ความเชื่อที่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
 ในยุคนี ้ที่เต็มไปด้ วยการล่อลวงของวิญญาณชัว่ และความผิดบาป เราในฐานะลูกของพระเจ้ า เรา
ต้ องการฤทธิ์เดชของพระเจ้ าเพิ่มขึ ้นมิใช่น้อยลง
1โครินธ์ 2:5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
 เพราะแผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นเรื่ องของฤทธิ์เดช และข่าวประเสริฐก็เป็ นเรื่ องของฤทธิ์เดช นี่คือสิ่งที่
ตอกยา้ ให้ เรามีความเชื่อที่สดใหม่ เพื่อความเชื่อของเราจะไม่ ได้ อาศัยสติปัญญาของมนุ ษย์
แต่ อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
1.ความเชื่อที่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า สัมพันธ์ กับแผ่ นดินของพระเจ้ า
1โครินธ์ 4:20เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ ามิใช่เรื่ องของคาพูดแต่เป็ นเรื่ องฤทธิ์เดช
 40 วันก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ พระองค์ได้ พดู คุยกับเหล่าสาวกของพระองค์ และเรื่ องที่
พระองค์ได้ พดู คุยกับเหล่าสาวกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญมากคือเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ า เพราะพระเยซูร้ ูดีว่า
สิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรั บคนในโลกนีค้ ือ เขาจะต้ องอยู่ให้ ถกู แผ่ นดิน อย่าอยู่ผดิ แผ่นดิน
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราอยู่ในแผ่ นดินที่ดีท่ สี ุด คือแผ่ นดินของพระเจ้ า เพราะว่ าแผ่ นดินของพระ
เจ้ ามิใช่ เรื่ องของคาพูด แต่ เป็ นเรื่ องฤทธิ์เดช
แผ่ นดินของพระเจ้ า มีอยู่ 2 ความหมาย
1.หมายถึง เป็ นที่อยู่ของคนชอบธรรมเมื่อจากโลกนี ้ไปแล้ ว
2. หมายถึง อานาจการปกครองของพระเจ้ าในชีวิตของที่ผ้ เู ชื่อ
 และที่ใดยอมให้ พระเยซูคริสต์ประทับอยู่ ที่นนั่ ก็คือแผ่นดินของพระเจ้ า
 คำถำม ใครเป็ นผู้นำเอำแผ่ นดินของพระเจ้ ำมำสู่มนุษย์ ในโลกนี้ ? คำตอบคือ พระเยซูคริ สต์
 และพระเยซูเป็ นผู้นาเอาแผ่นดินของพระเจ้ า มาสูม่ นุษย์ในโลกนี ้โดยการที่มนุษย์ผ้ นู ั ้นต้ องกลับใจใหม่
เสียใหม่ และเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว เพราะพระองค์ทรงเป็ นผู้ปกครองที่ดียอดเยี่ยม
พระองค์ทรงเป็ นพระบิดานิรันดร์ พระองค์ทรงเป็ นที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระองค์ทรงเป็ นองค์สนั ติราชย์
และพระองค์ทรงเป็ นผู้ที่ห่วงใยเรามากๆ และทรงมีแผนการที่ดีสาหรับเรา
2.ความเชื่อที่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า สัมพันธ์ กับข่ าวประเสริฐ
โรม1:16 เพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่มีความละอายในเรื่ องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั ้นเป็ นฤทธิ์เดช
ของพระเจ้ า เพื่อให้ ทกุ คนที่เชื่อได้ รับความรอด พวกยิวก่อน แล้ วพวกต่างชาติด้วย
 เมื่อเราพูดถึงข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์ หมายถึงข่าวดีแห่งแผ่นดินของพระเจ้ าและความรอดโดยทาง
พระเยซูคริสต์ เปาโลได้ สรุปสาระสาคัญของข่าวประเสริฐไว้ ดงั นี ้

1โครินธ์ 15:3-4 3 เรื่ องซึง่ ข้ าพเจ้ ารับไว้ นั ้น ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศแก่ทา่ นทั ้งหลาย เป็ นเรื่ องสาคัญที่สดุ คือว่า
พระคริสต์ได้ ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั ้งหลายตามที่เขียนไว้ ในพระคัมภีร์ และทรงถูกงังไว้ 4
แล้ ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ ในพระคัมภีร์นั ้น
 โดยพระกายของพระเยซูคริสต์ได้ รับแบกบาปของมนุษย์ทกุ คนที่ได้ เชื่อวางใจในพระองค์ และพระโลหิต
ของพระเยซูได้ หลัง่ ออกเพื่อชาระล้ างความผิดบาปของพวกเราให้ หมดสิ ้นไป โดยฤทธิ์เดช…
 เราได้ รับการรักษา
 เราได้ รับปลดปล่อยเราให้ เป็ นอิสระ
 เราได้ รับการเยียวยาจิตใจ
 เราได้ รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทาให้ เป็ นกลายเป็ นสาวกของพระเยซูที่เกิดผลต่อไป ฯ
 ความเชื่อของเราต้ องสัมพันธ์กบั ข่าวประเสริฐ ทุกวันเราต้ องนึกถึงไม้ กางเขน เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็ น
ฤทธิ์เดชของพระเจ้ า และเมื่อเราเชื่อเราจะเป็ นพยานและประกาศข่ าวประเสริฐให้ คนอื่นฟั งด้ วย
 เรำมีเรื ่องทีจ่ ะต้องประกำศควำมเชือ่ ของเรำ เพรำะเรื ่องนีเ้ ป็ นเรื ่องทีส่ ำคัญมำกๆ ทีท่ กุ คนควรจะได้ยิน
เพรำะว่ำข่ำวประเสริ ฐเป็ นฤทธิ์ เดช
3.ความเชื่อที่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า สัมพันธ์ กับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ลูกา 24:49 และดูเถิด เราจะส่งซึง่ พระบิดาของเราทรงสัญญานั ้น มาเหนือท่านทั ้งหลายแต่ท่านทั ้งหลาย
จงคอยอยู่ในกรุงกว่าท่านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื ้องบน"
 ร่างกายเราเป็ นที่ประทับของพระเจ้ า เราต้ องให้ พระเจ้ าเป็ นองค์เจ้ าชีวิตของเรา นาเรา แล้ วเราจะไปได้
สวย ถ้ าเราเปิ ดใจเราจะรู้ว่าพระเจ้ าทรงรัก พระเจ้ ายิ่งใหญ่ พระเจ้ าทรงประเสริฐ ผ่านทางประสบการณ์
กับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และผ่านทางพระคาของพระเจ้ า
 ดังนัน้ พระเจ้ าจึงบอกกับเหล่ าสาวกว่ า อย่ าพึ่งออกไปไหน ให้ รอก่ อนและไม่ ใช่ รอธรรมดาแต่
รอจนกว่ าจะมีประสบการณ์ รอจนกว่ าพระเจ้ าจะทางานในจิตใจ รอจนกว่ าจะมีบางอย่ าง
เกิดขึน้ ในชีวติ รอจนกว่ าพวกเขาจะประกอบไปด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบือ้ งบน
 คนที่มีประสบการณ์กบั ความรักของพระเจ้ า จะไม่เลิกเชื่อพระเจ้ า และพระวิญญาณที่เต็มไปด้ วยฤทธิ์ที่
สามารถกระเทาะเอาบาปออกไปจากชีวติ ของเราได้
4. ความเชื่อที่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า สัมพันธ์ กับพระคาของพระเจ้ า
มัทธิว22:29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "พวกท่านผิดแล้ ว เพราะท่านไม่ร้ ูพระคัมภีร์หรื อฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
 คนไม่ร้ ูพระคัมภีร์ก็ไม่ร้ ูจกั ฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
 เรื่ องของนายร้ อย ที่มาทูลขอพระเยซูให้ เพียงแค่ตรัสเท่านั ้นบ่าวของเขาก็จะหายโรค

มัทธิว 8:8-9 นายร้ อยผู้นั ้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์เป็ นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จ
พระองค์เข้ าใต้ ชายคาของข้ าพระองค์ ขอพระองค์ตรัสเท่านั ้นบ่าวของข้ าพระองค์ก็จะหายโรค ข้ าพระองค์ร้ ู
ดี เพราะเหตุว่าข้ าพระองค์อยู่ใต้ วินยั ทหารแต่ก็ยงั มีทหารอยู่ใต้ บงั คับบัญชาของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์จะ
บอกแก่คนนี ้ว่า 'ไป' เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้นว่า'มา'เขาก็มา บอกทาสของข้ าพระองค์ว่า'จงทาสิง่ นี ้'เขาก็ทา”
 นายร้ อยรู้ว่าคนที่อยู่ภายใต้ การดูแลจะเชื่อฟั งคาของเขาโดยปราศจากคาถาม แต่เมื่อตัวเขาเองซึง่ เป็ น
นายร้ อยต้ องเห็นความเจ็บป่ วยของบ่าวที่เขารัก แม้ เขาจะกล่าวสัง่ ความเจ็บป่ วยมันก็จะไม่เชื่อฟั งเขา
แต่ เขารู้ และเชื่อว่ าโรคภัยไข้ เจ็บนัน้ อยู่ภายใต้ สิทธิอานาจแห่ งถ้ อยคาที่พระเยซูตรัส เขาจึงพูด
กับพระเยซูว่า “ขอพระองค์ ตรั สเท่ านัน้ บ่ าวของข้ าพระองค์ กจ็ ะหายโรค”
 เขารู้ ถงึ สิทธิอานาจแห่ งพระวจนะของพระเยซู สิ่งที่พระองค์ ทรงตรั สมันจะเกิดขึน้
 ข้ อพึงระวัง : ถ้ าเราไม่อา่ นพระคัมภีร์ ก็ไม่ร้ ูฤทธิ์เดชของพระเจ้ า ความเชื่อจะกลับไปอาศัยสติปัญญา
ของมนุษย์
เอเสเคียล 37:3 และพระองค์ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี ้จะมีชีวติ ได้ ไหม” และ
ข้ าพเจ้ าทูลตอบว่า “พระเจ้ าเจ้ าข้ าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ ว”
 กระดูกแห้ ง เป็ นสัญลักษณ์แห่งความสิ ้นหวัง, ความพ่ายแพ้ , การถูกทาลาย, และหมดอาลัยตายอยาก
 พระเจ้ าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง และพระองค์ทรงเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ด้ วยกันกับเรา พระองค์ไม่
เคยสิ ้นหวังกับมนุษย์ และพระองค์ไม่ต้องการให้ เราสิ ้นหวังในพระองค์ พระองค์ ทรงนาเราให้
เผชิญหน้ ากับสิ่งที่เรียกว่ าความสิน้ หวัง เพื่อเปลี่ยนความสิน้ หวังที่ตายแล้ วนัน้ ให้ กลั บมามีชีวติ
ใหม่ ได้ โดยการกล่ าวพระวจนะของพระเจ้ า
 เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ท่ ีสนิ ้ หวังที่ตายแล้ วนัน้ ให้ กลับมามีชีวติ ใหม่ ได้ โดยการ
กล่ าวพระวจนะของพระเจ้ า นี่เป็ นความท้ าทายที่ย่งิ ใหญ่ ของคริสตจักรที่จะเห็นคนที่สนิ ้ หวัง
,คนที่พ่ายแพ้ , คนที่ถกู ทาลาย, และคนที่หมดอาลัยตายอยากกลับมามีชีวติ ใหม่ ได้ อกี ครั ง้ หนึ่ง
 โดยการที่เราได้ เปิ ดปากของเราโดยการกล่าวพระวจนะของพระเจ้ า ด้ วยการประกาศพระวจนะของพระ
เจ้ าและสอนพระวจนะของพระเจ้ าให้ กบั บรรดากระดูกแห้ ง
 นี่คือความเชื่อที่ไม่ได้ อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า

