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วิชา :  หลักการของฤทธิ์อํ านาจ
คํ านํ า

พระเยซูทรงบอกผูนํ าทางศาสนาในสมัยพระคัมภีรใหมวา
“พระเยซตูรัสตอบเขาวา “พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีร

หรือฤทธ์ิเดชของพระเจา”  มทัธิว 22:29

ความจริงของพระกิตติคุณเปนความจริงสองชั้น  ประการแรก เปนพระวจนะซึ่งเปดเผยไวใน
พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ การที่จะรูพระคัมภีร คุณตองศึกษาใหเขาใจและนํ ามาใช

แตความจริงของพระกิตติคุณเปนยิ่งหวาพระคัมภีรเฉยๆ คือเปนฤทธิ์อํ านาจของพระเจา การที่
จะรูฤทธิ์อํ านาจของพระเจา คุณตองเขาใจและนํ าหลักการของฤทธิ์อํ านาจมาใชใหมีประสบการณใน
ชวีิตของคุณ

คริสตจักรยุคแรกเกิดขึ้นจากการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ไมใชโดยนักพูดที่ยิ่งใหญ
หรือการโตวาทีทางศาสนศาสตร เปาโลกลาววา :

คํ าพูดและคํ าเทศนาของขาพเจา ไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา
แตเปนคํ าซึ่งไดแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ

เพือ่ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์
เดชของพระเจา” 1 โครินธ 2:4-5

เปาโลสํ านึกวา
“เพราะวาแผนดินของพระเจาไมใชเร่ืองของคํ าพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์

เดช”  1 โครินธ 4:20

พระเยซูทรงจากผูเชื่อไปโดยมอบหมายใหพวกเขานํ าพระกิตติคุณแหงแผนดินของพระเจาออก
ไปทั่วโลก ภาระกิจน้ีจะไมสํ าเร็จไดดวยคํ าพูดเพียงอยางเดียว แตตองมีการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจาเหมือนเชนในคริสตจักรยุคแรก

หลายคนรูพระวจนะของพระเจาแตไมมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจา เขาไมเขาใจ
ฤทธิ์อํ านาจของพระกิตติคุณ

ผูรับใชหลายคนในปจจุบันมีการศึกษาดี เขาเทศนาดวยคํ าชักชวนที่มาจากปญญาของมนุษย
แตไมมีการสํ าแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อํ านาจ

ในบางครั้งคริสตจักร การอัศจรรยถูกแทนที่ดวยเหตุผลของมนุษยซ่ึงตองมีการอธิบายดวย
หลกัตรรกศาสตร (สอดคลองเปนเหตุเปนผล)  สํ าหรับทุกอยางที่เกิดขึ้น ฤทธิ์อํ านาจถูกแทนที่ดวยการ
โตเถียงทางศาสนศาสตรเกี่ยวกับวาการอัศจรรยมีสํ าหรับปจจุบันหรือมีเฉพาะสํ าหรับคริสตจักรยุคแรก
เทานัน้ เม่ือเหตุผลและการโตวาทีมาแทนที่การอัศจรรย ชีวิตของพระเจาที่ควรจะหลั่งไหลออกมาก็ถูก
แทนที่ดวยศาสนาที่มนุษยสรางขึ้น
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มนุษยมีศาสนาและพิธีกรรมในศาสนามากเพียงพอแลว เขาตองการมีประสบการณกับความ
เปนจริงมากกวา เขาตองการเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่สํ าแดงออกมาใหเห็นได

ถาความเชื่อของคุณคือ การตั้งม่ันอยูในฤทธิ์อํ านาจของพระเจาแทนที่จะเปนสติปญญาของ
มนุษย คุณตองมีประสบการณกับการไหลหลั่งของฤทธิ์อํ านาจเหมือนคริสตจักรยุคแรก ผูเชื่อในยุคแรก
น้ัน....

“....ออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระเปนเจาทรงรวมงาน
กับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่ประกอบนั้น”

เราพูดถึงการทํ างาน “เพ่ือพระเจา” เราวางแผนการรับใชของเราและขอใหพระเจาทรงอวยพร
แผนการนั้น แตวิธีการในพระคัมภีรสํ าหรับการรับใชที่เกิดผลก็คือ พระเจาทรงทํ างาน “รวมกับเรา” และ
ทรงยืนยันพระวจนะดวยหมายสํ าคัญการอัศจรรย

โลกไมสนใจในสิ่งที่คุณทํ าเพื่อพระเจา แตพระเยซูทรงจุดความสนใจแกโลกเมื่อเขาเห็นผลของ
ฤทธิ์อํ านาจแหงขาวประเสริฐซ่ึงไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ โลกประทับใจการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ
ฝายวิญญาณในขณะที่พระผูเปนเจาทรงทํ างานรวมกับคุณ เพ่ือยืนยันพระวจนะดวยหมายสํ าคัญการ
อัศจรรย

หลักการของฤทธิ์อํ านาจที่สอนในหลักสูตรนี้จะชวยใหคุณมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจฝาย
วญิญาณตามที่พระคัมภีรสอน หลักสูตรนี้ตอบสนองตอเสียงรองของจิตใจที่กระหายตอความจริงที่ไมใช
ศาสนา จะนํ าคุณเคลื่อนที่จากการเปนผูเฝาดูมาเปนผูสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

จุดประสงคของหลักสูตร
เม่ือจบบทเรียนหลักสูตรนี้แลว คุณจะสามารถ

- บอกถึงแหลงของฤทธิ์อํ านาจแทจริงฝายวิญญาณ
- รูถึงฤทธิ์อํ านาจเทียมเท็จของศัตรู
- สรุปฤทธิ์อํ านาจที่พระเจาประทานแกพระเยซูคริสต
- รับสิทธิอํ านาจที่พระเยซูแจกจายแกผูเชื่อ
- รูถึงจุดประสงคในพระคัมภีรของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
- อธิบายและนํ าหลักการแหงฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณมาใช
- อธิบายและนํ าหลักการแหงฤทธิ์อํ านาจตอไปน้ีมาใช

 ฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ
 ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 ฤทธิ์อํ านาจของความรัก
 การเจิมของฤทธิ์อํ านาจ
 ฤทธิ์อํ านาจ ความเชื่อ และการงาน
 พระนามของพระเยซู
 ฤทธิ์อํ านาจของการอธิษฐาน
 ฤทธิ์อํ านาจของพระวจนะ
 มีฤทธิ์อํ านาจขณะที่อยูใตสิทธิอํ านาจ
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 ฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความตายของพระองค
 มีสวนรวมในการทนทุกขของพระองค

- อธิบายวาจะมีฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตและการรับใชของคุณไดอยางไร
- บอกเหตุผลของการลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจ
- เผชิญกับการตอตานและเอาชนะซาตานเมื่อมันทาทายสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณ

ของคุณ

บทที่ 1
ชีวิตที่นอกเหนือศาสนา

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ:

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายความแตกตางระหวางศาสนาที่มนุษยคิดขึ้นและการสํ าแดงที่แทจริงของ

ฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
- บอกถึงโครงสรางของฤทธิ์อํ านาจฝายโลก
- ใหขออางอิงจากพระคัมภีรซ่ึงอธิบายความแตกตางระหวางฤทธิ์อํ านาจของโลก

และของพระคัมภีร
- ใหคํ าจํ ากัดความของฤทธิ์อํ านาจแหงพระคัมภีร
- บอกถึงพลังเหนือธรรมชาติซ่ึงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
- บอกถึงพระสัญญา 2 สวนของพระคัมภีร
- บอกขั้นตอนของการเปนเจาของพระสัญญาของพระเจา

ขอพระคัมภีรเปนกุญแจสํ าคัญ
“ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค ขาพระองค

แสวงหาพระองค จิตวิญญาณของขาพระองคกระหายหาพระองค เน้ือหนังของ
ขาพระองคกระเสือกกระสนหาพระองคในดินแดนที่แหง และออนโหย ที่ที่ไมมี
น้ํ า

เชนน้ันแหละ ขาพระองคจึงเคยเห็นพระองคในสถานนมัสการ เห็น
ฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค”  สดุดี 63:1-2

คนที่กํ าลังจะตายดวยความเย็น โดยการทํ าใหเย็นจัดจนตายไปนั้นจะมีอาการนอนหลับและรู
สกึอบอุนซึ่งเปนการลวงลอใหไปสูความตาย เชนเดียวกับในโลกฝายวิญญาณ ซ่ึงมีความซึมเซาเกียจ
ครานและทาทีที่ไมสุงสิงเกี่ยวของเม่ือคนกํ าลังตายฝายวิญญาณ
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ศาสนาคือ ความพยายามของมนุษยที่จะรูจักพระเจา ศาสนา คือ พิธีกรรมและกฏเกณฑตางๆ
การงานที่มนุษยกระทํ าโดยปราศจากฤทธิ์อํ านาจ ศาสนานํ ามาซึ่งความตายฝายวิญญาณ

ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาคือ การสํ าแดงความปรารถนาของพระองคออกมาเพื่อเปดเผยพระองค
เองแกมนุษย ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคือ อาณาจักรของพระเจาในเชิงปฏิบัติการและนํ าชีวิตฝาย
วิญญาณมาสูเราทั้งหลาย

คนมากมายมีประสบการณกับศาสนา เขาไปรวมในลัทธิและนิกายตางๆ องคการเหลานี้ได
กลอมใหเขามีทาทีฝายวิญญาณที่ไมเกี่ยวของกับใคร

เขาเหลานี้ไมไดประสบกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได 
เขาพายแพและทอถอย เจ็บปวยและบาดเจ็บในจิตใจ เขากํ าลังจะตายฝายวิญญาณ

จิตใจของเขารํ่ ารองเหมือนดังที่ผูเขียนสดุดี กลาวไววา...
“ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค ขาพระองค

แสวงหาพระองค จิตวิญญาณของขาพระองคกระหายหาพระองค เน้ือหนังของ
ขาพระองคกระเสือกกระสนหาพระองคในดินแดนที่แหง และออนโหย ที่ที่ไมมี
น้ํ า

เชนน้ันแหละ ขาพระองคจึงเคยเห็นพระองคในสถานนมัสการ เห็น
ฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค”   สดุดี 63:1-2

คนเหลานี้ตองการประสบกับชีวิตนอกเหนือจากศาสนา

ฤทธิ์อํ านาจประเภทตางๆ
มีฤทธิ์อํ านาจประเภทตางๆ ในโลกปจจุบัน

อํ านาจทางการเมือง

ผูมีอํ านาจนี้คือ ผูที่ปกครองในองคการ เผา หมูบาน เมือง รัฐ จังหวัด และชาติทั้งหมด
อํ านาจทางปญญา

มีผลกอใหเกิดการคนพบสิ่งใหมๆ การสรางสรรควรรณกรรมและดนตรี และการกอตั้งสถาบัน
การศึกษา
อํ านาจทางรางกาย

คนที่แข็งแรง สวนใหญจะเปนนักกีฬาอาชีพ
อํ านาจทางการเงิน

บรรดานายธนาคารและนักธุรกิจ เจาของบริษัทและสถาบันการเงินใหญๆ
อํ านาจทางทหาร

กองทัพใหญมีหนาที่ปองกันและหาดินแดนใหมๆ
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อํ านาจของพลังงาน

รับใชคนในหลายวิธีตั้งแตไฟเพ่ือใหเกิดความอบอุนจนถึงไฟฟาใชกันทั่วทั้งเมือง
อํ านาจของศาสนา

มีผลใหเกิดนิกายใหมๆ และวัฒนธรรมทางศาสนา

ทั้งหมดนี้เปนอํ านาจใหญๆ ที่กระทํ ากิจอยูในโลกปจจุบัน แตพระเยซูไมไดทรงเรียกรองอํ านาจ
ของโลก แตเปนอํ านาจฝายวิญญาณ เปนอํ านาจที่ไมไดถามวา “ขาพเจาจะเปนนาย (เปนใหญ) ได
อยางไร”  แตถามวา “ขาพเจาจะปรนนิบัติรับใชอยางไร”

ความแตกตางในโครงสราง
พระเยซูทรงอธิบายความแตกตางระหวางโครงสรางอํ านาจของโลกและของอาณาจักรของ

พระเจา พระองคตรัสวา
“พระเยซทูรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครอง

ของคนตางชาติยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํ านาจบังคับ

แตในพวกทานหาเปนอยางน้ันไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน
ผูน้ันจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย

ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตน ผูน้ันจะตองเปนทาสสมัครของพวก
ทาน

อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะ
ปรนนบิัติเขา และประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก””  มัทธิว
20:25-28

เสียงเรียกของพระเยซูคือ ใหเราละทิ้งอํ านาจของโลกเพื่อรับอํ านาจฝายวิญญาณซึ่งใหแกเรา
โดยมีจุดประสงคในการรับใชโลกที่กํ าลังตาย หลงหายและทนทุกขทรมาน

ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
ในหลักสูตรนี้ เม่ือเราพูดถึงอํ านาจ เราไมไดพูดถึงนิกายหรือองคการศาสนาที่มนุษยคิดขึ้น
เราไมไดพูดถึงสิทธิอํ านาจที่ไดรับจากการโหวตเสียงของคนสวนใหญ ไมใชสิทธิอํ านาจที่ไดมา

โดยตํ าแหนงหรือยศ ไมใชอํ านาจที่มาจากการศึกษาหรือความสามารถ
เม่ือเราพูดถึงอํ านาจในหลักสูตรนี้ เรากํ าลังกลาวถึงแงคิดของพระคัมภีรในเรื่องของฤทธิ์

อํ านาจฝายวิญญาณ
ความหมายในพระคัมภีรของคํ าวา “ฤทธิ์อํ านาจ” คือ พลัง ความสามารถ ความแข็งแกรง และ

อํ านาจฝายวิญญาณ เปนการครอบครองเหนือธรรมชาติ ซ่ึงกอใหเกิดกิจการและการอัศจรรยอันยิ่งใหญ
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คํ าที่คลายคลึงกัน “สิทธิอํ านาจ” ก็มีใชในหลักสูตรนี้ดวย เชนเดียวกับในพระคัมภีร คํ านี้มีความ
สัมพันธใกลเคียงและมีความหมายคลายคลึงกับคํ าวา “อํ านาจ”

สิทธิอํ านาจ หมายถึง อํ านาจที่ถูกตองตามกฏหมายที่จะกระทํ าในนามของผูอ่ืน การใชสิทธิ
อํ านาจคือ การแสดงออกของอํ านาจ คือการเปนเจาของอํ านาจที่จะใชอํ านาจที่ไดรับมอบหมายภายใน
ของเขตที่ใหไว

พลังของอํ านาจฝายวิญญาณ
มีพลังเหนือธรรมชาติหลายประการที่กํ าลังทํ างานอยูซ่ึงเปนอํ านาจฝายวิญญาณ ในพระคัมภีร

แหลงที่มาของอํ านาจฝายวิญญาณคือ พระเจาผูเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู ผูซ่ึงพระคัมภีรไดเปดเผย
ใหเรารู พระเจาคือ บุคคล 3 พระภาค ประกอบดวย พระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตรพระเยซูคริสต
และพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาพระบิดา คือ แหลงของฤทธิ์อํ านาจ
“ทุกคนจงยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํ านาจปกครอง เพราะวาไมมี

อํ านาจใดเลยที่มิไดมาจากพระเจา และผูที่ทรงอํ านาจน้ัน พระเจาทรงแตงตั้ง
ข้ึน”  โรม 13:1

พระเจาทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจมาใหแกพระบุตร พระเยซูคริสต
“พระเยซจูงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว””  มทัธิว 28:18

พระเยซูทรงมอบอํ านาจฝายวิญญาณแกผูเชื่อ ซ่ึงจะมีประสบการณกับอํ านาจนี้ไดโดยทางพระ
วญิญาณบริสุทธิ์

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
จะเสดจ็มาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจการ 1:8

มีพลังอ่ืนๆ ของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ แตเปนพลังทางลบคือ แหลงของฤทธิ์อํ านาจฝาย
วิญญาณของวิญญาณชั่วและเปนผูทํ าใหเกิดพอมด หมอผี วูดู และการปฏิบัติที่ชั่วรายอ่ืนๆ ทั้งหมด
พลังน้ีคือ ซาตาน

ซาตานเปนฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ แตเปนอํ านาจชั่วราย ไมใชอํ านาจที่ดี
“เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง

ศกัดเิทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกน้ี ตอสูกับเหลาวิญญาณที่
ชั่วในสถานฟาอากาศ”  เอเฟซัส 6:12

คณุจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับ “สิ่งเทียมเท็จ” ที่ทาทายฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในบทที่ 3 ของ
วิชานี้
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การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ
เม่ือพระเยซูทรงเริ่มตนการรับใชตอสาธารณชนนั้น เปนการรับใชที่เต็มไปดวยการอัศจรรย
การรับใชของพระองคไมไดสํ าเร็จเพราะมีองคกรใหญ พระองคเริ่มงานโดยมีสาวก 12 คน และ

จบลงดวยสาวก 11 คน ไมไดสํ าเร็จลงโดยมีคนนิยมแพรหลาย ในตอนสุดทายทุกคนหันหนาตอสูพระ
องค รวมทั้งสาวกของพระองคดวย

งานรับใชของพระองคแตะตองคนจํ านวนมาก เพราะมีการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ
“คนทั้งปวงก็อัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะคํ าของพระ

องคประกอบดวยอํ านาจ”  ลูกา 4:32

“คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนน้ีเปนอยางไรหนอ เพราะ
วาทานไดสั่งผีโสโครกดวยสิทธิอํ านาจและดวยฤทธิ์เดช มันก็ออกมา” ลูกา
4:36

“คือเรือ่งของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิและดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ า
คุณประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรง
สถิตกับพระองค”   กิจการ 10:38

คริสตจักรยุคแรกเกิดขึ้นโดยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ มีคํ ากลาวถึงพวกเขาวา
“.....คนเหลาน้ันที่เปนพวกควํ่ าโลกมนุษยมาที่น่ีดวย”  กิจการ 17:6

ครสิตจักรยุคแรกมีผลกระทบตอคนทั้งเมืองและทั้งชาติ แตเขาไมไดทํ าโดยการเทศนาเพียง
อยางเดียว เม่ือคนฟง ชีวิตเขาก็ไดรับการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาไดเห็นการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา

“ประชาชนก็พรอมใจกันฟงถอยคํ าที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยิน
ทานพูด และไดเห็นหมายสํ าคัญซึ่งทานไดกระทํ าน้ัน

ดวยวาผีโสโครกที่สิงอยูในคนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดังแลว
ออกมาจากคนเหลาน้ัน และคนที่เปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ

จงึเกิดความปลืม้ปติอยางยิ่งในเมืองน้ัน”  กิจการ 8:6-8

เม่ือเปโตรมายังลิดดา เขาพบชายชื่อไอเนอัสซึ่งเปนอัมพาตนอนอยูแปดปแลว...
“เปโตรจงึกลาวแกเขาวา “ไอเนอัสเอย พระเยซูคริสตทรงโปรดทานให

หายโรคได จงลุกข้ึนเก็บที่นอนของทานเถิด”  ในทันใดน้ันไอเนอัสไดลุกข้ึน
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ฝายคนทั้งปวงที่อยูในเมืองลิดดาและที่ราบซาโรนเห็นแลวจึงกลับใจมา
หาองคพระผูเปนเจา”  กิจการ 9:34-35

ในเมืองยัฟฟา เปโตรทํ าใหหญิงชื่อโดรคัสฟนจากความตาย เม่ือการอัศจรรยเกิดขึ้น...
“เหตุการณน้ันลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟา คนเปนอันมากพากันมาเชื่อ

ถือองคพระผูเปนเจา”  กิจการ 9:42

การสํ าแดงการอัศจรรยของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาแตละครั้งมุงเนนความสนใจที่พระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจา ฤทธิ์อํ านาจแตละครั้งที่เกิดขึ้นมีผลใหคริสตจักรเพิ่มพูนสมาชิก

เราไมตองการอิทธิพลของการเมืองเพ่ือนํ าขาวประเสริฐไปสูโลก คริสตจักรยุคแรกไมมีอิทธิพล
เพียงพอที่จะเอาเปโตรออกจากคุกแตเขามีฤทธิ์อํ านาจเพียงพอที่จะอธิบายใหเขาออกจากคุกได

การเทศนามากขึ้นก็ไมใชสิ่งที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูโลก คริสตจักรยุคแรกอธิษฐานเปนวันๆ
เทศนา 2-3 นาที และมีวิญญาณ 3,000 ดวงไดรับความรอด (กิจการ 1-2)  แตในปจจุบันเราอธิษฐาน
10 นาที เทศนาฟนฟู 10 วัน และมีคนรอดเพียง 30 คน

การใชเงินจํ านวนมากขึ้นในการรับใชไมไดเปนหลักประกันถึงการเผยแพรขาวประเสริฐไดทั่ว
โลก  ถึงแมวาโดยความจริงแลว เงินเปนสิ่งสํ าคัญในงานรับใช แตไมใชสิ่งที่จํ าเปนที่สุด

เม่ือเปโตรและยอหนเดินผานประตูพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ขอทานงอยคนหนึ่งรองขอ
เหรยีญเงินสักเล็กนอย เปโตรและยอหนไมมีแมแตเงินสักเหรียญ แตเขาไดใหสิ่งที่เขามีอยู

“เปโตรกลาววา “เงินและทองเราไมมี แตที่เรามีอยูเราจะใหทาน คือใน
พระนามแหงพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด”

แลวเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงข้ึน และในทันใดน้ัน เทาและขอเทา
ของเขาก็มีกํ าลัง

เขาจงึกระโดดข้ึนยืนและเดินเขาไปในพระวิหาร ดวยกันกับเปโตรและ
ยอหน เดินเตนโลดสรรเสริญพระเจาไป” กิจการ 3:6-8

สิ่งที่เขามีคือ ฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจในพระนามพระเยซู เขาไมมีงบประมาณในการ
โฆษณา เพ่ือนํ าขาวประเสริฐไปสูเมืองเยรูซาเล็ม เขาไมมีใบปลิวหรือพระคัมภีร ไมมีเครือขายโทรทัศน
แตเขามีฤทธิ์อํ านาจ โดยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา เมืองทั้งเมืองก็ไดรับผลกระทบจากขอ
ความแหงขาวประเสริฐ (กิจการ 3-4)

คริสตจักรยุคแรกรูดีวา ขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรไมไดมาดวยถอยคํ าเทานั้น แตดวย
ฤทธิ์อํ านาจ

“เพราะวาแผนดินของพระเจามิใชเร่ืองของคํ าพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์เดช”
1 โครินธ 4:20

อํ านาจของการเลือก
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เม่ือพระเจาทรงสรางโลก พระองคทรงสรางสรรพสิ่งหลายชนิดตางๆ กัน ทรงสรางสัตวตางๆ
ปลา แมลงและนก (ปฐมกาล 1)

แตการทรงสรางที่ยิ่งใหญที่สุดของพระเจาคือมนุษยซ่ึงถูกสรางตามพระฉายาของพระเจา 
มนุษยเปนสิ่งพิเศษทามกลางสิ่งที่ทรงสรางทั้งหมด เพราะวามนุษยมีรางกาย วิญญาณและจิตใจ มนุษย
ถกูสรางใหนมัสการและมีความสัมพันธกับพระเจาเที่ยงแทและผูทรงพระชนมอยู (ปฐมกาล 2-3)

โดยการทรงสรางมนุษยใหเปนเพ่ือนกับพระบิดาผูทรงกระทํ าการอัศจรรย ผูเที่ยงแทและทรง
พระชนมอยู มนุษยมีชีวิตยืนยงดวยลมหายใจของพระเจาและถูกสรางตามพระฉายา จึงมีความสามารถ
ในดานฤทธิ์อํ านาจไมเหมือนสิ่งที่ทรงสรางอ่ืนๆ การทํ างานอัศจรรยควรเปนธรรมชาติของมนุษย

มนุษยมีจิตใจที่ฉลาดและมีอํ านาจมากที่สุดในจํ านวนสิ่งที่พระเจาทรงสราง มนุษยมีอํ านาจของ
การเลือก มนุษยสามารถเลือกที่จะทํ าดีหรือทํ าชั่ว  เลือกที่จะเชื่อฟงพระเจาหรือซาตาน

ซาตานซึ่งลอลวงมนุษยเปนครั้งแรกในสวนเอเดนนั้น เจาะจงที่อํ านาจของการเลือกของมนุษย
(ปฐมกาล 3) และเพราะเขาไดทํ าการเลือกผิด  ธรรมชาติบาปจึงถายทอดจากอาดามและเอวามาสู
มนุษยทุกคน

พื้นฐานของอํ านาจฝายวิญญาณ
ถามนุษยตองการมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจที่แทจริง เขาตองเลือกที่จะปรนนิบัติพระเจา

โดยที่ทุกคนเปนคนบาป ทุกคนตางตองการการอภัยโทษบาป
“เพราะวาทุกคนทํ าบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา”  โรม 3:23

เราไดรับการอภัยบาปโดยการสํ านึกผิดและเชื่อวางใจในองคพระเยซูคริสต
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะ

ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  1
ยอหน 1:8-9

 การสํ านึกผิดจากบาปเปนพ้ืนฐานสํ าหรับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ คุณไมอาจมีประสบการณ
กับฤทธิ์อํ านาจของพระเจาได ถาคุณยังคงอยูในความตายฝายวิญญาณเพราะความบาป

เม่ือสาวกกํ าลังเทศนาในเมืองหน่ึง ชายคนหนึ่งชื่อซีโมนไดเห็นการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา เขาเสนอเงินจํ านวนหนึ่งแกเปโตรและพูดวา

“และวา  “ขอใหขาพเจามีฤทธ์ิอยางน้ีดวย เพื่อวาเมื่อขาพเจาจะวางมือ
ผูใด ผูน้ันจะไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ””  กิจการ 8-19

เปโตรตอบวา
“ฝายเปโตรจึงกลาวแกซีโมนวา “ใหเงินของเจาพินาศไปดวยกันกับตัว

เจาเถดิ เพราะเจาคิดวาจะซื้อของประทานแหงพระเจาดวยเงินได
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เจาไมมีหุนหรือสวนในการนี้เลย เพราะใจของเจาไมสัตยซื่อตอพระเจา

เหตฉุะนั้นจงกลับใจใหมจากการชั่วรายของเจาน้ี และอธิษฐานขอพระ
เจาชะรอยพระองคจะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจาคิดในใจของเจา

ดวยเราเห็นวาเจาจะตองรับความขมขื่นและติดพันธนะแหงความ
อธรรม”  กิจการ 8:20-23

การสํ านึกผิดกลับใจเปนพ้ืนฐานของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่แทจริงทั้งหมด คุณจะไมได
ประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจา นอกจากคุณจะไดสํ านึกผิดในความบาปเสียกอน ความรอด
จากบาปเปนการสํ าแดงที่ยิ่งใหญของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

พระเจาไมทรงเทฤทธิ์อํ านาจของพระองคผานภาชนะที่เต็มดวยความบาป พระองคไมทรง
ทํ างานผานคนที่พยายามจะปรับปรุงแกไขชีวิตตนเองโดยความพยายามของตนเอง  (มัทธิว 9:16-17)

พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคผานภาชนะที่บริสุทธิ์ ผูซ่ึงไดสํ านึกผิดและกํ าลัง
ปรนนิบัติรับใชพระองคอยู

เปนเจาของพระสัญญา
พระเจาทรงสัญญาที่จะประทานฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณแกผูเชื่อ แตพระสัญญาของพระเจา

น้ัน ประกอบดวย 2 สวนคือ
1.  พระสัญญา  :  เน้ือหา ถอยคํ าที่แทจริงและความหมายของพระสัญญา
2.  การเปนเจาของพระสัญญา  :  คุณไมอาจใชของที่คุณไมไดเปนเจาของ คุณตองอางสิทธิ

พระสัญญาของพระเจา เพ่ือใหพระสัญญาเหลานั้นเปนความจริงในชีวิตของคุณ
คณุจะอางสิทธิพระสัญญาของพระเจาไดอยางไร ขั้นตอนมีดังน้ี

1.  คุณตองเลือกที่จะปฏิบัติ

คุณมีอํ านาจที่จะยอมรับพระสัญญาของพระเจาหรือปฏิเสธไมยอมรับ หรือเพิกเฉยละเลย
หลายคนปฏิเสธไมยอมรับพระสัญญาที่จะประทานฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณแกเรา เขาเชื่อวา

ฤทธิ์อํ านาจนี้มีเฉพาะคริสตจักรยุคแรกเทานั้น
หลายคนเพิกเฉยไมสนใจ เขาอานพระสัญญาเหลานี้ในพระคัมภีร แตไมเคยปฏิบัติตามนั้นเลย
คนเหลานี้ไมไดมีการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของเขา เพราะเขาใชอํ านาจ

ของตนเองในการเลือกกระทํ าสิ่งตางๆ และไมอางสิทธิพระสัญญานั้น
เม่ือใดที่พระสัญญาในพระวจนะไมไดสํ าเร็จในชีวิตของคุณก็ไมไดหมายความวาพระสัญญานั้น

ไมเปนจริงหรือไมไดมีสํ าหรับคุณ อยาตีความหมายพระคัมภีรตามประสบการณของคุณเอง การที่คุณ
ไมมีประสบการณกับพระสัญญาของพระเจา ไมไดหมายความสิ่งน้ันไมจริงและใชการไมได

พระสัญญาที่จะใหฤทธิ์อํ านาจนั้นเปนของประทานจากพระเจา แตคุณตองเลือกที่จะยอมรับ
ของประทานนี้
2.  คุณตองเขาใจหลักการ
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การที่จะเปนเจาของพระสัญญาใดๆ ในพระคัมภีรน้ัน คุณตองเขาใจหลักการซึ่งพระสัญญานั้น
ตัง้อยู พระสัญญาของพระเจามักจะตั้งอยูบนหลักการที่แนนอนซึ่งมักจะรวมถึงการตอบสนองของ
มนุษย

ตวัอยางเชน พระสัญญาของพระเจาหลายประการตั้งอยูบนหลักการของ “ถา...แลวละกอ”
พระเจาตรัสวา “ถาคุณจะทํ าสิ่งน้ีแลวคุณจะไดรับตามพระสัญญา”  (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 28 เปนตัว
อยางของหลักการนี้)

การที่จะมีประสบการณกับพระสัญญาแหงฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ คุณตองเขาใจหลักการของ
ฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีร ในโลกธรรมชาติก็เหมือนกัน เราตองอานคํ าแนะนํ าที่ใหมากับผลิตภัณฑเพ่ือ
ที่จะเรียนรูวาจะใชเครื่องมือน้ันอยางเหมาะสมไดอยางไร หรือเหมือนกับการใชตํ ารากับขาวเพื่อที่จะ
เตรียมอาหารอยางใดอยางหนึ่ง
3.  คุณตองนํ าหลักการตางๆ มาใช

ในโลกธรรมดา อาจมีบางคนใหของขวัญที่นารักแกคุณ คุณอาจเลือกที่จะยอมรับของขวัญซ่ึง
มาพรอมกับคํ าแนะนํ า แตถาคุณไมไดนํ าคํ าแนะนํ ามาใชกับของขวัญน้ัน ของขวัญน้ันก็ยังคงไมมี
ประโยชนสํ าหรับคุณ

การเพียงแตเขาใจหลักการของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีรซ่ึงหลักสูตรนี้สอนจึงไมเปนการเพียง
พอ  คุณตองนํ าหลักการเหลานี้มาใชกับชีวิตและการรับใชของคุณ

ออกจากพระพรไปสูฤทธิ์อํ านาจ
ผูเชื่อหลายคนไมมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจ เพราะวาเขาไมเคยไปพนเลยจากจุดของพระ

พรฝายวิญญาณ  พระวญิญาณบริสุทธิ์เริ่มตนเคลื่อนไหวบนเขาและเขารูสึกมีความชื่นชมยินดีมาก เขา
อาจแสดงออกโดยการรองเพลง ตะโกน เตนรํ าหรือรองไห เขาไดรับพระพรจากพระเจาและตอบสนอง
ดวยอารมณ ไมมีอะไรผิดที่จะทํ าเชนนี้ พระคัมภีรเต็มไปดวยประสบการณฝายวิญญาณเชนนี้ แตพระ
เจาทรงตองการที่จะใหประชากรของพระองคเคลื่อนที่ไปเกินกวาจุดของพระพรเขาไปสูขอบเขตของ
ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ คือเลยจากอารมณไปสูการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ

มีเรื่องในพระคัมภีรเดิมซ่ึงแสดงออกถึงความจริงน้ี เปนภาพที่แสดงความเกี่ยวเนื่องระหวาง
พระสัญญาและการเปนเจาของพระสัญญานั้น

ชนชาติอิสราเอลไดเดินทางไปเปนเวลาหลายเดือนจากอียิปตผานทะเลทรายไปยังดินแดนที่
พระเจาทรงสัญญาแกเขา เม่ือเขามาถึงปลายของดินแดนแหงพระสัญญา โมเสสสงคนสอดแนมไปตรวจ
ดูดินแดนนั้น มีคนสอดแนม 10 คนกลับมาพรอมคํ ารายงานดานลบ โดยกลาววามียักษในดินแดนนั้น
และไมมีทางที่อิสราเอลจะเขาไปเพื่อครอบครองดินแดน มีคนเพียง 2 คนที่หนุนใจใหประชาชนเขาไป
และเปนเจาของดินแดนนั้นตามที่พระเจาทรงสัญญา

ชาวอิสราเอลเลือกที่จะฟงคํ ารายงานดานลบ โดยเหตุน้ีแมวาจะใชเวลาเดินทางเพียง 11 วัน
จากทีเ่ขาตั้งคายอยูไปสูดินแดนพระสัญญา แตคนอิสราเอลใชเวลาถึง 40 ปในการเดินทาง (เฉลยธรรม
บัญญัติ 1:2)

พระเจาทรงนํ าอิสราเอลไปสูจุดของพระพร  เขามาอยูที่ริมชายแดนแหงพระสัญญา ฤทธิ์
อํ านาจมีพอที่จะเอาชนะศัตรูได แตอิสราเอลปฏิเสธที่จะเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา
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ไมมีอะไรผิดพลาดในพระสัญญา แตปญหาอยูที่วาอิสราเอลปฏิเสธที่จะเปนเจาของพระสัญญา
น้ัน

คณุตองไมหยุดอยูกับที่เม่ือคุณมาถึงจุดของพระพรในชีวิตของคุณ คุณตองกาวไปสูอาณาจักร
ฝายวิญญาณแหงฤทธิ์อํ านาจ ถาคุณไมทํ าเชนน้ี คุณก็จะเรรอนไปในความแหงแลงฝายวิญญาณและมี
ความเปนอยูที่ปราศจากฤทธิ์เดช

คุณตองเคลื่อนยายจากจุดแหงพระพรเขาไปสูอาณาจักรแหงฤทธิ์อํ านาจ คุณตองเปนผูแสดง
แทนที่จะเปนเพียงผูดู  :  เปนผูทํ าแทนที่จะเปนผูฟงเทานั้น

เม่ือคุณทํ าเชนน้ี คุณจะประสบกับการไหลลื่นที่แทจริงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา คุณจะ
ประสบกับพลังของชีวิตและการเจิมภายในคุณ ซ่ึงคุณไมเคยรูจักมากอน  คณุจะประสบกับชีวิตที่นอก
เหนือไปจากศาสนา

คนธรรมดา
คณุอาจคิดวา คุณไมสามารถมีประสบการณน้ีได เพราะวาคุณขาดการศึกษา คุณไมไดรับการ

แตงตัง้ใหรับใชในนิกายใดๆ คุณอาจอาศัยอยูตามหมูบานที่หางไกลวิทยาลัยของคริสเตียน และไม
สามารถศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีรได

สิง่เหลานี้ไมเปนเครื่องกีดขวางในการที่คุณจะรับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ ในพระวจนะของ
พระเจาเราเห็นตัวอยางของคนทั้งชายและหญิงซ่ึงเปนคนธรรมดาๆ แตพระเจาทรงใชเขาในทางที่ยิ่ง
ใหญ

อับราฮัม.... พูดเท็จเรื่องซาราหซ่ึงเปนภรรยาของเขา เน่ืองจากความกลัว แตพระเจาก็ทรงใช
เขาเพื่อสรางชนชาติอิสราเอลที่ยิ่งใหญ

โมเสส.... ไมใชนักพูดที่ดีและไดฆาชาวอียิปตดวยความโกรธ พระเจาทรงใชเขาใหนํ าชนทั้งฃา
ตทิี่มีคนกวา 2 ลานคนไปยังดินแดนแหงพระสัญญา

เปโตร.... ขณะที่เดินบนนํ้ าเขาก็จมลง และเขามักจะพูดสิ่งที่ผิดกาลเทศะเสมอ และในทายสุดก็
ไดปฏิเสธพระเยซู  ถึงกระนั้นชาวประมงธรรมดาๆ คนนี้ก็ไดยืนขึ้นและกลาวคํ าพยานที่ทรงอํ านาจใน
วนัเพนเทคอสซึ่งมีผลใหวิญญาณของคนกวา 3,000 คนไดรับความรอด

กิเดโอน... คนหนุมทีซ่อนตัวดวยความกลัวเพ่ือนวดขาวที่เก็บเกี่ยวมา ถูกเรียกใหเปนผูปลด
ปลอยชนทั้งชาติจากผูทีกดขี่เชลย

กษัตริยดาวิด.... ทํ าการลวงประเวณี โดยการเอาภรรยาชายอื่นมาเปนของตนและใหฆาชาย
น้ันเสีย  ถงึกระนั้นเขาก็เปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดของอิสราเอลและถูกขนามนามวา “ชายที่กระทํ าตาม
น้ํ าพระทัยของพระเจา”

เปโตรและยอหน....ทั้งคูเปนชาวประมงยากจน ไมมีเงินหรือการศึกษาแตฤทธิ์อํ านาจแหงการ
รักษาโรคของพระเจาไดไหลผานเขาไปยังเมืองทั้งเมือง

อัครทูตเปาโล.... มีคนกลาวถึงเขาวาจดหมายของเขามีอํ านาจมาก แตเม่ือเขาปรากฏตัวก็ดู
ออนแอและคํ าพูดก็ใชไมได  (2 โครินธ 10:10)

ยาโคบ... เปนผูหลอกลวง  โกหก และนักวางแผน แตเม่ือพระเจาทรงแตงตั้งเขา เขากลายเปน
“เจาแหงอํ านาจกับพระเจาและมนุษย”

ถาบุคคลเชนคนเหลานี้ไดรับความไววางใจจากพระเจา ซ่ึงทรงประทานอํ านาจฝายวิญญาณ
กบัพระเจาและมนุษยแลวละกอ  คณุเองก็จะไดรับดวยแมวาคุณจะมีขอผิดพลาดของมนุษยก็ตาม
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พระเจาทรงเรียกชายและหญิงซ่ึงเปนคนธรรมดาและทํ าใหเขาเปนคนพิเศษ พระองคไมไดมอง
ดูอยางที่คุณมองดูตนเอง  พระองคไมไดมองดูคุณอยางที่ผูอ่ืนมองดูคุณ

พระเจาทรงมองดูคุณอยางที่คุณสามารถเปนได เม่ือคุณประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
พระเจาทรงใชคนธรรมดาซึ่งพระคัมภีรเรียกวา “ภาชนะดิน” เหตุผลที่พระองคกระทํ าเชนน้ีคือ...

“..... เพือ่ใหเห็นวาฤทธ์ิเดชอันเลิศน้ันเปนของพระเจา ไมไดมาจากตัว
เราเอง”

2 โครินธ 4:7

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. อะไรคือความแตกตางระหวางศาสนาที่คนสรางขึ้นกับการสํ าแดงที่แทจริงแหงฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา
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3. จงบอกโครงสรางของอํ านาจทางโลกที่บอกไวในบทเรียนนี้บางประการ

                                                                                                   
                                                                                                   

4. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซ่ึงอธิบายความแตกตางระหวางโครงสรางของอํ านาจฝายโลกกับ
อํ านาจของพระคัมภีร

                                                                                                   

5. จงใหคํ าจํ ากัดความจากพระคัมภีรของคํ าวา ฤทธิ์อํ านาจ

                                                                                                   
                                                                                                   

6. จงใหคํ าจํ ากัดความจากพระคัมภีรของคํ าวา สิทธิอํ านาจ

                                                                                                   
                                                                                                   

7. จงบอกถึงพลังเหนือธรรมชาติซ่ึงเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ

                                                                                                   
                                                                                                   

8. สวน 2 สวนของพระสัญญาในพระคัมภีรทุกๆ แหงคืออะไร?

                                             และ                                                  

9. จงบอกขั้นตอน 3 ประการที่ใหไวในบทเรียนนี้ในการที่จะเปนเจาของพระสัญญาของพระเจา

                                                                                                   
                                                                                                   

10. พ้ืนฐานของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคือ
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คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. “ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค ขาพระองคแสวงหาพระองค จิต
วญิญาณของขาพระองคกระหายหาพระองค เน้ือหนังของขาพระองคกระเสือกกระสนหาพระ
องคในดินแดนที่แหง และออนโหย ที่ที่ไมมีน้ํ า   เชนน้ันแหละ ขาพระองคจึงเคยเห็นพระองค
ในสถานนมัสการ เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค”  สดุดี 63:1-2

2. ศาสนาคือ ความพยามยามของมนุษยที่จะรูจักพระเจา ศาสนาคือพิธีกรรมและกฏเกณฑตาง ๆ
เปนสิ่งที่มนุษยทํ าโดยปราศจากฤทธิ์อํ านาจ สวนการสํ าแดงที่แทจริงของฤทธิ์อํ านาจของพระ
เจาคือ การสํ าแดงความปรารถนาของพระองคออกมาเพื่อเปดเผยพระองคเองแกมนุษย ฤทธิ์
อํ านาจฝายวิญญาณคือ อาณาจักรของพระเจาในเชิงปฏิบัติการ และนํ าชีวิตฝายวิญญาณมาสู
เราทั้งหลาย
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3. โครงสรางของอํ านาจทางโลกมีดังน้ี

- อํ านาจทางการเมือง
- อํ านาจทางปญญา
- อํ านาจทางรางกาย
- อํ านาจทางการเงิน
- อํ านาจทางการทหาร
- อํ านาจของพลังงาน
- อํ านาจของศาสนา

4. มัทธิว 20:25-28

5. ฤทธิ์อํ านาจ หมายถึง พลัง ความสามารถ ความแข็งแกรง และอํ านาจฝายวิญญาณ เปนการ
ครอบครองเหนือธรรมชาติซ่ึงกอใหเกิดกิจการและการอัศจรรยยิ่งใหญ

6. สิทธิอํ านาจ หมายถึง อํ านาจที่ถูกตองตามกฏหมาย ที่จะกระทํ าในนามของผูอ่ืน

7. แหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ คือ พระเจาผูทรงเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู

8. พระสัญญา และการเปนเจาของพระสัญญา

9. 1.  ตองเลือกที่จะปฏิบัติ

2.  ตองเขาใจหลักการ

3.  ตองนํ าหลักการตางๆ มาใช

10. คือ การกาวเขาไปสูอาณาจักรฝายวิญญาณแหงฤทธิ์อํ านาจ ตองเคลื่อนยายจากจุดแหงพระพร
เขาไปสูอาณาจักรแหงฤทธิ์อํ านาจ ตองเปนผูแสดงแทนที่จะเปนเพียงผูดู

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
1. บนัทึกครั้งแรกในพระคัมภีรที่กลาวถึงคนที่ประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคือ ยาโคบ

ซ่ึงกลาวไววาเขามีอํ านาจกับพระเจาและมนุษย จงศึกษาบันทึกของประสบการณน้ีใน ปฐม
กาล 32  และ โฮเชยา 12:3-4

2. พระเยซูทรงปฏิเสธอํ านาจของโลก  ดู ลูกา 4:1-3, ยอหน 6:15 และ 7:2-6


