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บทที่ 19
ฤทธิ์อํานาจที่ลมเหลว
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- บอกถึงเหตุผลของพระคัมภีรในการที่ฤทธิ์อํานาจลมเหลว
- บอกขออางอิงพระคัมภีรซึ่งยืนยันถึงความเปนใหญสูงสุดของพระเจาในสถาน
การณที่มนุษยไมอาจหาคําตอบได

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระองคจงึ มิไดทรงกระทําการมหัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมี
ความเชื่อ” มัทธิว 13:58

คํานํา
ในโลกธรรมชาติ คนพึ่งพาแหลงที่มาของพลังงานธรรมชาติเพื่อทําใหเกิดความกาวหนา
พลังงานธรรมชาติอาจเปนสิ่งธรรมดาๆ เชนไฟซึ่งใชหุงตมอาหาร ถาไมมีไฟ การทําอาหารก็ตอง
หยุดลง พลังงานธรรมชาติอาจเปนสิ่งซับซอน เชน ไฟฟาซึง่ เกิดจากโรงไฟฟาใหญในเมือง เมื่อโรงงานนี้
หยุดทํางาน กระแสไฟก็หยุดเดิน เมืองทัง้ เมืองก็ยอมมืดสนิทและความกาวหนาตางๆ ก็หยุดลง
เมือ่ มีความลมเหลวของพลังงานธรรมชาติ ความกาวหนาก็หยุดลง
เปนความจริงในโลกฝายวิญญาณดวย เมือ่ มีความลมเหลวของฤทธิ์อํานาจ ความกาวหนาฝาย
วิญญาณก็หยุดลง ชีวติ ไมถกู เปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์อํานาจของขาวประเสริฐ คนปวยไมไดรับการรักษา ผี
ไมถูกขับใหออก
มีเหตุผลตอการที่พลังงานธรรมชาติลมเหลว อาจเปนเหตุผลงายๆ เชน ไฟมอดแลว หรือเหตุผลที่
สลับซับซอนเชน ชิ้นสวนของอุปกรณเครื่องกลแตกหักไป เมือ่ คนหาสาเหตุและแกไขเสีย พลังงานก็ไหล
ออกไดอีก
ในโลกฝายวิญญาณก็มีเหตุผลสําหรับความลมเหลวของฤทธิ์อํานาจเชนเดียวกัน
เมื่อเราพบ
สาเหตุและแกไขเสีย ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณก็ไหลหลั่งออกมาไดอีก
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ในนรกรูจักชื่อคุณหรือเปลา
ตัวอยางหนึง่ ของความลมเหลวของฤทธิ์อํานาจถูกบันทึกไวในกิจการ 19:13-16 จงอานเรื่องบุตร
ชายของหัวหนาปุโรหิตซึ่งพยายามขับวิญญาณชั่วออกจากชายผูหนึ่งแตลมเหลว
วิญญาณชั่วรองวา
“พระเยซู ขาก็คุนเคย และเปาโล ขาก็รจู กั แตพวกเจาเปนผูใดเลา”
กิจการ 19:15
ชายคนทีถ่ กู วิญญาณชั่วเขาครอง กระโดดขึ้นไปบนชายเหลานี้ ฉีกเสื้อผาของเขาออกและทําราย
เขา เขาหนีไป เปลือยรางและบาดเจ็บ ไปจากชายหนุมที่ผีเขาคนนี้
มารรูจักชื่อของเปาโล มารรูจ กั ชือ่ ของพระเยซู แตชื่อของคนหนุมเหลานี้มันไมรูจักเพราะวา เขา
ขาดฤทธิอ์ ํานาจที่แทจริงฝายวิญญาณในชีวิตของเขา
ถาคุณไดรับการอภัยโทษบาปแลว ชือ่ ของคุณก็เปนที่รูจักในสวรรคและถูกเขียนไวในหนังสือแหง
ชีวติ ของพระเมษโปดก ตามที่กลาวไวในวิวรณ 21:27
ชือ่ ของคุณเปนที่รูจักในนรกหรือเปลา คุณมีฤทธิ์อํานาจของพระเจาเพียงพอไหลอาบอยูในชีวิต
ของคุณ ซึง่ ฤทธิอ์ ํานาจของมารจดจําสิทธิอํานาจของคุณในพระนามของพระเยซูหรือไม
ชายเหลานีใ้ ชพระนามของพระเยซูในการพยายามขับผีออก แตไมเปนผล พระนามของพระเยซู
ไมใชมนตคาถา คุณตองเปนเจาของฤทธิ์อํานาจเบื้องหลังนามนั้น คุณตองจําไดและเปนเจาของสิทธิ
อํานาจของนามนั้น
ในชัว่ โมงแหงเวลาวิกฤต คุณจะพบความพายแพถาชื่อคุณไมเปนที่รูจักในนรก ชายเหลานี้ไม
สามารถเอาชนะซาตานบนพื้นฐานประสบการณของเปาโลได และคุณเองก็เชนกัน
คุณจะทําใหซาตานพายแพไดตอเมื่อคุณมีฤทธิ์อํานาจของพระเจาสําแดงออกในชีวิตของคุณเอง
ถาคุณไมมอี านาจจนชื
ํ
่อของคุณไมเปนที่รูจักในนรกแลว คุณจะวิ่งหนีไปอยางบาดเจ็บและเปลือยเปลาตอ
หนาศัตรู

ฤทธิ์อํานาจที่ลมเหลว
ตอไปนีเ้ ปนเหตุผลบางประการที่ทําใหฤทธิ์อํานาจลมเหลว

ความบาป
ความบาปแยกมนุษยจากพระเจา เมื่อคุณถูกแยกจากพระเจา ฤทธิ์อํานาจของพระองคไม
สามารถไหลผานตัวคุณได
จงอาน โรม 7 ซึ่งอัครทูตเปาโล อธิบายการตอสูของเขากับการผูกมัดของความบาป จงอานการที่
เขาไดรับการปลดปลอยใน โรม 8 ในฐานะผูเชื่อ เปาโลมีการตอสูกับบาปเชนเดียวกับที่คุณตองเผชิญ แต
เขาเรียนรูท จี่ ะเอาชนะกฎแหงบาปซึ่งทํางานในเนื้อหนังของเขา โดยเหตุนี้เองชีวิตของเขาจึงเปดรับการ
ไหลหลัง่ ของฤทธิ์อํานาจของพระเจา
เมือ่ คนบาปชือ่ ซีโมน เสนอเงินเพื่อจะไดรับฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ เปโตรตอบเขาวา
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“เจาไมมหี นุ สวนในการนี้เลย เพราะใจของเจาไมสัตยซื่อตอพระเจา
เหตุฉะนัน้ จงกลับใจใหมจากการชั่วรายของเจานี้
และอธิษฐานขอ
พระเจา ชะรอยพระองคจะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจาคิดในใจของเจา
ด ว ยเราเห็ น ว า เจ า จะต อ งรั บ ความขมขื่ น และติ ด พั น ธนะแห ง ความ
อธรรม” กิจการ 8:21-23
การสํานึกผิดจากบาปและการอภัยโทษบาปโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสตเปนทางเดียวที่
จะเชือ่ มชองวางของการถูกแยกจากพระเจาได
ความบาปแยกเราจากฤทธิ์อํานาจของพระเจา เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง...
“และจงลงโทษคนเหลานั้นที่ไมรูจักพระเจา และแกคนที่ไมเชื่อฟงขาว
ประเสริฐของพระเยซูเจาของเรา” 2 เธสะโลนิกา 1:8
ผูท ยี่ งั คงอยูในความบาปจะ.....
“คนเหลานั้นจะไดรับโทษ อันเปนความพินาศนิรันดรและพรากจากพระ
พักตรพระเปนเจา และจากพระสิริแหงอานุภาพของพระองค ในวันนั้น” 2 เธสะ
โลนิกา 1:9
ในทีส่ ดุ ความบาปจะทําใหถูกแยกออกเปนนิรันดรจากฤทธิ์อํานาจของพระเจา

การผูกมัด
การผูกมัดฝายวิญญาณอาจกีดกั้นการไหลของฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของคุณ การผูกมัด
(หรือภาระ) ไมใชบาปโดยตัวของมันเอง เปนสิ่งหรือการปรนนิบัติที่สําคัญมากสําหรับคุณ จนนําคุณเขาไป
อยูภ ายใตการควบคุมของสิ่งเหลานี้
เปาโลเขียนไววา
“ขาพเจาทําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตไมใชทุกสิ่งที่จะทําไดนั้นเปน
ประโยชน ขาพเจาทําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตขาพเจาไมยอมอยูใตอํานาจ
ของสิ่งใดเลย” 1 โครินธ 6:12
สิง่ ใดก็ตามในชีวิตของคุณซึ่งครอบคลุมความคิดและความสนใจของคุณก็เปนการผูกมัด คุณถูก
นําเขาไปอยูภายใตอํานาจของสิ่งเหลานี้
อาจเปนงานอดิเรกหรือนิสัย
อาจเปนทาทีของความอายหรือความกลัวซึ่งปดกั้นคุณจากการ
ปฏิบตั ดิ ว ยความเชือ่ และฤทธิ์อํานาจ การผูกมัดเชนนี้มีผลใหเกิดการลมเหลวของฤทธิ์อํานาจ เพราะวา
คุณถูกนําเขาไปอยูใตอํานาจของมันแทนที่จะอยูในการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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การละเมิดหลักการของฤทธิ์อํานาจ
คุณไดเรียนหลักการของฤทธิ์อํานาจในพระคัมภีรมาหลายประการในหลักสูตรนี้ การละเมิดหลัก
การเหลานี้มีผลใหเกิดการลมเหลวของฤทธิ์อํานาจ
จงตรวจสอบดูชวี ิตและการรับใชของคุณที่เกี่ยวของกับหลักการเหลานี้อยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ
เมือ่ คุณประสบกับความลมเหลวฝายวิญญาณ

ครอบครองแทนที่จะปรนนิบัติ
เมือ่ ฤทธิอ์ านาจฝ
ํ
ายวิญญาณถูกใชไปเพื่อครอบครองเปนใหญแทนที่จะใชเพื่อปรนนิบัติ ความลม
เหลวของฤทธิ์อํานาจก็เกิดขึ้น
คุณไดเรียนมาแลวใน มัทธิว 20:25-28 วา โครงสรางฤทธิ์อํานาจของพระเจาไมเหมือนของโลก
แงความคิดของโลกที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํานาจก็เพื่อครอบครองเหนือผูอื่นและควบคุมคนเหลานั้น
ตัง้ แตเด็กมา เราตอสูเพื่อฤทธิ์อํานาจของโลก เราพยายามควบคุมและใชพอแมของเรา เราแสวง
หาอํานาจในสังคม อํานาจเหนือสิ่งแวดลอมของเรา แมกระทั่งพยายามทํานายและควบคุมพลังของธรรม
ชาติ อํานาจของทางโลกอาจกลายเปนพระเจาที่ควบคุมเราไว
โครงสรางของฤทธิ์อํานาจในพระคัมภีรเรียกรองใหมีการปรนนิบัติและสนองความตองการของ
มนุษยโดยการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา เปาโลเขียนถึงผูรับใชที่โครินธเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในฐานะที่เปา
โลเปนอัครทูตผูยิ่งใหญของคริสตจักร เขามีสิทธิอํานาจเหนือผูเชื่อกลุมนี้ แตเขาไมไดใชอํานาจไปในทางที่
ผิด เขาบอกคนเหลานั้นวา
“ถาคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะไดรับประโยชนจากทาน เราไมมีสิทธิ์ที่จะไดรับยิ่ง
กวาเขาอีกหรือ แตกระนัน้ เราก็มิไดใชสิทธิ์นี้เลย เรายอมทนทุกขยากสารพัด
เพือ่ เราจะไมเปนอุปสรรคขัดขวางขาวประเสริฐเรื่องพระคริสต” 1 โครินธ 9:12
เปาโลไมไดใชตําแหนงฝายวิญญาณไปในทางที่ผิด เขาไมไดครอบครองเหนือโครินธ แตเขา
ปรนนิบัติคนเหลานี้
“เพราะวาการปฏิบัติสําหรับปรับโทษยังมีรัศมี การปฏิบัติสําหรับความ
ขอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีมากกวานั้นอีก” 2 โครินธ 3:9

ผลประโยชนสวนตัว
เปาโลเขียนถึงชาวโครินธเกี่ยวกับอํานาจที่ใชเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวย เขากลาววา
“ถาเราไดหวานปจจัยสําหรับวิญญาณใหแกทานแลว จะมากไปหรือที่เรา
จะเกีย่ วของสําหรับเนื้อหนังจากทาน” 1 โครินธ 9:11
เปาโลทํางานหนักทามกลางชาวโครินธและหวานเมล็ดฝายวิญญาณ เขามีสิทธิที่จะรับ “สิ่งของ
ฝายเนื้อหนัง” จากคนเหลานีใ้ นแงของความชวยเหลือดานการเงิน แตเขาไมไดใชอํานาจนี้ไปในทางที่ผิด
เขาตองทนทุกขมากกวาที่จะใชอํานาจฝายวิญญาณไปอยางถูกตองและปดกั้นกิจการของพระเจา (1 โค
รินธ 9:12)
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พระเยซูถกู ซาตานลอลวงใหใชอํานาจของพระองคเพื่อผลประโยชนสวนตัว ซาตานลอลวงใหพระ
องคเสกหินใหเปนอาหารและพิสูจนฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญใหคนเห็นโดยกระโดดลงมาจากยอดพระวิหาร
พระเยซูทรงปฏิเสธ
เมือ่ พระเยซูทรงทนทุกขทรมานอยางมากบนไมกางเขน เพื่อบาปของมวลมนุษย
พระองค
สามารถเรียกทูตสวรรค 10,000 ตน มาชวยพระองคได (มัทธิว 26:53) แตพระองคปฏิเสธการสําแดงของ
ฤทธิอ์ านาจเพื
ํ
อ่ ทําใหเปาหมายที่สูงกวาของพระเจาสําเร็จลง

การเอาอยาง
คุณไดเรียนมาแลวในหลักสูตรนี้ถึงบาปของเนื้อหนังที่เรียกวา “การเอาอยาง” ซึ่งเปนการอิจฉา
ริษยาในรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกโดยการเลียนแบบผูอื่น (กาลาเทีย 5:20)
นีเ่ ปนปญหาซึง่ ทําใหเกิดความลมเหลวในคริสตจักรยุคแรก ในกิจการ 19:13 กลาวถึงผูที่
พยายามขับผีออกโดยเลียนแบบการรับใชของเปาโล
เมือ่ คุณพยายามที่จะเลียนแบบการรับใชของผูอื่น คุณอาจประสบกับการลมเหลวฝายวิญญาณ
อยางหนักเชนเดียวกับคนเหลานี้ (ูถา เขาลมเหลว)

แรงจูงใจที่ผิด
อยาสรุปวาโดยที่บางครั้งฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณถูกใชในทางที่ผิด จึงเปนสิ่งที่ชั่วราย ฤทธิ์
อํานาจซึง่ ไหลมาจากแหลงของพระเจานั้นเปนสิ่งที่ดี แตอาจถูกใชไปในทางที่ผิดและใชเพื่อจุดประสงคที่
ผิด การนําฤทธิอ์ ํานาจไปใชไมถูกตองเกิดขึ้นเมื่อเราใชอํานาจนี้เพื่อเหตุผลที่ผิดดวยแรงจูงใจที่ผิด
บาปดัง้ เดิมของซาตานเกิดขึ้นจากแรงจูงใจที่ผิดในการแสวงหาอํานาจ ซึ่งเปนจริงเชนเดียวกับ
บาปครัง้ แรกของมนุษยซึ่งกระทําไปขณะที่เขาแสวงหาอํานาจที่จะมาพรอมกับความรู
ครัง้ หนึง่ ยากอบและยอหนตองการเรียกไฟลงมาจากสวรรค เพื่อใหทําลายผูที่ตอตานพระเยซู
เปนการสําแดงฤทธิ์อํานาจที่อัศจรรยอะไรเชนนี้
แตแรงจูงใจของเขาผิด คือ ตองการแกแคนศัตรูของเขา การแสดงเชนนี้เปนการใชฤทธิ์อํานาจ
ฝายวิญญาณในทางที่ผิด พระเยซูบอกเขาวา
“แตพระองคทรงเหลียวมาหามปรามเขา
แลวพระองคกับเหลาสาวกก็เลยไปที่หมูบานอีกแหงหนึ่ง” ลูกา 9:55-56
แรงจูงใจทีไ่ มถกู ตองทําใหเกิดการเนนที่ฤทธิ์อํานาจอยางเกินสมดุลย พระเยซูทรงเตือนสาวก วา
“ดูเถิด
เราไดใหพวกทานมีอํานาจเหยียบงูรายและแมลงปองและมี
อํานาจใหญยงิ่ กวากําลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทําอันตรายแกทานไดเลย”
แตวา อยาเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยูใตบังคับของพวกทาน แตจง
เปรมปรีดิ์เพราะชื่อของทานจดไวในสวรรค” ลูกา 10:19-20
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ความไมเชื่อ
บางทีเหตุผลทีย่ งิ่ ใหญที่สุดของความลมเหลวของฤทธิ์อํานาจคือความไมเชื่อ ความไมเชื่อมีผล
กระทบแมกระทั่งตองานรับใชของพระเยซู
“พระองคมไิ ดทรงกระทําการมหัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมี
ความเชื่อ” มัทธิว 13:58
การสําแดงของฤทธิ์อํานาจของพระเจาอาจมีผลกระทบจากความไมเชื่อของผูที่คุณรับใชเขา และ
ยังถูกกระทบจากความไมเชื่อของคุณเอง (มัทธิว 17:14-21)

การจํากัดพระเจา
ไมมขี อบเขตจํากัดในฤทธิ์อํานาจของพระเจา แตเราอาจวางขีดจํากัดใหฤทธิ์อํานาจทํางานในเรา
และผานเราได เปาโลอธิบายวาพระเจาทรงสามารถที่จะทําเกินกวาที่เราจะขอหรือคิดตามฤทธิ์อํานาจที่
กระทํากิจในเรา
“ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคผูทรงฤทธิ์ กระทําสารพัดมากยิ่งกวาที่
เราจะทูลขอหรือคิดไดตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภายในตัวเรา” เอเฟซัส 3:20
บางครั้งพระเจาไมไดทําตามที่เราขอหรือคิด เพราะวาเราไมอนุญาตใหฤทธิ์อํานาจของพระองค
กระทํากิจในเรา

เมื่อไมมีการอัศจรรย
เมือ่ ผูเ ชือ่ ประสบกับความลมเหลวของฤทธิ์อํานาจ ควรนําเอาดานตางๆ ที่อธิบายมาแลวนี้มา
ตรวจสอบดวยการอธิษฐาน เมื่อเราพบวามีการละเมิดก็ควรนํามาแกไขเพื่อใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาไหล
หลัง่ ลงมาอยางไมมีอะไรปดกั้น
แตถาดานตางๆ ถูกตรวจสอบหมดแลวและยังคงไมมีการอัศจรรย อะไรคือเหตุผลเมื่อคนหนึ่งได
รับการปลดปลอยจากคําตอบคําอธิษฐานและอีกคนหนึ่งไมไดรับ
ตอไปนี้เปนตัวอยางจากชีวิตจริง.....
......สามีภรรยาคูหนึ่งเปนคริสเตียนมีลูกเล็กๆ 2 คน เด็กชายและเด็กหญิง ทั้งคูปวยหนักและได
รับการอธิษฐานเผื่อจากพอแมและผูเชื่อกลุมเดียวกัน
คนหนึ่งไดรับการรักษาและเปนผูรับใชของขาว
ประเสริฐอยูใ นปจจุบัน อีกคนหนึ่งไมไดรับการรักษา เธออยูในสภาพพิการอยูหลายป
..........ผูร บั ใชทเี่ ปนทีร่ จู ักในนานาประเทศ รับใชพระเจาในการรักษาโรคอยางมีอํานาจ กลาวไว
ครัง้ หนึ่งวาเพียง 10% ของผูท เี่ ขาอธิษฐานเผื่อไดรับการรักษาใหหาย
.........เปโตรคนเดียวกันนี้ซึ่งผูเชื่ออธิษฐานใหจนไดออกจากคุก
ตอมาถูกฆาตายเพราะขาว
ประเสริฐ เหตุใดฤทธิ์อํานาจเดียวกันซึ่งเปดคุกออกไมไดชวยเขาจากความตายที่นาสพึงกลัว
..........มีคนโรคเรือ้ นมากมายหลายคนในอิสราเอลในสมัยเอลียาห แตมีเพียงคนเดียวที่พระเจา
ทรงรักษา (ลูกา 4:27)
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เราไมมีคําตอบตอคําถามดังกลาว ถาเรามีคาตอบทุ
ํ
กอยาง ถาเรามีความรูหมดทั้งสิ้น เราก็จะ
เปนเหมือนดังพระเจา
เราตองยอมรับรูความเปนใหญสูงสุดของพระเจาในดานฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ เราทําหนาที่
โดยฤทธิอ์ านาจที
ํ
ไ่ ดรบั มอบหมาย เปนฤทธิ์อํานาจที่ทําใหเกิดผลได เปนฤทธิ์อํานาจที่มีพลังขับเคลื่อน
แตวาเราไดรับมอบหมาย นัน่ คือ อยูภายใตสิทธิอํานาจของอีกบุคคลหนึ่ง (คือพระเจา)
สําหรับคําถามที่เราไมสามารถหาคําตอบไดนั้น พระคัมภีรเปดเผยวา
“สิง่ ลี้ลับทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย แตสิ่งทรง
สําแดงนัน้ เปนของเราทั้งหลาย และของลูกหลานของเราเปนนิตย เพือ่ เราจะ
กระทําตามถอยคําทั้งสิ้นของกฎหมายนี้” เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29
ในบางขณะ พระเจาจะทรงเปดเผยวาเหตุใดจึงไมมีการอัศจรรย ในกรณีอื่นเราจะไมสามารถพบ
คําตอบได มีสิ่งลํ้าลึกที่พระเจาเทานั้นที่รู เราทําหนาที่ในขอบเขตของการเปดเผย ซึ่งไมใชความรูสูงสุด
(คือเรารูเทาที่พระเจาทรงเปดเผยใหทราบ)
แตอยายอมใหสิ่งนี้มาปดกั้นการสําแดงออกของฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของคุณ จงเดินไป
ตามสิง่ ทีถ่ กู เปดเผยแกเรา (พระเจาทรงเปดเผยแคไหนก็จงทําไปเทานั้น) และปลอยใหคําถามที่ไมมีคํา
ตอบหรือสิ่งลํ้าลึกไวกับความยิ่งใหญสูงสุดของพระเจา
ฤทธิอ์ านาจของพระเจ
ํ
าสําแดงออกในความตายเชนเดียวกับในชีวิต สําแดงออกในสิ่งที่เปนที่รูจัก
เชนเดียวกับในสิ่งที่ไมเปนที่รูจัก สําแดงออกในความออนแอเชนเดียวกับในความแข็งแกรง
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 19
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

จงใหขอ พระคัมภีรอางอิงซึ่งยืนยันถึงความเปนใหญสูงสุดของพระเจาในสถานการณซึ่งคนไม
สามารถหาคําตอบได

3.

จงสรุปสิง่ ทีค่ ณ
ุ ไดเรียนมาในบทนี้เกี่ยวกับเหตุผลของความลมเหลวของฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 19
1.

“พระองคจงึ มิไดทรงกระทําการอัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมีความเชื่อ” มัทธิว 13:58

2.

“สิง่ ลีล้ บั ทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย แตสิ่งทรงสําแดงนั้นเปนของเราทั้ง
หลายและลูกหลานของเราเปนนิตย เพื่อเราจะกระทําตามถอยคําทั้งสิ้นของกฎหมายนี้” เฉลย
ธรรมบัญญัติ 29:29

3.

ความบาป
ความไมเชื่อ
ตองการใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
การละเมิดหลักการของฤทธิ์อํานาจ
ในสิง่ อืน่ ทีม่ คี วามสําคัญมากจนตัวเองถูกผูกมัดดวยสิ่งเหลานั้น
ตองการใชฤทธิ์อํานาจเพื่ออยากเปนใหญเหนือคนอื่น
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

อานเรื่องราวของเดวิดและบัธเชบาใน 2 ซามูเอล บทที่ 11 ดาวิดใชอํานาจที่พระเจาประทานให
ในทางทีผ่ ดิ เพือ่ ทําการลวงประเวณี โดยนําภรรยาของผูอื่นมาเปนของตน และใหฆาสามีของนาง
เสีย สังเกตดูวา ผูเ ผยพระวจนะพระเจาเนนถึงการใชอํานาจในทางที่ผิด ในคําตําหนิที่อยูใน 2 ซา
มูเอล 12:1-4

2.

ผูเ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมชือ่ บาลาอัม ใชฤทธิ์อํานาจที่พระเจาประทานใหไปในทางที่
ผิดเชนเดียวกัน จงอานเรื่องของเขาในกันดารวิถี 22-24

3.

กิจการ 8:9-11 แสดงใหเห็นความสําคัญของการรูจักฤทธิ์อํานาจที่แทจริงของพระเจา เพื่อที่คุณ
จะไมถกู ลอลวงโดยผูที่ใชอํานาจฝายวิญญาณไปในทางที่ผิด

4.

อานเรื่องราวของเยโฮอาช ใน 2 พงศกษัตริย 13:18-19 พระเจาและผูพยากรณผิดหวังเพราะเย
โฮอาชไมไดใชฤทธิ์อํานาจทั้งหมดที่พระเจาประทานแกเขา เขาไดรับจากพระเจาเทาที่เขาเชื่อเทา
นัน้ เขาไมไดรบั ทั้งหมดที่พระเจาตองการใหเขา เพราะวาเขาวางขีดจํากัดของมนุษยไวสําหรับ
พระเจา
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