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บทที่ 2
แหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขยีนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถงึแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจ
- บอกถงึ 8 วธิทีีพ่ระเจาทรงเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองคบนโลกนี้
- ใหขอพระคมัภีรอางอิงซึ่งอธิบายวาเหตุใดพระเจาเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองคในโลกนี้

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“พระเจาตรสัครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดยินอยางนี้สองครั้งแลววาฤทธานุภาพ

เปนของพระเจา”   สดุดี  62:11

คํ านํ า
การทีจ่ะเขาใจหลกัการของฤทธิ์อํ านาจนั้น เราตองเริ่มจากจุดเริ่มตน เราตองคนพบแหลงที่มา

ของฤทธิ์อํ านาจ “แหลงที่มา” คือ จุดเริ่มตนหรือสถานที่เกิดดั้งเดิม
บทนี้เสนอใหเรารูจักพระเจาที่เที่ยงแทและทรงพระชนมอยูซึ่งเปดเผยในพระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ใน

ฐานะทีท่รงเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจทั้งปวง ดาวิดเขียนไววา
“พระเจาตรสัครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดยินอยางนี้สองครั้งแลว วาฤทธานุภาพ

เปนของพระเจา”

เมือ่พระเจาตรัสส่ิงใดซํ้ า แสดงวาสิ่งนั้นเปนสิ่งสํ าคัญ
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แหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจ
กอนทีท่กุสิง่จะเกิดขึ้น พระเจาทรงเปนอยูแลว ปฐมกาล 1-2  ไดบันทึกจุดเริ่มตนของโลกและสิ่งมี

ชวีติทกุอยางทัง้หมด พระเจาทรงสรางโลกโดยฤทธิ์อํ านาจของพระองค
“ผูทรงสรางโลกดวยฤทธิ์เดชของพระเจา ผูทรงสถาปนาพิภพไวดวยพระ

สติปญญาของพระองค และทรงคลี่ทองฟาออกดวยความเขาใจของพระองค” เย
เรมีย 10:12

“นีคื่อเราเอง ผูไดสรางโลก ทั้งมนุษยและสัตวซ่ึงอยูในโลกดวยฤทธานุ
ภาพใหญยิง่และดวยแขนที่เหยียดออกของเรา และเราจะใหแกผูใดก็ไดสุดแต
เราเห็นชอบ”   เยเรมีย 27:5

“เพราะวาในพระองคสรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้นทั้งในทองฟาและที่แผนดิน
โลก สิ่งซ่ึงประจักษแกตาและซึ่งไมประจกัษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือ
เปนเทพอาณาจกัรหรือเปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้น
โดยพระองคและเพื่อพระองค”  โคโลสี 1:16

โดยที่พระเจาสรางทุกๆ ส่ิง จงึไมมสัีกสิ่งเดียวที่อยูนอกเหนือขอบเขตของฤทธิ์อํ านาจ
“ขาแตพระเจา คือพระองคเอง ผูไดทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก

ดวยฤทธานภุาพใหญยิ่งของพระองค และดวยพระหัตถซ่ึงเหยียดออกของพระ
องค สํ าหรับพระองคไมมีสิ่งใดที่ยากเกิน”  เยเรมีย 32:17

พระเจาทรงเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจเบื้องหลังทุกสิ่งที่เห็นในสภาพปจจุบัน
“องคพระผูเปนเจาของขาพระองคทั้งหลาย พระองคทรงสมควรที่จะได

รบัคํ าสรรเสริญ พระเกียรติและฤทธิ์เดช เพราะวาพระองคไดทรงสรางสรรพสิ่ง
ทัง้ปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสรางขึ้นแลวและดํ ารงอยูตามชอบพระทัย
ของพระองค”  ววิรณ 4:11

“เพราะวาสิง่สารพัดมาจากพระองค โดยพระองค และเพื่อพระองค ขอ
พระสริจิงมีแดพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน”   โรม 11:36

“พระบตุรทรงเปนแสงสะทอนพระสิริของพระเจา และทรงมีสภาวะเปน
พมิพเดียวกนักบัพระองค และทรงผดุงโลกไวดวยพระดํ ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระ
องค เมื่อพระองคไดทรงชํ าระบาปแลว ก็ไดประทบั ณ เบื้องขวาพระเจาเบ้ืองบน”
ฮีบรู 1:3

พระเจาทรงใหเวลาและฤดูกาลอยูในอํ านาจของพระองค
“พระองคตรัสตอบเขาวา “ไมใชธุระของทาน ทีจ่ะรูเวลาและวาระซึ่งพระ

บิดาไดทรงกํ าหนดไว โดยสิทธิอํ านาจของพระองค”  กจิการ 1:7
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โลกและทุกสิ่งในโลกเปนขององคพระผูเปนเจา
“แผนดินโลกกับสรรพสิ่งนั้นเปนของพระเจา ทั้งพิภพกับบรรดาผูที่อยูใน

พภิพนั้น”  สดุดี 24:11

ในปฐมกาล 14:22 พระเจาถูกเรียกวา “เจาของสวรรคและแผนดินโลก” การเปนเจาของสิ่งใดก็
หมายถงึวามีอํ านาจเหนือส่ิงนั้น

มอีาณาจกัรและรฐับาลหลายแหงในโลกนี้ แตอาณาจักรของพระเจานั้นสูงสุด หมายถึงวาพระ
องคทรงปกครองเหนือสารพัดทุกสิ่ง

“พระเจาทรงสถาปนาบัลลังกของพระองคไวในฟาสวรรค และราชอาณา
จกัรของพระองคครองทุกสิ่งอยู”  สดุดี 103:19

“ขาแตพระเจา ความยิง่ใหญ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะ และความโออา
ตระการเปนของพระองค และบรรดาสิ่งที่มีอยูในฟาสวรรคและในแผนดินโลก
เปนของพระองค ขาแตพระเจา ราชอาณาจักรเปนของพระองค และพระองค
ทรงเปนที่ยกยองเปนจอมของสิ่งสารพัด

ทัง้ความมั่งมีและเกียรติมาจากพระองค และพระองคทรงครอบครองอยู
เหนอืทกุสิง่ ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยูในพระหัตถของพระองค และอยูที่
พระหตัถของพระองคที่จะทรงกระทํ าใหใหญยิ่งและประทานกํ าลังแกทั้งมวล”  1
พงศาวดาร 29:11-12

โดยทีพ่ระเจาทรงสรางมนุษย พระองคเพียงผูเดียวจึงทรงมีอํ านาจเหนือวิญญาณของมนุษย
“หามมีนษุยคนใดรั้งจิตวิญญาณไดไม หรือหามีอํ านาจอันใดเหนือวัน

ตายไม การสงครามยอมไมมีการปลดปลอย ความอธรรมยอมไมชวยผูที่ถูกมอบ
ใหไว”  ปญญาจารย 8:8

พระเจาทรงมอํี านาจที่จะรักษาไวซึ่งคนที่ถูกหมายใหถึงตาย
“ขอใหเสยีงครํ่ าครวญของบรรดาเชลย มาอยูตอพระพักตรพระองค

ดวยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค ขอทรงสงวนคนเหลานั้นที่ตองถึงตาย”
สดุดี 79:11

พระเจาทรงเปนที่ใหกํ าลังแกผูที่ออนระอา
“พระองคประทานกํ าลังแกคนออนเปลี้ย และแกผูที่ไมมีกํ าลัง พระองค

ทรงเพิ่มแรง”  อิสยาห 40:29
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“.....คือพระเจาของอิสราเอล พระองคนั้นประทานฤทธิ์และกํ าลังแก
ประชากรของพระองค...”  สดุดี 68:35

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาไมถูกกระทบกระเทือนโดยอํ านาจหรือการขาดกํ าลังของมนุษย
“...ขาแตพระเจา ไมมีผูใดชวยไดอยางพระองค ในการสูรบกันระหวางผูที่

มกี ําลงักบัผูที่ไมมีกํ าลัง....”   2 พงศาวดาร 14:11

พระเจาทรงมฤีทธิ์อํ านาจที่จะปลดปลอย พระคัมภีรเต็มไปดวยบันทึกวาพระเจาทรงปลดปลอย
ประชากรไดอยางไรในเวลาที่เขาตองการ มตัีวอยาง 2 ประการที่พบในหนังสือดาเนียล จงอานดูวาพระ
เจาทรงปลดปลอยผูรับใชของพระองคจากเตาไฟไดอยางไร ในดาเนียล 3 และจากสิงโตในดาเนียล 6

ฤทธิอํ์ านาจของพระองคยิ่งใหญนัก... หมายความวา ไมมีขีดจํ ากัด
“พระเจาทรงกริว้ชา ทรงฤทธานุภาพใหญยิ่ง พระเจาจะไมทรงงดโทษเลย

พระมรรคาของพระองคอยูในลมบาหมูและพายุ และเมฆเปนผงคลีแหงพระบาท
ของพระองค”  นาฮูม 1:3

ฤทธิอํ์ านาจของพระองคดียอดเยี่ยม
“องคผูทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น เราจะคนพบพระองคไมได พระองคยิ่งใหญใน

เรือ่งฤทธานภุาพ ความยุติธรรมและความชอบธรรมอันมากยิ่งใหญพระองคจะ
ไมทรงฝาฝน”  โยบ 37:23

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาเปนนิรันดรกาลไมส้ินสุด เปาโลเขียนวาพระเจา...
“พระองคผูเดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความสวางที่ซ่ึงไมมีคนใดจะ

เขาไปถงึ ผูซ่ึงมนุษยไมเคยเห็น และจะเห็นไมได พระเกียรติและฤทธานุภาพอัน
ถาวรจงมีแดพระองคนั้น อาเมน”   1 ทโิมธี 6:16

ในหนงัสอืฉบับสุดทายของพระคัมภีร เราอานเรื่องราวเหตุการณในอนาคต ในสวรรคเมื่อ...
“....และพระวหิารกเ็ต็มไปดวยควัน ซ่ึงมาจากพระสิริของพระเจา และ

จากฤทธานุภาพของพระองค....” ววิรณ 15:8

และบรรดาทูตสวรรครองขึ้นวา
“และกลาววา “อาเมน ความสรรเสริญ พระสิริ ปญญา คํ าโมทนา พระ

เกยีรต ิ อํ านาจ และฤทธิ์เดชจงมีแดพระเจาของเราตลอดไปเปนนิตย อาเมน””
ววิรณ 7:12
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“แตจากนี้ขาพเจาไดยินเสียงดังกึกกองดุจเสียงฝูงชนจํ านวนมากใน
สวรรครองวา “อาเลลยูา ความรอด พระสิริ และฤทธิ์เดชจงมีแดพระเจาของเรา”
ววิรณ 19:1

ซํ้ าแลวซํ้ าอกี ต้ังแตเร่ิมตนจนจบลงในที่สุด พระคัมภีรเนนวา พระเจาทรงเปนแหลงที่มาของฤทธิ์
อํ านาจ

พระเจาทรงเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองคอยางไร

ในพระคมัภีรบันทึกวา พระเจาทรงเปดเผยพระองคในโลกนี้อยางไร ตอไปนี้เปนวิธีตางๆ ที่พระ
เจาทรงเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองค

โดยทางธรรมชาติ
พระเจาทรงเปดเผยพระองคเองในธรรมชาติ ตนไมและสัตว หบุเขาและภูเขา นํ้ าและทะเลทราย

และแมแตทองฟาเบื้องบนลวนเปนเครื่องหมายสํ าคัญที่มองเห็นไดของฤทธิ์อํ านาจแหงการทรงสรางของ
พระงอค

“จงสรรเสรญิพระเจาเถิด จงสรรเสริญพระเจาในสถานนมัสการของพระ
องค จงสรรเสริญพระองคในพื้นฟาอันอานุภาพของพระองค”   สดุดี 150:1

พระองคผูทรงสถาปนาภูเขาดวยกํ าลังของพระองค ทรงคาดพระองคไว
ดวยอานภุาพ ผูทรงระงับเสียงอึงคะนึงของทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื่นทะเล”
สดุดี 65:6-7

พระเจาทรงอยูในลม ทะเล และภูเขา
“พระองคทรงกระทํ าใหลมตะวันออกพัดในฟาสวรรค และทรงนํ าลมใต

ออกมาดวยฤทธิ์ของพระองค”  สดุดี 78:26

“...พระมรรคาของพระองคอยูในลมบาหมูและพายุ และเมฆเปนผงคลี
แหงพระบาทของพระองค

พระองคทรงหามทะเล ทรงกระทํ าใหมันแหง ทํ าใหแมนํ้ าทั้งหลายแหง
ไป...

ตอเบือ้งพระพักตรพระองค ภูเขาก็สั่นสะเทือน และเนินเขาก็ละลายไป

แผนดินก็เริศรางตอเบื้องพระพักตรพระองค เออ ทั้งโลกและสิ่งที่อาศัย
อยูในโลกดวย”  นาฮูม 1:3-5

พระองคทรงควบคุมสวนประกอบตางของธรรมชาติ
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“เมือ่พระองคทรงเปลงพระสุรเสียง ก็มีเสียงนํ้ าคะนองในทองฟา และทรง
กระทํ าให  หมอกลอยขึน้จากปลายพิภพ ทรงกระทํ าฟาแลบเพื่อฝน และทรงนํ า
ลมมาจากพระคลังของพระองค”  เยเรมีย 10:13

โยบ บทที ่38-40 ใหบันทึกรายละเอียดวาพระเจาทรงเปดเผยพระองคเองในโลกธรรมชาติอยางไร
พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคอยางชัดเจน ในธรรมชาติจนกระทั่งมนุษยไมมีขอแกตัวตอการ
ทีไ่มเชื่อในพระองค

“ต้ังแตเริม่สรางโลกมาแลว สภาพที่ไมปรากฏของพระเจานั้น คือฤทธานุ
ภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค ก็ไดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองคได
ทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย”   โรม 1:20

พระวจนะที่เขียนไว
ต้ังแตเร่ิมตนจนถงึบทสุดทาย พระเจาทรงเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองคในพระวจนะที่เขียนไว

เร่ิมต้ังแตฤทธิอํ์ านาจของการทรงสราง จบลงดวยฤทธิ์อํ านาจของพระองคในการทํ าลาย การพิพากษา
และการทรงสรางขึน้ใหมระหวางปฐมกาลและวิวรณ พระวจนะของพระเจาบันทึกถึงการที่ฤทธิ์อํ านาจของ
พระองคทรงกระทํ าการอยางสมํ่ าเสมอในโลกและในชีวิตของชายและหญิง

ไมเพยีงแตเร่ืองราวตางๆ ซึ่งบันทึกไวในพระวจนะจะสะทอนถึงฤทธิ์อํ านาจของพระองค แตพระ
วจนะซึง่เลาเรื่องราวนั้นก็ทรงอํ านาจ

“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ 
คมยิ่งกวาดาบ  สองคมใดๆ แทงทะลกุระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย”   ฮีบ
รู 4:12

การพิพากษา
การพพิากษาของพระเจา เปนสิ่งที่สํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองค ฤทธิ์อํ านาจของพระองคได

สํ าแดงออกครัง้แรกในการพิพากษาเมื่อพระองคทรงตัดสินความบาปของอาดัมและเอวา (ปฐมกาล 3)
และยงัไดสํ าแดงมากขึ้น เมื่อพระเจาทรงทํ าลายโลกทั้งหมดดวยนํ้ าทวมยุคโนอาห (ปฐมกาล 6-

9)
พระคัมภีรเปนบันทึกตอเนื่องของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่สํ าแดงออกโดยการพิพากษาความ

บาป พระองคพพิากษาลงโทษประชากรของพระองคเมื่อเขาทํ าบาป พระองคทรงพิพากษาลงโทษชนชาติ
ทีช่ัว่รายดวย คุณอานเรื่องราวเหลานี้ไดในหนังสือผูวินิจฉัย และหนังสือตางๆ ที่เขียนโดยผูเผยพระวจนะ

แตละครัง้ทีพ่ระเจาทรงพิพากษาลงโทษ พระองคทรงชี้ใหเห็นชัดวาจุดประสงคคือ ประชาชนจะรู
จกัฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  (ตัวอยาง ดูในอพยพ 7:17)

การทรงไถ
ตลอดประวติัศาสตรที่ผานมา พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคโดยทางกิจการที่

มหัศจรรยของการทรงไถ
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แมวาพระเจาทรงพิพากษาอาดามและเอวา แตพระองคก็ทรงหาทางแหงความรอดไวใหแกเขา
(ปฐมกาล 3:15) แมวาพระองคทรงทํ าลายโลกที่ชั่วรายดวยนํ้ าทวม พระองคก็ไดทรงจัดเตรียมเรือแหง
ความปลอดภัยไวดวยแลว  (ปฐมกาล 6-9)

พระเจาทรงไถอิสราเอลจากการเปนทาสในอียิปตโดยฤทธิ์อํ านาจของพระองค
“เพราะพระองคทรงรักบรรพบุรุษของพวกทาน และทรงเลือกพงศพันธุ

ของเขาทัง้หลาย และทรงพาทานออกจากอียิปตดวยพระองคเอง ดวยเดชานุ
ภาพย่ิงใหญของพระองค” เฉลยธรรมบัญญัติ 4:37

พระเจาทรงแตงตั้งผูวินิจฉัย กษตัริย และผูพยากรณซึ่งพระองคทรงใชเขาเพื่อไถประชากรของ
พระองคจากมือของศัตรู เนหะมียกลาวถึงอิสราเอลวา

“เขาเหลานี้เปนผูรับใชและเปนประชากรของพระองค ผูซ่ึงพระองคได
ทรงไถไวดวยฤทธานุภาพยิ่งใหญของพระองค และดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค” เนหะมีย 1:10

แตละครัง้ที่พระเจาทรงไถประชากรของพระองค พระองคทรงมีจุดประสงคเสมอ จุดประสงคนั้นก็
คือ เพือ่สํ าแดงใหรูถึงฤทธิ์อํ านาจของพระองค

“ถึงกระนั้นพระองคยังทรงชวยทานเพราะเห็นแกพระนามของพระองค 
เพือ่พระองคจะใหทราบถึงมหิทธานุภาพของพระองค”  สดุดี 106:8

โดยทางพระเยซูคริสต
แผนการที่ยิ่งใหญที่สุดของการทรงไถของพระเจา ไดถกูเปดเผยโดยทางพระเยซูคริสต ผูซึ่งมนุษย

ทัง้ปวงไดรับการไถจากบาปครั้งเดียวเปนพอ
ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาไดรับการเปดเผย โดยการพยากรณถึงกํ าเนิดของพระเยซูคริสตและการ

ก ําเนดิอนัอศัจรรยของพระองค เราเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระเจาชัดเจนในชีวิต คํ าสอนและการรับใชของ
องคพระผูเปนเจา เชนเดียวกับในการสิ้นพระชนมและการคืนพระชนมของพระองค

การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญของพระเจาอยูในองคพระเยซูคริสต
“และขาพเจาไดยินเสียงดังขึ้นในสวรรควา “บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดช

และราชอาณาจักรแหงพระเจาของเรา และอํ านาจพระคริสตของพระองคไดมา
ถงึแลว เพราะวาผูที่กลาวโทษพวกพี่นองของเราตอพระพักตรพระเจาทั้งกลางวัน
และกลางคืนนั้น ก็ไดถูกผลักทิ้งลงไปแลว””  ววิรณ 12:10

ในบทที่ 4 ของหลักสูตรนี้ คุณจะไดศึกษารายละเอียดวา ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาสํ าแดงออกใน
พระเยซูคริสตอยางไร

โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูทรงสัญญาแกสาวกของพระองควา
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“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะเสดจ็มาเหนอืทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กจิการ 1:8

กิจการบทที ่2 เปนบันทึกถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจาทรงประทานใหตาม
ทีพ่ระเยซทูรงสญัญา พระเจายังคงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะรู
วาพระองคกระทํ าอยางไร เมื่อคุณศึกษาถึงเรื่องฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอไปในหลักสูตรนี้

หมายสํ าคัญเหนือธรรมชาติ
คุณไดเรียนรูแลววาพระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคโดยการพิพากษาและการทรงไถ

ประชากรของพระองค แตพระเจาก็ทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคโดยวิธีเหนือธรรมชาติอ่ืนๆ ดวย คํ า
วา “เหนือธรรมชาติ” หมายความวา มฤีทธิ์อํ านาจนอกเหนือไปจากอํ านาจของโลกธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่งที่
ไมสามารถทํ าโดยอํ านาจของมนุษยได

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทรงสํ าแดงโดยการอัศจรรยแหงการรักษาโรค การปลดปลอยจากอํ านาจ
ของผมีาร คนตายถกูทํ าใหฟน จนแมกระทั่งไฟตกลงมาจากสวรรค พระคัมภีรทั้งเลมเปนบันทึกถึงหมาย
สํ าคญัเหนอืธรรมชาติ ฤทธิ์อํ านาจของพระเจายังคงสํ าแดงโดยทางหมายสํ าคัญเชนนี้อยูในปจจุบัน

ผูเช่ือ
พระเยซทูรงกลาววา หมายสํ าคัญที่ทรงอํ านาจนี้ พระเจาจะทรงกระทํ าโดยผานทางผูเชื่อ

“มคีนเชือ่ทีไ่หน หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออก
โดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ

เขาจะจบังูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขา
จะวางมอืบนคนไข คนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”  มาระโก 16:17-18

ต้ังแตเร่ิมตนพระวจนะที่บันทึกไว พระเจาทรงทํ างานผานทางชายและหญิง มนุษยมีความ
สามารถในเรือ่งของฤทธิ์อํ านาจ ไมเหมือนสิ่งที่ทรงสรางอื่นๆ

พระเจาทรงพพิากษามนุษยชายและหญิงที่ชั่วราย พระเจาทรงใชผูวินิจฉัย ผูพยากรณ กษัตริย
และสุดทายคือ พระเยซูคริสตในแผนการทรงไถ

เมือ่พระเยซคูริสตมาสูโลกนี้เพื่อสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา พระองคประสูติจากหญิงสาวใน
รูปของมนษุย การไถที่ยิ่งใหญที่สุดในจํ านวนการไถทั้งหลายคือ การไถจากบาปซึ่งมาสูโลกโดยผูที่อยูใน
รูปของมนุษย

ภายหลงัจากทีพ่ระเยซูเสด็จคืนสูสวรรค พระเจายังคงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจในโลกนี้โดยทางชาย
และหญงิ หนงัสอืกจิการของอัครทูตเปนบันทึกถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาที่ทรงกระทํ าการผานผูเชื่อทั้ง
หลาย

“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20
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ฤทธิ์อํ านาจของพระเจาทรงสํ าแดงผานทางอํ านาจของขาวประเสริฐเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ชายและหญิง สํ าแดงโดยการอัศจรรยแหงการรักษาโรคและการปลดปลอย  ฤทธิอํ์ านาจของพระองค
แสดงออกมาทั้งๆ ทีม่กีารขมเหงและความยากลํ าบากตางๆ

เมื่อใดก็ตามที่พระเจาทรงแตงตั้งคนๆ  หนึ่งขึ้นมาใหรับใชก็โดยมีจุดประสงคใหแสดงฤทธิ์อํ านาจ
ของพระองค พระเจาตรัสแกโมเสสวา

“แตเหตทุีเ่ราใหเจามีชีวิตอยู ก็เพื่อจะใหเจาเห็นฤทธานุภาพของเรา และ
นามของเราจะไดมีผูประกาศไปทั่วโลก”  อพยพ 9:16

พระเจายังคงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคในปจจุบันผานทางผูเชื่อซึ่งเปนสวนของคริสตจักร
แท  พระองคสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจผานผูนํ าพิเศษที่พระองคทรงตั้งไวในคริสตจักรและโดยการใชของ
ประทานแหงพระวิญญาณใหแกผูเชื่อ คุณจะไดศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นในบทที่ 5  เร่ือง “สิทธิอํ านาจที่มอบ
หมายให”

เหตุใดพระเจาจึงทรงเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองค
เหตใุดพระเจาจึงทรงเปดเผยใหรูถึงฤทธิ์อํ านาจของพระองค เหตุใดพระองคจึงแสดงหมายสํ าคัญ

การอัศจรรยแกมนุษยชาติ
มจีดุประสงคหลายประการที่ฤทธิ์อํ านาจของพระเจากระทํ ากิจในโลกนี้ คุณจะไดศึกษาเรื่องนี้ใน

บทที ่6  “จุดประสงคของฤทธิ์อํ านาจ”
แตวาจุดประสงคหลายประการของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาสามารถสรุปรวมไดในวัตถุประสงค

เพยีงประการเดียว นั่นคือ ต้ังแตแรกเริ่มจุดประสงคมีเพื่อไถมนุษยคนบาปโดยทางพระเยซูคริสต จุด
ประสงคของการเปดเผยใหรูฤทธิ์อํ านาจก็เพื่อดึงดูดคนทั้งหมดเขามาหาพระองคโดยทางพระเยซู

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระ
เจตนารมณของพระองค  ซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุก
สิง่ทัง้ทีอ่ยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต”  เอเฟซัส 1:9-10

“ทัง้นีก้เ็ปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซ่ึงพระองคไดทรง
กระท ําใหสํ าเร็จแลว ในพระเยซูคริสตเจาของเรา”  เอเฟซัส 3:11

สิทธอํ านาจระดับอื่นๆ
พระเจาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจทั้งหมด พระองคทรงเปนผูมีสิทธิอํ านาจที่ยิ่งใหญและสูงสุด

ในจักรวาล
พระเจาทรงแตงตั้งผูมีสิทธิอํ านาจระดับอ่ืนๆ ไวในโลกนี้ พระองคมอบสิทธิอํ านาจแกพระบุตรของ

พระองคคือ พระเยซูคริสต พระองคประทานสิทธิอํ านาจแกผูเชื่อโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจา
ทรงแตงตัง้ผูมีสิทธิอํ านาจระดับตางๆ ไวในสังคม รัฐบาล ธุรกิจ บานและคริสตจักร

ผูมสิีทธอํิ านาจระดับตางๆ นี้ลวนมีความสํ าคัญทั้งสิ้น    การทีจ่ะเขาใจถึงหลักการของฤทธิ์
อํ านาจฝายวญิญาณที่ถูกตอง คุณตองรูถึงโครงสรางของสิทธิอํ านาจที่พระเจาทรงแตงตั้งไว คุณจะศึกษา
ถงึสทิธิอํ านาจแตละอยางตอไป
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แตกอนอืน่คณุตองมุงเนนความสนใจที่ความจริงสํ าคัญซึ่งเปดเผยในพระคัมภีร แมวาพระเจาทรง
เปนแหลงทีม่าของฤทธิ์อํ านาจก็ไมใชจะไมมีผูใดกลามาทาทาย เชนเดียวกับสิทธิอํ านาจระดับอ่ืนๆ ที่พระ
องคทรงแตงตั้งในโลกนี้ก็ถูกทาทายดวย

มอํี านาจของวญิญาณชัว่ซึ่งทาทายสิทธิอํ านาจของพระเจา ซึ่งไมใชเปนสิ่งที่นากลัวหรือเปน
อันตรายตอสิทธอํิ านาจของพระเจาแตอยางใด อยางไรก็ตามมันก็ทํ าสงครามตอสูสิทธิอํ านาจของพระ
องคตลอดเวลา ถาคุณนํ าเอา “หลักการของฤทธิ์อํ านาจ” ในพระคัมภีรเขาไปมีสวนในชีวิตของคุณแลว
คุณกจ็ะถกูทาทายโดยอํ านาจเดียวกันนี้ บทตอไปคือ “ส่ิงเทียมเท็จซึ่งทาทาย” จะกลาวถึงหัวขอนี้

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 2

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. “แหลงที่มา” ของสิ่งใดๆ หมายความวาอยางไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. ใครเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจทั้งปวง

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงบอก 8 วธิซีึง่พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคบนโลกนี้
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5. ประโยคตอไปนี ้ ถกูหรือผิด “พระเจาทรงเปนฤทธิ์อํ านาจเดียวในโลกนี้ไมมีอํ านาจในระดับอ่ืนๆ
อีก”  ขอความนี้                                         (ผิดหรือถูก)

6. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายจุดประสงคสํ าคัญของพระเจาในการทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ
ของพระองคบนโลกนี้

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2
1. “พระเจาตรสัคร้ังหนึ่ง ขาพเจาไดยินอยางนี้สองครั้งแลว วาฤทธานุภาพเปนของพระเจา”   สดุดี

62:11

2. แหลงที่มาของสิ่งใดๆ คือ จุดเริ่มตนหรือกํ าเนิดของสิ่งนั้น

3. พระเจาเที่ยงแทและทรงพระชนมอยูซึ่งพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ไดเปดเผยแกเรา

4. พระเจาทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคในโลกนี้ ดวยวิธีตอไปนี้

- โดยทางธรรมชาติ - โดยทางพระเยซูคริสต

- โดยการพิพากษา - โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

- โดยการทรงไถ - โดยหมายสํ าคัญเหนือธรรมชาติ

- โดยพระวจนะที่เขียนไว - โดยทางผูเชื่อทั้งหลาย

5. ผิด พระเจาทรงเปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจและทรงเปนอํ านาจที่ยิ่งใหญที่สุด แตพระองคได
ทรงแตงตั้งอํ านาจอื่นๆ ไวดวย

6. “พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณของพระองค 
ซึง่พระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต
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ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรค และ
ในแผนดินโลกไวในพระคริสต”  เอเฟซัส 1:9-10

“ทัง้นีก้็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซึ่งพระองคไดทรงกระทํ าใหสํ าเร็จแลวในพระ
เยซูคริสตเจาของเรา”  เอเฟซัส 3:11

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป
1. ดาวดิเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดเทาที่เคยครองชนชาติอิสราเอลมา พระองคสํ านึกวาพระเจาทรง

เปนแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจทั้งมวล

2 ซามูเอล 22:33;   สดุดี 59:ll,l6; 62:ll; 63:2; 65:6; 68:35;  78:26; 79:ll; 90:ll; l06:8; ll0:3;
lll:6; l45:ll; l50:l

ดาวดิแสดงความปรารถนาสวนตัวที่เกี่ยวของกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  ดู สดุดี 71:18

2. ขณะทีคุ่ณศกึษาพระคัมภีร จงจดบันทึกถึงวาพระเจาทรงเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระองคโดย
ผาน 8 วิธีเหลานี้อยางไร

- โดยทางธรรมชาติ - โดยทางพระเยซูคริสต

- โดยการพิพากษา - โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

- โดยการทรงไถ - โดยหมายสํ าคัญเหนือธรรมชาติ

- โดยพระวจนะที่เขียนไว - โดยทางผูเชื่อทั้งหลาย


