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บทที่ 19
ฤทธิ์อํ านาจที่ลมเหลว

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถงึเหตุผลของพระคัมภีรในการที่ฤทธิ์อํ านาจลมเหลว
- บอกขออางอิงพระคัมภีรซึ่งยืนยันถึงความเปนใหญสูงสุดของพระเจาในสถาน

การณที่มนุษยไมอาจหาคํ าตอบได

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคจงึมไิดทรงกระทํ าการมหัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมี

ความเชื่อ” มทัธิว 13:58

คํ านํ า
ในโลกธรรมชาต ิคนพึ่งพาแหลงที่มาของพลังงานธรรมชาติเพื่อทํ าใหเกิดความกาวหนา
พลงังานธรรมชาติอาจเปนสิ่งธรรมดาๆ เชนไฟซึ่งใชหุงตมอาหาร ถาไมมีไฟ การท ําอาหารก็ตอง

หยดุลง พลงังานธรรมชาติอาจเปนสิ่งซับซอน เชน ไฟฟาซึง่เกดิจากโรงไฟฟาใหญในเมือง เมื่อโรงงานนี้
หยดุท ํางาน กระแสไฟก็หยุดเดิน  เมอืงทัง้เมอืงกย็อมมืดสนิทและความกาวหนาตางๆ ก็หยุดลง

เมือ่มคีวามลมเหลวของพลังงานธรรมชาติ ความกาวหนาก็หยุดลง
เปนความจริงในโลกฝายวิญญาณดวย  เมือ่มคีวามลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจ ความกาวหนาฝาย

วญิญาณก็หยุดลง ชวีติไมถกูเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ คนปวยไมไดรับการรักษา ผี
ไมถูกขับใหออก

มเีหตผุลตอการที่พลังงานธรรมชาติลมเหลว อาจเปนเหตุผลงายๆ เชน ไฟมอดแลว หรือเหตุผลที่
สลับซบัซอนเชน ชิ้นสวนของอุปกรณเครื่องกลแตกหักไป  เมือ่คนหาสาเหตุและแกไขเสีย พลังงานก็ไหล
ออกไดอีก

ในโลกฝายวญิญาณก็มีเหตุผลสํ าหรับความลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจเชนเดียวกัน เมื่อเราพบ
สาเหตุและแกไขเสีย  ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณก็ไหลหลั่งออกมาไดอีก
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ในนรกรูจักชื่อคุณหรือเปลา
ตัวอยางหนึง่ของความลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจถูกบันทึกไวในกิจการ 19:13-16 จงอานเรื่องบุตร

ชายของหวัหนาปโุรหิตซึ่งพยายามขับวิญญาณชั่วออกจากชายผูหนึ่งแตลมเหลว
วญิญาณชั่วรองวา

“พระเยซู ขาก็คุนเคย และเปาโล ขากร็ูจกั แตพวกเจาเปนผูใดเลา”

 กจิการ 19:15

ชายคนทีถ่กูวญิญาณชั่วเขาครอง กระโดดขึ้นไปบนชายเหลานี้ ฉีกเสื้อผาของเขาออกและทํ าราย
เขา เขาหนไีป เปลือยรางและบาดเจ็บ ไปจากชายหนุมที่ผีเขาคนนี้

มารรูจักชื่อของเปาโล  มารรูจกัชือ่ของพระเยซู  แตชื่อของคนหนุมเหลานี้มันไมรูจักเพราะวา เขา
ขาดฤทธิอํ์ านาจที่แทจริงฝายวิญญาณในชีวิตของเขา

ถาคุณไดรับการอภัยโทษบาปแลว ชือ่ของคุณก็เปนที่รูจักในสวรรคและถูกเขียนไวในหนังสือแหง
ชวีติของพระเมษโปดก ตามที่กลาวไวในวิวรณ 21:27

ชือ่ของคณุเปนที่รูจักในนรกหรือเปลา คุณมีฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเพียงพอไหลอาบอยูในชีวิต
ของคณุ ซึง่ฤทธิอํ์ านาจของมารจดจํ าสิทธิอํ านาจของคุณในพระนามของพระเยซูหรือไม

ชายเหลานีใ้ชพระนามของพระเยซูในการพยายามขับผีออก แตไมเปนผล พระนามของพระเยซู
ไมใชมนตคาถา  คุณตองเปนเจาของฤทธิ์อํ านาจเบื้องหลังนามนั้น คุณตองจํ าไดและเปนเจาของสิทธิ
อํ านาจของนามนั้น

ในชัว่โมงแหงเวลาวิกฤต  คุณจะพบความพายแพถาชื่อคุณไมเปนที่รูจักในนรก  ชายเหลานี้ไม
สามารถเอาชนะซาตานบนพื้นฐานประสบการณของเปาโลได และคุณเองก็เชนกัน

คุณจะทํ าใหซาตานพายแพไดตอเมื่อคุณมีฤทธิ์อํ านาจของพระเจาสํ าแดงออกในชีวิตของคุณเอง 
ถาคณุไมมอํี านาจจนชื่อของคุณไมเปนที่รูจักในนรกแลว คุณจะวิ่งหนีไปอยางบาดเจ็บและเปลือยเปลาตอ
หนาศัตรู

ฤทธิ์อํ านาจที่ลมเหลว
ตอไปนีเ้ปนเหตุผลบางประการที่ทํ าใหฤทธิ์อํ านาจลมเหลว

ความบาป
ความบาปแยกมนษุยจากพระเจา เมื่อคุณถูกแยกจากพระเจา ฤทธิ์อํ านาจของพระองคไม

สามารถไหลผานตัวคุณได
จงอาน โรม 7 ซึ่งอัครทูตเปาโล อธบิายการตอสูของเขากับการผูกมัดของความบาป จงอานการที่

เขาไดรับการปลดปลอยใน โรม 8 ในฐานะผูเชื่อ  เปาโลมกีารตอสูกับบาปเชนเดียวกับที่คุณตองเผชิญ แต
เขาเรยีนรูทีจ่ะเอาชนะกฎแหงบาปซึ่งทํ างานในเนื้อหนังของเขา  โดยเหตุนี้เองชีวิตของเขาจึงเปดรับการ
ไหลหลัง่ของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

เมือ่คนบาปชือ่ ซีโมน เสนอเงินเพื่อจะไดรับฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ เปโตรตอบเขาวา
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“เจาไมมหีุนสวนในการนี้เลย เพราะใจของเจาไมสัตยซ่ือตอพระเจา

เหตฉุะนัน้จงกลับใจใหมจากการชั่วรายของเจานี้ และอธิษฐานขอ
พระเจา ชะรอยพระองคจะทรงโปรดยกความผิดซ่ึงเจาคิดในใจของเจา

ดวยเราเห็นวาเจาจะตองรับความขมขื่นและติดพันธนะแหงความ
อธรรม”  กจิการ 8:21-23

การสํ านึกผิดจากบาปและการอภัยโทษบาปโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสตเปนทางเดียวที่
จะเชือ่มชองวางของการถูกแยกจากพระเจาได

ความบาปแยกเราจากฤทธิ์อํ านาจของพระเจา เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง...
“และจงลงโทษคนเหลานั้นที่ไมรูจักพระเจา และแกคนที่ไมเชื่อฟงขาว

ประเสริฐของพระเยซูเจาของเรา”  2 เธสะโลนิกา 1:8

ผูทีย่งัคงอยูในความบาปจะ.....
“คนเหลานั้นจะไดรับโทษ  อันเปนความพินาศนิรันดรและพรากจากพระ

พกัตรพระเปนเจา และจากพระสิริแหงอานุภาพของพระองค  ในวันนั้น”  2 เธสะ
โลนิกา 1:9

ในทีสุ่ด ความบาปจะทํ าใหถูกแยกออกเปนนิรันดรจากฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

การผูกมัด
การผกูมดัฝายวิญญาณอาจกีดกั้นการไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของคุณ การผูกมัด

(หรือภาระ) ไมใชบาปโดยตัวของมันเอง เปนสิ่งหรือการปรนนิบัติที่สํ าคัญมากสํ าหรับคุณ จนนํ าคุณเขาไป
อยูภายใตการควบคุมของสิ่งเหลานี้

เปาโลเขียนไววา
“ขาพเจาท ําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตไมใชทุกสิ่งที่จะทํ าไดนั้นเปน

ประโยชน ขาพเจาทํ าสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตขาพเจาไมยอมอยูใตอํ านาจ
ของสิ่งใดเลย”  1 โครินธ 6:12

ส่ิงใดกต็ามในชีวิตของคุณซึ่งครอบคลุมความคิดและความสนใจของคุณก็เปนการผูกมัด คุณถูก
น ําเขาไปอยูภายใตอํ านาจของสิ่งเหลานี้

อาจเปนงานอดิเรกหรือนิสัย  อาจเปนทาทขีองความอายหรือความกลัวซึ่งปดกั้นคุณจากการ
ปฏิบัติดวยความเชือ่และฤทธิ์อํ านาจ การผูกมัดเชนนี้มีผลใหเกิดการลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจ เพราะวา
คุณถกูน ําเขาไปอยูใตอํ านาจของมันแทนที่จะอยูในการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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การละเมิดหลักการของฤทธิ์อํ านาจ
คุณไดเรียนหลกัการของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีรมาหลายประการในหลักสูตรนี้ การละเมิดหลัก

การเหลานี้มีผลใหเกิดการลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจ
จงตรวจสอบดชูวีิตและการรับใชของคุณที่เกี่ยวของกับหลักการเหลานี้อยางสมํ่ าเสมอ โดยเฉพาะ

เมือ่คุณประสบกับความลมเหลวฝายวิญญาณ

ครอบครองแทนที่จะปรนนิบัติ
เมือ่ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณถูกใชไปเพื่อครอบครองเปนใหญแทนที่จะใชเพื่อปรนนิบัติ ความลม

เหลวของฤทธิ์อํ านาจก็เกิดขึ้น
คุณไดเรียนมาแลวใน มัทธิว 20:25-28 วา โครงสรางฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไมเหมือนของโลก

แงความคดิของโลกที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจก็เพื่อครอบครองเหนือผูอ่ืนและควบคุมคนเหลานั้น
ต้ังแตเด็กมา เราตอสูเพื่อฤทธิ์อํ านาจของโลก  เราพยายามควบคุมและใชพอแมของเรา เราแสวง

หาอ ํานาจในสงัคม อํ านาจเหนือส่ิงแวดลอมของเรา แมกระทั่งพยายามทํ านายและควบคุมพลังของธรรม
ชาต ิ อํ านาจของทางโลกอาจกลายเปนพระเจาที่ควบคุมเราไว

โครงสรางของฤทธิ์อํ านาจในพระคัมภีรเรียกรองใหมีการปรนนิบัติและสนองความตองการของ
มนษุยโดยการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  เปาโลเขยีนถงึผูรับใชที่โครินธเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ในฐานะที่เปา
โลเปนอคัรทูตผูยิ่งใหญของคริสตจักร เขามีสิทธิอํ านาจเหนือผูเชื่อกลุมนี้ แตเขาไมไดใชอํ านาจไปในทางที่
ผิด เขาบอกคนเหลานั้นวา

“ถาคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะไดรับประโยชนจากทาน เราไมมีสิทธิ์ที่จะไดรับยิ่ง
กวาเขาอีกหรือ  แตกระนัน้ เราก็มิไดใชสิทธิ์นี้เลย  เรายอมทนทุกขยากสารพัด
เพือ่เราจะไมเปนอุปสรรคขัดขวางขาวประเสริฐเรื่องพระคริสต”  1 โครินธ 9:12

เปาโลไมไดใชตํ าแหนงฝายวิญญาณไปในทางที่ผิด เขาไมไดครอบครองเหนือโครินธ แตเขา
ปรนนิบัติคนเหลานี้

“เพราะวาการปฏิบัติสํ าหรับปรับโทษยังมีรัศมี การปฏิบัติสํ าหรับความ
ขอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีมากกวานั้นอีก”  2 โครินธ 3:9

ผลประโยชนสวนตัว
เปาโลเขยีนถงึชาวโครินธเกี่ยวกับอํ านาจที่ใชเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวย  เขากลาววา

“ถาเราไดหวานปจจัยสํ าหรับวิญญาณใหแกทานแลว จะมากไปหรือที่เรา
จะเกีย่วของสํ าหรับเนื้อหนังจากทาน”  1 โครินธ 9:11

เปาโลท ํางานหนกัทามกลางชาวโครินธและหวานเมล็ดฝายวิญญาณ เขามีสิทธิที่จะรับ “ส่ิงของ
ฝายเนื้อหนัง”  จากคนเหลานีใ้นแงของความชวยเหลือดานการเงิน  แตเขาไมไดใชอํ านาจนี้ไปในทางที่ผิด
เขาตองทนทกุขมากกวาที่จะใชอํ านาจฝายวิญญาณไปอยางถูกตองและปดกั้นกิจการของพระเจา (1 โค
รินธ 9:12)
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พระเยซถูกูซาตานลอลวงใหใชอํ านาจของพระองคเพื่อผลประโยชนสวนตัว ซาตานลอลวงใหพระ
องคเสกหินใหเปนอาหารและพิสูจนฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญใหคนเห็นโดยกระโดดลงมาจากยอดพระวิหาร 
พระเยซูทรงปฏิเสธ

เมือ่พระเยซทูรงทนทุกขทรมานอยางมากบนไมกางเขน เพื่อบาปของมวลมนุษย  พระองค
สามารถเรยีกทูตสวรรค 10,000 ตน มาชวยพระองคได (มัทธิว 26:53) แตพระองคปฏิเสธการสํ าแดงของ
ฤทธิอํ์ านาจเพือ่ทํ าใหเปาหมายที่สูงกวาของพระเจาสํ าเร็จลง

การเอาอยาง
คุณไดเรียนมาแลวในหลักสูตรนี้ถึงบาปของเนื้อหนังที่เรียกวา “การเอาอยาง” ซึ่งเปนการอิจฉา

ริษยาในรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกโดยการเลียนแบบผูอ่ืน (กาลาเทีย 5:20)
นีเ่ปนปญหาซึง่ทํ าใหเกิดความลมเหลวในคริสตจักรยุคแรก ในกิจการ 19:13 กลาวถึงผูที่

พยายามขับผีออกโดยเลียนแบบการรับใชของเปาโล
เมือ่คุณพยายามที่จะเลียนแบบการรับใชของผูอ่ืน  คุณอาจประสบกับการลมเหลวฝายวิญญาณ

อยางหนักเชนเดียวกับคนเหลานี้  (ูถาเขาลมเหลว)

แรงจูงใจที่ผิด
อยาสรุปวาโดยที่บางครั้งฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณถูกใชในทางที่ผิด จงึเปนสิ่งที่ชั่วราย ฤทธิ์

อํ านาจซึง่ไหลมาจากแหลงของพระเจานั้นเปนสิ่งที่ดี แตอาจถูกใชไปในทางที่ผิดและใชเพื่อจุดประสงคที่
ผิด การน ําฤทธิอํ์ านาจไปใชไมถูกตองเกิดขึ้นเมื่อเราใชอํ านาจนี้เพื่อเหตุผลที่ผิดดวยแรงจูงใจที่ผิด

บาปดัง้เดมิของซาตานเกิดขึ้นจากแรงจูงใจที่ผิดในการแสวงหาอํ านาจ ซึ่งเปนจริงเชนเดียวกับ
บาปครัง้แรกของมนุษยซึ่งกระทํ าไปขณะที่เขาแสวงหาอํ านาจที่จะมาพรอมกับความรู

คร้ังหนึง่ยากอบและยอหนตองการเรียกไฟลงมาจากสวรรค เพื่อใหทํ าลายผูที่ตอตานพระเยซู
เปนการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจที่อัศจรรยอะไรเชนนี้

แตแรงจูงใจของเขาผิด คือ ตองการแกแคนศัตรูของเขา  การแสดงเชนนี้เปนการใชฤทธิ์อํ านาจ
ฝายวญิญาณในทางที่ผิด  พระเยซูบอกเขาวา

“แตพระองคทรงเหลียวมาหามปรามเขา

แลวพระองคกับเหลาสาวกก็เลยไปที่หมูบานอีกแหงหนึ่ง”  ลกูา 9:55-56

แรงจงูใจทีไ่มถกูตองทํ าใหเกิดการเนนที่ฤทธิ์อํ านาจอยางเกินสมดุลย พระเยซูทรงเตือนสาวก วา
“ดูเถดิ เราไดใหพวกทานมีอํ านาจเหยียบงูรายและแมลงปองและมี

อํ านาจใหญยิง่กวากํ าลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทํ าอันตรายแกทานไดเลย”

แตวาอยาเปรมปรีด์ิในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยูใตบังคับของพวกทาน แตจง
เปรมปรีด์ิเพราะชื่อของทานจดไวในสวรรค”  ลกูา 10:19-20
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ความไมเช่ือ
บางทเีหตผุลทีย่ิง่ใหญที่สุดของความลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจคือความไมเชื่อ ความไมเชื่อมีผล

กระทบแมกระทั่งตองานรับใชของพระเยซู
“พระองคมไิดทรงกระทํ าการมหัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมี

ความเชื่อ” มัทธิว 13:58

การส ําแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาอาจมีผลกระทบจากความไมเชื่อของผูที่คุณรับใชเขา และ
ยงัถกูกระทบจากความไมเชื่อของคุณเอง (มัทธิว 17:14-21)

การจํ ากัดพระเจา
ไมมขีอบเขตจ ํากดัในฤทธิ์อํ านาจของพระเจา แตเราอาจวางขีดจํ ากัดใหฤทธิ์อํ านาจทํ างานในเรา

และผานเราได  เปาโลอธบิายวาพระเจาทรงสามารถที่จะทํ าเกินกวาที่เราจะขอหรือคิดตามฤทธิ์อํ านาจที่
กระทํ ากิจในเรา

“ขอใหพระเกยีรติจงมีแดพระองคผูทรงฤทธิ์ กระทํ าสารพัดมากยิ่งกวาที่
เราจะทลูขอหรือคิดไดตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภายในตัวเรา”  เอเฟซัส 3:20

บางครั้งพระเจาไมไดทํ าตามที่เราขอหรือคิด  เพราะวาเราไมอนุญาตใหฤทธิ์อํ านาจของพระองค
กระทํ ากิจในเรา

เมื่อไมมีการอัศจรรย
เมือ่ผูเชือ่ประสบกบัความลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจ ควรนํ าเอาดานตางๆ ที่อธิบายมาแลวนี้มา

ตรวจสอบดวยการอธิษฐาน เมื่อเราพบวามีการละเมิดก็ควรนํ ามาแกไขเพื่อใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไหล
หลัง่ลงมาอยางไมมีอะไรปดกั้น

แตถาดานตางๆ ถกูตรวจสอบหมดแลวและยังคงไมมีการอัศจรรย  อะไรคือเหตุผลเมื่อคนหนึ่งได
รับการปลดปลอยจากคํ าตอบคํ าอธิษฐานและอีกคนหนึ่งไมไดรับ

ตอไปนี้เปนตัวอยางจากชีวิตจริง.....
......สามภีรรยาคูหนึ่งเปนคริสเตียนมีลูกเล็กๆ 2 คน เดก็ชายและเด็กหญิง ทั้งคูปวยหนักและได

รับการอธษิฐานเผื่อจากพอแมและผูเชื่อกลุมเดียวกัน คนหนึ่งไดรับการรักษาและเปนผูรับใชของขาว
ประเสรฐิอยูในปจจุบัน อีกคนหนึ่งไมไดรับการรักษา เธออยูในสภาพพิการอยูหลายป

..........ผูรับใชทีเ่ปนทีรู่จักในนานาประเทศ รับใชพระเจาในการรักษาโรคอยางมีอํ านาจ กลาวไว
คร้ังหนึ่งวาเพียง 10% ของผูทีเ่ขาอธิษฐานเผื่อไดรับการรักษาใหหาย

.........เปโตรคนเดยีวกนันี้ซึ่งผูเชื่ออธิษฐานใหจนไดออกจากคุก  ตอมาถูกฆาตายเพราะขาว
ประเสรฐิ  เหตใุดฤทธิ์อํ านาจเดียวกันซึ่งเปดคุกออกไมไดชวยเขาจากความตายที่นาสพึงกลัว

..........มคีนโรคเรือ้นมากมายหลายคนในอิสราเอลในสมัยเอลียาห  แตมีเพียงคนเดียวที่พระเจา
ทรงรักษา  (ลูกา 4:27)
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เราไมมีคํ าตอบตอคํ าถามดังกลาว ถาเรามคํี าตอบทุกอยาง ถาเรามีความรูหมดทั้งสิ้น เราก็จะ
เปนเหมือนดังพระเจา

เราตองยอมรับรูความเปนใหญสูงสุดของพระเจาในดานฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ  เราทํ าหนาที่
โดยฤทธิอํ์ านาจทีไ่ดรับมอบหมาย เปนฤทธิ์อํ านาจที่ทํ าใหเกิดผลได  เปนฤทธิ์อํ านาจที่มีพลังขับเคลื่อน
แตวาเราไดรับมอบหมาย นัน่คอื  อยูภายใตสิทธิอํ านาจของอีกบุคคลหนึ่ง (คือพระเจา)

สํ าหรบัคํ าถามที่เราไมสามารถหาคํ าตอบไดนั้น พระคัมภีรเปดเผยวา
“สิง่ลี้ลับทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย แตสิ่งทรง

ส ําแดงนัน้เปนของเราทั้งหลาย และของลูกหลานของเราเปนนิตย  เพือ่เราจะ
กระท ําตามถอยคํ าทั้งสิ้นของกฎหมายนี้”   เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29

ในบางขณะ พระเจาจะทรงเปดเผยวาเหตุใดจึงไมมีการอัศจรรย ในกรณีอ่ืนเราจะไมสามารถพบ
คํ าตอบได มีส่ิงลํ้ าลึกที่พระเจาเทานั้นที่รู เราทํ าหนาที่ในขอบเขตของการเปดเผย  ซึ่งไมใชความรูสูงสุด
(คือเรารูเทาที่พระเจาทรงเปดเผยใหทราบ)

แตอยายอมใหส่ิงนี้มาปดกั้นการสํ าแดงออกของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของคุณ จงเดินไป
ตามสิง่ทีถ่กูเปดเผยแกเรา  (พระเจาทรงเปดเผยแคไหนก็จงทํ าไปเทานั้น)  และปลอยใหคํ าถามที่ไมมีคํ า
ตอบหรอืส่ิงลํ้ าลึกไวกับความยิ่งใหญสูงสุดของพระเจา

ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาสํ าแดงออกในความตายเชนเดียวกับในชีวิต  สํ าแดงออกในสิ่งที่เปนที่รูจัก
เชนเดยีวกบัในสิ่งที่ไมเปนที่รูจัก สํ าแดงออกในความออนแอเชนเดียวกับในความแข็งแกรง
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 19
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหขอพระคมัภีรอางอิงซึ่งยืนยันถึงความเปนใหญสูงสุดของพระเจาในสถานการณซึ่งคนไม
สามารถหาคํ าตอบได

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุส่ิงทีคุ่ณไดเรียนมาในบทนี้เกี่ยวกับเหตุผลของความลมเหลวของฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 19
1. “พระองคจงึมไิดทรงกระทํ าการอัศจรรยมากในเมืองนั้น เพราะเขาไมมีความเชื่อ”  มัทธิว 13:58

2. “ส่ิงลีลั้บทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย  แตส่ิงทรงสํ าแดงนั้นเปนของเราทั้ง
หลายและลกูหลานของเราเปนนิตย เพื่อเราจะกระทํ าตามถอยคํ าทั้งสิ้นของกฎหมายนี้”  เฉลย
ธรรมบัญญัติ 29:29

3. ความบาป

ความไมเชื่อ
ตองการใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
การละเมิดหลักการของฤทธิ์อํ านาจ
ในสิง่อืน่ทีม่คีวามสํ าคัญมากจนตัวเองถูกผูกมัดดวยสิ่งเหลานั้น
ตองการใชฤทธิ์อํ านาจเพื่ออยากเปนใหญเหนือคนอ่ืน
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป
1. อานเรื่องราวของเดวิดและบธัเชบาใน 2 ซามเูอล บทที่ 11  ดาวิดใชอํ านาจที่พระเจาประทานให

ในทางทีผิ่ดเพือ่ท ําการลวงประเวณี  โดยนํ าภรรยาของผูอ่ืนมาเปนของตน และใหฆาสามีของนาง
เสยี สังเกตดวูา ผูเผยพระวจนะพระเจาเนนถึงการใชอํ านาจในทางที่ผิด ในคํ าตํ าหนิที่อยูใน 2 ซา
มูเอล 12:1-4

2. ผูเผยพระวจนะในพันธสญัญาเดมิชือ่ บาลาอัม  ใชฤทธิ์อํ านาจที่พระเจาประทานใหไปในทางที่
ผิดเชนเดียวกัน  จงอานเรื่องของเขาในกันดารวิถี 22-24

3. กจิการ 8:9-11 แสดงใหเห็นความสํ าคัญของการรูจักฤทธิ์อํ านาจที่แทจริงของพระเจา เพื่อที่คุณ
จะไมถกูลอลวงโดยผูที่ใชอํ านาจฝายวิญญาณไปในทางที่ผิด

4. อานเรื่องราวของเยโฮอาช ใน 2 พงศกษัตริย 13:18-19  พระเจาและผูพยากรณผิดหวังเพราะเย
โฮอาชไมไดใชฤทธิ์อํ านาจทั้งหมดที่พระเจาประทานแกเขา  เขาไดรับจากพระเจาเทาที่เขาเชื่อเทา
นัน้ เขาไมไดรับทั้งหมดที่พระเจาตองการใหเขา เพราะวาเขาวางขีดจํ ากัดของมนุษยไวสํ าหรับ
พระเจา
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