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บทที่ 18
จะมีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดอยางไร
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายวาจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตและการรับใชของ
คุณไดอยางไร
- บอกเปาหมายของคริสตจักรในสวนที่สัมพันธกับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ
- อธิบายวา ฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นไดอยางไร
- มีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณในชีวิตและการรับใชของคุณเอง

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่
ประกอบนั้น” มาระโก 16.20

คํานํา
คุณไดเรียนรูห ลักการหลายประการของฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณในหลักสูตรนี้ ในบทนี้ หลักการ
เหลานีไ้ ดสรุปไวเพื่อเปนแนวทางสุดทาย ชวยใหคณ
ุ มีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณที่เรียนมา
ได
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รับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ
ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณไมใชสิ่งที่คุณทําขึ้นมาไดโดยทางอารมณ คุณไมไดมาโดยการเรียนรู
จากพระคัมภีร แมกระทั่งความรูเกี่ยวกับหลักการของฤทธิ์อํานาจก็ไมไดรับประกันวาคุณจะไดรับฤทธิ์
อํานาจฝายวิญญาณ
ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณไหลมาจากแหลงที่มาของมัน พระเยซูทรงเปรียบไดกับเถาองุน คุณเปน
แขนงฝายวิญญาณ คุณไมสามารถทําใหเกิดฤทธิ์อํานาจไดดวยตัวคุณเอง พระองคทรงเปนชีวิตซึ่งไหลมา
จากทีซ่ งึ่ เปนกําเนิดของฤทธิ์อํานาจ เพียงแตคุณยอมใหฤทธิ์อํานาจของพระองคไหลผานตัวคุณ
“เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่เขาสนิทอยูในเราและเราเขา
สนิทอยูใ นเขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทําสิ่งใดไม
ไดเลย” ยอหน 15.5
ตอไปนีค้ อื แนวทางเพื่อใหมีประสบการณกับการประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ

1. ถืออดและอธิษฐาน
มาหาตอหนาพระเจาและถอมตัวลงโดยการถืออดและอธิษฐาน พระเจาทรงสัญญาที่จะฟงเมื่อ
เราเขามาตอหนาพระองคดวยทาทีเชนนี้
“ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลง และ
อธิษฐานและแสวงหาหนาของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟงจาก
สวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย”
2
พงศาวดาร 7.14
อยาไลตามหาทีฤ่ ทธิอ์ านาจนั
ํ
้นเอง คุณจะเตรียมตัวใหเปนชองทางซึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจาจะ
ไหลผานไดโดยการอธิษฐานและการถืออด

2. รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่ แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการ 1.8

3. ใชความเชื่อออกไป
โดยความเชื่อ จะไดรับฤทธิ์อํานาจตามพระสัญญาของพระองค
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“ดูเถิด เราไดใหพวกทานมีอํานาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมี
อํานาจใหญยงิ่ กวากําลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทําอันตรายแกทานไดเลย” ลูกา
10.19
“ความเชือ่ คือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจวา สิ่งที่ยัง
ไมไดเห็นนั้นมีจริง” ฮีบรู 11.1
คุณไดรบั ความรอดโดยความเชื่อ คราวนี้จงรับฤทธิ์อํานาจของพระเจาโดยความเชื่อเชนกัน เหตุ
ใดจึงเปนการงายทีจ่ ะรับความรอดโดยความเชื่อ แตยากที่จะวางใจพระเจาเพื่อใหทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจ
อันอัศจรรยของพระองค คือ การรักษาคนเจ็บปวย การขับผี?

4. นําหลักการของฤทธิ์อํานาจในพระคัมภีรมาใช
โดยความเชือ่ จงเริ่มตนนําหลักการของฤทธิ์อํานาจในพระคัมภีรที่คุณไดเรียนรูจากหลักสูตรนี้มา
ใช ซึ่งประกอบดวย
ฤทธิอ์ านาจของข
ํ
าวประเสริฐ กอนอืน่ ชีวติ ของคุณตองรับการเปลี่ยนแปลงโดยทางฤทธิ์อํานาจของ
ขาวประเสริฐ การสํานึกผิดกลับใจเปนพื้นฐานของฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณที่แทจริง
ฤทธิอ์ านาจของพระวิ
ํ
ญญาณบริสุทธิ์ จะไดรบั ฤทธิ์อํานาจภายหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ
ลงมาเหนือคุณ
ฤทธิอ์ ํานาจของความรัก ของประทานฝายวิญญาณใดๆ หรือการสําแดงใดๆ ของฤทธิ์อํานาจจะไรผล
หากปราศจากความรัก
การเจิมของฤทธิ์อํานาจ การเจิมนีเ้ องซึ่งจะหักแอกออกเสีย คุณไมสามารถทําไดดวยกําลังและ
อํานาจของคุณเอง
ฤทธิอ์ านาจ
ํ
ความเชื่อและการงาน สิง่ เหลานีแ้ ยกจากกันไมได เปนฤทธิ์อํานาจโดยทางพระนามของ
พระองค
พระนามของพระเยซู คุณมาดวยสิทธิอานาจของพระองค
ํ
เปนฤทธิ์อํานาจโดยทางพระนามของพระ
องค
ฤทธิอ์ านาจของการอธิ
ํ
ษฐาน การอธิษฐานและการถืออดมีผลตอฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ
ฤทธิอ์ ํานาจของพระวจนะ จงพูดพระวจนะของพระองคไมใชของคุณ พระวจนะของพระองคจะไมกลับ
มาเปลาๆ แตจะสําเร็จตามจุดประสงคที่สงออกไป
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ภายใตสิทธิอํานาจ จงอยูภ ายใตสทิ ธิอํานาจ เพื่อที่คุณจะทําหนาที่ดวยสิทธิอํานาจนั้น
ฤทธิอ์ านาจของการฟ
ํ
นจากความตาย จงมีประสบการณเสียเดี๋ยวนี้ในรางกายที่ตองตายของคุณ
การมีสว นในความทุกขยากของพระองค คุณมีฤทธิอ์ านาจในท
ํ
ามกลางความทุกขยากเชนเดียวกับมี
ฤทธิอ์ านาจเหนื
ํ
อความทุกขยาก ความกดดันที่ใหญกวายอมกอใหเกิดฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญกวา
เปลีย่ นประสบการณที่เจ็บปวดใหเปนโอกาสที่จะสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา

ฤทธิ์อํานาจที่มีรวมกัน
ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณนั้นผูเชื่อแตละคนตองมีประสบการณ แตไมไดนําไปใชเปนอิสระจาก
พระกายของพระคริสต
เปนแผนการของพระเจาวาคริสตจักรจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจฝาย
วิญญาณรวมกัน คริสตจักรตองเปนศูนยกลางของการสําแดงของฤทธิ์อํานาจของพระองค
วันหนึง่ พระเยซูเสด็จเขาไปในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม และพบวาผูนําของที่นั่นขายวัว แกะ
และนกเขา เขาทําการคาขายไดกําไรงามจากคนที่ตองการสัตวไปถวายบูชา เขาใชพระวิหารเปนศูนย
กลางของการคาขาย
พระเยซูทรงใชแสขับไลคนเหลานี้ออกไปจากพระวิหาร พระองคเทเงินและควํ่าโตะ พระองคตรัส
วา
“มีพระวจนะเขียนไววา นิเวศของเราควรจะเปนนิเวศอธิษฐาน แตเจาทั้ง
หลายมากระทําใหเปนถํ้าของพวกโจร” ลูกา 19.46
ในปจจุบนั นีค้ ริสตจักรไดกลายเปนศูนยกลางของสังคม เปนสถานที่ของการพักผอนและสามัคคี
ธรรม เปนศูนยกลางของการแจกจายอาหารและการบันเทิง
เราอาจทํากิจกรรมเหลานี้ได แตไมใชเปาหมายแทจริงของพระเจาสําหรับคริสตจักร คริสตจักร
อาจเปนศูนยกลางของการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร และยังคงพลาดเปาหมายของพระเจา ถา คริ
สตจักรยังไมไดชวยเหลือในความตองการของมนุษยที่อยูภายนอกคริสตจักร
พระวิหารทีพ่ ระเยซูทรงชําระไดกลายเปนศูนยกลางของการคาขาย แตพระเยซูทรงอธิบายจุด
ประสงคของคริสตจักรไวในคําอุปมาใน ลูกา 14.16-24
ในคําอุปมานี้ นายของบานบอกคนใชวา
“จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ ตรอกนอยในเมือง พาคนจน คนพิการ
คนตาบอดและคนเขยกเขามาที่นี่
จงออกไปตามทางใหญ ซอกนอย และเรงเราเขาใหเขามา เพื่อเรือนของ
เราจะเต็ม” ลูกา 14.21, 23
คริสตจักรตองเต็มดวยผูคนที่มีความตองการอยางลึกซึ้งของมนุษย ผูเชื่อตองออกไปทุกๆ แหง
ทุกชัน้ ของสังคมและบังคับใหเขามา
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คริสตจักรตองเต็มไปดวยผูเชื่อที่มีฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ ซึ่งจะสรางบรรยากาศรวมกันที่ซึ่ง
พระเจาสามารถสําแดงพระองคเอง คนงอยจะไดรับการรักษา คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกไดยินและ
ฤทธิอ์ านาจของข
ํ
าวประเสริฐจะเปลี่ยนแปลงชีวิต
จําไดไหมถึงคนงอยที่นั่งอยูที่ประตูพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 3) การนมัสการทาง
ศาสนากําลังดําเนินไปภายในพระวิหาร มีพิธีกรรมที่สวยงาม คําอธิษฐานที่ซาบซึ้ง การรองเพลงที่นาฟง
แตไมไดสงั เกตเห็นความตองการของเขา ซึ่งที่นอกประตูนั้นมีคนพิการที่นาสงสารนั่งอยู
ในทีส่ ดุ ชาย 2 คน ซึ่งเปนผูเชื่อในพระเจาซึ่งมีประสบการณกับการประกอบดวยฤทธิ์อํานาจฝาย
วิญญาณเดินผานมา เปโตรกลาวกับเขาวา “จงดูเราเถิด.... ทีเ่ รามีอยูเ ราจะให” ในทันใดนั้น เทาของเขา
และขอเทาก็มีกําลังและเขาไดรับการรักษาโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา
โลกทีข่ ดั สนกําลังมองดูที่เรา มนุษยที่ทนทุกขยากกําลังหันมาดูที่คริสตจักรของพระเยซูคริสต เรา
ตองมีบางอยางที่จะใหแกเขา

กฎของการใชไปและเพิ่มขึ้น
มีหลักการของพระคัมภีรซึ่งเรียกวา “กฎของการใชไปและเพิ่มขึ้น” ซึง่ มีผลตอฤทธิ์อํานาจฝาย
วิญญาณ ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยการนําหลักการนี้มาใชใหเหมาะสม
อานดูคําเปรียบเทียบซึ่งพระเยซูตรัสใน ลูกา 19.12-26 แลวสังเกตดูวา คนรับใชซึ่งใชและเพิ่มพูน
เงินทีใ่ หแกเขานั้นไดรับเงินเพิ่มมากกวาเดิม คนทีไ่ มไดทําอะไรกับเงินนั้นก็สูญเสียเงินไป
“กฎของการใชไปและเพิ่มขึ้น” ก็คือ “จงใชสงิ่ ที่คุณไดรับ และมันจะเพิ่มขึ้น คุณตองใชมันหรือไม
ก็สูญเสียมันไป”
พระเจาประทานฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณแกคุณเพื่อใหคุณปรนนิบัติรับใช ไมใชใหคุณครอบ
ครองเปนใหญ (มัทธิว 20.25-28) ถาคุณใชฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณอยางเหมาะสมแลว การไหลของ
ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณจะเพิ่มขึ้นภายในตัวคุณ คุณจะเห็นการสําแดงของฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญกวาใน
ชีวิตและการรับใชของคุณ
ถาคุณไมใชของประทาน คุณจะสูญเสียมันไป
“เราบอกเจาทั้งหลายวา ทุกคนที่มีอยูแลวจะเพิ่มเติมใหเขาอีก แตผูที่ไม
มี แมวา ซึง่ เขามีอยูนั้นจะตองเอาไปจากเขา” ลูกา 19.26
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 18
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงสรุปแนวทางที่ใหไวในบทเรียนนี้วาจะมีประสบการณกบั ฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดอยางไร

3.

อะไรคือเปาหมายของคริสตจักรในดานที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ

4.

ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณจะเพิ่มขึ้นไดอยางไร
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 18
1.

“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตําบลและพระเปนเจาทรงรวมงานกับเขา
และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบนั้น” มาระโก 16.20

2.

ถืออดและอธิษฐาน รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใชความเชื่อออกไป นําหลักการ
ของฤทธิ์อํานาจในพระคัมภีรมาใช

3.

คริสตจักรตองเปนศูนยกลางของการสําแดงของฤทธิ์อํานาจของพระเจา

4.

คุณตองใชฤทธิ์อํานาจเพื่อเพิ่มพูนฤทธิ์อํานาจนั้น ดูคําอุปมาใน ลูกา 19.12-26
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
ไปนี้

ฤทธิอ์ านาจของพระเจ
ํ
านั้น เราพบไดทางหมายสําคัญและการอัศจรรย จงศึกษาขอพระคัมภีรตอ
อพยพ 15:11
กันดารวิถี 14:22
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:22; 7:19; 11:3; 29:3; 34:11
โยชูวา 3:5
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