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บทที่ 16
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 10

ฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนมของพระเยซู

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจ ํากัดความคํ าวา “การฟนจากความตาย”
- อธบิายความสํ าคัญของการคืนพระชนมของพระเยซู
- สรุปหนาทีข่องฤทธิ์อํ านาจแหงการคืนพระชนมในปจจุบันในชีวิตของผูเชื่อ
- บอกถงึแหลงของฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนม

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค และไดรับประสบการณในฤทธิ์เดช

เนือ่งในการที่พระองคทรงคืนพระชนมนั้น และรวมทุกขกับพระองคคือ ตายบน
กางเขนกับพระองค”  ฟลิปป 3.10

คํ านํ า
เปาโลกลาววา เราจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณได 2 วิธีโดยทางพระเยซู

“ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค และไดรับประสบการณในฤทธิ์เดช
เนือ่งในการที่พระองคทรงคืนพระชนมนั้น  และรวมทุกขกับพระองคคือ ตายบน
กางเขนกับพระองค”  ฟลิปป 3.10

บทนีเ้นนทีฤ่ทธิอํ์ านาจของการคืนพระชนมของพระเยซูคริสตซึ่งดํ ารงอยูในผูเชื่อ  บทตอไปจะ
เกีย่วกบัอํ านาจของการมีสวนในความทุกขทรมานของพระองค

ไมมกีารศกึษาเรื่องใดที่ซาตานเกลียดมากไปกวาเรื่องการคืนพระชนมของพระเยซู เพราะเรื่องดัง
กลาวแสดงใหเห็นวาซาตานไรความสามารถที่จะเอาชนะพระคริสตยิ่งกวาเหตุการณอ่ืนใดที่บันทึกไวใน
พระคัมภีร
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ความหมายของการฟนจากความตาย
ความหมายของค ําวา “การฟนจากความตาย”  คือการฟนขึ้นจากความตายสูชีวิต

การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
ภายหลงัจากการสิน้พระชนมเพื่อบาปของมนุษยทุกคน พระเจาทรงทํ าใหพระเยซูฟนจากความ

ตาย
“จงึฆาพระองคผูทรงเปนเจาชีวิตเสีย แตพระเจาไดทรงโปรดใหพระองค

เปนขึน้มาอีก เราเปนพยานในเรื่องนี้”   ลูกา 3.15

“และไดถกูฝงไวกับพระองคในพิธีบัพติศมาแลว และในพิธีนั้นทานไดฟน
ขึน้มาจากความตายกับพระองคดวย โดยเชื่อในการกระทํ าของพระเจาผูไดทรง
ชบุพระองคใหเปนขึ้นมา”  โคโลสี 2.12

“เพราะพระครสิตทานจึงวางใจในพระเจา ผูทรงชุบพระคริสตใหฟนจาก
ความตาย และทรงประทานพระเกียรติแกพระองค เพื่อใหความเชื่อและความ
หวงัใจของทานดํ ารงอยูในพระเจา”   1 เปโตร 1.21
คุณอานเรือ่งราวของการคืนพระชนมของพระเยซูไดใน มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา 24 และยอห

น 20

ความสํ าคัญของการคืนพระชนมของพระเยซู
การคนืพระชนมของพระเยซูเปนความจริงที่ทรงอํ านาจ เพราะวาเปนพื้นฐานของความเชื่อของ

เรา
“ถาการฟนขึ้นจากความตายไมมี  พระคริสตก็หาไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้น

มาไม

ถาพระครสิตมิไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็ไมมี
หลกั  ทัง้ความเชื่อของทานทั้งหลายก็ไมมีหลักดวย”  1 โครินธ 15.13-14

ความเชือ่ในการคืนพระชนมของพระเยซูเปนสิ่งจํ าเปนตอความรอด
“คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน

เจา และเชือ่ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด”  โรม 10.9

การคนืพระชนมของพระเยซูยืนยันวา ผูเชื่อถูกทํ าใหเปนผูชอบธรรม
การฟนจากความตายหมายความวา ความตายถูกทํ าใหพายแพ
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“บุตรทัง้หลายรวมสายโลหิตกันฉันใด พระองคก็ทรงเปนเชนนั้นดวย เพื่อ
โดยทางความตายนั้นเอง พระองคจะไดทรงทํ าลายผูที่มีอํ านาจแหงความตาย คือ
มารเสียได”  ฮีบรู 2.14

การคนืพระชนมของพระเยซูยืนยันวาพระองคทรงสูงยิ่งกวาสิ่งที่ทรงสรางทั้งมวล
“และรูวาฤทธานุภาพอันใหญของพระองคมีมากยิ่งเพียงไรสํ าหรับเราทั้ง

หลายทีเ่ชือ่ ตามอํ านาจของพระกํ าลัง และฤทธานุภาพอันใหญยิ่งในสวรรค
สถาน

สงูยิง่กวาบรรดาเทพผูครอง เหนือศักดิเทพ  เหนืออิทธิเทพ  เหนือเทพ
อาณาจกัรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอยขึ้น  มิใชในยุคนี้เทานั้น แตในยุคที่จะ
มาถึงดวย

พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของพระคริสต และได
ทรงตัง้พระองคไวเปนประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหงคริสตจักร”  เอเฟซัส 1.19-22

การคนืพระชนมยืนยันวา พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา
“แตฝายพระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์นั้นบงไวดวยฤทธานุภาพคือ โดย

การเปนขึน้มาจากความตายวาเปนพระบุตรของพระเจา”  โรม 1.4

การฟนจากความตายในอนาคต
พระคมัภีรกลาวถงึเวลาในอนาคต เมื่อโลกนี้ที่เรารูจักจะมาสูจุดจบ ในเวลานั้นจะมีการฟนจาก

ความตายของคนที่ตายแลวทั้งมวล
ผูเชือ่ทีไ่ดตายไปจะฟนขึ้นสูชีวิตนิรันดร  ผูที่ไมเชื่อที่ไดตายไปแลวจะฟนจากความตายถูก

พพิากษาและตัดสินสูการลงโทษนิรันดร
คุณอานเรือ่งการฟนจากความตายในอนาคตไดใน 1 โครินธ 6.14,  15.1-58, 1 เธสะโลนิกา

4.13-18, ยอหน 5.28-29, 2 โครินธ 4.14, และวิวรณ 20.4-6

ฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนมในปจจุบัน
เปนความจรงิทีว่า ในวันหนึ่งเราจะประสบกับการฟนจากความตาย แตฤทธิ์อํ านาจของการคืน

พระชนมไมไดมีไวเพื่ออนาคตเทานั้น ผูเชื่อจะมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจนี้ไดในปจจุบัน
การคนืพระชนมเปนพื้นฐานสํ าหรับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณในปจจุบัน เพราะวา การคืนพระ

ชนมใหส่ิงตอไปนี้แกเรา
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ความหวังใหม
คุณมคีวามหวงัโดยทางอํ านาจของการคืนพระชนม ชีวิตของคุณไมไดจบลงที่หลุมฝงศพ คุณมี

ชีวิตนิรันดร
“สาธกุารแดพระเจาพระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา ผูไดทรงพระ

มหากรณุาแกเรา ทรงโปรดใหเราบังเกิดใหมเขาสูความหวังใจอันมีชีวิตอยูโดย
การคืนพระชนมของพระเยซูคริสต”   1 เปโตร 1.3

ความหวงัเปนพลงัทีท่รงอานุภาพ  ถาปราศจากความหวัง  คนจะทอถอยและออนระอา ฤทธิ์
อํ านาจของการคืนพระชนมทํ าใหความหวังมีชีวิตชีวาอยูเสมอ

ชีวิตใหม
เมือ่คุณยอมรบัพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด คุณถูกทํ าใหฟนจากความตายแหงบาปมาสูชีวิต

ฝายวิญญาณ
“และทานทีต่ายแลวดวยการละเมิดทั้งหลายของทาน และดวยเหตุที่เนื้อ

หนงัของทานมิไดเขาสุหนัต พระองคไดทรงใหทานมีชีวิตรวมกับพระองค และ
ทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของทาน”  โคโลสี 2.13

การฟนจากความตายฝายวิญญาณมีผลใหเราตายจากบาป โดยฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนม
คุณสามารถด ําเนินชีวิตใหมได  คุณไมไดมีชีวิตเหมือนที่เคยมา คุณตายแลวจากความชั่วรายตางๆ ของ
โลกนี้ และมีชีวิตอยูในพระเยซู

คุณไมสามารถดํ าเนินชีวิตใหมไดโดยการปรับปรุงตนเอง คุณไมอาจมีชีวิตดวยอํ านาจของคุณเอง
คุณด ําเนนิชวีิตโดยทางฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนม

“เหมอืนกนัเชนนั้นแหละ ทานทั้งหลายจงถือวาทานไดตายตอบาปและมี
ชวีติสนิทกับพระเจาในพระเยซูคริสต

เหตฉุะนัน้อยาใหบาปครอบงํ ากายที่ตองตายของทาน ซ่ึงทํ าใหตองเชื่อ
ฟงตัณหาของกายนั้น

อยายกอวยัวะของทานใหแกบาป ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจง
ถวายตัวของทานแดพระเจา

เพราะวาบาปจะครอบงํ าทานทั้งหลายตอไปก็หามิได”   โรม 6.11-14

การตอสูทีคุ่ณเผชิญอยูนั้นเปนการตอสูระหวางความตายและชีวิตฝายวิญญาณ ซึ่งกระทํ าอยู
ภายในตวัคณุ  ฤทธิ์อํ านาจของการฟนคืนพระชนมทํ าใหกฏของบาปและความตายพายแพไปและปลด
ปลอยคุณจากสิ่งที่ผูกมัดคุณไวในฝายวิญญาณ
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พระเยซูตรัสวา
“ขโมยนัน้ยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้ง

หลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ”   ยอหน 10.10

ไมเพยีงแตคุณจะไดรับชีวิตนิรันดรในอนาคตเทานั้น แตชีวิตที่บริบูรณในปจจุบันก็เปนของคุณ
ดวย เนือ่งจากฤทธิ์อํ านาจของการฟนคืนพระชนม

มีเจานายคนใหม
การคนืพระชนมท ําใหพระเยซูเปนเจานายของชีวิตของคุณแทนที่จะมีชีวิตอยูเพื่อตัวคุณเอง คุณมี

ชวีติอยูเพื่อปรนนิบัติพระองค
“และพระองคไดทรงวายพระชนมเพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหลานั้นที่มีชีวิต

อยูจะมิไดอยูเพื่อประโยชนแกตัวเองอีกตอไป  แตจะอยูเพื่อพระองคผูทรงสิ้น
พระชนมและทรงเปนขึ้นมาเพราะเห็นแกเขาทั้งหลาย”  2 โครินธ 5.15

ฤทธิอํ์ านาจมาจากการที่คุณเขาใจสถานภาพของคุณ เนื่องจากการคืนพระชนม คุณเปนผูรับใช
ของพระเจาผูทรงพระชนมอยู คุณไมเปนทาสของซาตานอีกตอไป

มีเปาหมายใหมในชีวิต
เปาหมายใหมในชวีติเกิดผลจากการคืนพระชนม แทนที่จะสนใจกับส่ิงของชั่วคราวในโลกนี้ เชน

การหาก ําไรในวตัถ ุความทะเยอทะยาน ความสนใจของคุณมุงเนนที่ส่ิงที่เปนนิรันดร
“ถาทานรบัการทรงชุบใหเปนขึ้นมาดวยกันกับพระคริสตแลว  ก็จงแสวง

หาสิง่ซ่ึงอยูเบื้องบนในที่ซ่ึงพระคริสตทรงสถิตอยู คือ ประทับขางขวาของ
พระเจา

จงเอาใจใสสิ่งที่อยูเบื้องบน ไมใชสิ่งที่อยูที่แผนดินโลก

เพราะวาทานไดตายแลว และชีวิตของทานซอนไวกับพระคริสตใน
พระเจา”  โคโลสี 3.1-3

ส่ิงของในโลกนีไ้มสามารถควบคุมผูเชื่อ ซึ่งมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความ
ตายไดอีกตอไป สถานการณของโลกไมทํ าใหเขาพายแพอีกตอไป การมีประสบการณในฤทธิ์อํ านาจของ
การคนืพระชนมทํ าใหเขามีเปาหมายและมุมมองใหม

มีชีวิตขึ้นใหม
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“ถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความ
ตายทรงสถติอยูในทานทั้งหลาย พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมา
จากความตายแลวนั้น จะทรงกระทํ าใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึ้นมาใหม
โดยเดชแหงพระวิญญาณของพระองค ซ่ึงทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย”  โรม 8.11

หมายถงึวามีชีวิตอยูในฝายวิญญาณ
“พระองคทรงกระทํ าใหทานทั้งหลายมีชีวิตอยู  แมวาทานตายแลวในการ

ละเมิดและการบาป”  เอเฟซัส 2.1

แตพระองคตองการใหรางกายที่ตองตายของคุณมีชีวิตขึ้นมาดวย พระองคตองการใหรางกาย
ของคณุคงอยูโดยฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนม

“แตวาเรามีของมีคานี้อยูในภาชนะดิน  เพื่อใหเห็นวาฤทธิ์เดชอันเลิศนั้น
เปนของพระเจา ไมไดมาจากตัวเราเอง”  2 โครินธ 4.7

ถาคณุไดยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด และเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวอํ านาจ
เดยีวกนันีเ้องซึง่ท ําใหพระเยซูฟนจากความตายจะอยูในตัวคุณ ชีวิตซึ่งไหลอยูนั้นทํ าใหคุณมีชีวิตใน
ปจจบัุนดวยฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนม

แหลงของฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความตาย
พระเยซคืูอ  แหลงของฤทธิ์อํ านาจของการฟนจากความตายในชีวิตของผูเชื่อ

“พระเยซูตรสักับเธอวา “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต  ผูที่
วางใจในเรานั้น ถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก””  ยอหน 11.25

เชนเดยีวกบัทีช่วีิตธรรมชาตินั้นอยูที่โลหิต  ชีวิตฝายวิญญาณก็ไดมาโดยพระโลหิตของพระเยซู
เชนเดยีวกบัทีโ่ลหิตของธรรมิกชนไหลตามเสนเลือดของคุณ ชีวิตแหงการคืนพระชนมก็ไหลมาทั่ว
วิญญาณของคุณ

คุณก ําลงัด ําเนนิอยูในฤทธิ์อํ านาจแหงการคืนพระชนมหรือไมในขณะนี้  ในชีวิตคริสเตียนประจํ า
วนั ในการรบัใชของคุณ เตรียมพรอมที่จะเขาไปในการหลั่งไหลของชีวิตนั้นเสียวันนี้
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 16
1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “คืนพระชนม”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุความสํ าคัญของการคืนพระชนมของพระเยซูข้ึนจากความตาย

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ขอความนี้ผิดหรือถูก

“ฤทธิอํ์ านาจของการฟนจากความตายนั้น ผูเชื่อจะมีประสบการณไดในอนาคตเทานั้น เมื่อเขาถูก
ท ําใหฟนขึ้นจากความตาย”

ขอความนี้                                                                           
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5. จงสรปุเปาหมายในปจจุบันของฤทธิ์อํ านาจแหงการคืนพระชนมในชีวิตของผูเชื่อ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. ใครคอืแหลงของฤทธิ์อํ านาจของการคืนพระชนมในชีวิตของผูเชื่อ

                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 16
1. “ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค และไดรับประสบการณในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองคทรงคืน

พระชนมนัน้ และรวมทุกขกับพระองคคือ ตายบนกางเขนกับพระองค”  ฟลิปป 3.10

2. ความหมายของค ําวา “ฟนจากความตาย” ก็คือ การยกขึ้นหรือลุกขึ้น ทํ าใหฟนขึ้นจากความตาย
สูชีวิต

3. ยนืยนัวาพระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา ทํ าใหผูเชื่อไดรับความรอด ถูกทํ าใหเปนผูชอบธรรม

4. ผิด

5. มเีจานายคนใหม มีเปาหมายใหมในชีวิต มีชวีติขึ้นใหม

6. พระเยซู
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป
1. พระเยซไูมเคยไปรวมงานศพ  แตพระองคไปรวมในการฟนจากความตาย

- บุตรชายของผูหญิงชาวนาอิน   ลูกา 7.11-17

- บุตรสาวของไยรัส   มาระโก 5.35-43

- ลาซารัส   ยอหน 11.1-46

- ของพระองคเอง  มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา 24, ยอหน 20

2. การเทศนาเรือ่งการฟนจากความตาย เปนสวนสํ าคัญของขอความแหงขาวประเสริฐ  ดูกิจการ
4.2, 17.18, 32,  1 โครินธ 15.1-8,  14, 19-22

3. อับราฮัม มชีวีติอยูหลายปกอนการฟนขึ้นจากความตายของพระเยซู  แตเขาก็ยังไดมีประสบ
การณกบัฤทธิอํ์ านาจของการฟนจากความตาย อานเรื่องนี้ไดในโรม 4.16-24
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4. เอลีชามีอํ านาจเชนนั้นจนคนที่ตายแลวถูกโยนเขาไปในอุโมงศฝงศพหลายปหลังจากที่เอลีชาได
ตายไป ศพนัน้กลบัเปนขึ้นมาใหม  เขามีอํ านาจในกระดูกของเขามากกวาที่เราหลายคนมีในชีวิต
ของเรา  (2 พงศกษัตริย 13.20-21)


