจะทําบางสิ่งเพ่ือพระเจ้า 

ซาตานต้องการทําให้เราสบัสนในความคิดวา่เราคือคนท่ีจะตดัสนิใจวา่เม่ือไหร่และอยา่งไรในการทํา

ตามนํา้พระทยัของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์   เม่ือพระเยซูทรงอยูใ่นถ่ินทรุกนัดาร ซาตานมาหา

และทดลองพระเยซูให้ทําบางสิ่งด้วยการใช้สมมตุฐิาน 

มัทธิว 4:5-7 ฉบับบ TH1971 

แล้วมารก็นําพระองค์ไปยังนครบริสุทธ์ิ  และให้พระองค์ประทับท่ียอดหลังคา  

พระวิหาร  แล้วทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถดิ 

เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า  พระเจ้าจะรับส่ังให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ มิให้เท้าของท่าน

กระทบหิน”   พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า อย่าทดลอง 

พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน” 

หากซาตานสามารถทําให้เราเร่ิมต้นอะไรด้วยพระคมัภีร์เพียงข้อเดียว โดยท่ีไมมี่ข้อพระคมัภีร์พิเศษอ่ืน

จากพระเจ้าแล้ว  มนัก็สามารถทําลายเราได้  หากพระเยซูทรงทําตามคําแนะนําของซาตานแล้วละ่ก็ 

พระองค์ก็คงตดิกบัดกัเร่ืองสมมตุฐิาน    ไมมี่ใครแม้แตพ่ระเยซูท่ีจะมีสิทธ์ิบอกพระเจ้าวา่เม่ือไหร่และ

อยา่งไรท่ีจะใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตใินการสําแดงการอศัจรรย์ตา่งๆ   เม่ือพระบดิาทรงเงียบ  

พระเยซูก็ไมท่รงตัง้สมมตุฐิานวา่พระเจ้าต้องการให้พระองค์กระทําการใด   หากพระเจ้าทรงเงียบ  เรา

สามารถมัน่ใจว่าพระเจ้าไมไ่ด้ทรงต้องการให้เราทําสิ่งใด 

สมมตุฐิานไมส่ามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัทกุสถานการณ์ท่ีเราเผชิญอยู ่  เราไมจํ่าเป็นต้องถาม 

พระเจ้าในตอนเช้าวา่ “พระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้ข้าพระองค์ผกูเชือกรองเท้าหรือไม?่”   เป็นไปได้วา่
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พระเจ้าอาจตอบด้วยความเงียบ  เพราะการผกูเชือกรองเท้าไมไ่ด้เรียกร้องฤทธ์ิอํานาจ|ท่ีเหนือธรรมชาตใิดๆ 

จากพระเจ้า    แตใ่ห้เราสมมตุวิา่ มีคนท่ีมีปัญหาทางด้านสายตา  เขาต้องสวมแวน่สายตาจงึจะมองเห็น

ได้มาหาเรา   เขาขอให้เราอธิษฐานรักษาสายตาของเขา  จากนัน้เขาอยากรู้วา่เขาควรจะทิง้แวน่สายตาของ

เขาหรือไมเ่พ่ือจะแสดงว่าเขามีความเช่ือวา่พระเจ้าทรงรักษาเขาแล้ว  ในกรณีเชน่นี ้เราจําเป็นต้องได้ยิน

เสียงจากพระเจ้าก่อนท่ีจะบอกให้เขาทิง้แวน่สายตาไป 

หากวา่พระเจ้าทรงตอบสนองคําอธิษฐานของเราด้วยความเงียบ   เราก็ไมค่วรสนันิษฐานวา่พระเจ้า

ทรงต้องการให้คนๆ นัน้ทิง้แว่นสายตาไปเสีย    เราควรหนนุใจคนนัน้ให้ไปหาหมอเพ่ือรับการตรวจเช็ค

สายตาของเขา    เพราะหากพระเจ้าทรงรักษาสายตาของเขาจริงหลกัฐานทางกายภาพจะปรากฏออกมา

เองเพ่ือพิสจูน์การรักษานัน้   แล้วเพ่ือนของเราคนนีก็้จะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าและมีโอกาสท่ีดีในการเป็น

พยานกบัแพทย์ด้วย 

ความบาปของสมมตุฐิานนัน้เกิดขึน้เม่ือเรารับเอาพระสญัญาโดยทัว่ไปในพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้กบั

สถานการณ์พิเศษของเราซึง่พระเจ้าไมไ่ด้ตรัส   ใน 2 พงษ์กษัตริย์บทท่ี 5  บนัทึกเร่ืองราวของนาอามานคน

โรคเรือ้นท่ีมาหาผู้ เผยพระวจนะเอลีชา   พระเจ้าตรัสกบัเอลีชาและให้คําสัง่เก่ียวกบัวิธีการท่ีนาอามานจะ

ได้รับการรักษา   นาอามานจําเป็นต้องไปท่ีแมนํ่า้จอร์แดนท่ีเตม็ไปด้วยโคลนและจุม่ตวัเองลงในแมนํ่า้นัน้

เจ็ดครัง้   นาอามานทําตามคําสัง่นีแ้ละพระเจ้าทรงรักษาเขาให้หาย 

มีพระคมัภีร์หลายข้อท่ีหนนุใจเราให้อธิษฐานขอการรักษา   แตไ่มมี่ข้อใดท่ีสญัญาอยา่งเจาะจงวา่เรา

จะได้รับการรักษาอย่างอตัโนมตัหิากเราทําตามขัน้ตอนพิเศษ   ในทกุกรณีเราต้องพึง่พาพระเจ้าในการชีนํ้า

เราเก่ียวกบัสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําในสถานการณ์เฉพาะนัน้ 

ในพระคมัภีร์มีพระบญัญตัแิละหลกัคําสอนท่ีเฉพาะเจาะจงมากมาย   เราไมจํ่าเป็นต้องรอคอยถ้อยคํา

พิเศษจากพระเจ้าก่อนท่ีเราจะทําตาม   ยกตวัอย่างเชน่ พระบญัญตัสิิบประการให้หลกัคําสอนท่ีเจาะจง

เก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีต้องทํารวมถึงข้อห้ามท่ีต้องงดเว้นไมก่ระทํา   ไมใ่ช ่ นํา้พระทยัพระเจ้าท่ีจะให้เราทําผิด

ลว่งประเวณี   แตเ่ป็นนํา้พระทยัพระเจ้าเสมอท่ีเราต้องให้เกียรติและเคารพบดิามารดาของตน   การเช่ือฟัง

หลกัคําสอนนีโ้ดยไมมี่ถ้อยคําพิเศษจากพระเจ้านัน้ไมไ่ด้เป็นสมมตุฐิานท่ีคาดเดาเอาเอง   แตก่ารพยายาม

แสดงการอศัจรรย์โดยปราศจากการได้ยินจากพระเจ้านัน้เป็นสมมตุฐิาน    การพดูว่า “เรามีถ้อยคําจาก

พระเจ้าเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะทําในสถานการณ์นี”้  ทัง้ท่ีเราไมไ่ด้ยินเสียงจากพระเจ้านัน่ก็คือการกระทําด้วย

สมมตุฐิาน และเป็นความบาป 
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ค. ความผิดพลาดของคาํสอนในปัจจุบนัเก่ียวกับความเช่ือ 

เป็นเร่ืองนา่เศร้าท่ีหลกัคําสอนบางอยา่งเก่ียวกบัความเช่ือนัน้กลายเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงกนั

อยา่งมากในหลายคริสตจกัรในทกุวนันี ้  คริสเตียนโต้แย้งกนัและคริสตจกัรตา่งๆ ก็แตก แยกกนัเพราะเหตุ

ไมเ่ห็นด้วยกบัสิ่งท่ีพระคมัภีร์สอนในเร่ืองความเช่ือ 

มีหลายประเดน็ท่ีเก่ียวโยงกบัข้อถกเถียงนีแ้ละเราสามารถแบง่ผู้คนออกเป็นสองกลุม่ คือกลุม่ท่ีเช่ือใน

เร่ืองความเช่ือ กบับรรดาคนท่ีไมเ่ช่ือ   ในส่วนนีข้องวิชาเราต้องการดใูนบางประเดน็ท่ีวา่นีซ้ึง่เป็นหวัใจของ

ข้อถกเถียง 

1. มีความแตกต่างระหว่างความเช่ือกับการเช่ือม่ันหรือไม่? 

บางคนสอนว่า “ความเช่ือ” (Faith) และ “การเช่ือมัน่” (Belief)  ถกูใช้สลบักนัไปมาตลอดพระคมัภีร์

ใหม ่  แตก่่อนท่ีเราจะพยายามแก้ไขปัญหานีเ้ราจําเป็นต้องพิจารณาก่อนวา่เราจะนิยามความหมายของ

สองคํานีอ้ยา่งไร   หลงัจากนัน้เราควรค้นดวูา่คนอ่ืนให้ความหมายสําหรับสองคํานีอ้ย่างไรบ้าง    หากเราไม่

อาจเห็นชอบกบัความหมายของทัง้สองคํานีแ้ล้วก็อย่าเสียเวลาในการโต้แย้งท่ีไร้ประโยชน์จะดีกว่า 

การเช่ือม่ัน — การเห็นด้วยกบัข้อเท็จจริง 

ความไว้วางใจ — การมีความมัน่ใจในอีกบคุคลหนึง่หรือสิ่งหนึง่ 

ความหวัง — การคาดหวงับางสิ่งวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

ความเช่ือ — ฤทธ์ิอํานาจากพระเจ้าซึง่นําสูก่ารกระทําเสมอ  

ตามนิยามท่ีให้ไว้ในความหมายเฉพาะของคําวา่ความเช่ือซึง่ให้ไว้ก่อนหน้านีใ้นคูมื่อนี ้ ทัง้สองคําคือ

การเช่ือมัน่และความเช่ือนัน้แตกตา่งกนั    เราสามารถเช่ือมัน่ในบางสิ่งโดยปราศจากการกระทําสิ่งใดตาม

การเช่ือมัน่นัน้    แตย่ากอบ 2:14-26 ชีใ้ห้เห็นความจําเป็นท่ีเราต้องสนบัสนนุรับรองความเช่ือของเราด้วย

การกระทํา  เม่ือไหร่ก็ตามท่ีพระเยซูพดูถึงเร่ืองความเช่ือ หรือกลา่ววา่บางคนมีความเช่ือนัน้ พระองค์ทรง

กลา่วในบริบทของการอศัจรรย์บางอยา่งท่ีกําลงัเกิดขึน้เสมอ  ดงันัน้ การกระทําจะต้องตดิตามความเช่ือ

เสมอ 

พระเยซูไมเ่คยตรัสกบัคนป่วยวา่ “ท่านได้รับการรักษาแล้ว  แม้เราทัง้สองยงัเห็นอาการป่วยไข้ท่ียงัคง

อยู ่ แตจ่งรักษาการเช่ือมัน่ไว้ แล้วอาการนัน้จะหายไปเอง ทา่นได้รับการรักษาแล้ว”  ไม่เลย!   วิธีการของ

พระเจ้าสอดคล้องกบัความเป็นจริงเสมอ   หากนยัน์ตายงัมืดบอดอยู ่ คนนัน้ก็ยงัไมไ่ด้รับการรักษาให้หาย 
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เราสามารถเช่ือมัน่วา่พระเจ้าสามารถรักษาบางคนได้  แตใ่นขณะเดียวกนัเราอาจไมมี่ความเช่ือท่ีเป็น

ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าท่ีจะรักษาคนนัน้ให้สําเร็จได้    ความเช่ือของพระเจ้าถกูมอบให้แก่คนเหลา่นัน้ท่ี

เช่ือมัน่  ไมใ่ชเ่พียงแคเ่พราะวา่พวกเขาเช่ือมัน่เทา่นัน้แตย่งัเป็นเพราะสถานการณ์ท่ีเจาะจงนัน้ท่ีพระเจ้าทรง

ต้องการใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระองค์เพ่ือถวายเกียรตแิดพ่ระองค์เอง! 

2. ถ้อยคาํแห่งความเช่ือถูกจาํกัดไว้ในความรู้ถงึพระวจนะของ

พระเจ้า 

เราจําเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าเพ่ือจะมีความเช่ือได้   โดยปกตแิล้วข้อความนีเ้ป็นความจริงใน

หลายครัง้   แตก็่มีบางคนสอนวา่หากเรารู้ถ้อยคําท่ีถกูต้องท่ีจะพดูแล้วพระเจ้าก็จะทําสิ่งท่ีเราบอกพระองค์

ให้กระทํา   ปัญหาในท่ีนีก็้คือวิธีการท่ีใช้พระคมัภีร์   ข้อพระธรรมตา่งๆ ในพระคมัภีร์นัน้ไมอ่าจถกูใช้เป็นไม้

เท้ากายสิทธ์ิท่ีจะทําการอศัจรรย์ได้   พระราชกิจของพระเยซูเป็นแบบอยา่งท่ีชดัเจนสําหรับเราในประเด็นนี ้  

พระเยซูไมไ่ด้อ้างอิงพระวจนะจากพระคมัภีร์เดมิทกุครัง้ท่ีพระองค์ทรงรักษาโรค   และน้อยครัง้มากท่ี 

พระเยซูทรงใช้เพียงถ้อยคําในขณะท่ีรักษาผู้คนในโอกาสท่ีตา่งกนั 

เราไมอ่าจนําพระธรรมข้อหนึ่งจากพระคมัภีร์มากลา่ววา่ “พระเจ้าต้องกระทําสิ่งนี ้เพราะวา่มนัอยูใ่น

พระคมัภีร์และพระเจ้าไมต่รัสมสุา”   เราต้องระลึกด้วยว่าพระธรรมแตล่ะข้อถกูอธิบายโดยพระธรรมข้ออ่ืนๆ   

เราต้องรู้จกับริบทของพระธรรมแตล่ะข้อ  พระเยซูทรงแสดงให้เห็นประเดน็นีจ้ากวิธีการท่ีพระองค์ทรง

ตอบสนองเม่ือซาตานอ้างอิงข้อพระคมัภีร์กบัพระองค์ 

3. อะไรคือการกระทาํที่แสดงความเช่ือ  

บางคนสอนว่าความเช่ือเป็นแคก่ารพดูสิ่งท่ีพระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ออกมาเท่านัน้เอง   ดงันัน้ 

หากเรากล่าวถ้อยคําจากพระคมัภีร์ซํา้ไปซํา้มาเราก็จะได้สิ่งท่ีเรากลา่วออกไป   น่ีคือสิ่งท่ีเรียกวา่การ

ยอมรับด้วยคําพดูในทางบวก  และสิ่งนีม้กัถกูใช้อยา่งผิดๆ   มีคนได้ยินคริสเตียนใหมค่นหนึง่ซึง่สงูห้าฟตุ

พดูขณะท่ีกําลงัเดินไปมารอบๆ ห้องนมสัการโดยพดูซํา้แล้วซํา้อีกวา่ “เราสงูหกฟตุ  เราสงูหกฟตุ ๆ ๆ ๆ”   

พระคมัภีร์ไมไ่ด้สอนสิ่งนี ้  เราไมอ่าจอ้างพระสญัญาท่ีมีในพระคมัภีร์ซํา้ไปมาเพ่ือจะได้รับในสิ่งท่ีเราทลูขอ

โดยอตัโนมตั ิ   พระเจ้าคือผู้ประทานฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและการอศัจรรย์ทัง้หลาย   การกล่าว

ถ้อยคําจากพระคมัภีร์ซํา้ไปวํา้มานัน้ไมอ่าจบงัคบัให้พระเจ้าตอบคําอธิษฐานและตอบความต้องการของ

เราแตล่ะคนได้  

พระองค์ตอบสนองผู้ ท่ีมีความเช่ือในพระวจนะของพระเจ้าและยดึมัน่ในพระสญัญาของพระองค์   

พระเจ้าตอบสนองตอ่ผู้ ท่ียอมรับพระคําของพระองค์   พระเจ้าเตม็ใจท่ีจะทําการอศัจรรย์   ครัง้หนึง่เม่ือ 
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พระเยซูกลบัมายงัหมูบ้่านของพระองค์   พระองค์ไมอ่าจทําการอศัจรรย์อยา่งหนึง่อย่าง|ใดได้เพราะเหตุ

ความไมเ่ช่ือของผู้คนท่ีนัน่ (ดมูาระโก 6:1-6)    

พระเยซูทรงรักษาผู้ ท่ีมาหาพระองค์เพ่ือทลูขอการรักษาโรค   คนท่ีได้รับการรักษาสารภาพวา่พระองค์

ทรงสามารถรักษาพวกเขาได้   รูปแบบท่ีเห็นได้ชดัในพระคมัภีร์คือ พระเจ้าไมไ่ด้ทรงยดัเยียดความ

ชว่ยเหลือของพระองค์ให้กบัคนท่ีไมต้่องการ 

4. ความสงสัยและคาํกล่าวในทางลบ 

ความสงสยัคือเหตผุลหลกัวา่ทําไมเราจงึไมไ่ด้รับในสิ่งท่ีเราทลูขอหรือไม?่  เป็นไปได้วา่นัน่อาจเป็น

เหตผุลเพียงบางครัง้แตไ่มใ่ช่ทกุครัง้    ยากอบ 1:6-8 ให้ข่าวสารท่ีชดัเจนวา่บางครัง้ความไมเ่ช่ือหยดุยัง้

คนๆ หนึง่จากการได้รับคําตอบจากพระเจ้า   แตใ่นมาระโก 9:14-29 นัน้ชายคนหนึง่มาหาพระเยซูโดย

ยอมรับวา่เขาขาดความเช่ือ (ดขู้อ 24)    เขาทลูขอพระเยซูให้ชว่ยในสว่นท่ีเขายงัขาดความเช่ืออยูพ่ร้อมกบั

วิงวอนขอให้พระองค์รักษาลกูชายของเขา   พระเยซูทรงตอบคําร้องขอของชายคนนีแ้ม้วา่บดิาจะยงัมีความ

สงสยัอยูบ้่างก็ตาม  

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าท่ีทรงรักและมีพระทยักว้างขวาง   พระองค์ทรงเอาพระทยัใส่ตอ่เราอยา่งลกึซึง้ 

แม้วา่เราจะไมส่มบรูณ์ในความเช่ือก็ตาม 

ผู้คนมากมายอธิษฐานด้วยความมัน่ใจอนัย่ิงใหญ่แตไ่มเ่ห็นพระเจ้าทรงกระทําการอนัใด       

ยากอบ 4:3 (ฉบบั TNCV) กลา่ววา่ “เม่ือทา่นทลูขอ ทา่นไมไ่ด้รับ เพราะทา่นขอด้วยแรงจงูใจผิดๆ เพ่ือจะ

นําไปปรนเปรอตนเอง”   ความสงสยัไมไ่ด้เป็นเหตผุลสําหรับคําอธิษฐานท่ีไมไ่ด้รับคําตอบทัง้หมด   แต่

แรงจงูใจท่ีผิดนัน้คือสาเหต ุ

บางคนสอนว่าเราต้องระวงัท่ีจะไมพ่ดูในทางลบเพราะถ้าทําอย่างนัน้  เราจะเปิดโอกาสให้ซาตาน

ทําลายสิ่งดีๆ ท่ีพระเจ้าทรงวางแผนไว้เพ่ือเรา   ปัญหาเก่ียวกบัหลกัคําสอนนีก็้คือมีความจริงเพียงบางสว่น    

หากคําพดูในทางลบของเราพดูถึงสิ่งท่ีเราเช่ือเก่ียวกบัสถานการณ์นัน้อยา่งตรงไปตรงมาแล้ว  ก็ไม่ต้อง

ประหลาดใจหากวา่พระเจ้าไมท่รงกระทําการใด    

แตว่า่บางคนนําความคดิเห็นนีไ้ปจนสดุขอบ   พวกเขาพดูวา่ “อยา่ยอมรับวา่เราเป็นไข้ หากเราพดู

อยา่งนัน้  เราจะเป็นไข้จริงๆ”   ชีวิตคริสเตียนไมไ่ด้สงูขึน้หรือตกต่ําเพราะการพดูหรือ ไมพ่ดูถ้อยคําท่ีพิเศษ

บางคํา   ชีวิตของเราอยูใ่นพระคริสต์ ไมใ่ชอ่ยูท่ี่คําสวดภาวนาทางศาสนา   ความสมัพนัธ์ของเรากบั 

พระคริสต์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรักและความไว้วางใจท่ีเรามีตอ่พระองค์ 
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ในยอห์น 16:13 พระเยซูได้ทรงทํา “การกลา่วในทางลบ” ด้วยการสญัญาถึงความทกุข์ยากอนัใหญ่

หลวงและปัญหาทัง้หลายท่ีจะมาถึงบรรดาผู้ติดตามพระองค์อยา่งนัน้หรือ?  พระเยซูทรงทํา “การกลา่ว

ในทางลบ” เหนือเปโตร เม่ือพระองค์ตรัสวา่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์สามครัง้ในคืนก่อนการตรึงท่ีไม้กางเขน

อยา่งนัน้หรือ?   ไมใ่ช ่ หากแตพ่ระเยซูกําลงัตรัสถึงสิ่งท่ีเป็นความจริง  หากเรากําลงัเจ็บป่วยและมีไข้  การ

กลา่วหรือยอมรับว่าเราเป็นไข้นัน้จะไมทํ่าให้อาการดีขึน้หรือแยล่ง   การป่วยไข้มีสาเหตทุางการแพทย์เพียง

ถ้อยคําอยา่งเดียวไมอ่าจทําให้เรามีไข้ได้ 

5. การใช้ยารักษาโรคนัน้ผดิหรือไม่ 

คนเหลา่นัน้ท่ีสอนวา่ยาและความเช่ือเป็นสิ่งท่ีขดัแย้งกนันัน้  ไมไ่ด้เข้าใจพระคมัภีร์จริงๆ   มีข้อ 

พระคมัภีร์ตรงไหนท่ีกลา่ววา่คริสเตียนไมค่วรใช้ยารักษาใดๆ หรือท่ีบอกวา่แพทย์เป็นเคร่ืองมือของซาตาน?  

สิ่งดีทกุอยา่งมาจากพระเจ้า   พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทัง้ร่างกายของเรารวมทัง้ตวัยาทัง้หลายท่ีนําไปปรุง

เป็นยารักษาโรค  พระเจ้าทรงรักเราและต้องการให้เรามีความสขุกบัชีวิตบนโลกนี ้  พระเจ้าทรงใช้ยาหลาย

ครัง้คราว   พระคมัภีร์เดมิก็บรรจดุ้วยกฏบญัญัตติา่งๆ ทางการแพทย์สําหรับชาวยิว   หนงัสือท่ีช่ือวา่ ไม่มี

โรคเหล่านี ้ซึง่เขียนโดยนายแพทย์คนหนึง่คือ ดร. เอส ไอ แมคมิลเลน แสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีกฏบญัญตัิ

ในพระคมัภีร์สอดคล้องกบัหลกัความจริงทางการแพทย์ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเวลานี ้

ผู้ เขียนพระกิตตคิณุลกูาก็เป็นแพทย์คนหนึง่   ทกุวนันีมี้แพทย์มากมายซึง่เป็นคริสเตียนจริงๆ   พระเจ้า

สามารถใช้แพทย์หากว่าพระองค์ทรงเลือกจะทําเชน่นัน้  หรือพระเจ้าทรงสามารถรักษาใครบางคนใน

ทนัทีทนัใด    ไมมี่ข้อพระคมัภีร์ใดๆ ซึง่หนนุใจให้คริสเตียนหยดุการใช้ยารักษาโรค   เม่ือพระเยซูทรงรักษา

คนโรคเรือ้นคนหนึง่พระองค์ตรัสให้ชายคนนัน้ไปพบปโุรหิต   น่ีแสดงให้เห็นวา่พระเยซูทรงให้เกียรตกิบั 

พระบญัญตัทิางการแพทย์ในพระคมัภีร์เดมิซึง่ยงัคงเป็นผลอยูใ่นเวลานัน้  

(ดลูกูา 5:12-14 และ เลวีนิติ 14:1-32)  

6. พระเจ้าทรงถูกผูกมัดด้วยถ้อยคาํในพระคัมภีร์หรือไม่? 

มีบางคนสอนวา่พระเจ้าถกูผกูมดัด้วยถ้อยคําในพระคมัภีร์  “หากพระองค์ตรัสในพระคมัภีร์ พระองค์

จะทําสิ่งนัน้เพ่ือเรา”    ปัญหาใหญ่สดุของหลกัคําสอนนีก็้คือการล้มเหลวในการรับรู้วา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ใด   

พระเจ้าไมไ่ด้ทรงเป็นเดก็รับใช้ท่ีเราจะสัง่ได้  แตพ่ระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างจกัรวาลนี ้

พระคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าและเป็นความจริง   แตเ่ราต้องระมดัระวงัในการประยกุต์ใช้กบัชีวิต

ของเรา    พระเจ้าจะไมย่อมให้พระองค์เองถกูจบัยดัใสก่ล่อง  และเรากลา่วว่า “น่ีคือสิ่งท่ีพระเจ้าจะทําใน



52 คู่มือผู้เรียน 

ทกุครัง้”   พระเจ้าทรงมีอิสระในการมีอิทธิพลตอ่ผู้คนในวิถีทางท่ีพระองค์ทรงเลือก  หน้าท่ีของเราไมใ่ชก่าร

บอกพระเจ้าว่าจะต้องทําอะไรแตเ่ป็นการทําสิ่งท่ีพระเจ้าบอกเราให้ทํา   

ให้เรากลา่วถ้อยคําของพระเจ้าไมว่า่สถานการณ์ท่ีเผชิญอยูน่ัน้จะเป็นอยา่งไร  จงมัน่ใจวา่พระเจ้าทรง

หว่งใยเราจริงๆ   พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะอยู่กบัเรา  พระองค์จะประทานฤทธ์ิอํานาจท่ีเราจําเป็นต้องมีใน

การดําเนินชีวิตเพ่ือพระองค์   จะมีเวลาท่ีพระเจ้าจะใช้ฤทธ์ิอํานาจท่ีเหนือธรรมชาตขิองพระองค์   บางที

พระเจ้าอาจใช้ชีวิตของเราในการมีสว่นในการอศัจรรย์เหล่านี ้ ไมว่า่จะเป็นกรณีใดก็ตาม จงมุง่ความสนใจ

ของเราไปท่ีการใกล้ชิดติดสนิทกบัพระเจ้า   ความรักของเราท่ีมีเพ่ือพระองค์นัน้คือสว่นสําคญัท่ีสดุในชีวิต

ของเรา 

บทสรุป 
ขณะท่ีเราแสวงหาท่ีจะเตบิโตในความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าเราต้องเรียนรู้จกัพระเจ้าและวิธีการท่ีพระองค์

ทรงต้องการทํางานในชีวิตของเราเสมอไป    เหนือสิ่งอ่ืนใด พระเจ้าต้องการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเป่ียมด้วยความ

รักและความสนิทสนมกบัเรา   พระองค์ทรงต้องการให้เราประสบความสําเร็จเหมือนอยา่งท่ีพระองค์ทรง

วางแผนไว้สําหรับชีวิตเรา 

ในวิชานีเ้ราได้ดคูณุสมบตัส่ีิประการท่ีเราจําเป็นต้องพฒันาในชีวิตของเรา คือ การเช่ือมัน่ ความ

ไว้วางใจ ความหวงั และความเช่ือ   การเป็นบคุคลท่ีมีฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีเราสามารถทํา

ด้วยกําลงัของเราเอง   ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงนัน้ล้วนเป็นเร่ืองของการพฒันาคณุสมบตัทิัง้ส่ี

ประการนี ้และยอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราตามท่ีพระเจ้าทรงต้องการ   เราจําเป็นต้องเรียนรู้การพึง่พา

พระเจ้าในทัง้ส่ีด้านนีเ้พ่ือจะเห็นฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงถกูพฒันาขึน้ในชีวิตของเรา 

การเปล่ียนเป็นทกุสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นนัน้  เราจําเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือจากพระ

เจ้า  เราต้องได้รับฤทธ์ิอํานาจจากพระองค์และเราต้องการสตปัิญญาจากพระองค์ด้วย  พระเจ้าทรงพร้อมท่ี

จะประทานสิ่งเหลา่นีใ้ห้แก่เรา    เราต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าในวิถีทางท่ีพระองค์ทรง

ต้องการให้เราใช้ในชีวิต     เราต้องดําเนินชีวิตด้วยการเช่ือฟังพระองค์   หากเราจบัจ้องสายตาของเราไปท่ี

พระเยซูและแสวงหาท่ีจะติดตามพระองค์ทกุๆ วนัแล้ว เราจะพบกบัฤทธ์ิอํานาจของพระองค์ท่ีกําลงัทํางาน

อยูภ่ายในชีวิตของเรา   พระเจ้าจะทรงใช้เราให้เป็นพระพรตอ่คนอ่ืนทัง้ในวิธีท่ีเล็กน้อยหรือใหญ่โตก็ตาม 

พระเจ้าอาจไมเ่คยใช้ให้เราทําการอศัจรรย์ในการรักษาโรคในชีวิตคนอ่ืนมาก่อน  แตน่ัน่ไมใ่ช่

เคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เห็นวา่คนๆ นัน้มีฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าอยูใ่นชีวิต   เราสามารถใช้ฤทธ์ิอํานาจของ

พระเจ้าในทกุวนัเพ่ือต้านทานกบัการทดลองทัง้หลายและเผชิญกบัปัญหาท่ีเข้ามาในเส้นทางชีวิต    จงจํา

ไว้วา่เม่ือใดท่ีเราออ่นแอ   นัน่คือโอกาสท่ีเปิดให้ฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและชว่ยเหลือเราให้

ตอบสนองตามวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนอง 
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