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บทที่ 18
จะมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดอยางไร

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายวาจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตและการรับใชของ

คุณไดอยางไร
- บอกเปาหมายของคริสตจักรในสวนที่สัมพันธกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
- อธบิายวา ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นไดอยางไร
- มปีระสบการณกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณในชีวิตและการรับใชของคุณเอง

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ

เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”   มาระโก 16.20

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูหลักการหลายประการของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณในหลักสูตรนี้ ในบทนี้ หลักการ

เหลานีไ้ดสรุปไวเพื่อเปนแนวทางสุดทาย ชวยใหคุณมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่เรียนมา
ได
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รับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณไมใชส่ิงที่คุณทํ าขึ้นมาไดโดยทางอารมณ คุณไมไดมาโดยการเรียนรู

จากพระคมัภีร แมกระทั่งความรูเกี่ยวกับหลักการของฤทธิ์อํ านาจก็ไมไดรับประกันวาคุณจะไดรับฤทธิ์
อํ านาจฝายวิญญาณ

ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณไหลมาจากแหลงที่มาของมัน พระเยซูทรงเปรียบไดกับเถาองุน คุณเปน
แขนงฝายวญิญาณ คุณไมสามารถทํ าใหเกิดฤทธิ์อํ านาจไดดวยตัวคุณเอง พระองคทรงเปนชีวิตซึ่งไหลมา
จากทีซ่ึง่เปนก ําเนิดของฤทธิ์อํ านาจ เพียงแตคุณยอมใหฤทธิ์อํ านาจของพระองคไหลผานตัวคุณ

“เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่เขาสนิทอยูในเราและเราเขา
สนทิอยูในเขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทํ าสิ่งใดไม
ไดเลย”  ยอหน 15.5

ตอไปนีคื้อแนวทางเพื่อใหมีประสบการณกับการประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจ

1. ถืออดและอธิษฐาน
มาหาตอหนาพระเจาและถอมตัวลงโดยการถืออดและอธิษฐาน พระเจาทรงสัญญาที่จะฟงเมื่อ

เราเขามาตอหนาพระองคดวยทาทีเชนนี้
“ถาประชากรของเราผูซ่ึงเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลง และ

อธษิฐานและแสวงหาหนาของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา  เรากจ็ะฟงจาก
สวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย”   2
พงศาวดาร 7.14

อยาไลตามหาทีฤ่ทธิอํ์ านาจนั้นเอง คุณจะเตรียมตัวใหเปนชองทางซึ่งฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจะ
ไหลผานไดโดยการอธิษฐานและการถืออด

2.  รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

จะเสดจ็มาเหนอืทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยเูดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กจิการ 1.8

3. ใชความเชื่อออกไป
โดยความเชื่อ จะไดรับฤทธิ์อํ านาจตามพระสัญญาของพระองค
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“ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมี
อํ านาจใหญยิง่กวากํ าลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทํ าอันตรายแกทานไดเลย”  ลูกา
10.19

“ความเชือ่คอืความแนใจในสิ่งที่เราหวังไว เปนความรูสึกมั่นใจวา สิ่งที่ยัง
ไมไดเห็นนั้นมีจริง”  ฮีบรู 11.1

คุณไดรับความรอดโดยความเชื่อ คราวนี้จงรับฤทธิ์อํ านาจของพระเจาโดยความเชื่อเชนกัน เหตุ
ใดจงึเปนการงายทีจ่ะรับความรอดโดยความเชื่อ แตยากที่จะวางใจพระเจาเพื่อใหทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ
อันอัศจรรยของพระองค  คือ การรักษาคนเจ็บปวย การขับผี?

4. นํ าหลักการของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีรมาใช
โดยความเชือ่ จงเริ่มตนนํ าหลักการของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีรที่คุณไดเรียนรูจากหลักสูตรนี้มา

ใช ซึ่งประกอบดวย
ฤทธิอํ์ านาจของขาวประเสริฐ   กอนอืน่ชวีติของคุณตองรับการเปลี่ยนแปลงโดยทางฤทธิ์อํ านาจของ

ขาวประเสรฐิ การสํ านึกผิดกลับใจเปนพื้นฐานของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณที่แทจริง

ฤทธิอํ์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์    จะไดรับฤทธิ์อํ านาจภายหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ
ลงมาเหนือคุณ

ฤทธิอํ์ านาจของความรัก    ของประทานฝายวิญญาณใดๆ หรือการสํ าแดงใดๆ ของฤทธิ์อํ านาจจะไรผล
หากปราศจากความรัก

การเจิมของฤทธิ์อํ านาจ     การเจมินีเ้องซึ่งจะหักแอกออกเสีย คุณไมสามารถทํ าไดดวยกํ าลังและ
อํ านาจของคุณเอง

ฤทธิอํ์ านาจ ความเชื่อและการงาน   ส่ิงเหลานีแ้ยกจากกันไมได  เปนฤทธิ์อํ านาจโดยทางพระนามของ
พระองค

พระนามของพระเยซู    คุณมาดวยสทิธอํิ านาจของพระองค  เปนฤทธิ์อํ านาจโดยทางพระนามของพระ
องค

ฤทธิอํ์ านาจของการอธิษฐาน    การอธษิฐานและการถืออดมีผลตอฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ

ฤทธิอํ์ านาจของพระวจนะ  จงพดูพระวจนะของพระองคไมใชของคุณ พระวจนะของพระองคจะไมกลับ
มาเปลาๆ แตจะสํ าเร็จตามจุดประสงคที่สงออกไป
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ภายใตสิทธิอํ านาจ   จงอยูภายใตสิทธิอํ านาจ  เพื่อที่คุณจะทํ าหนาที่ดวยสิทธิอํ านาจนั้น

ฤทธิอํ์ านาจของการฟนจากความตาย  จงมปีระสบการณเสียเดี๋ยวนี้ในรางกายที่ตองตายของคุณ

การมสีวนในความทุกขยากของพระองค    คุณมฤีทธิอํ์ านาจในทามกลางความทุกขยากเชนเดียวกับมี
ฤทธิอํ์ านาจเหนอืความทกุขยาก ความกดดันที่ใหญกวายอมกอใหเกิดฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญกวา
เปลีย่นประสบการณที่เจ็บปวดใหเปนโอกาสที่จะสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

ฤทธิ์อํ านาจที่มีรวมกัน
ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณนั้นผูเชื่อแตละคนตองมีประสบการณ  แตไมไดนํ าไปใชเปนอิสระจาก

พระกายของพระคริสต เปนแผนการของพระเจาวาคริสตจักรจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจฝาย
วญิญาณรวมกัน คริสตจกัรตองเปนศูนยกลางของการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระองค

วนัหนึง่พระเยซเูสดจ็เขาไปในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม และพบวาผูนํ าของที่นั่นขายวัว แกะ
และนกเขา เขาทํ าการคาขายไดกํ าไรงามจากคนที่ตองการสัตวไปถวายบูชา  เขาใชพระวิหารเปนศูนย
กลางของการคาขาย

พระเยซทูรงใชแสขับไลคนเหลานี้ออกไปจากพระวิหาร พระองคเทเงินและควํ่ าโตะ พระองคตรัส
วา

“มพีระวจนะเขยีนไววา นิเวศของเราควรจะเปนนิเวศอธิษฐาน  แตเจาทั้ง
หลายมากระทํ าใหเปนถํ้ าของพวกโจร”  ลูกา 19.46

ในปจจบัุนนีค้ริสตจักรไดกลายเปนศูนยกลางของสังคม เปนสถานที่ของการพักผอนและสามัคคี
ธรรม เปนศูนยกลางของการแจกจายอาหารและการบันเทิง

เราอาจทํ ากิจกรรมเหลานี้ได แตไมใชเปาหมายแทจริงของพระเจาสํ าหรับคริสตจักร คริสตจักร
อาจเปนศนูยกลางของการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร และยังคงพลาดเปาหมายของพระเจา ถา    คริ
สตจกัรยงัไมไดชวยเหลือในความตองการของมนุษยที่อยูภายนอกคริสตจักร

พระวหิารทีพ่ระเยซูทรงชํ าระไดกลายเปนศูนยกลางของการคาขาย  แตพระเยซูทรงอธิบายจุด
ประสงคของคริสตจักรไวในคํ าอุปมาใน ลูกา 14.16-24

ในค ําอุปมานี้ นายของบานบอกคนใชวา
“จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ ตรอกนอยในเมือง พาคนจน คนพิการ

คนตาบอดและคนเขยกเขามาที่นี่

จงออกไปตามทางใหญ ซอกนอย และเรงเราเขาใหเขามา เพื่อเรือนของ
เราจะเต็ม”  ลกูา 14.21, 23

คริสตจกัรตองเต็มดวยผูคนที่มีความตองการอยางลึกซึ้งของมนุษย ผูเชื่อตองออกไปทุกๆ แหง
ทกุชัน้ของสังคมและบังคับใหเขามา
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คริสตจกัรตองเต็มไปดวยผูเชื่อที่มีฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ ซึ่งจะสรางบรรยากาศรวมกันที่ซึ่ง
พระเจาสามารถส ําแดงพระองคเอง คนงอยจะไดรับการรักษา คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกไดยินและ
ฤทธิอํ์ านาจของขาวประเสริฐจะเปลี่ยนแปลงชีวิต

จ ําไดไหมถงึคนงอยที่นั่งอยูที่ประตูพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 3)   การนมสัการทาง
ศาสนาก ําลงัด ําเนนิไปภายในพระวิหาร มีพิธีกรรมที่สวยงาม คํ าอธิษฐานที่ซาบซึ้ง การรองเพลงที่นาฟง
แตไมไดสังเกตเห็นความตองการของเขา ซึ่งที่นอกประตูนั้นมีคนพิการที่นาสงสารนั่งอยู

ในทีสุ่ด ชาย 2 คน ซึ่งเปนผูเชื่อในพระเจาซึ่งมีประสบการณกับการประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจฝาย
วญิญาณเดินผานมา  เปโตรกลาวกับเขาวา “จงดเูราเถิด.... ทีเ่รามอียูเราจะให”  ในทันใดนั้น เทาของเขา
และขอเทาก็มีกํ าลังและเขาไดรับการรักษาโดยฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

โลกทีขั่ดสนก ําลงัมองดูที่เรา มนุษยที่ทนทุกขยากกํ าลังหันมาดูที่คริสตจักรของพระเยซูคริสต เรา
ตองมีบางอยางที่จะใหแกเขา

กฎของการใชไปและเพิ่มขึ้น
มหีลกัการของพระคัมภีรซึ่งเรียกวา “กฎของการใชไปและเพิ่มข้ึน” ซึง่มผีลตอฤทธิ์อํ านาจฝาย

วญิญาณ ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณของคุณจะเพิ่มข้ึนโดยการนํ าหลักการนี้มาใชใหเหมาะสม
อานดคํู าเปรียบเทียบซึ่งพระเยซูตรัสใน ลูกา 19.12-26 แลวสงัเกตดูวา คนรับใชซึ่งใชและเพิ่มพูน

เงนิทีใ่หแกเขานั้นไดรับเงินเพิ่มมากกวาเดิม  คนทีไ่มไดทํ าอะไรกับเงินนั้นก็สูญเสียเงินไป
“กฎของการใชไปและเพิ่มข้ึน”  ก็คือ “จงใชส่ิงที่คุณไดรับ และมันจะเพิ่มข้ึน คุณตองใชมันหรือไม

ก็สูญเสียมันไป”
พระเจาประทานฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณแกคุณเพื่อใหคุณปรนนิบัติรับใช ไมใชใหคุณครอบ

ครองเปนใหญ (มัทธิว 20.25-28) ถาคุณใชฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณอยางเหมาะสมแลว  การไหลของ
ฤทธิอํ์ านาจฝายวญิญาณจะเพิ่มข้ึนภายในตัวคุณ  คุณจะเห็นการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญกวาใน
ชีวิตและการรับใชของคุณ

ถาคุณไมใชของประทาน คุณจะสูญเสียมันไป
“เราบอกเจาทั้งหลายวา ทุกคนที่มีอยูแลวจะเพิ่มเติมใหเขาอีก  แตผูที่ไม

มี แมวาซ่ึงเขามีอยูนั้นจะตองเอาไปจากเขา”  ลูกา 19.26
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 18
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงสรปุแนวทางที่ใหไวในบทเรียนนี้วาจะมีประสบการณกบัฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดอยางไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. อะไรคือเปาหมายของครสิตจกัรในดานที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณจะเพิ่มข้ึนไดอยางไร
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คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 18

1. “พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระเปนเจาทรงรวมงานกับเขา 
และทรงสนบัสนนุคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่ประกอบนั้น”   มาระโก 16.20

2. ถอือดและอธิษฐาน รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใชความเชื่อออกไป น ําหลักการ
ของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีรมาใช

3. คริสตจกัรตองเปนศูนยกลางของการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

4. คุณตองใชฤทธิ์อํ านาจเพื่อเพิ่มพูนฤทธิ์อํ านาจนั้น ดูคํ าอุปมาใน ลูกา 19.12-26
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจานั้น เราพบไดทางหมายสํ าคัญและการอัศจรรย จงศึกษาขอพระคัมภีรตอ
ไปนี้

อพยพ 15:11

กันดารวิถี 14:22

เฉลยธรรมบัญญัติ  6:22; 7:19; 11:3; 29:3; 34:11

โยชูวา 3:5
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โยเอล 2:30

มาระโก 16:17

ยอหน 2:11,23; 3:2; 6:2,26; 7:31; 9:16; 11:47; 12:37; 20:30
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โรม 15:19

1โครินธ 12:10,28,29

กาลาเทีย 3:5
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