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บทที่ 6
จุดประสงคของฤทธิ์อํ านาจ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายวาอ ํานาจฝายวิญญาณแตกตางจากอํ านาจฝายโลกอยางไร
- จงใหขออางอิงพระคัมภีรยืนยันวาหลักการของโลกนั้นตรงขามกับหลักการของอาณาจักร

พระเจา
- บอกจุดประสงคของอํ านาจฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ
“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบล และพระ

เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20

คํ านํ า
ฤทธิอํ์ านาจที่ไมถูกนํ าทางไปยอมเปนอันตราย
อํ านาจของแมนํ ้าสายใหญอาจถูกนํ ารองไปเพื่อจุดประสงคที่ดี มันอาจนํ านํ้ าไปสูชาวนา เรือใหญ

กแ็ลนบนนํ ้านีไ้ด ในสังคมบางแหงนํ้ าถูกใชเพื่อผลิตพลังงานที่ทรงอํ านาจในรูปแบบที่เรียกวา “ไฟฟา”
แตวาแมนํ ้าสายเดียวกันนี้ ถาไมถูกนํ ารองไปก็อาจไหลทวมฝงและกอใหเกิดความเสียหายมาก

มนัอาจท ําลายพชืพันธุและพื้นดิน ทํ าลายบานชองและชีวิตมนุษยได
แมนํ ้าสายเดยีวกนั พลังเดียวกัน นี่แหละเมื่อใชใหเปนพลังดานบวกคือ เมื่อถูกนํ าทางไปเพื่อจุด

ประสงคที่เหมาะสม  แตเมือ่ไมไดถูกนํ าทางใหถูกตองก็จะเปนพลังที่ทํ าลายทุกสิ่ง
อํ านาจฝายวญิญาณซึ่งถูกใชเพื่อวัตถุประสงคที่ผิดก็เปนอันตราย เชนเดียวกับแมนํ้ าที่มีพลังมาก

ไหลทวมแผนดินโดยปราศจากการควบคุม  โดยเหตนุีเ้องจึงเปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองเขาใจจุดประสงคของ
พระคมัภีรเกี่ยวกับอํ านาจฝายวิญญาณ
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จุดประสงคฝายโลก
ตามทีคุ่ณไดเรียนรูจากคํ านํ าของหลักสูตรนี้ วามีอํ านาจหลายชนิดกระทํ ากิจอยูในโลกปจจุบันคน

ใชอํ านาจนี้เพื่อวัตถุประสงคหลายประการ :

อํ านาจทางการเมือง

ถกูใชเพื่อการเปนผูนํ าขององคการ เผา หมูบาน เมอืง รัฐ จังหวัด และชาติทั้งหมด
อํ านาจทางปญญา

 ถกูใชเพือ่สรางสรรคประดิษฐส่ิงใหญๆ งานวรรณกรรมและงานดานดนตรี และเพื่อกอต้ังสถาบัน
ตางๆ ทางการศึกษา
อํ านาจทางรางกาย

ท ําใหมชีื่อเสียงมากในการแขงขันกีฬาตางๆ ของโลก
อํ านาจทางการเงิน

สรางธรุกิจที่ใหกํ าไร บริษัทและอาณาจักรการเงินใหญๆ
อํ านาจทางการทหาร

ใชเพื่อปองกันและไดดินแดนใหมๆ
อํ านาจของพลังงาน

รับใชมนษุยในหลายดานตั้งแตไฟเพื่อความอบอุน จนถึงไฟฟาที่ใชกันทั้งเมือง
อํ านาจทางศาสนา

ท ําใหเกิดนิกายใหญๆ และลทัธเิทียมเท็จตางๆ ของศาสนา
แตอํ านาจตางๆ เหลานี้ไมใชจุดประสงคของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีร

ไมเปนเหมือนคนตางชาติ
ในโอกาสหนึง่เมือ่พระเยซูกํ าลังทรงสอนสาวกของพระองคเกี่ยวกับการเปนผูนํ า พระองคตรัส

วา...
“พระเยซูทรงเรยีกเขาทั้งหลายมาตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครองคน

ตางชาติยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํ านาจบังคับ

แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน
ผูนัน้จะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
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ถาผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน””
มทัธิว 20:25-27

พระเยซกู ําลงัสอนสาวกเกี่ยวกับหลักการที่สํ าคัญซึ่งจะนํ าไปใชได ไมเพียงแตหัวขอของการเปนผู
น ําเทานั้น คํ าวา “คนตางชาติ” ถกูใชโดยหมายถึง คนและชนชาติที่อยูนอกทางของพระเจา พระองคทรง
อธบิายวาอาณาจักรของพระเจาใชหลักการที่แตกตางโดยสิ้นเชิงจากอาณาจักรของโลก

หลกัการเดยีวกนันีเ้องที่เปนจริงในแงของหัวขอเกี่ยวกับอํ านาจ จุดประสงคของโลกในดานอํ านาจ
ไมใชจุดประสงคของอํ านาจในอาณาจักรของพระเจา

ในโลก อํ านาจถกูใชเพื่อจุดประสงคที่เห็นแกตัว แตในอาณาจักรของพระเจา อํ านาจถูกใชเพื่อจุด
ประสงคที่ไมเห็นแกตัว เพื่อขยายราชอาณาจักร

บางคนน ําอ ํานาจฝายวิญญาณไปใชในทางที่ผิด และใชเพื่อสรางใหเกิดนิกายตางๆ และความ
เคลือ่นไหวทางศาสนา เขาใชอํ านาจนี้เพื่อสรางอาณาจักรดานการเงินและเพื่อใหไดความนิยมชมชอบ
สวนตัว

แตส่ิงเหลานี้ไมใชจุดประสงคของอํ านาจฝายวิญญาณในพระคัมภีร เขาใชมันผิดไปจากจุด
ประสงคแทจริงซึ่งพระเยซูทรงมอบหมายแกผูเชื่อ

พวกธรรมาจารยและฟาริสีในพันธสัญญาใหมเปนตัวอยางของคนที่ใชอํ านาจฝายวิญญาณไปใน
ทางที่ผิด พระเยซูตรัสวา

“วบัิติแกเจา  พวกฟารสิ ี ดวยวาพวกเจาชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรรม
ศาลา และชอบใหเขาคํ านับที่กลางตลาด

วบัิติแกเจา ดวยวาเจาทั้งหลายเปนเหมือนที่ฝงศพซ่ึงมิไดปรากฏ และคน
ทีเ่ดินเหยียบที่นั่น ก็ไมรูวามีอะไร”   ลกูา 11:43-44

ธรรมมาจารยและฟาริสีเปนผูนํ าที่มีอํ านาจทางศาสนา เขาใชอํ านาจนี้เพื่อผลประโยชนสวนตัว
เขานัง่ในทีดี่ทีสุ่ดในธรรมศาลา และตองการการยกยองนับถือเปนพิเศษในตลาด

เขาใชอํ านาจของเขาเพื่อควบคุมคนอื่นดวย
“วบัิติแกเจา พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี คนหนาซ่ือใจคดเพราะพวก

เจาปดประตูแผนดินสวรรคไวจากมนุษย พวกเจาเองก็ไมเขาใจและเมื่อคนอื่นจะ
เขาไป พวกเจาก็ขัดขวางไว”  มทัธิว 23:13

พวกฟารสีิใชอํ านาจฝายวิญญาณใหคนอื่นๆ เห็น แตเขาใชเพื่อผลประโยชนสวนตน
เขามอํี านาจทางศาสนา แตเขาไมไดมีอํ านาจฝายวิญญาณที่แทจริง พระเยซูตรัสวา เขาเปน

เหมอืนหลุมฝงศพซึ่งมิไดปรากฏ  ไรอํ านาจและตายซากจนคนเดินไปบนนั้นโดยไมรูวาเปนอะไร

จุดประสงคของอํ านาจในพระคัมภีร
ตอไปนี้คือ จุดประสงคของอํ านาจฝายวิญญาณในพระคัมภีร

เพื่อความรอด
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จดุประสงคประการแรกของอํ านาจฝายวิญญาณคือ เพื่อใหไดความรอด
“แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระนามของพระองค พระ

องคกท็รงประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา”  ยอหน 1:12

“คนทัง้หลายทีก่ ําลังพินาศก็เห็นวาเรื่องกางเขนเปนเรื่องโง แตพวกเราที่
ก ําลงัจะรอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา”  1 โครินธ 1:18

การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจานั้นมีผลใหเกิดความรอด หมูบานลิดดาและชารอนไดกลับใจ
เมื่อไอเอฟสซึ่งปวยอยูกับที่นอนมาแปดปแลว ไดรับการรักษาใหหาย (กิจการ 9)

การเปนพยาน
จดุประสงคสํ าคัญของอํ านาจฝายวิญญาณที่มอบหมายแกผูเชื่อนั้น พระเยซูทรงประทานแกเขา

เมือ่พระองคทรงสัญญาใหอํ านาจเปนครั้งแรก
“แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

จะเสดจ็มาเหนอืทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยเูดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กจิการ 1:8

คุณจะเรยีนรูมากขึ้นเกี่ยวกับอํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทนี้
ฤทธิอํ์ านาจทีพ่ระเยซูทรงมอบหมายแกสาวกจะมาเหนือเขา หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได

เสดจ็ลงมา จดุประสงคของฤทธิ์อํ านาจก็เพื่อแผขยายการเปนพยานแหงขาวประเสริฐอันยิ่งใหญ เร่ิมตนที่
กรุงเยรูซาเล็มและขยายออกไปสูสุดปลายแผนดินโลก

การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณเปนครั้งแรกปรากฏในเปโตร ภายหลังจากที่เขาไดรับพระ
วญิญาณบริสุทธิ์แลว เขากเ็ปนพยานที่ทรงอํ านาจของพระกิตติคุณซึ่งมีใหคน 3,000 คนไดรับความรอด

เปโตรคนเดยีวกันนี้เองที่ไดหนีไปเมื่อพระเยซูถูกจับ เปโตรคนเดียวกันนี้เองที่ไดปฏิเสธแมกระทั่งที่
จะรูจกักับองคพระผูเปนเจา มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือ

เขาประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ เขาจ ําไดวาจุดประสงคของฤทธิ์อํ านาจตามที่พระเยซู
ตรัสวา “...เจาจะเปนพยานของเรา”  เมือ่เขาไดรับฤทธิ์อํ านาจ เขาเริ่มตนใชอํ านาจตามวัตถุประสงคที่ถูก
ตอง คือการแพรกระจายขาวประเสริฐสูคนที่ยังไมไดรับความรอดทั้งชายและหญิง

ในศาล คํ าวา “พยาน” ประกอบดวยปจจัย 2 ประการคือ คํ าพยานที่เปนคํ าพูด และหลักฐาน ซึ่งก็
เปนความจริงในอาณาจักรฝายวิญญาณดวย การเปนพยานของเราถึงขาวประเสริฐนั้นประกอบดวยคํ า
พยานและหลกัฐาน หลักฐานนี้คือการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

“อัครทตูจงึประกอบดวยฤทธิ์เดชที่ใหญยิ่ง เปนพยานวาพระเยซูเจาได
ทรงคนืพระชนมแลว และพระคุณอันยิ่งใหญไดอยูกับเขาทุกคน”  กกิจาร 4:33

เปาโลเขียนไววา
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“และขาวประเสริฐของเราที่มาถึงทานมิใชมาดวยถอยคํ าเทานั้น แตดวย
ฤทธิเ์ดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดวยความไวใจอันเต็มเปยม ทานทั้งหลาย
รูอยูแลววา เราเปนคนอยางไรในหมูพวกทานเพราะเห็นแกทาน”   1 เธสะโลนิกา
1:5

พระเยซทูรงสญัญาที่จะทํ างานรวมกับผูที่กระทํ าพระบัญชาของพระองคที่ใหออกไปสูโลกเพื่อเปน
พยานแกมนุษยทุกคนใหสํ าเร็จ

บางคนเสาะหาหมายสํ าคัญที่ทรงอํ านาจในการรับใชของเขา แตเขาไมไดทํ าใหพระมหาบัญชาที่
ให “ออกไป” ใหสํ าเรจ็ ฤทธิอํ์ านาจที่พระเยซูทรงสัญญานั้นมีแกผูที่ทํ าใหพระบัญชานี้สํ าเร็จ

เพื่อความกลาหาญ
“เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา แตไดทรง

ประทานจติทีก่อปรดวยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองใหแกเรา”   2 ทิโมธี
1:7

ในคริสตจักรยุคแรก ขาวประเสรฐิแพรออกไปอยางกลาหาญ เพราะประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจฝาย
วิญญาณ

“เมือ่เขาอธิษฐานแลว ที่ซ่ึงเขาประชมุอยูนั้นไดหวั่นไหว และคนเหลานั้น
ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดกลาวพระวจนะของพระเจาดวยใจกลา
หาญ”  กจิการ 4:31

“แตบารนาบสัไดพาทานไปหาพวกอัครทูตและเลาใหเขาฟงวา เซาโลได
เหน็องคพระผูเปนเจาที่กลางทาง และพระองคตรัสแกทาน ทานจึงประกาศออก
พระนามพระเยซูดวยใจกลาหาญในเมืองดามัสกัส”  กจิการ 9:27

“ทานไดเขาไปในธรรมศาลาสั่งสอนโดยใจกลา แตเมื่อปริสสิลลากับอาค
วลิลาไดฟงทานแลว เขาจึงรับทานมาสั่งสอนใหรูทางของพระเจาใหถูกตองยิ่ง
ขึ้น”  กจิการ 18:26

“เปาโลไดกลาวสนทนาในธรรมศาลาดวยใจกลาสิ้นสามเดือน  ชกัชวนให
เชือ่ในสิง่ทีก่ลาวถึงแผนดินของพระเจา”  กิจการ 19:8

“...เราก็ยังมีใจกลาในพระเจาของเราที่ไดประกาศขาวประเสริฐของพระ
เจาแกทานทั้งหลาย...”   1 เธสะโลนิกา 2:2

เพื่อกิจการของพระเจา
สาวกทัง้หลายตางก็ประหลาดใจในกิจการอันมหัศจรรยของพระเยซู
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“ฝายพระเยซไูดเสด็จจากที่นั่นไปยังตํ าบลของพระองค และเหลาสาวกก็
ตามพระองคไป พอถึงวันสะบาโตพระองคทรงสั่งสอนในธรรมศาลา และคนเปน
อันมากทีไ่ดยนิพระองคก็ประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนนี้ไดความคิดนี้มาจาก
ไหน สติปญญาที่ไดประทานแกคนนี้เปนปญญาอยางใด การมหัศจรรยอยางนี้
ส ําเร็จไดดวยมือของเขาเองหนอ””  มาระโก 6:1-2

พระเยซูตรัสวา
“เราตองกระทํ าพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามาเมื่อยังวันอยู เมื่อ

ถงึกลางคืนไมมีผูใดทํ างานได” ยอหน 9:4

พระเยซทูรงมจีดุประสงคที่แนนอน พระองคตองกระทํ ากิจการของพระเจา นี่เองเปนแรงจูงใจของ
พระองค

หลงัจากทีส่าวกเปนพยานรูเห็นกิจการเหลานี้มาครั้งหนึ่งแลว พวกเขาก็มาหาพระเยซูพรอมกับต้ัง
คํ าถามวา

“ขาพเจาทัง้หลายจะตองทํ าประการใด จึงจะทํ างานของพระเจาได”  ยอห
น 6:28

พระเยซูตรัสวา
“....งานของพระเจานั้นคือการที่ทานวางใจในทานที่พระองคทรงใชมา”  

ยอหน 6:29

กจิการอนัยิง่ใหญทีสุ่ดของพระเจาไดสํ าแดง ใหเห็นในพระเยซูองคพระผูเปนเจาทรงเนนความสน
ใจของสาวกบนความจริงนี้มากกวาที่จะเนนที่การสํ าแดงหมายสํ าคัญและการอัศจรรยที่เห็นได การ
อัศจรรยที่แทจริงยอมยกยองพระเยซูเสมอ นี่คือกิจการของพระเจา

ภายหลัง พระเยซูตรัสกับสากวกวา
“เราบอกความจรงิแกทานทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราจะกระทํ ากิจการซึ่ง

เราไดกระท ํานัน้ดวย และเขาจะกระทํ ากิจที่ยิ่งใหญกวานั้นอีก เพราะวาเราจะไป
ถงึพระบิดาของเรา”   ยอหน 14:12

สาวกของพระองคตองทํ ากิจการเดียวกับที่พระองคไดทรงกระทํ าแลว อดีตที่ผานมาไมไดทํ าให
ฤทธิอํ์ านาจสูญสิ้นไป เขาตองท ํากจิการที่ยิ่งใหญกวา ซึ่งจะไมยิ่งใหญกวาในดานคุณภาพ แตเปนไปใน
ดานปริมาณ เพราะวาพระเยซูตองเสด็จกลับไปสูสวรรค (เราตองกระทํ าตอไป)

พระสญัญาของพระองคเปนความจริง ตลอดหนังสือกิจการทั้งเลม เราไดเห็นผูเชื่อทํ ากิจการของ
พระเจา คนปวยไดรับการรักษา ผีถูกขับออก ประตคุูกถกูเปดออกและคนตายถูกทํ าใหฟนขึ้นมาสูชีวิต
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เปดเผยใหรูจักพระเจา
คุณไดเรียนรูวา เหตุผลประการหนึ่งที่พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคบนโลกนี้ ก็คือ

เพือ่เปดเผยพระองคเองแกมนุษย ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่มอบหมายแกผูเชื่อนั้น ก็เพื่อจุดประสงคนี้
ดวย

“เมือ่ประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็ตระหนกตกใจ แลวพากันสรรเสริญ
พระเจา ผูไดทรงประทานสิทธิอํ านาจเชนนั้นแกมนุษย”  มทัธิว 9:8

โดยทางครสิตจกัรทีท่รงอํ านาจ พระเจาทรงปรารถนาที่จะเปดเผยพระองคเองแกจักรวาลทั้งปวง
“ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญา

อันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้”  เอเฟซัส 3:10

จดุประสงคของการเปดเผยโดยทางฤทธิ์อํ านาจก็คือเพื่อ.....
“เพือ่จะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความ

สวาง และจากอ ํานาจของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความ
บาปผิดของเขา และใหไดรับที่ซ่ึงจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซ่ึงถูกชํ าระใหเปน
ผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา” กิจการ 26:18

เปดเผยใหรูถึงอาณาจักรของพระเจา
พระเยซทูรงผสมผสานการประกาศอาณาจักรของพระเจาเขาดวยกัน  กบัการส ําแดงฤทธานุภาพ
เมือ่พระเยซถูกูถามวา “ทานเปนผูนั้นที่จะมาหรือ”  (ลูกา 7:19)  พระองคไมไดตอบดวยขอโตแยง

หรือเหตุผล พระองคกลาววา
“จงไปแจงแกยอหนตามซึ่งทานไดเห็นและไดยินคือวา คนตาบอดก็หาย

บอด คนงอยเดินได คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกไดยิน คนตายแลวเปน
ขึน้มา และขาวประเสรฐิก็ประกาศแกคนอนาถา”   ลกูา 7:22

ฤทธิอํ์ านาจคอื การแสดงออกถึงอาณาจักรของพระเจา การอัศจรรยของพระเยซูแสดงใหเห็นวา
แผนดนิของพระเจามาใกลแลว เปนการวาดภาพใหเห็นวา แผนดินของพระเจาเปนอยางไรในรูปแบบที่
มองเหน็ได เมื่อสวรรคใหมและทองฟาใหมถูกสรางขึ้นคือ

การขบัผีออกเปนสัญญาณวา พระเจาทรงเขาไปแทรกแซงในอาณาเขตของซาตานและการ
ท ําลายมารในครั้งสุดทาย : มทัธวิ 12:29,  มาระโก 3:27, ลูกา 11:21, ยอหน 12:31, วิวรณ 20:1

การรกัษาโรคท ําใหมองเห็นวันขางหนาเมื่อความทุกขทรมานจะหมดสิ้นไป : วิวรณ 21:4
การใหอาหารอยางอัศจรรยบอกเราถึงวันที่ความตองการของมนุษยทุกคนจะสิ้นสุดลง : วิวรณ

7:16
การท ําใหพายสุงบท ําใหเห็นวันแหงชัยชนะเหนืออํ านาจที่ใชธรรมชาติมาทํ าอันตรายตอโลก :

วิวรณ 21:1
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การท ําใหคนฟนจากความตายประกาศวาความตายจะถูกกํ าจัดออกไปเปนนิตย : 1 โครินธ
15:26

เพื่อยืนยันพระวจนะ
หมายส ําคญัและการอัศจรรยที่มีฤทธิ์อํ านาจนั้นยืนยันพระวจนะของพระเจา

“ฝายทานทัง้สองคอยอยูที่นั่นนาน มีใจกลากลาวดวยความวางใจในองค
พระผูเปนเจา และพระองคไดทรงรับรองคํ าแหงพระคุณของพระองค โดยทรง
โปรดใหทานทั้งสองทํ าหมายสํ าคัญ และการอัศจรรยได”  กจิการ 14:3

“บัดนี้พระองคเจาขา ขอทรงโปรดทอดพระเนตรการขูของเขา และโปรด
ประทานใหผูรับใชของพระองคกลาวดวยถอยคํ าของพระองคดวยใจกลา   ใน
เมือ่พระองคไดทรงเหยียดพระหัตถของพระองคออกรักษาโรคใหหาย และได
โปรดใหหมายสํ าคัญกับการอัศจรรยบังเกิดขึ้นโดยพระนามแหงพระเยซูผูรับใช
บรสิทุธิ์ของพระองค”  กิจการ 4:29-30

“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบล และพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”   มาระโก 16:20

เพื่อการรับใชปรนนิบัติผูอื่น
ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาที่อยูบนพระเยซูนั้น เตรียมพระองคใหพรอมสํ าหรับการรับใช

“และพระวิญญาณของพระเจาจะอยูบนทานนั้น คือวิญญาณแหงปญญา
และความเขาใจ วิญญาณแหงการวินิจฉัยและอานุภาพ  วญิญาณแหงความรู
และความยํ าเกรงพระเจา”  อิสยาห 11:2

“พระวญิญาณแหงพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระเจาไดทรง
เจมิขาพเจาไวเพื่อ นํ าขาวดีมายังผูที่ทุกขใจ พระองคทรงใชขาพเจามาให
เลาโลมคนที่ชอกขํ้ าระกํ าใจ  และรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย  และบอก
การเปดเรือนจํ าออกใหแกผูที่ถูกจํ าจอง”  อิสยาห 61:1

“คือเรือ่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระ
วญิญาณบรสิทุธิแ์ละดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณ
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ประโยชนและรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับ
พระองค”  กจิการ 10:38

“เขาทัง้หลายกอั็ศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะวาพระองคได
ทรงสัง่สอนเขาดวยสิทธิอํ านาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารยไม”  มาระโก 1:22

ฤทธิอํ์ านาจเดยีวกันนี้เห็นไดชัดในงานรับใชของผูเชื่อในคริสตจักรยุคแรก เปาโลกลาววา
“ขาพเจาไดรับการแตงต้ังใหเปนพันธกรแหงขาวประเสริฐตามพระคุณซ่ึง

เปนของประทานจากพระเจา ซ่ึงทรงโปรดประทานแกขาพเจาโดยฤทธิ์เดชของ
พระองค”  เอเฟซัส 3:7

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาซึ่งทํ างานอยางมีประสิทธิภาพภายในตัวคุณ งานรับใชของคุณปรากฏชัด
และพฒันาใหเตบิโตขึ้นโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระเจาซึ่งทํ างานในตัวคุณ

เปาโลกลาววา
“คํ าพดูและค ําเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต

เปนค ําซ่ึงไดแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ  เพือ่ความเชื่อของทานจะไมได
อาศยัสตปิญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา”  1 โครินธ 2:4-5

  คริสตจกัรยคุแรกเกิดขึ้นโดยการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ไมใชโดยการกลาวปราศัยโดย
นกัพดูผูยิง่ใหญหรือการโตเถียงทางศาสนศาสตร ซึ่งทํ าใหความเชื่อของเขาขึ้นอยูกับพระเจา ไมใชข้ึนอยู
กบัความสามารถในการพูดที่เชี่ยวชาญของมนุษย

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทํ าใหทุกดานของการรับใชฝายวิญญาณเปนไปได คือ การประกาศเผย
แพรขาวประเสริฐ การปรนนิบัติรับใชผูปวยที่ถูกกดดันและผูที่ถูกผูกมัดดวยอํ านาจของผีมาร

“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรคกดี็ ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจง
ออกไปสัง่สอนขนทุกชาติ....”  มัทธิว 28:18-19

“มคีนเชือ่ทีไ่หน หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออก
โดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ   เขาจะจบังไูด ถาเขากินยาพิษอยางใด
จะไมเปนอนัตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไข คนปวย แลวคนเหลานั้นจะ
หายโรค”   มาระโก 6:17-18

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมา แลวก็ประทานอํ านาจ
ใหเขาขับผีรายออกได และใหรกัษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได”  มั
ทธิว 10:1

คุณไดรับการยอมรับวาเปนผูรับใชของพระเจาโดยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
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“แตเราผูเปนคนรับใชของพระเจาไดกระทํ าตัวใหเปนที่ชอบในการทั้ง
ปวงโดยความเพยีร อดทนเปนอันมากในความทุกขยาก ในความขัดสน ในเหตุ
วิบัติ  ในการถกูเฆีย่น ในการที่ถูกจํ าคุก ในการวุนวาย ในการงานตางๆ ในกา
รอดหลับอดนอน ในการอดอาหาร”   2 โครินธ 6:4, 7

เพื่อการสงครามฝายวิญญาณ
เมือ่คุณท ําใหจุดประสงคของฤทธิ์อํ านาจในการเผยแพรขาวประเสริฐสํ าเร็จลง คุณจะเผชิญหนา

กบัการปะทะของซาตาน
พระเยซทูรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจแกคุณ เพื่อใหสูกับสงครามฝายวิญญาณ พระองคประทาน

ฤทธิอํ์ านาจแกคุณใหอยูเหนืออํ านาจทั้งสิ้นของศัตรู
“ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจเหยียบงูรายและแมลงปองและมี

อํ านาจใหญยิง่กวากํ าลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทํ าอันตรายแกทานไดเลย”  ลูกา
10:9

“สดุทายนีข้อทานจงมีกํ าลังขึ้นในองคพระผูเปนเจา และในฤทธิ์เดชอัน
มหนัตของพระองค จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อจะตอตานยุทธ
อุบายของพญามารได  เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับ
เทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ ตอสูกับเหลา
วญิญาณทีช่ั่วในสถานฟาอากาศ”  เอเฟซัส 6:10-12

เพื่อการปองกันความผิดฝายวิญญาณ
พระเยซตูรัสวา คนเราตกอยูในความผิดพลาดฝายวิญญาณดวยเหตุผล 2 ประการคือ

“พวกทานผดิแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา”  มั
ทธิว 22:29

1.  ความผดิพลาดฝายวิญญาณเกิดขึ้น เมื่อคุณไมรูพระวจนะของพระเจา เพราะวาคุณเปดตัว
เองแกหลักขอเชื่อที่หลอกลวงและคํ าสอนเท็จ

2.  ความผดิพลาดฝายวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อคุณไมรูฤทธิ์อํ านาจของพระเจาดวย คุณเปดตัวเองตอ
อํ านาจทีห่ลอกลวงของศัตรู คุณตกเปนเหยื่อของอํ านาจของมันซึ่งกระทํ าการตอสูคุณในเมื่อคุณไมมีฤทธิ์
อํ านาจฝายวิญญาณที่จะตอตานกับอํ านาจของมัน

บางคนมีรูปแบบของความชอบธรรมและแมกระทั่งรูพระคัมภีร แตเขาปฏิเสธฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา พระคัมภีรเตือนวาคนเหลานี้....

“มรีปูแบบของความชอบธรรม แตปฏเิสธฤทธิเ์ดช จงหลีกเลี่ยงคนเหลา
นี้” (ภาษาไทยแปลคนละอยาง 2 ทโิมธี 3:5)
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เพื่อใหมีชัยชนะเหนือความบาป
ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณเอาชนะความบาปได

“เพราะวาบาปจะครอบงํ าทานทั้งหลายตอไปก็หามิได....”  โรม 6:14

เพื่อการเสริมสราง
เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ

“ถึงแมขาพเจาจะโออวดมากไปสักหนอยในเรื่องอํ านาจซึ่งองคพระผูเปน
เจาทรงประทานใหไวเพื่อสรางทาน มิใชเพื่อทํ าลายทาน ขาพเจาจะไมไดรับความ
อับอาย”  2 โครินธ 10:8

“ขาพเจาเขยีนขอความนี้เมื่อขาพเจาไมอยูดวย เพื่อเมื่อขาพเจามาแลวจะ
ไดไมตองกวดขันทานโดยใชอํ านาจ ซ่ึงองคพระผูเปนเจาทรงโปรดประทานใหแก
ขาพเจาเพื่อการกอขึ้น มิใชเพื่อการทํ าลายลง”  2 โครินธ 13:10

เปาโลรูวาสทิธอํิ านาจที่พระเจาประทานแกเขาไมไดใชเพื่อควบคุมคนอื่นหรือต้ังใจทํ าลายเขา เขา
มคีวามโนมเอยีงทีจ่ะพูดอยางตรงไปตรงมา ดังนั้นเขาจึงเขียนถึงชาวโครินธเกี่ยวกับเร่ืองยากๆ เขาไม
ตองการใชฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่พระเจาประทานใหไปในทางที่ผิด

ฤทธิอํ์ านาจจากพระเจาที่ประทานแกเปาโลก็เพื่อเสริมสรางผูอ่ืนไมใชเพื่อทํ าลาย คํ าวา “เสริม
สราง” หมายถึง สรางเขาขึ้นและสงเสริมความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ

ส่ิงนีไ้มไดหมายความวาเราไมมีอํ านาจที่จะสรางวินัยที่เหมาะสมในคริสตจักร สิทธิอํ านาจฝาย
วญิญาณไดมอบใหแกผูนํ าเพื่อสรางวินัยตามคํ าสอนที่ใหไวในพระวจนะของพระเจา คริสตจักรที่
ปราศจากฤทธิอํ์ านาจจะทํ าใหขาดจากการสรางวินัยดังกลาว

เพื่อใหเกิดความเต็มใจ
คนแตละคนมีความประสงคของตนเอง ซึ่งเปนอ ํานาจของการเลือก การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ

จะสรางความเต็มใจหรือการเปดตนเองตอพระเจา
“ประชากรของพระองคจะเต็มใจไปกับพระองคในวันของฤทธิ์อํ านาจ

ของพระองค...” สดุดี 110:3

หมายเหตุ : ภาษาไทยแปลไมตรงกับความหมายในพระคัมภีร คิง เจมส

เพื่อทํ าใหพระเจาทรงกระทํ ากิจได
พระเจาทรงกระทํ ากิจตามสัดสวนของฤทธิ์อํ านาจของพระองคเทาที่คุณยอมใหมีในตัวคุณ
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“ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคผูทรงฤทธิ์กระทํ าสารพัดมากยิ่งกวาที่เรา
จะทูลขอหรือคิดได ตามฤทธิเ์ดชที่ประกอบกิจอยูภายในตัวเรา”  เอเฟซัส 3:20

ทัง้หมดเทาทีคุ่ณขอตอพระองค ทั้งหมดเทาที่คุณคิดเกี่ยวกับความจริงฝายวิญญาณก็จะมีผล
กระทบตอฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ซึ่งกระทํ ากิจภายในคุณ (หมายความวา คุณขอหรือคิดในฝาย
วญิญาณมากเทาใด ฤทธิ์อํ านาจของพระองคก็จะกระทํ าไดมากเทานั้น)

เพื่อเปนพลังฝายวิญญาณ
ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาไมใชเปนเพียงแคพลังที่กระทํ ากิจผานตัวคุณ แตเปนพลังที่ยังคงอยูใน

คุณ (ผดุงรักษาคุณไว)  เปาโลกลาววาเรา
“มกี ําลงัมากขึ้นทุกอยางโดยฤทธิ์เดชแหงพระสิริของพระองค ขอใหทาน

มคีวามทรหดที่สุด และความอดทนไวนานดวยความยินดี”   โคโลสี 1:11

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทํ าใหเราเขมแข็งในยามที่เราตองเผชิญความทุกขยาก และตองการความ
อดทนในการทนทกุข คุณจะสามารถเผชิญกับสถานการณที่ยากลํ าบากดวยความชื่นชมยินดี เพราะวา
ฤทธิอํ์ านาจอันมีสงาราศีของพระองคทรงกระทํ ากิจภายในตัวคุณ

ไมใชเพยีงแตเปนพลังความเขมแข็งจํ านวนหนึ่ง (มีจํ ากัด)  แตคุณถูกทํ าใหเขมแข็งดวย “พลังทั้ง
หมด”  พลงัและความเข็มแข็งทั้งหมดที่ไหลออกมาจากพระเจาเปนแหลงกํ าเนิดภายในซึ่งมีใหแกคุณใน
ยามทีต่องการ ซึง่เปนวัตถุประสงคสํ าคัญของฤทธิ์อํ านาจของพระองคที่กระทํ ากิจภายในตัวคุณ

“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา “การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลว
เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”  เหตุฉะนั้น
ขาพเจาจงึภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต
จะไดอยูในขาพเจา”   2 โครินธ 12:9

เพื่อการรักษาไว
คุณไดรับการรกัษาไวหรือคุมครองไวอยูโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจนกวาจะถึงปลายยุค

“ซ่ึงเปนผูที่ฤทธิ์เดชของพระเจาไดทรงคุมครองไวโดยความเชื่อใหถึง
ความรอด ซ่ึงพรอมแลวที่จะปรากฏในวาระสุดทาย”  1 เปโตร 1:5

เพื่อการฟนจากความตาย
คุณอาศยัอยูในรางกายที่ตองตาย นอกจากวาพระเยซูจะเสด็จกลับมาเสียกอน ฤทธิ์อํ านาจฝาย

วญิญาณนีแ่หละซึ่งกระทํ าใหคุณฟนจากรางกายที่ตองตายกลับคืนสูชีวิต
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“สิง่ทีห่วานลงนั้นไรเกียรติ สิง่ทีเ่ปนขึน้มาใหมก็จะมีศักดิศรี สิ่งที่หวานลง
นัน้ออนกํ าลัง สิง่ทีเ่ปนขึ้นมาใหมก็จะทรงอานุภาพ”  1 โครินธ 15:43

“พระเจาไดทรงชุบใหองคพระผูเปนเจาเปนขึ้นมาใหม และพระองคจะ
ทรงชบุเราทั้งหลายเปนขึ้นมาใหมโดยฤทธิ์เดชของพระองค”  1 โครินธ 6:14

เพื่อการมีชีวิตนิรันดร
ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทํ าใหเรามีชีวิตที่ไมส้ินสุด

“ผูซ่ึงถกูสรางไมใชตามกฏบัญญัติของมนุษยเนื้อหนัง แตตามฤทธิ์อํ านาจ
ของชีวิตอันไมสิ้นสุด” ฮีบรู 7:16

หมายเหตุ : ภาษาไทยแปลไมตรงกับพระคัมภีร คิง เจมส

เพื่อสิ่งทั้งหมด
ส่ิงทัง้หมดทีใ่หชีวิตและมีธรรมไดใหแกคุณโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

“ดวยเห็นแลววาฤทธิ์เดชของพระองคไดใหสิ่งสารพัดแกเราที่จะใหมีชีวิต
และมธีรรม โดยรูจักพระองคผูไดทรงเรียกเราดวยพระสิริและความลํ้ าเลิศของ
พระองค”  2 เปโตร 1:3

จงคดิถงึหลายสิง่ทีเ่กีย่วของในชีวิต จงคิดถึงความดีงามหลายประการที่เกี่ยวของในความมีธรรม
(เชื่อฟงพระเจา)

จดุประสงคของฤทธิ์อํ านาจจากสวรรคก็คือ เพื่อมอบส่ิงเหลานี้แกคุณคือ สิง่สารพัดทุกสิ่ง
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที 6
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. อํ านาจฝายวิญญาณแตกตางจากอํ านาจฝายโลกอยางไร



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 6 -69 -

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงใหขอพระคมัภีรอางอิงซึ่งสอนวาหลักการของโลกนั้นตรงขามกับหลักการของอาณาจักรของ
พระเจา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. คุณไดศึกษาถงึจดุประสงคของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณในบทเรียนนี้ จงเขียนยอหนาสั้นๆ สรุป
วาคณุไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับจุดประสงคสัก 3 ประการ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6
1. พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระเปนเจาทรงรวมงานกับเขา

และทรงสนบัสนนุคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20

2. อํ านาจถกูใชในโลกนี้เพื่อจุดประสงคที่เห็นแกตัว แตอํ านาจฝายวิญญาณนั้นถูกใชเพื่อจุด
ประสงคฝายวิญญาณ และเพื่อการขยายอาณาจักรของพระเจา



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 6 -70 -

3. “พระเยซทูรงเรยีกเขาทั้งหลายมาตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครองคนตางชาติยอมเปนเจา
เหนอืเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํ านาจบังคับ

แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตองเปนผู
ปรนนบัิติทานทั้งหลาย

ถาผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน””  มทัธวิ 20:25-27

4. คุณอาจเขยีนจุดประสงคใดๆ ก็ไดที่กลาวไวในหนา 57 ถึง 64  จงตรวจสอบบทสรุปของคุณกับส่ิง
ทีไ่ดกลาวไวในหนาเหลานั้น



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 6 -71 -

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. พระเยซูตรัสวาผูเชื่อจะท ํากิจการทีพ่ระองคไดทรงกระทํ า จงอานตลอดหนังสือ มาระโก ลูกา และ

ยอหน และเขยีนล ําดับของงานตางๆ ที่พระเยซูทรงกระทํ า ทั้งหมดนี้คือ กิจการที่คุณสามารถทํ า
ไดโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

2. ตอไปนีเ้ปนรายการจุดประสงคของฤทธิ์อํ านาจซึ่งไดกลาวไวในบทนี้ จงประเมินคาระดับฝายจิต
วญิญาณของคุณ จุดประสงคเหลานี้มีขอใดที่ปรากฏในชีวิตและการรับใชของคุณ

เพื่อความรอด
เพือ่การทํ ากิจการของพระเจา
เพือ่เปดเผยอาณาจักรของพระเจา
เพื่อปรนนิบัติรับใชผูอ่ืน
เพือ่ปองกันความผิดพลาดฝายวิญญาณ
เพื่อการเสริมสราง
เพือ่ท ําใหพระเจากระทํ ากิจในเราได
เพื่อการคุมครองรักษาไว
เพือ่การมีชีวิตนิรันดร
เพือ่การเปนพยาน
เพื่อเปดเผยใหรูจักรพระเจา
เพือ่ยนืยันพระวจนะของพระเจา
เพือ่การตอสูในสงครามฝายวิญญาณ
เพือ่มชีัยชนะเหนือความบาป
เพือ่สรางความเต็มใจ
เพือ่เปนพลังฝายวิญญาณ
เพือ่การฟนขึ้นจากความตาย***
เพือ่ใหทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตและความมีธรรม

***(เพือ่การฟนจากความตายนั้น คุณยังไมไดประสบกับขอนี้ แตถาคุณเปนผูเชื่อและคุณตาย
กอนทีพ่ระเยซูจะเสด็จกลับมา คุณก็แนใจในขอนี้ได)

3. กษตัริยดาวิด กลาวเสมอๆ ถึง “กจิการ” ของพระเจาในหนังสือสดุดี จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้

สดุดี 8:6; 9:l; l4:l; 26:7; 28:5; 33:4,l5; 40:5; 46:8; 66:3,5; 7l:l7; 73:28; 75:l; 77:ll;
78:4,7,ll,32; 86:8; 92:4,5; l03:22; l04:l3,24,3l; l05:2,5; l06:l3,22,35,39; l07:8,l5,2l,22,24,3l;
lll:2,4,6,7; ll8:l7; ll9:27; l38:8; l39:l4; l4l:4; l43:5; l45:4,5,9,l0,l7


