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บทที่ 12
หลักการของฤทธิ์อํานาจ 6
พระนามของพระเยซู
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายถึงความสําคัญของชื่อตางๆ ในสมัยพระคัมภีร
- บอกถึงนามทีย่ ิ่งใหญที่สุดเหนือนามทั้งปวง
- บอกถึงความหมายของพระนาม “เยซู”
- อธิบายวาพระเยซูทรงไดรับนามนี้ไดอยางไร
- บอกถึงแนวทางของพระคัมภีรในการใชพระนามของพระเยซู

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เหตุฉะนัน้ พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระ
นามเหนือพระนามทั้งปวงใหแกพระองค
เพือ่ เพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก
จะคุกลงกราบพระเยซู
และเพือ่ ทุกลิ้นจะยอมรับพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา
เปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา” ฟลิปป 2:9-11

อัน

คํานํา
คุณไดเรียนรูถ งึ ฤทธิ์อํานาจและสิทธิอํานาจซึ่งพระเจาประทานใหแกพระเยซูคริสตและรูวา พระ
เยซูทรงมอบหมายฤทธิอ์ านาจประการหนึ
ํ
่งที่พระเยซูทรงมอบหมายใหคือ การใชพระนามของพระองคเอง
บทนีม้ งุ เนนทีฤ่ ทธิ์อํานาจที่มีในพระนามของพระเยซู
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ความสําคัญของชื่อ
ในสมัยของพระคัมภีร ชือ่ ตางๆ มีความสําคัญไมเหมือนกับในปจจุบัน ในวัฒนธรรมสมัยใหม
หลายแหง ชือ่ เปนเพียงเครื่องหมายบอกวาใครเปนใคร แตในสมัยพระคัมภีร ชื่อของคนมีความหมายที่
สําคัญ ชือ่ ที่ตั้งมักจะบอกถึงเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมในขณะที่คนๆ นั้นเกิด บางทีชอื่ อาจแสดงถึงความ
หวังหรือเปนคําพยากรณ (อิสยาห 8:1-4, โฮเชยา 1:4)
เนือ่ งจากความสําคัญของชื่อตางๆ ในสมัยพระคัมภีร พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของคนหลายคน พระ
องคทรงเปลีย่ นชื่อของอับราฮัมโดยคํานึงถึงจุดหมายปลายทางของเขา
“ชือ่ ของเจาจะมิใชอับรามอีกตอไป เจาจะมีชื่อใหมคืออับราฮัม เพราะ
เราใหเจาเปนบิดาของประชาชาติมากมาย” ปฐมกาล 17:5
ชือ่ อับราฮัม แปลวา “บิดาแหงประชาชาติ”
พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของนางซาราย เปน ซาราห และเปลี่ยนชื่อยาโคบเปน อิสราเอล ดวยเหตุ
ผลเดียวกัน
ในพันธสัญญาใหม รูปแบบนี้ยังคงดําเนินตอไป ซีโมนถูกเรียกวา “เปโตร” และเซาโลกลายเปน
“เปาโล” ชือ่ ของเขาเหลานัน้ สะทอนใหเห็นจุดหมายปลายทางของเขาในแผนการของพระเจา
โดยเหตุที่มีความสําคัญอยูในความหมายของชื่อ พระเจาจึงทรงเลือกชื่อพิเศษอยางยิ่งแกพระ
บุตรองคเดียวของพระองค

พระนามของพระเยซู
ชื่อ เยซู ไดถกู มอบแกพระบุตรของพระเจา เมื่อพระองคเสด็จลงมาเปนมนุษยในโลกนี้ ชื่อนี้ถูกตั้ง
ขึน้ ดวยการเชื่อฟงตามคําสั่งของทูตสวรรคองคหนึ่ง ซึ่งบอกแกโยเซฟสามีของมารี มารดาของพระเยซู
“เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทานเปนผูที่
จะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา”มัทธิว 1:21
ชือ่ ของพระเยซู หมายถึง “พระผูชวยใหรอด”
พระเยซูทรงมีชื่ออื่นๆดวย พระองคถูกเรียกทั่วๆ ไปวา “พระเยซูคริสต” “พระคริสต” “พระเยซู”
“พระเยซูพระผูเปนเจา” และ “องคพระผูเปนเจา” (เจานาย-ในภาษาอังกฤษ) ชื่อเหลานี้รวมเขาดวยกัน
ในตําแหนงของ “พระเยซูคริสตจอมเจานาย” (หรือองคพระผูเปนเจาในภาษาไทย) คําวา “คริสต” หมาย
ถึง “ผูถูกเจิม”
ครัง้ หนึง่ พระเยซูถูกเรียกวา “อิมมานูเอล” ซึ่งหมายความวา “พระเจาทรงอยูกับเรา” พระเยซู
ทรงเรียกพระองคเองวา “บุตรมนุษย” และพระองคมักจะถูกเรียกวา “บุตรของพระเจา” ในการเขียนพันธ
สัญญาใหม ยอหนเรียกพระองควา “พระวาทะ” และ “พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา”
มีตาแหน
ํ
งอื่นๆ อีกหลายประการที่มอบใหแกพระเยซูเชน “อาหารแหงชีวิต” “ความสวางของ
โลก” เปนตน รายการของชื่อและตําแหนงเหลานี้ไดใหไวอยางครบถวนในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝาย
วิญญาณ : คูมือของการตอสูฝายวิญญาณ” ชื่อแตละชื่อที่ใหแกพระเยซูเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจ
ฐานะตําแหนงและงานรับใชของพระองค
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แตเจานายของเรานั้นถูกเรียกโดยทั่วไปในชื่อของ “เยซู” ตลอดทั่วทั้งพันธสัญญาใหม ชื่อพระเยซู
นีเ่ องทีเ่ ราอางถึงในบทนี้เพื่อศึกษาถึงฤทธิ์อํานาจที่มีอยูในชื่อดังกลาว
ชือ่ พระเยซูนเี้ องซึ่งบางครั้งรวมเขากับชื่ออื่นๆ ของพระองค ถูกนําไปใชในการสําแดงฤทธิ์อํานาจ
ของพระเจาผานทางผูเชื่อในหนังสือกิจการของอัครทูต

ชื่อตางๆ มีที่มาอยางไร
คนทีย่ งิ่ ใหญไดรับชื่อของเขามาโดยวิธี 3 วิธี

1. โดยกําเนิด
คนบางคนเกิดมาโดยมีชื่อที่ยิ่งใหญ เขาเกิดมาเปนเจาชาย เจาหญิงหรือเปนลูกของหัวหนาเผา
ใหญ เขาอาจเกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงวารํ่ารวยมหาศาล หรือมีอํานาจทางการเมือง เขาไดรับมรดก
ชือ่ ทีย่ ิ่งใหญโดยทางบิดา มารดาของเขา

2. โดยความสําเร็จของการงาน
คนบางคนไดรับชื่อที่ยิ่งใหญเนื่องจากความสําเร็จของตนเอง เขากลายเปนนักเขียนนักประดิษฐ
นักการเมือง และผูนําที่ยิ่งใหญ

3. โดยการไดรับมอบหรือแตงตั้ง
คนบางคนไดชื่อยิ่งใหญเพราะวาเขาไดรับการแตงตั้งจากผูอื่น
ตัวอยางเชน หญิงที่ยากจนคนหนึ่งไดรับชื่อของนักการเมืองที่รํ่ารวย เมื่อเธอไดแตงงานกับเขา
กษัตริยห รือหัวหนาเผาอาจมอบตําแหนงที่สําคัญไดคนใดคนหนึ่งในอาณาจักรหรือเผาของเขา

พระเยซูทรงไดรับชื่อของพระองคมาไดอยางไร
พระเยซูทรงไดรับชื่อของพระองคจาก 3 ทางทั้งหมดเหมือนที่คนใหญโตไดรับในโลกนี้

1. โดยกําเนิด
พระเยซูทรงไดรับพระนามของพระองคโดยกําเนิด โดยการรับมรดกจากพระบิดาของพระองค
“ในโบราณกาลพระเจาไดตรัสดวยวิธีตางๆ มากมายแกบรรพบุรุษของ
เราทางพวกผูเผยพระวจนะ
แตในวาระสุดทายนี้พระองคไดตรัสแกเราทั้งหลายทางพระบุตร ผูซึ่งพระ
องคไดทรงตั้งใหเปนผูรับสรรพสิ่งทั้งปวงเปนมรดก พระองคไดทรงสรางกัลป
จักรวาลโดยพระบุตร
พระบุตรทรงเปนแสงสะทอนพระสิริของพระเจา และทรงมีสภาวะเปน
พิมพเดียวกันกับพระองค และทรงผดุงโลกไวดวยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของพระ
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องค เมื่อพระองคไดทรงชําระบาปแลว ก็ไดประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจาเบื้อง
บน
พระองคทรงยิ่งใหญเหนือเหลาทูตสวรรคมากนัก
พระนามทีป่ ระเสริฐกวานามของทูตสวรรค” ฮีบรู 1:1-4

ดวยวาพระองคทรง

พระเยซูทรงไดรับมรดกชื่ออันยิ่งใหญกวาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในจักรวาล พระนามของพระองคยิ่งใหญ
กวากษัตริยอื่นใด ประธานาธิบดี หรือหัวหนาเผาใดๆ พระนามยิ่งใหญกวาบรรดาทูตสวรรคในสวรรค

2. โดยความสําเร็จของการงาน
พระเยซูทรงไดรบั พระนามของพระองคโดยความสําเร็จของงานที่ทรงกระทํา เพราะวาพระองค
ทรงเอาชนะฤทธิ์อํานาจทั้งมวลของศัตรู
“พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย พระองคไดทรงประจาน
เขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น” ฮีบรู 2:15

3. โดยการมอบหมายหรือแตงตั้ง
พระเยซูทรงไดโดยการที่พระเจาทรงมอบหมายแกพระองค
“เหตุฉะนัน้ พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระ
นามเหนือพระนามทั้งปวงใหแกพระองค
เพือ่ เพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก
จะคุกลงกราบพระเยซู
และเพือ่ ทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อัน
เปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา” ฟลิปป 2:9-11

นามที่ยิ่งใหญที่สุด
หมด

พระนามของพระเยซูเปนนามที่มีอํานาจมากที่สุดในจักรวาล เปนนามที่อยูเหนือนามอื่นๆ ทั้ง
“เหตุฉะนัน้ พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระ
นามเหนือนามทั้งปวงใหแกพระองค” ฟลิปป 2:9
“สูงยิง่ เหนือบรรดาเทพผูครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพ
อาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอยขึ้น มิใชในยุคนี้เทานั้น แตในยุคที่จะ
มาถึงดวย” เอเฟซัส 1:21
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ฤทธิ์อํานาจที่มีในพระนาม
พระเยซูทรงจากสาวกของพระองคไปพรอมกับมอบพันธกิจอันยิ่งใหญคือ การนําขาวประเสริฐไป
บอกแกคนทั่วโลก
พระองคทรงมอบฤทธิ์อํานาจพิเศษแกสาวก เพื่อใหเขาสามารถทําพันธกิจดังกลาวไดสําเร็จ พระ
องคทรงมอบสิทธิอํานาจใหใชพระนามของพระองคเอง
“เพระเยซูจงึ เสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรคก็ดี ใหแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว
เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาใหถอื รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับ
เจาทัง้ หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”” มัทธิว 28:18-20
เมือ่ บุคคลใดมอบชื่อของเขาเองใหแกบุคคลอื่น หมายความวาทั้งสองมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชดิ ตัวอยางเห็นไดจากการที่พระเจาทรงประทานพระนามของพระองคเองแกชาวอิสราเอล
“พระเจาจะทรงตั้งทานใหเปนชนชาติบริสุทธิ์แดพระองค ดังที่พระองค
ทรงปฏิญาณแกทา นแลว ถาทานรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน และดําเนินในมรรคาของพระองค
และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นวาเขาเรียกทานตามพระนามพระเจา”
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:9-10
การถูกสงไปหรือการพูดในนามของคนใดคนหนึ่งก็คือการมีสิทธิอํานาจของบุคคลนั้น
“เพราะฉะนัน้ พระเจาตรัสดังนี้เกี่ยวกับคนตําบลอานาโธทผูแสวงหาชีวิต
ของเจา และกลาววา “อยาเผยพระวจนะในพระนามของพระเจาหรือมิฉะนั้นเจา
จะตองตายดวยมือของเรา”
เพราะฉะนั้น พระเจาจอมโยธาตรัสวา “ดูเถิด
ปวง....”” เยเรมีย 11:21-22

เราจะลงโทษเขาทั้ง

คนชัว่ พยายามฆาเยเรมีย เพราะวาเขาพยากรณในพระนามของพระเจา
พยากรณนนั้ มีสิทธิอํานาจของพระเจาอยูเบื้องหลัง

และเขารูวาการ
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กุญแจทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ อยางหนึ่งที่นําไปสูฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณคือ พระนามของพระเยซู เรามัก
ลมเหลวในการรับใช เพราะวาเราพึ่งพาความสามารถของตนเอง เพื่อปลดปลอยชวยเหลือคนบางคน ชื่อ
ของเราตําแหนงฐานะ หรือสิทธิอํานาจของเราไมมีอํานาจ แตฤทธิ์อํานาจที่แทอยูในพระนามของพระเยซู
การเพียงแตทองบนพระนามของพระเยซูซํ้าแลวซํ้าอีก
อาจเปนคลายกับพิธีกรรมทางศาสนา
กลายเปน “การพูดซํ้าๆ ทีไ่ มมีความหมาย” เหมือนทีพ่ วกฟาริสีและธรรมาจารยกระทําในสมัยของพระ
คัมภีร
พระนามของพระเยซูไมใชวลีที่มีมนตขลัง ฤทธิ์อํานาจในพระนามไมไดอยูที่การทองบนซํ้าๆ คุณ
ตองมีความเชื่อในพระนามนั้น
สาวกของพระองคเนนเรื่องนี้ภายหลังจากการรักษาโรคอยางมหัศจรรย ในกิจการ บทที่ 3 เปโตร
กลาววา
“โดยความเชื่อในพระนามของพระองค พระนามนั้นจึงไดกระทําใหคนนี้
ซึง่ ทานทั้งหลายเห็น และรูจักมีกําลังขึ้น.....” กิจการ 3:16
เรามีพระนามของพระเยซูและทองบนเหมือนสวดมนต แตความเชื่อในพระนามของเรายังออน
แออยู เราจะแกไขไดอยางไร เราจะยายจากการทองพระนามของพระเยซูซํ้าๆ กัน มาสูความเชื่อในพระ
นามซึง่ มีผลใหเกิดฤทธิ์อํานาจไดอยางไร
พระคัมภีรกลาววา
“ฉะนัน้ ความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดขึ้นไดก็
เพราะการประกาศพระคริสต” โรม 10:17
ความเชื่อของคุณในพระนามพระเยซูจะเพิ่มขึ้นไดโดยการฟงวาพระวจนะของพระเจากลาวอะไร
เกีย่ วกับชือ่ นัน้ โดยทางพระวจนะ คุณสามารถเขาใจสิทธิอํานาจที่อยูเบื้องหลังพระนามนั้น และเขาใจ
แนวทางของพระคัมภีรในการใชพระนามของพระองคอยางสมควร

ในพระนามของพระเยซู
พระนามของพระเยซูถูกใชดังตอไปนี้

เพื่อความรอด
ฤทธิอ์ านาจที
ํ
ย่ งิ่ ใหญในพระนามของพระเยซูก็คือ ฤทธิ์อํานาจของความรอดจากบาป ความรอด
นัน้ มาโดยทางพระนามของพระองคเทานั้น
“เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทาน
เปนผูท จี่ ะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา”
มัทธิว
1:21
“ในผูอ นื่ ความรอดไมมีเลย ดวยวานามอื่นซึ่งใหเราทั้งหลายรอดไดไมทรง
โปรดใหมีในทามกลางมนุษยทั่วใตฟา” กิจการ 4:12
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“ผูท วี่ างใจในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษ สวนผูที่มิไดวางใจก็
ตองถูกพิพากษาลงโทษอยูแลว เพราะเขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองค
เดียวของพระเจา” ยอหน 3:18
คุณไมสามารถจะไดรับการอภัยจากบาปของคุณดวยวิธีอื่นใด
พระเยซูเทานั้น

นอกจากโดยทางพระนามของ

คุณจะหาหนทางไปสูพระเจาไมไดนอกจากโดยทางพระเยซู
“พระเยซูตรัสกับเขาวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริงและเปนชีวิต ไมมีผู
ใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา” ยอหน 14:6
ขณะที่เราเสนอขาวประเสริฐ จําเปนทีเ่ ราตองเนนวา ความรอดมาโดยพระนามของพระเยซูเทา
นัน้ การยอมรับพระนามของพระเยซูเปนสิ่งสําคัญสําหรับความรอด
“คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน
เจา และเชือ่ ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด
ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นําไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจาดวยปากก็นําไปสูความรอด” โรม 10:9-10
ฤทธิอ์ านาจที
ํ
ใ่ หเราเปนบุตรของพระเจานั้นมาทางพระนามของพระเยซู
“แตสว นบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระนามของพระองค พระ
องคประทานอํานาจ (ภาษาไทยใชคําวา สิทธิ) ใหเปนบุตรของพระเจา” ยอหน
1:12

เพื่อการชําระใหบริสุทธิ์
ไมเพียงแตคุณไดรับการชําระจากบาปและถูกทําใหชอบธรรมโดยทางพระนามของพระเยซู คุณ
ไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ดวย การชําระใหบริสทุ ธิ์มาโดยทางฤทธิ์อํานาจของพระเจา ซึ่งทํางานตอเนื่องไป
ในตัวคุณเมื่อคุณไดรับความรอดแลว เพื่อทําใหคุณมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได
ใน 1 โครินธ 6 เปาโลพูดถึงความชั่วรายของความบาป เขากลาววา
“แตกอ นมีบางคนในพวกทานเปนคนอยางนั้น แตทานไดรับการชําระ
แลว ไดรบั การทําใหบริสุทธิ์แลว ไดรบั การทําใหเปนผูชอบธรรมในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจา และพระวิญญาณแหงพระเจาของเรา” 1 โครินธ 6:11
กอนหนานี้ ชาวโครินธดําเนินชีวิตในความผิดบาปตางๆ แตเดี๋ยวนี้เขาสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์โดย
การชําระใหบริสุทธซึ่งมาโดยทางพระนามของพระเยซู
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ในการอธิษฐาน
“แมจนบัดนี้ทานยังไมไดขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแลวจะไดเพื่อ
ความชื่นชมยินดีของทานจะมีเต็มเปยม” ยอหน 16:24
“แมบัดนี้” หมายถึงวา จนถึงเวลาที่พระเยซูตรัสคําพูดเหลานี้ สาวกของพระองคยังไมไดขอสิ่งใด
ในพระนามของพระองค
“ในวันนัน้ ทานจะไมถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ถาทานขอสิง่ ใดจากพระบิดา พระองคจะประทานสิ่งนั้นใหแกทานในนามของ
เรา” ยอหน 16:23
ชางเปนคําสัญญาที่ทรงอํานาจเสียนี่กระไร ไมวา เราจะขออะไรในพระนามของพระองค เราก็จะ
ไดรับตามนั้น
แตพระสัญญานี้จะตองไปกันไดกับหลักการอื่นๆ ของการอธิษฐานซึ่งสอนไวในพระคัมภีร เราจะ
ไมนาข
ํ อพระคัมภีรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาโดดๆ โดยไมพจิ ารณาถึงทั้งหมดที่สอนไวเกี่ยวกับหัวขอนั้น
ในพระวจนะของพระเจา
พระคัมภีรสอนวาคุณตองไมขออยางเห็นแกตัว
“ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวังไดไปเพื่อสนองกิเลสตัณหา
ของทาน” ยากอบ 4:3
คุณตองมีชีวิตอยางชอบธรรมตอหนาพระเจา ถาคุณไดทําบาปลงไป
คุณตองสารภาพและ
อธิษฐานขออภัยโทษ
“เหตุฉะนัน้ ทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน และจงอธิษฐาน
เพือ่ กันและกัน เพื่อทานทั้งหลายจะพนโรคภัย คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมี
พลังทําใหเกิดผล” ยากอบ 5:16
คุณไมอาจดําเนินชีวิตตอไปในความบาป และคิดวาเพียงแตคุณขอในพระนามของพระเยซูแลว
คุณจะไดรับตามที่ขอ คําอธิษฐานของคนชอบธรรมเทานั้นที่เกิดผล
“ถาทานทัง้ หลายเขาสนิทอยูในเรา และถอยคําของเราฝงอยูในทานแลว
ทานจะขอสิ่งใดซึ่งทานปรารถนา ก็จะไดสิ่งนั้น” ยอหน 15:7
หมายความวา ถา คุณอยูในพระคริสต คุณขอไดและจะไดตามที่ขอ ถา คุณดําเนินชีวิตดวย
ความเชือ่ ฟงพระวจนะของพระเจา แลวคุณขอไดในพระนามของพระเยซู
การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเปนสิ่งที่ตองเปนไปตามพระประสงค (นํ้าพระทัย) ของพระ
เจาดวย พระเยซูทรงอธิษฐานวา
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“พระบิดาเจา ถาพระองคพอพระทัย ขอใหถวยนี้เลื่อนพนไปจากขาพระ
องคเถิด แตอยางไรก็ดีอยาใหเปนไปตามใจขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองคเถิด” ลูกา 22:42
ดวยความออนแอของมนุษยในเนื้อหนัง พระเยซูไมตองการทนทุกขทรมาน พระองคตองการให
ถวยแหงความทรมานนี้เลื่อนออกไป แตพระองคยอมมอบเจตนาของพระองคตอนํ้าพระทัยของพระเจา
ในบางกรณีที่อธิบายไวชัดเจนในพระคัมภีร
เรารูน าพระทั
ํ้
ยของพระเจาและรูแนนอนวาจะ
อธิษฐานอยางไร แตในบางกรณี เราสามารถแสดงความประสงคของเราอยางที่พระเยซูทรงกระทํา แลว
มอบความตัง้ ใจของเราใหอยูในนํ้าพระทัยของพระเจา (คือ ตองการทําอยางหนึ่ง แตถาพระเจาตองการ
อยางอืน่ เราก็มอบถวายความตั้งใจของเราไปและรับความประสงคของพระเจามาปฏิบัติแทน – ผูแปล)
ทัง้ หมดนีก้ ระทําในพระนามของพระเยซู
คํารองขอซึง่ กระทําในพระนามของพระเยซูนั้น ตองขึ้นอยูกับพระประสงคอันสูงสุดของพระเจา
เราขอตามเหตุผลของมนุษย และไมสามารถแยกแยะหรือเขาใจจุดประสงคที่สูงกวาของพระเจา
“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทัง้ ทางของเจาไมเปนวิถี
ของเรา” พระเจาตรัสดังนี้
“เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกวาทางของเจา
และความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น”” อิสยาห 55:8-9
คุณจะไมรถู ึงนํ้าพระทัยของพระเจาเสมอไปและไมรูแนชัดวาจะอธิษฐานอยางไร เมื่อคุณไมแนใจ
ถึงนําพระทั
้
ยของพระเจา ก็เปนโอกาสดีที่คุณจะอธิษฐานในภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระ
วิญญาณบริสทุ ธจะอธิษฐานเผื่อแทนเราใหเปนไปตามพระประสงคของพระเจา
“ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเรา เมื่อเราออนกําลังดวย
เพราะเราไมรูวา เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวย
ขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่าครวญอธิษฐานไมเปนคํา
และพระองค ผู  ท รงชั น สู ต รใจมนุ ษ ย ก็ ท รงทราบความหมายของพระ
วิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณ
ทรงชวยขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่าครวญอธิษฐานไมเปนคํา
และพระองค ผู  ท รงชั น สู ต รใจมนุ ษ ย ก็ ท รงทราบความหมายของพระ
วิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกขนตามที่ชอบพระ
ทัยพระเจา” โรม 8:26-27
บางคนไมเห็นดวยกับคําสอนพระคัมภีรตอนนี้ เขากลาววา คุณสามารถขอ ทุกสิ่ง ไดในนามของ
พระเยซู แลวเขาจะไดรับตามที่ขอ เมือ่ คุณอธิษฐานดวยความเยอหยิ่งโดยไมไดยอมมอบคํารองขอของ
คุณตอนําพระทั
้
ยของพระเจา พระองคอาจตอบคําขอของคุณแตไมไดเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของ
คุณ พระองคไดทรงกระทําเพื่อชนชาติอิสราเอลดังนี้
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“พระองคทรงประทานสิ่งที่ทานขอ
ทาน” สดุดี 106:15

แตทรงใชโรคผอมแหงมาทามกลาง

คุณตองเขาใจดวยวาเมื่อคุณขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนผูอื่น เจตนาของคนๆ นั้นจะเขามาในสถาน
การณดวย ไมมผี ใู ดสามารถขอบางสิ่งใหกับผูอื่นซึ่งไมใชสิ่งที่เขาตองการ พระเจาไมไดนําเจตนาที่เปน
อิสระของมนุษยออกไป เจตนาหรือความตั้งใจของผูอื่นและความไมเชื่อยอมมีผลตอการที่คุณอธิษฐาน
เผื่อเขา
ในยอหน 17 พระเยซูทรงอธิษฐานดวยคําอธิษฐานที่ยิ่งใหญเกี่ยวกับคนที่พระเจาประทานใหเปน
สาวกของพระเจา คนเหลานี้ไดรับการฝกฝนเหมือนๆ กัน ไดเห็นการอัศจรรยอยางเดียวกัน เขาไดรับพระ
วจนะของพระเจาเรือ่ งเดียวกัน แตถึงกระนั้นคนๆ หนึ่งในพวกเขาก็ไดหลงหายไป ยูดาสยังคงมีเจตนา
รมณของตนเองและทั้งๆ ที่เขาไดเห็นและไดยินทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับพระเยซู เขาก็ไดปฏิเสธพระวจนะ
ของพระเจาดวยความไมเชื่อ
พระเยซูตรัสถึงฤทธิ์อํานาจของการเห็นพองตองกันกับผูอื่นในการอธิษฐานในพระนามของพระ
องควา
“เรากลาวแกทา นทั้งหลายอีกวา ถาในพวกทานที่อยูในโลกสองคนจะรวม
ใจกันขอสิง่ หนึง่ สิ่งใด พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให
ดวยวามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ
ทามกลางเขาที่นั่น” มัทธิว 18:19-20

ในนามของเรา

เราจะอยู

สวนหนึง่ ของคําอธิษฐาน ควรขอบพระคุณพระเจาในพระนามของพระเยซู
“จงขอบพระคุณพระเจาคือ พระบิดาสําหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสตเจาของเรา” เอเฟซัส 5:20
คุณควรขอบพระคุณตอพระนามของพระเยซูดวย
“เหตุฉะนั้นใหเราถวายคําสรรเสริญเปนเครื่องบูชาแดพระเจาตลอดไป
คือ ผลจากปากของเรา จงขอบพระคุณตอพระนามของพระองค” ฮีบรู 13:15
(แปลจากพระคัมภีร คิง เจมส)

ในงานรับใชทุกๆ ดาน
พระนามของพระเยซูตองนําไปใชในทุกดานของงานรับใช
“พระเยซูจงึ เสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา
สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว

“ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
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สอนเขาใหถอื รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับ
เจาทัง้ หลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:18-20
“มีคนเชือ่ ทีไ่ หน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออก
โดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ
เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขา
จะวางมือบนคนไข คนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค” มาระโก 16:17-18
ตามขอพระคัมภีรที่กลาวขางตนนี้ งานรับใชที่จะกลาวตอไปนี้กระทําในพระนามของพระเยซู

หมายสําคัญและการอัศจรรย
หมายสําคัญและการอัศจรรยที่ทรงฤทธิ์อํานาจทุกอยางตองกระทําในพระนามของพระเยซู สาวก
ของพระองคอธิษฐานวา
“บัดนี้พระองคเจาขา ขอโปรดทอดพระเนตรการขูของเขา และโปรด
ประทานใหผูรับใชของพระองคกลาวถอยคําของพระองคดวยใจกลา
ในเมื่อพระองคไดทรงเหยียดพระหัตถของพระองคออกรักษาโรคใหหาย
และไดโปรดใหหมายสําคัญการอัศจรรยบังเกิดขึ้นโดยพระนามแหงพระเยซูผูรับ
ใชบริสุทธิ์ของพระองค” กิจการ 4:29-30

การเทศนาและการสั่งสอน
พระเยซูตรัสวา ฤทธิ์อํานาจและสิทธิอํานาจทั้งปวงไดมอบไวแกพระองคและโดยทางฤทธิ์อํานาจ
นีใ้ หเทศนาและสั่งสอนขาวประเสริฐตามที่ไดรับมอบหมายในพระนามของพระองค
“เหตุฉะนั้น เจาทัง้ หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอน
เขาใหถอื รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว” มัทธิว 28:19-20
“พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรง
ทนทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค
กลับใจใหมรับการยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:46-47

ใหเขา
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โดยเหตุทพี่ วกเขารูสึกนึกถึงฤทธิ์อํานาจในพระนามของพระเยซู ศัตรูของขาวประเสริฐไดเตือน
สาวกของพระองควา
“แตใหเราขูเข็ญหามไมใหพูดอางชื่อนั้นกับผูหนึ่งผูใดเลย เพื่อเรื่องนี้จะ
ไมไดเลื่องลือแพรหลายไปในหมูคนทั้งปวง
เขาจึงเรียกเปโตรและยอหนมาแลวหามปรามเด็ดขาดไมใหพูดหรือสอน
ออกพระนามของพระเยซูอีกเลย” กิจการ 4:17-18
แตเปโตรตอบวา
“ซึง่ ขาพเจาจะไมพูดตามที่เห็นและไดยินนั้นก็ไมได” กิจการ 4:20
สาวกของพระองคไดเปนพยานรูเห็นฤทธิ์อํานาจของพระเจา สิ่งที่เขาเห็นและไดยินในพระนาม
ของพระเยซูนนั้ เปนพลังแหงฤทธิ์อํานาจซึ่งขับเคลื่อนใหเขาทํางานรับใชไดสําเร็จ
คุณไมเพียงแตจะสอนในพระนามของพระเยซู แตคุณตองสอนเกี่ยวกับชื่อนั้นดวย
“แตเมื่อฟลิปไดประกาศขาวประเสริฐ วาดวยแผนดินของพระเจาและ
พระนามแหงพระเยซูคริสตแลว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและ
หญิง” กิจการ 8:12

การบัพติศมา
ผูเ ชือ่ ใหมตองบัพติศมาในนํ้าในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”
มัทธิว 28:19
“เมือ่ เขาไดยนิ อยางนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจา”
กิจการ 19:5
บนพืน้ ฐานของพระนามนั้น ผูเชื่อไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน
เพือ่ พระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย แลวทานจะไดรับพระราชทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์” กิจการ 2:38

การขับผี
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วิญญาณชัว่ หรือมารเปนทูตสวรรคของซาตาน มันเคยเปนทูตสวรรคของพระเจาซึ่งรวมมือกับ
ซาตานในการกบฏตอพระเจา ขณะนี้มันเปนสวนหนึ่งของพลังของซาตานซึ่งกระทําการในโลกนี้ดวยวิธีที่
ชัว่ รายตางๆ
มารสามารถเขามาอยูในผูเชื่อและครอบครองเขา ฤทธิ์อํานาจของมารสามารถกดดันผูเชื่อ แตไม
สามารถครอบครองเขา อํานาจของซาตานตองถูกหักออกโดยพระนามของพระเยซู
“จะมีคนเชือ่ ทีไ่ หน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผี
ออกโดยนามของเรา” มาระโก 16:17
เมือ่ เปาโลเผชิญหนากับผูหญิงซึ่งมีมารครอบครองอยู เขากลาวแกวิญญาณชั่ววา
“ในพระนามของพระเยซูคริสต เอ็งจงออกมาจากเขา” ผีนั้นก็ออกมาใน
เวลานั้น” กิจการ 16:18
คําสอนที่ละเอียดเกี่ยวกับมารจะนําการปลดปลอยมาสูผูที่อยูใตอํานาจและอิทธิพลของมันได
อยางไรนั้น ไดใหไวในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ : คูม อื ของสงครามฝายวิญญาณ”

การรับใชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดใหไวในพระนามของพระเยซู
“แตองคพระผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใชมาใน
นามของเรานัน้ จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได
กลาวไวแกทานแลว” ยอหน 14:26
การพูดภาษาตางๆ (แปลกๆ) โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปนตัวอยางของงานรับใชตางๆ
ของพระองคในขอนี้
“จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น ในนามของเรา....... เขา
จะพูดภาษาแปลก......” มาระโก 16:17
ของประทานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงอํานาจตองกระทําในพระนามของพระเยซู
ของประทานการพูดภาษาแปลกๆ เปนเพียงหนึ่งในของประทานทั้งหลายซึ่งถูกนํามาใชในที่นี้เปนตัวแทน
ของงานรับใชทงั้ หมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะวาเปนประสบการณประการแรกเมื่อทรงประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา

การรักษาโรค
พระนามของพระเยซูถูกนํามาใชในการรักษาโรคแกคนที่เจ็บปวย
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“จะมีคนเชือ่ ทีไ่ หน หมายสําคัญจะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือโดยนามของเรา...
เขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค” มาระโก 16:18
“มีผใู ดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริ
สตจักรมา และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยนํ้ามันในพระ
นามขององคพระผูเปนเจา” ยากอบ 5:14
เมือ่ พระเยซูทรงสิน้ พระชนมบนไมกางเขน พระองคไมเพียงแตทนทุกขทรมานเพราะความบาป
ของคุณเทานัน้ แตโดยความทรมานและการสิ้นพระชนมของพระองค พระองคใหคุณไดรับการรักษาให
หาย
“แตทา นถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ทานฟกชํ้าเพราะ
ความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทําใหเราทั้งหลายสมบูรณนั้น ตกแกทาน ที่
ทานตองชํ้านั้นก็ใหเราหายดี” อิสยาห 53:5
“ทัง้ นีเ้ พือ่ จะใหสําเร็จตามพระวจนะ โดยอิสยาหผูเผยพระวจนะที่วา ทาน
ไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป” มัทธิว 8:17
“พระองคทรงไดรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคที่ตนไม
นัน้ เพือ่ วาเราทั้งหลายจะไดตายจากบาปได และดําเนินชีวิตตามคลองธรรม
ดวยบาดแผลของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย” 1 เปโตร 2:24
เหตุใดเราจึงยอมรับความรอดจากบาปโดยทางพระนามของพระองคไดอยางงายดาย แตเปนการ
ยากสําหรับเราที่จะเชื่อในการรักษาโรคโดยทางพระนามของพระองค
เมือ่ สาวกเผชิญหนากับคนงอยที่ประตูพระวิหาร เปโตรกลาวา
“เงินและทองเราไมมี แตที่เรามีอยูจะใหทานคือในพระนามแหงพระเยซู
คริสตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” กิจการ 3:6
เปโตรรูจ กั ฤทธิอ์ านาจในพระนามของพระเยซู
ํ
เขารูวามีการทรงรักษาโรคในพระนามนั้น เขารูวา
เขามีสทิ ธิอานาจที
ํ
่จะใชพระนามนั้น... “เชนเดียวกับเรามี” ฤทธิอ์ านาจเบื
ํ
้องหลังพระนามนั้น พระเยซูได
มอบหมายแกเขา
เงินทุนเปนสิง่ สําคัญในงานรับใช แตการขาดเงินทุนไมอาจหยุดยั้งงานรับใชที่แทจริงแหงฤทธิ์
อํานาจของพระเจาได เปโตรและยอหนไมมีเงินหรือทอง แตเขายังคงรับใชตอไปดวยฤทธิ์อํานาจทางพระ
นามพระเยซู
คนเหลานี้ไมมีงบประมาณสําหรับ “การโฆษณา” งานรับใชของเขาในกรุงเยรูซาเล็ม แตคนใน
เมืองทุกคนรับรูถึงการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา คุณอานดูไดในกิจการ 3 ถึง 4
ในงานรับใชสมัยใหมหลายๆ แหง ไดมกี ารเนนทีก่ ารหาเงินทุนมากกวาที่จะเนนที่ฤทธิ์อํานาจของ
พระนามพระเยซู การเงินมีความสําคัญในงานรับใชแตควรมุงเนนที่การสําแดงของฤทธิ์อํานาจของพระ
เจาใหมากกวา ฤทธิอ์ านาจทางพระนามพระเยซู
ํ
นั้นไมถูกกระทบกระเทือนโดยการมีหรือไมมีเงินทุน

หลักการของฤทธิ์อํานาจ บทที่ 12

-130 -

เพื่อการปกปองคุมครอง
“จะมีคนเชือ่ ที่ไหน หมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น โดยนามของเรา..... เขา
จะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใดจะไมเปนอันตรายแกเขา” มาระโก 16:17-18
อัครทูตเปาโลไดรับประสบการณจริงๆ กับตัวเราเอง เมื่อเขาถูกงูพิษกัดและเขาไมบาดเจ็บเลย
คุณอานดูไดในกิจการ 28

ในทุกสิ่งทุกอยาง
พระคัมภีรก ลาววาทุกสิ่งทุกอยางที่คุณกระทํา จงทําในพระนามของพระเยซู
“และเมือ่ ทานจะกระทําสิ่งใดดวยวาจาหรือดวยกายก็ตาม จงกระทําทุก
สิง่ ในพระนามของพระเยซูเจา และขอบพระคุณพระบิดาเจาโดยพระองคนั้น”
โคโลสี 3:17
เมือ่ คุณทําทุกสิง่ ในพระนามของพระเยซูแลว แมกระทั่งงานงายๆ ธรรมดาในการปรนนิบัติก็จะ
กลายเปนประสบการณฝายวิญญาณที่มีอํานาจ คุณอาจกวาดพื้นโบสถในพระนามพระเยซู คุณอาจ
เตรียมอาหารสําหรับครอบครัวในพระนามพระเยซู
คุณทําอะไรนั้นไมสําคัญเทาคุณทําสิ่งนั้นอยางไร คุณทําในพระนามของพระเยซูหรือไม

ทนทุกขเพื่อพระนามนั้น
“ถาเขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย.... แตทุกสิ่งที่เขาจะ
กระทําแกพวกทานนั้น ก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไมรูจักพระองคผูทรงใชเรา
มา” ยอหน 15:20-21
เมือ่ สาวกทนทุกขเพราะขาวประเสริฐนั้น
“พวกอัครทูตจึงออกไปใหพนหนาสภาดวยความยินดีที่เห็นวาตนสมจะ
ไดรบั การหลูเกียรติเพราะพระนามนั้น
ทีใ่ นบริเวณพระวิหารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาว
ประเสริฐทุกๆ วันมิไดขาด วาพระเยซูทรงเปนพระคริสต” กิจการ 5:41-42
สาวกคือ คนทีเ่ สีย่ งชีวิตของเขา เพื่อพระนามขององคพระผูเปนเจา (หรือเจานาย)
“พวกขาพเจาจึงพรอมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนและใชเขามายังทาน
ทัง้ หลายพรอมกับบารนาบัสและเปาโล ผูเปนที่รักของเรา
และเปนผูอุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา”
กิจการ 15:25-26
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แมวาพระเยซูทรงสัญญาวาจะใหการคุมครองเมื่อเราทํางานรับใชก็ไมไดหมายความวาสาวกจะ
ไมตอ งทนทุกข เปโตร เปาโลและสิลาสลวนอยูในคุกทุกคน สาวกเหลานีถ้ ูกขวางดวยกอนหินและถูกตี
และเปาโลเคยถูกทิ้งใหตายโดยศัตรูของขาวประเสริฐ
เมือ่ เขาสิน้ สุดงานรับใช คนสวนใหญจะสละชีวิตเพื่อขาวประเสริฐ เปโตรคนเดียวกันนี้ซึ่งไดถูก
ปลอยจากคุกในภายหลังก็เสียชีวิตเพื่อขาวประเสริฐ
ฮีบรู บทที่ 11 กลาวถึงชายและหญิงซึ่งไดรบั การปลดปลอยโดยทางความเชื่อ แตก็ไดบันทึกถึง
เรือ่ งราวของผูที่ตายในความเชื่อเพื่อขาวประเสริฐเมื่องานรับใชของเขาสิ้นสุดลง
เปโตรบอกเราวา
“ถาทานถูกดาวาเพราะพระนามของพระคริสต ทานก็เปนสุข ดวยวาพระ
วิญญาณแหงพระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน” 1 เปโตร 4:14

บทที่ 17

คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับฤทธิ์อํานาจของการมีสวนสามัคคีธรมกับการทนทุกขของพระองคใน

ครอบครองโดยนามนั้น
โดยทางพระนามของพระเยซู คุณจึงไดมีสวนในแผนดินของพระเจา
“ใหขอบพระคุณพระบิดา ผูทรงทําใหเราทั้งหลายสมกับที่จะเขาสวนได
รับมรดกดวยกันกับธรรมิกชนในความสวาง
พระองคไดทรงชวยเราใหพนจากอํานาจของความมืด และไดทรงยายเรา
มาตัง้ ไวในแผนดินแหงพระบุตรที่รักของพระองค” โคโลสี 1:12-13
ในฐานะทีเ่ ปนสวนของอาณาจักรของพระเจา คุณจึงไดรับมรดกคือ ฤทธิ์อํานาจ ซึ่งครอบครอง
ชีวิตของคุณ
“เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว
เปนเหตุใหความตาย
ครอบงําโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย
และรับของประทานคือ ความขอบธรรมก็จะดํารงชีวิตและครอบครองโดยพระ
องคผูเดียวคือ พระเยซูคริสต” โรม 5:17
คุณตองครอบครองชีวิตโดยทางพระนามของพระเยซู คุณตองครอบครองเหนือสถานการณดาน
ลบในชีวติ โดยทางพระนามของพระเยซู คุณตองครอบครองเหนืออํานาจของศัตรูโดยทางพระนามของ
พระเยซู

ขออางอิงประการสุดทาย
ขออางอิงในพระคัมภีรประการสุดทายเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูมีอยูในหนังสือวิวรณ
กลาวถึงวันทีผ่ ูเชื่อจะอยูตอหนาพระผูชวยของเขาในสวรรคและแผนดินโลกใหม

ซึ่ง
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“จะไมมีสิ่งใดถูกสาปแชงอีกตอไป
พระที่นั่งของพระเจาและพระเมษ
โปดกจะตัง้ อยูที่นั่น และบรรดาผูรับใชของพระองคจะนมัสการพระองค
เขาเหล า นั้ น จะเห็ น พระพั ก ตร พ ระองค แ ละพระนามของพระองค จ ะ
ประทับอยูที่หนาผากเขา” วิวรณ 22:3-4
พระนามนั้นเปนที่รักของเรา....
พระนามนัน้ เราใชดวยสิทธิอํานาจเพื่อรับใชและเพื่ออธิษฐาน
พระนามนั้นซึ่งเราครอบครองในชีวิต
พระนามของพระเยซู
....จะกลายเปนสวนของตัวเราตลอดชั่วนิรันดร เราเปนคนซึ่งเปนที่รูจักโดยพระนามนั้น...

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 12
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงอธิบายความสําคัญของชื่อตางๆ ในสมัยพระคัมภีร
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3.

ใครเปนผูสั่งโยเซฟใหตั้งชื่อพระเยซู

4.

ชือ่ ใดที่ยิ่งใหญที่สุดในจักรวาล

5.

พระเยซูทรงไดรับพระนามอันยิ่งใหญอยางไร

6.

คุณจะพัฒนาความเชื่อของคุณในพระนามของพระเยซู
อยางไร

7.

จงอานขอความตอไปนี้และเติมในชองวางเพื่อทําใหคํานั้นสมบูรณ

และฤทธิ์อํานาจของพระนามนั้นได

ก. พระนามของพระเยซูจําเปนสําหรับ ค...............................
ข. เมื่อเราอธิษฐานเพื่อการ ร.................. คนทีเ่ จ็บปวยควรใชพระนามของพระเยซู
ค. การ ช.................................. เปนฤทธิอ์ านาจที
ํ
่จะมีชีวิตบริสุทธิ์โดยทางพระนามของพระเยซู
ง. เราตอง ท...................... และ ส.......................... ในพระนามของพระเยซู
จ. การขับ............................. ตองทําในพระนามของพระเยซู

8.

ฉ. เราตอง บ..................................... ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
จริงหรือไมจริง ถาขอความใดเปนความจริง จงเขียนวา จริง ในชองวางขางหนา ถา ไมจริง ให
เขียนคําวา ไมจริง ในชองวางขางหนา
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

เราตองขอบคุณในทุกสิ่งตอพระนามของพระเยซู
พระเจาทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระเยซู
การปกปองคุม ครองในพระนามของพระเยซูหมายถึงวาเราไมตองทนทุกข
เพื่อพระองคเลย
เราสามารถครอบครองในชีวิตนี้ในพระนามของพระเยซู
เราสามารถขอทุกสิ่งได โดยไมจํากัดในพระนามของพระเยซู และเราจะไดรับ
แนนอน

หลักการของฤทธิ์อํานาจ บทที่ 12

-134 -

คําตอบบททดสอบ บทที่ 12
1.

““เหตุฉะนัน้ พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระนามเหนือพระนามทั้ง
ปวงใหแกพระองค เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก จะ
คุกลงกราบพระเยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อันเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา” ฟลิปป 2:9-11

2.

ชือ่ ในสมัยพระคัมภีรมีความหมายมาก ชื่อที่ตั้งมักจะมาจากสภาพแวดลอมในเวลาที่คนๆ นั้น
กําเนิดมา (ปฐมกาล 19:22) บางครั้งชื่อจะแสดงถึงความหวังหรือคําพยากรณ (อิสยาห 8:1-4,
โฮเชยา 1:4) ชื่อตางๆ เชนอับราม ซาราย ยากอบ เปโตร และเปาโล ถูกเปลี่ยนใหเปนตามแผน
การของพระเจา
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3.

ทูตสวรรคที่พระเจาสงมา

4.

เยซู

5.

พระเยซูทรงไดรับพระนามมาโดย 3 วิธี ซึ่งคนที่ยิ่งใหญในโลกไดรับชื่อของตนคือ โดยกําเนิด จาก
ความสําเร็จ และจากการมอบหมายหรือแตงตั้ง

6.

โดยทางฟงพระวจนะของพระเจา โรม 10:17

7.

ก. ความรอด

ง. การเทศนา สั่งสอน

ข. การรักษา

จ. ผี

ค. การชําระใหบริสุทธิ์

ฉ. บัพติศมา

ก. จริง

ง. จริง

ข. จริง

จ. ไมจริง

8.

ค. ไมจริง

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
รายการตอไปนี้มีขออางอิงทั้งหมดในพระคัมภีรซึ่งกลาวถึงพระนามของพระเยซูในพันธสัญญา
ใหม จงศึกษาตอไปดวยตนเองถึงฤทธิ์อํานาจที่มีในพระนามของพระเยซูโดยใชรายการตอไปนี้
มัทธิว: 1:2l; 1:23; 1:24,25; 10:22; 12:18,21; 18:5; 18:19,20; 19:29; 28:19
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มาระโก: 9:38-41; 16:17-18
ลูกา: 10:17; 24:46-47
ยอหน: 1:12; 2:23; 3:18; 14:13-14; 14:26; 15:16; 15:20-21; 16:23,24,26; 20:31
กิจการ: 2:21; 2:38; 3:6; 3:16; 4:7,8,10,12,17,18; 4:29-30; 5:28,40-42; 8:12; 9:14-16;
9:21,27,29; 10:43; 10:48; 15:25-26; 16:18; 19:5
โรม: 1:5; 10:13
1 โครินธ: 1:2; 1:10; 6:11
เอเฟซัส: 5:20
ฟลิปป: 2:9-11
โคโลสี: 3:17
2 เธสะโลนิกา: 1:12
2 ทิโมธี: 2:19
ฮีบรู: 1:4; 6:10; 13:15
ยากอบ: 5:14
1 เปโตร: 4:14
1 ยอหน: 2:12; 3:23; 5:13
วิวรณ: 19:12,13,16; 22:3-4

