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บทที่ 15
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 9
อยูภายใตสิทธิอํ านาจ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายวาเหตุใดคุณจึงตองอยูภายใตสิทธิอํ านาจเพื่อที่จะใชสิทธิอํ านาจได
- อธบิายวาพระเยซูทรงเปนมนุษยที่มีสิทธิอํ านาจภายใตสิทธิอํ านาจอยางไร
- บอกถงึโครงสรางของสิทธิอํ านาจที่พระเจาทรงวางไวในคริสตจักร
- อธบิายโครงสรางของสิทธิอํ านาจซึ่งพระเจาทรงวางไวในความสัมพันธของการทํ างานรวมกัน
- ใหขอพระคัมภีรอางอิง ซึ่งอธิบายความสัมพันธของผูเชื่อกับผูมีอํ านาจของรัฐบาล

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ทกุคนจงยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํ านาจปกครอง เพราะวาไมมีอํ านาจ

ใดเลยทีม่ไิดมาจากพระเจาและผูที่ทรงอํ านาจนั้นพระเจาทรงแตงต้ังขึ้น”   โรม
13:1

คํ านํ า
ต้ังแตการทรงสรางโลกเปนตนมา พระเจาทรงกระทํ ากิจเพื่อใหเกิดระเบียบขึ้นมา วิธีหนึ่งที่ทรง

กระท ําคอื ทรงวางโครงสรางของสิทธิอํ านาจไวในทุกดานของชีวิต สิทธิอํ านาจที่ยิ่งใหญที่สุดและสูงที่สุด
คือ พระเจาพระองคเอง พระบุตรพระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาทรงวางโครงสรางของสิทธิอํ านาจซึ่งมีผลตอชีวิตของคุณ สิทธิอํ านาจเหลานี้เปนสิ่งสํ าคัญ
ถาคณุปรารถนาทีจ่ะมีอํ านาจฝายวิญญาณ ถาคุณไมยอม “อยูภายใตสิทธิอํ านาจ”  อยางสมควรแลว
คุณจะไมสามารถใชสิทธิอํ านาจออกไปได
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มนุษยที่อยูภายใตสิทธิอํ านาจ
วนัหนึง่ในเมอืงคาเปอรนาอูม พระเยซูทรงพบกับผูนํ าทางทหารคนหนึ่ง เราไมรูวาเขาชื่ออะไร รู

แตวาเขาเปนนายรอยและมีคนไขซึ่งปวยอยู จงอานเรื่องของนายรอยคนนี้ใน มัทธิว 8:5-13 และ ลูกา 7:1-
10 กอนที่จะศึกษาบทนี้ตอไป

นายรอยเปนผูทีอ่ยูใตสิทธิอํ านาจของโรม เขาเองก็มีสิทธิอํ านาจเพราะวาเขาเปนผูนํ าของทหาร
100 คน โดยเหตนุีเ้ขาจงึเขาใจไดทันทีถึงความสัมพันธฝายวิญญาณ ซึ่งพระเยซูคริสตทรงกระทํ าตอพระ
บิดา ซึง่เหมอืนกบัความสัมพันธในทางธรรมชาติในฐานะที่เขาเปนนายรอย

พระเยซทูรงเปนแหลงแหงสิทธิอํ านาจ พระองคปฏิบัติส่ิงตางๆ ดวยสิทธิอํ านาจ พระองคใหอภัย
บาป รักษาคนเจ็บปวย ขับผีออกไปและทํ าการอัศจรรยตางๆ แตพระเยซูยังคงอยูภายใตสิทธิอํ านาจ พระ
องคทรงอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจา พระบิดา

“พระเยซูตรสักบัเขาวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา พระบุตรจะ
กระท ําสิง่ใดตามใจไมได นอกจากที่ไดเห็นพระบิดาทรงกระทํ า เพราะสิ่งใดที่
พระบดิาทรงกระทํ า สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทํ าดวย”  ยอหน 5:19

“เพราะวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด พระองคก็ไดทรง
ประทานใหพระบุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น

และไดทรงประทานใหพระบุตรมีสิทธิอํ านาจที่จะพิพากษาเพราะพระ
องคทรงเปนบุตรมนุษย”  ยอหน 5:26-27

“เพราะวาเราไดลงมาจากสวรรค มิใชเพื่อกระทํ าตามความประสงคของ
เราเอง แตเพื่อกระทํ าตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา”  ยอหน 6:38

“พระเยซูจงึตรัสตอบเขาวา “คํ าสอนของเราไมใชของเราเอง  แตเปนของ
พระองคผูทรงใชเรามา””   ยอหน 7:16

“และพระองคผูทรงใชเรามาก็ทรงสถิตอยูกับเรา พระองคมิไดทรงทิ้งเรา
ไวตามล ําพงั เพราะวาเราทํ าตามชอบพระทัยพระองคเสมอ”  ยอหน 8:29

นายรอยเขาใจถงึอํ านาจของโครงสรางแหงสิทธิอํ านาจนี้ และโดยเหตุนี้เขารูวาไมจํ าเปนที่พระ
เยซจูะตองมาทีบ่านเขาเพื่อรักษาคนใชของเขา เขารูวาพระเยซูทรงมีอํ านาจเพียงพอที่จะเพียงแตพูดถอย
คํ าและโรคกจ็ะไดรับการรักษา  พระเยซูทรงยกยองนายรอยสํ าหรับความเชื่ออันยิ่งใหญของเขาและทรง
รักษาคนใชใหหาย

เมือ่ใดทีม่กีารแสดงสิทธิอํ านาจ เมื่อนั้นก็ยอมมีการถายทอดคํ าสั่งออกไปซึ่งเปนเหตุใหพวก
ธรรมาจารยและพวกฟาริสีถามพระเยซูวา “ทานมีสิทธิอันใดจึงไดทํ าสิ่งนี้ ใครใหสิทธิแกทาน”  มัทธิว
21:23

เมือ่คนเหน็ชวีติทีเ่ตม็ดวยฤทธิ์และสิทธิอํ านาจ เขาก็แสวงหาอยากพบแหลงที่มาของอํ านาจนั้น
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พระเยซูทรงอยูภายใตสิทธิอํ านาจ

พระเจาทรงแสวงหาคนที่จะออกไปพรอมกับสิทธิอํ านาจของพระองค
“และขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจาตรัสวา “เราใชผูใด

ไปและผูใดจะไปแทนเรา.....”  อิสยาห 6:8

พระเจาทรงประทานสิทธิอํ านาจของพระองคขนาดหนึ่งแกชายและหญิงในพันธสัญญาเดิม แต
การเปดเผยอยางเต็มที่ถึงฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระองคมาทางพระเยซูคริสต

พระเยซรููวาพระองคมีสิทธิอํ านาจดังกลาว
“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

สวรรคกดี็ ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว””  มัทธิว 28:18

พระเยซทูรงแสดงวาพระองคมีสิทธิอํ านาจ
“แตเพือ่ทานทั้งหลายจะไดรูวา บุตรมนุษยมีสิทธิอํ านาจในโลกที่จะโปรด

ยกความผดิบาปได”  พระองคจึงตรัสสั่งคนงอยวา “จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไป
บานเถิด””  มัทธิว 9:6

พระเยซทูรงรับสิทธอํิ านาจมาจากพระเจา ดวยสิทธิอํ านาจนั้นพระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํ านาจ
ทัง้มวลของศัตรู

พระเยซทูรงเปนศีรษะของปวงเทพและอํ านาจทั้งมวล (โคโลสี 2:10) เหตุผลก็คือ....
“พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย พระองคไดทรงประจาน

เขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้น”  โคโลสี 2:15

พระเยซทูรงอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจา พระองคมีสิทธิอํ านาจเหนืออํ านาจและสิทธิอํ านาจ
ทัง้มวล

ตามทีคุ่ณไดเรียนมาแลว  พระเยซูทรงมอบหมายสิทธิอํ านาจแกคุณ
“เหมอืนเจาของบานคนหนึ่งที่ออกจากบานไปทางไกล มอบอํ านาจใหแก

บาวทกุคนและใหรูการงานของตนวามีหนาที่อะไร  และไดสั่งนายประตูใหเฝา
บานอยู”   มาระโก 13:34

คุณมาอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเยซู และโดยเหตุนี้คุณก็อยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระบิดา
ดวย นีเ่ปนเหตทุี่คุณอธิษฐานตอพระเจาในพระนามของพระเยซู  ผูเชื่อคือ  คนที่มีสิทธิอํ านาจฝาย
วญิญาณซึ่งอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจา
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สิทธิอํ านาจของพระเจา
คุณไดเรียนรูแลววา พระเจาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจ

“เพราะวาในพระองค สรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น ทั้งในทองฟาและที่แผนดิน
โลก สิง่ซ่ึงประจกัษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังกหรือ
เปนเทพอาณาจักรหรือเปนเทพผูครองหรือศักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสรางขึ้น
โดยพระองคและเพื่อพระองค”   โคโลสี 1:16

พระเจาทรงเปนฤทธิ์อํ านาจที่อยูเบื้องหลังโครงสรางของสิทธิอํ านาจทั้งมวลที่พระองคทรงตั้งไวใน
โลก

“ทกุคนจงยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํ านาจปกครอง เพราะวาไมมีอํ านาจ
ใดเลยทีม่ไิดมาจากพระเจา และผูที่ทรงอํ านาจนั้นพระเจาทรงแตงต้ังขึ้น”

 โรม 13:1

นอกเหนอืจากสทิธอํิ านาจสูงสุดของพระเจาแลว  ผูเชื่อยังอยูภายใตสิทธิอํ านาจอื่นๆ ที่พระองค
ทรงตัง้ไว ประกอบดวยสิทธิอํ านาจในบาน คริสตจักร ที่ทํ างานและรัฐบาล

สถานการณของแตละบุคคลแตกตางกันไป ผูหญิงบางคนไมมีสามี บางคนไมไดทํ างานและไมมี
นายจาง เขาจึงไมรวมอยูในโครงสรางของสิทธิอํ านาจดังกลาว

แตจ ําเปนทีคุ่ณตองรูถึงโครงสรางซึ่งมีความเกี่ยวของกับคุณเพราะวาพระเจาทรงตั้งไว คุณตอง
อยูภายใตสิทธอํิ านาจทีพ่ระองคต้ังไวเพื่อทํ าหนาที่ “ตามสิทธิอํ านาจ”  สิทธิอํ านาจที่ถูกกฎหมายมักจะถูก
มอบหมายจากแหลงที่มาบางประการ

เมือ่คุณอยูภายใตสิทธิอํ านาจ คุณมีแหลงที่ถูกกฎหมาย ซึ่งคุณไดรับสิทธิอํ านาจของคุณมา ตัว
อยางเชน ภรรยาในบานไดรับสิทธิอํ านาจจากสามี มัคนายกและผูปกครองในคริสตจักรไดรับสิทธิอํ านาจ
จากผูทีพ่ระเจาทรงตัง้ไวใหเปนผูนํ าฝายวิญญาณเหนือเขา ลูกจางมีขอบเขตของสิทธิอํ านาจที่นายจางให
ไว  แตวา “คํ าสั่งที่สืบทอดมา” นี้นํ าไปถึงพระเจาผูทรงเปนแหลงของสิทธิอํ านาจทั้งมวล

การกบฏ
สิทธอํิ านาจทกุอยางถูกแตงตั้งโดยพระเจา โดยการติดตามสิทธิอํ านาจกลับข้ึนไปหาแหลงที่มา

เราจะจบลงที่พระเจา
โดยเหตนุีเ้อง การกบฏตอสิทธิอํ านาจจึงปดกั้นการหลั่งไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิต

ของคณุ  เมื่อคุณกบฏตอสูผูที่มีสิทธิอํ านาจก็เทากับวาคุณกบฏตอสูกับพระเจา
“ทกุคนจงยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํ านาจปกครอง เพราะวาไมมีอํ านาจ

ใดเลยทีม่ไิดมาจากพระเจาและผูที่ทรงอํ านาจนั้น พระเจาทรงแตงต้ังขึ้น
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เหตฉุะนัน้ผูที่ขัดขืนอํ านาจนั้นก็ขัดขืนผูซ่ึงพระเจาทรงแตงต้ังขึ้น และผูที่
ขดัขนืนัน้จะตองถูกพิพากษาลงโทษ”  โรม 13:1-2

การทีจ่ะเปนคนแหงสิทธิอํ านาจนั้น คุณตองอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจาและของผูที่พระเจา
ต้ังไวใหมีอํ านาจเหนือคุณ

ตอไปนีเ้ปนโครงสรางของสิทธิอํ านาจที่พระเจาทรงตั้งไว

สิทธิอํ านาจในครอบครัว
โครงสรางแรกของสิทธิอํ านาจที่พระเจาทรงตั้งไวคือ ครอบครัว (ปฐมกาล 1-3) และนี่คือโครง

สรางของพระเจาสํ าหรับครอบครัว
สามี

พระคมัภีรสอนวา สามีควรเปนศีรษะของครอบครัว สิทธิอํ านาจของสามีในครอบครัวตองตั้งอยู
บนความรัก

“เพราะวาสามีเปนศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสตทรงเปนศีรษะของค
รสิตจกัร ซ่ึงเปนพระกายของพระองค และพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอด
ของคริสตจักร

ฝายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอยางที่พระคริสตทรงรักคริสตจักร
และทรงประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร”  เอเฟซัส 5:23, 25

ภรรยา
ภรรยาตองอยูภายใตสิทธิอํ านาจแหงความรักของสามี

“ฝายภรรยา จงยอมฟงสามีของตน เหมือนยอมฟงองคพระผูเปนเจา”  เอ
เฟซัส 5:22

บิดามารดา
ภรรยาและสามีตองมีสิทธิอํ านาจรวมกันเหนือชีวิตของลูกๆ

“ฝายบุตรจงนบนอบเชื่อฟงบิดามารดาของตนในองคพระผู เปนเจา 
เพราะกระทํ าอยางนั้นเปนการถูก

จงใหเกยีรติแกบิดามารดาของเจา นี่เปนพระบัญญัติขอแรกที่มีพระ
สญัญาไวดวย

เพือ่เจาจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผนดินโลก”  เอเฟซัส 6:1-3
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แตบิดามารดาไดรับคํ าเตือนวา
“ฝายทานผูเปนบิดา อยายั่วบุตรของตนใหเกิดโทสะ  แตจงอบรมบุตร

ดวยการสัง่สอนและการเตือนสติตามหลักขององคพระผูเปนเจา”  เอเฟซัส 6:4

สิทธอํิ านาจทกุอยางจะมีความรับผิดชอบตามมาดวย  บิดามารดาตองใชสิทธิอํ านาจแบบพระ
เจาดวยความรัก สามีตองเปนผูนํ าเหมือนที่พระคริสตกระทํ าตอคริสตจักร เขาตองไมจูจี้จุกจิก ใจรายและ
ตองใหภรรยาและลูกปรนนิบัติเขาราวกับเปนทาส เขาตองสัมพันธกับครอบครัวเหมือนพระคริสตกับคริสต
จักร

สามตีองฟงภรรยาของตนเพราะวาภรรยาเปนของประทานจากพระเจาและเปนคูอุปถัมภ (หรือผู
ชวยเหลอื)  ภรรยาจะชวยสามีที่ไมเคยฟงเธอและไมสนใจความเห็นของเธอไดอยางไร มีบันทึกในพระ
คัมภีรซึง่พระเจาบอกผูชายใหฟงภรรยาของตน (อับราฮัม)  และพระเจาตรัสกับภรรยากอนที่จะตรัสกับสามี
(มาโนอาห – ผูวนิจิฉัย 13)  จึงจํ าเปนที่สามีและภรรยาตองตอบสนองตอกันอยางเหมาะสม

โครงสรางของสิทธิอํ านาจแตละอยางตองยุติธรรมและเปนไปดวยความรัก แตโชครายที่ในทุกๆ
โครงสราง สิทธิอํ านาจถูกใชไปในทางที่ผิด และคนมักจะไมปฏิบัติดวยวิธีที่ยุติธรรมและดวยความรัก

เปนสิง่ทีน่าสนใจทีจ่ะสังเกตวา เหตุผลหนึ่งที่พระเจาทรงเรียก อับราฮัม ใหมีความรับผิดชอบที่ยิ่ง
ใหญในการรับใชก็เพราะวา ครอบครัวของเขาอยูในระเบียบที่ดี

โครงสรางแหงสิทธิอํ านาจซึ่งพระเจาทรงวางไวในครอบครัวมีผลกระทบตอการรับใชอยางสํ าคัญ 
ถาครอบครวัไมอยูในระเบียบที่ดีงามแลว เขาจะไมอาจปฏิบัติหนาที่การเปนผูนํ าที่เหมาะสมในการรับใช
ซึง่เปนการรับผิดชอบที่ยิ่งใหญกวาได

เหตุนี้เองพระเจาจึงทรงตั้งครอบครัวที่มีระเบียบเหมาะสมวาเปนคุณสมบัติหนึ่งของการเปนผูนํ า
ในคริสตจักร

“ผูปกครองดูแลนั้นตองเปนคนที่ไมมีใครติได เปนสามีของหญิงคนเดียว
เปนคนรูจกัประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เปนคนสงาเรียบรอย มีอัชฌาศัยดีรับ
แขกดี เหมาะที่จะเปนครู

ตองเปนคนครอบครองบานเรือนของตนไดดี อบรมบุตรธิดาของตนให
อยูในโอวาทและมีใจนอบนอม

เพราะวาถาชายคนใดไมรูจักครอบครองบานเรือนของตน คนนั้นจะดู
แลครสิตจักรของพระเจาอยางไรได”   1 ทิโมธี 3:2, 4-5

“คือต้ังคนที่ไมมีขอตํ าหนิ เปนสามีของหญิงคนเดียว บุตรของเขามีความ
เชื่อและไมมีชองทางใหผู ใดกลาวหาวาบุตรนั้นเปนนักเลงหรือเปนคนดื้อ
กระดาง”  ทิตัส 1:6

พระคมัภีรกลาวถึงคํ าอธิษฐานที่ถูกปดกั้นเมื่อมีความไมลงรอยระหวางสามีและภรรยา

สิทธิอํ านาจในคริสตจักร
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เมือ่เราพดูถงึโครงสรางของสิทธิอํ านาจในคริสตจักร เราไมไดพูดถึงองคการที่มนุษยต้ังขึ้น เราไม
ไดหมายถงึนกิายและวิธีที่เขาบริหารงาน  จางหรือลงมติเลือกผูนํ า  เรากํ าลังอางถึงโครงสรางของ  คริสต
จกัรในพระคัมภีรซึ่งพระเจาทรงตั้งไว

ศีรษะของคริสตจักรคือ พระเยซูคริสตและผูเชื่อคือ.....
“ฝายทานทัง้หลายเปนกายของพระคริสต และตางก็เปนอวัยวะของพระ

กายนั้น”  1 โครินธ 12:27

พระเจาทรงตั้งของประทานพิเศษของการเปนผูนํ าในคริสตจักร
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผย

พระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาล และ
อาจารย”  เอเฟซัส 4:11

ของประทานแหงการเปนผูนํ านี้พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร เมื่อคุณเปนสวนของคริสตจักรทอง
ถิน่ แลวคณุกเ็ขามาอยูภายใตสิทธิอํ านาจของคนที่พระเจาทรงตั้งไวใหเปนผูนํ าในที่นั้น

ผูนํ าพิเศษเหลานี้มีผูปกครองและ/หรือมัคนายกชวยเหลืออยูในคริสตจักรทองถิ่นซึ่งปรนนิบัติภาย
ใตการน ําของผูนํ านี้  คุณอานเรื่องหนาที่และคุณสมบัติของคนเหลานี้ไดใน 1 ทิโมธี 3 และ ทิตัส 1

พระเจาทรงประทานของประทานฝายวิญญาณแกผูเชื่อที่เต็มดวยพระวิญญาณ  ของประทาน
เหลานีต้องท ําหนาที่ในคริสตจักรภายใตสิทธิอํ านาจของผูนํ า โดยมีจุดประสงคเพื่อทํ าใหเจริญขึ้นและเพื่อ
งานการรับใช

คุณอานเกี่ยวกับของประทานไดในขอความตอไปนี้
โรม 12:1-8
1 โครินธ 12:1-31
เอเฟซัส 4:1-16
1 เปโตร 4:7-11
คริสตจกัรคือ รางกายฝายวิญญาณของพระเยซูคริสต สมาชิกแตละคนของคริสตจักรมีความรับ

ผิดชอบตางกนัไป เชนเดียวกับสวนตางๆ ของรางกายมนุษยแตละสวนอยูภายใตการทรงนํ าของศีรษะ
ของคริสตจักรคือ พระเยซูคริสต

ในรางกายมนษุย แตละสวนจะถูกนํ าจากศีรษะ ซึ่งเปนเชนนั้นในรางกายฝายวิญญาณของ   คริ
สตจกัร  จะไมมคีวามเปนอันหนึ่งอันเดียวในรางกายถาปราศจากสิทธิอํ านาจของศีรษะคือ พระเยซูคริสต

สมาชกิของพระกายตางยอมซึ่งกันและกันเชนเดียวกับในรางกายฝายธรรมชาติ เชน เมื่อพูดถึง
การอานหนงัสอืของรางกายธรรมชาติ ตามีสิทธิอํ านาจ เมื่อพูดถึงการเดิน เทามีสิทธิอํ านาจ

สมาชิกของรางกายฝายวิญญาณตองยอมตอกันดวยวิธีเดียวกันนี้เพื่อใหสามารถทํ าหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพในงานรับใช

สิทธิอํ านาจในการทํ างาน
พระคมัภีรแตงตัง้โครงสรางของสิทธิอํ านาจสํ าหรับผูที่ทํ างานไมวาจะเปนลูกจางหรือนายจาง
นายจาง คือ ผูทีเ่ปนนายหรือผูที่รับผิดชอบคนงาน ลูกจางคือ คนงานที่ถูกจางและมีความรับผิด

ชอบทีจ่ะตองทํ างานนั้นๆ
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พระคัมภีรสอนวา
“ฝายพวกทาส จงเชื่อฟงผูที่เปนนายฝายโลกดวยใจเกรงกลัวจนตัวสั่น

ดวยน ําใสใจจริงเหมือนที่กระทํ าแกพระคริสต

ไมเหมอืนอยางคนที่ทํ าแตตอหนา อยางคนที่ทํ าใหชอบใจคน แตจงทํ า
เหมอืนอยางทาสของพระคริสต คือกระทํ าตามชอบพระทัยพระเจาดวยความ
เต็มใจ

จงปรนนบัิตินายดวยจิตใจชื่นบาน  เหมือนกับปรนนิบัติองคพระผูเปน
เจา ไมใชปรนนิบัติมนุษย

เพราะทานรูอยูแลววา ผูใดกระทํ าความดีประการใด ผูนั้นก็จะไดรับ
บํ าเหนจ็อยางนั้นจากองคพระผูเปนเจาอีก ไมวาจะเปนทาสหรือเปนไทย”  เอเฟ
ซัส 5:5-8

งานของคนใชหรือลูกจาง ตองทํ าเหมือนกับองคพระผูเปนเจาเพราะวาพระเจาทรงเปนแหลงของ
ฤทธิอํ์ านาจทั้งมวล

คํ าสอนมใีหแกนายจางดวย  โครงสรางของผูที่อยูในสิทธิอํ านาจใหไวชัดเจนในขอความนี้
“ฝายนายจงกระทํ าตอทาสในทํ านองเดียวกัน คืออยาขูเข็ญเขาเพราะ

ทานกร็ูแลววา พระองคผูทรงเปนนายของเขาและของทานนั้นอยูในสวรรค และ
พระองคไมทรงเลือกหนาผูใดเลย”  เอเฟซัส 6:9

นายจางตองปฏิบัติตอลูกจางอยางยุติธรรม เชนเดียวกับที่เขาไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมจาก
พระเจาผูซึ่งเขาไดรับอํ านาจมา

สิทธิอํ านาจในรัฐบาล
ตามขอความใน มัทธิว 20:25-28  โครงสรางของอํ านาจของโลกไมเหมือนกับโครงสรางในอาณา

จักรของพระเจา
แตแมวาเราเปนผูเชื่อและเปนสวนของอาณาจักรของพระเจา ในขณะเดียวกันเรายังคงอาศัยอยู

ในโลกนี ้เราแตละคนอยูในหมูบานหรือเมืองซึ่งเปนสวนของจังหวัด  รัฐและประเทศ เราแตละคนอาศัยอยู
ภายใตรัฐบาลทองถิ่นและแหงชาติ และมีกฎหมายและผูนํ าของรัฐบาลมีสิทธิอํ านาจเหนือเรา

คุณไดเรียนแลววาพระคัมภีรสอนวาพระเจาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจทั้งหมด โรม บทที่ 13
อธบิายวาสิง่นีม้คีวามสัมพันธกับสิทธิอํ านาจในการปกครองอยางไร จงเปดดูบทนี้ในพระคัมภีร
ขอที่หนึ่ง   สอนวาพระเจาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจทั้งมวลและคุณตองยอมขึ้นตอสิทธิอํ านาจเหลา

นี้

ขอที่สอง     ชีใ้หเหน็วาเมื่อคุณกบฏตออํ านาจเหลานี้ โดยแทจริงแลวก็เทากับคุณกบฏตอพระเจา
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ขอ 3-4    อธบิายวา ผูนํ าของรัฐบาลจะเปนที่นากลัวสํ าหรับคุณก็ตอเมื่อคุณไมเชื่อฟงเขา  ที่แทแลวเขา
เปรียบเหมือนกับ “ผูรับใชของพระเจา”  สํ าหรับคุณ

พระเจาทรงน ําผูนํ ารัฐบาลใหมีอํ านาจและสามารถควํ่ าเขาเสียไดถาทรงประสงคเชนนั้น
“พระองคทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาล  พระองคทรงถอดพระราชาและ

ทรงตัง้พระราชาขึ้นใหม พระองคทรงประทานปญญาแกนักปราชญและทรง
ประทานความรูแกผูที่มีความรอบรู”  ดาเนียล 2:21

“คํ าพพิากษานั้นเปนคํ าสั่งของผูพิทักษ คํ าตัดสินนั้นเปนวาทะขององค
บรสิทุธิ ์ เพือ่ผูที่มีชีวิตอยูจะไดทราบวาผูสุงสุดทรงปกครองอยูเหนือราชอาณา
จกัรของมนษุย และประทานราชอาณาจักรนั้นแกผูที่พระองคจะประทาน และตั้ง
ผูทีด่อยที่สุดใหอยูเหนือ”   ดาเนียล 4:17

ดาเนยีลเลาถงึเรื่องของกษัตริยชื่อเนบูคัดเนสซาร ซึ่งไมรูจักแหลงที่มาของอํ านาจบนโลกนี้ จน
กระทัง่พระเจาทรงสอนเขา

“แตเมือ่พระทัยของพระบิดาผยองขึ้น ฝายจิตวิญญาณของพระองคก็แข็ง
กระดางไป จึงทรงประกอบกิจดวยความเหอเหิม พระเจาทรงถอดพระองคจาก
ราชบลัลงักและทรงริบศักด์ิศรีของพระองคไปเสีย”

พระเจาทรงขับไลเนบูคัดเนสซารไปจากมนุษย  และทรงกระทํ าใหพระ
ทัยของพระองคทานเปนเหมือนใจสัตวปาและทรงใหอยูกับลาปาทรงใหหญา
เสวยเหมอืนโค  และพระกายของพระองคทานก็เปยกนํ้ าคางจากสวรรค”   ดาเนี
ยล 5:20-21

พระเจาทรงสงผูพยากรณมายังกษัตริยอามาซิยาเพื่อสอนเขาเมื่อเขากํ าลังวางแผนที่จะเขาสูรบ
“แตคนของพระเจาคนหนึ่งมาเฝาพระองคทูลวา “ขาแตพระราชา ขออยา

ใหกองทพัอิสราเอลไปกับพระองค เพราะพระเจามิไดทรงสถิตอยูกับอิสราเอล
คือ กับคนเอฟราอิมเหลานี้ทั้งสิ้น

แตถาพระองคคาดหมายวาโดยวิธีนี้ พระองคจะเขมแข็งพอที่จะเขา
สงคราม พระเจาจะทรงเหวี่ยงพระองคลงตอหนาศัตรู เพราะวาพระเจาทรงฤทธิ์
ทีจ่ะชวยไวหรือทิ้งไปได””  2 พงศาวดาร 25:7-8

ขอความนีแ้สดงชดัเจนวา พระเจาทรงตั้งการเปนผูนํ าของรัฐบาล พระองคทรงกระทํ ากิจในการสู
รบของโลกนี้ ยกรัฐบาลหนึ่งขึ้นและควํ่ ารัฐบาลหนึ่งลง

แตวาเหมอืนกบัทีโ่ครงสรางของสิทธิอํ านาจถูกนํ ามาใชในทางที่ผิดในบานหรือคริสตจักร สิทธิ
อํ านาจกถ็กูน ํามาใชผิดทางในรัฐบาลดวย ผูนํ าที่โหดรายไดยึดอํ านาจในหลายๆ ประเทศ เขาปฏิเสธไม
ยอมรับรูวาพระเจาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจและนํ าความทุกขยากมาสูผูเชื่อ
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เมือ่รัฐบาลหรือกฎหมายใดขัดแยงกับส่ิงที่พระวจนะของพระเจาสอนไว คุณตองเชื่อฟงพระเจา
มากกวามนษุย  เมื่อคนบอกสาวกวาเขาตองไมเทศนาในพระนามของพระเยซู

“ฝายเปโตรกับอัครทูตอ่ืนๆ ตอบวา “ขาพเจาจํ าตองเชื่อฟงพระเจายิ่งกวา
เชือ่ฟงมนุษย”  กิจการ 5:29

เขารูวาค ําขอรองนี้ขัดแยงกับพระบัญชาของพระเยซูซึ่งบอกใหเขาเทศนาขาวประเสริฐไปทั่วโลก
ในดานอื่นๆ คุณตอง......

“เหตฉุะนัน้ทานจะตองอยูในบังคับบัญชา มิใชเพราะเกรงพระอาชญาสิ่ง
เดียว แตเพราะจิตที่สํ านึกผิดชอบดวย

เพราะเหตผุลอันเดียวกันทานจึงไดเสียสวยสาอากรดวย  เพราะวาผูมี
อํ านาจนั้นเปนผูรับใชของพระเจาและปฏิบัติหนาที่นี้อยู

ทานจงใหแกทุกคนตามที่เขาควรจะไดรับ จงเสียสวยอากรตามที่ควรเสีย
ภาษตีามทีค่วร ความยํ าเกรงควรแกผูใด จงยํ าเกรงผูนั้น จงใหเกียรติยศแกผูที่
ควรจะไดรับ”  โรม 13:5-7

เพราะเหตทุีรั่ฐบาลมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญและสามารถนํ าอํ านาจไปใชในทางที่ผิดได  คุณ
ตองอธิษฐาน.....

“เพือ่กษตัรยิทัง้หลายและคนทั้งปวงที่มีตํ าแหนงสูง  เพื่อเราจะไดดํ าเนิน
ชวีติอยางเงยีบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอยางนอบนอม”   1 ทิโมธี 2:2

อํ านาจทั้งมวลกลายเปนอํ านาจของพระเจา
พระเจาทรงเปนแหลงของอํ านาจทั้งมวลทั้งในโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ อํ านาจทั้งมวลถูก

มอบหมายจากพระองค พระองคมอบหมายอํ านาจนี้เพื่อใหต้ังโครงสรางในบาน คริสตจักร สถานที่
สาธารณะ ชุมชนและประเทศชาติ

แตจะมาถึงเวลาหนึ่งในอนาคตเมื่ออํ านาจที่มอบหมายใหทั้งหมดจะกลับกลายเปนอํ านาจของ
พระองค

“ตอจากนัน้จะเปนวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรงมอบแผนดินไวแก
พระบดิาเจา เมื่อพระองคไดทรงทํ าลายเทพผูครอง ศักดิเทพและอิทธิเทพหมด
แลว”   1 โครินธ 15:24

“เมือ่สิง่สารพัดถูกปราบใหอยูใตพระองคแลว  เมื่อนั้นองคพระบุตรก็จะ
อยูใตพระเจาผูทรงปราบสิ่งสารพัดใหอยูใตพระองค เพื่อพระเจาจะทรงเปนเอก
เปนใหญในสิ่งสารพัดทั้งปวง”  1 โครินธ 15:28
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 15
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. เหตใุดคณุจงึตองอยูภายใตสิทธิอํ านาจเพื่อที่จะใหสิทธิอํ านาจนั้นออกไป

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. อธบิายวาพระเยซทูรงเปนมนุษยแหงสิทธิอํ านาจซึ่งอยูภายใตสิทธิอํ านาจ (ของพระบิดา) อยางไร
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4. สรุปส่ิงทีคุ่ณเรยีนรูมาเกี่ยวกับโครงสรางของสิทธิอํ านาจที่พระเจาทรงแตงตั้งไวในคริสตจักร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. สรุปส่ิงทีคุ่ณเรยีนรูเกี่ยวกับโครงสรางของสิทธิอํ านาจที่พระเจาทรงตั้งไวในครอบครัว

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. อธบิายโครงสรางของสิทธิอํ านาจซึ่งพระเจาทรงตั้งไวในความสัมพันธของการทํ างาน (นายจาง-
ลูกจาง)

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. ใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายความสัมพันธของผูเชื่อกับสิทธิอํ านาจของรัฐบาล

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. เมือ่คุณกบฏตอสิทธิอํ านาจที่อยูเหนือคุณ แทจริงแลวคุณกํ าลังตอสูกับใคร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15
1. “ทกุคนจงยอมอยูใตบังคับของผูที่มีอํ านาจปกครอง เพราะวาไมมีอํ านาจใดเลยที่มิไดมาจากพระ

เจาและผูที่ทรงอํ านาจนั้นพระเจาทรงแตงตั้งขึ้น”   โรม 13:1

2. คุณตองไดรับสิทธิอํ านาจของคุณจากแหลงที่ถูกกฎหมาย
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3. พระเยซทูรงอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจา ซึ่งเปนแหลงของสิทธิอํ านาจที่พระองคทรงใช โดย
เหตนุีเ้อง พระองคจึงทรงมีสิทธิอํ านาจเหนือความเจ็บปวด  ผีมาร ความบาปและปจจัยธรรมชาติ
ตางๆ

4. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 162

5. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 161

6. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 163

7. โรม 13:1-7

8. พระเจา
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. จงศึกษากิจการ 6:1-6  เพื่อดูตัวอยางของสิทธิอํ านาจที่มีหนาที่ภายในองคการของคริสตจักร

2. ในฟลิปป 4:2  เปาโลขอรองวาใหมีความสงบสุขระหวางนางยูโอเดียและนางสินทิเค เราไมรูวา
เขามคีวามโตแยงเรื่องอะไร แตเมื่อใดที่มีปญหาเกิดขึ้นแสดงวาคนบางคนไมไดยอมตอสิทธิ
อํ านาจอยางเหมาะสม

3. จงอานด ู 1 ซามเูอล 13  ในเรื่องนี้ กษัตริยซาอูลทึกทักเอาสิทธิอํ านาจซึ่งไมใชของเขา ในฐานะ
กษตัริยเขาถวายเครื่องบูชาซึ่งตองกระทํ าโดยผูพยากรณของพระเจาเทานั้น

4. อาน 1 ซามูเอล 15  ที่ตรงนี้ กษัตริยซาอูลกบฏตอสูคํ าสั่งของพระเจาโดยยักยอกเอาของบางสวน
ทีเ่หลอืจากการสูรบกับพวกอะมาเลค

ผลของการกบฏของซาอูลคืออะไร  (ดู 1 ซามูเอล 13:13-14 และ 15:26)

5. อานยอหน 19:10-11  ปลาตคิดวาเขามีอํ านาจเหนือพระเยซู จริงหรือไม

6. จงอานคํ าสอนที่ใหแกสามีและภรรยาใน 1 โครินธ 7

7. อานในกิจการ 23 วา   เปาโลยอมตอสิทธิอํ านาจอยางไร เมื่อเขารูวาบุคคลที่เขาพูดดวยเปนมหา
ปุโรหิตของพระเจา


