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บทที่ 4
“ไมเคยมีผูใดพูดเหมือนคนนั้นเลย”

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- บอกถงึแหลงของฤทธิ์อํ านาจของพระเยซู
- สรุปวาพระคมัภีรสอนอะไรเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจที่มอบแกพระเยซู

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว”   มทัธวิ 28:18

คํ านํ า
พระเจาทรงเปน 3 พระลักษณะ คือ พระบิดา  พระบตุร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
แหลงของฤทธิอํ์ านาจคือ พระเจาพระบิดา พระเจาทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจใหแกพระบุตร คือ

พระเยซคูริสต ตอมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใหผูเชื่อประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจที่พระบุตรประทานให
ในบทนี ้ คุณจะเรยีนรูถึงฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระเยซู ซึ่งยิ่งใหญมากจนกระทั่งผูนํ า

ทางศาสนาในสมยัของพระองคกลาววา “ไมมีผูใดพูดเหมือนคนนั้นเลย”  (ยอหน 7:46)
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กํ าเนิดโดยฤทธิ์อํ านาจ
พระเยซทูรงกํ าเนิดโดยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ทตูสวรรคจงึตอบนางวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและ
ฤทธิเ์ดชของผูสูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่เกิดมานั้นจะไดเรียกวาวิสุทธิ์
และเรยีกวาพระบุตรของพระเจา”” ลูกา 1:35

พระเยซทูรงเปนฤทธิ์อํ านาจที่สํ าแดงใหเห็นไดของพระเจา
“แตส ําหรบัผูทีพ่ระเจาทรงเรียกนั้น... พระคริสตทรงเปนฤทธานุภาพและ

พระปญญาของพระเจา”   (1 โครินธ 1:24)

รับบัพติศมาโดยฤทธิ์อํ านาจ
ยอหนสงัเกตรูถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเยซู เขากลาววา

“ทานประกาศวา “ภายหลังเราจะมีพระองคผูหนึ่งเสด็จมา ทรงมีอิทธิฤทธิ์
ยิง่กวาเราอีก ซ่ึงเราไมคูควรแมจะนอมตัวลงแกฉลองพระบาทใหพระองค

เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้ า แตพระองคนั้นจะใหเจาทั้งหลาย
รบับัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”   มาระโก 1:7-8

เมือ่พระเยซทูรงรับบัพติศมาจากยอหนในแมนํ้ าจอรแดน พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู
เหนอืพระองคในรูปของนกเขา (ภาษาไทยใชวานกพิลาป)

“ขาพเจาเองก็ไมไดรูจักพระองค แตเพื่อใหพระองคทรงเปนที่ประจักษ
แกพวกอสิราเอล ขาพเจาจึงไดมาใหบัพติศมาดวยนํ้ า”   ยอหน 1:31

พระเจาตรัสบอกแกยอหนวา...
“เมือ่เจาเห็นวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยูบนผูใด ผูนั้นแหละเปนผูใหบัพ

ติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”  ยอหน 1:33

ซึ่งเปนการยนืยนัวา เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยูเหนือพระเยซูในรูปของนกเขา พระ
เยซไูมเพยีงแตเต็มดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น แตพระองคจะเปนผูใหบัพติศมาดวย
ฤทธิ์อํ านาจ

ฤทธิ์อํ านาจที่พิสูจนแลว
ทนัทภีายหลงัจากทีพ่ระเยซูไดรับบัพติศมาแลว ก็ทรงดํ าเนินเขาไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหซาตาน

ลอลวง
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“พระเยซูทรงประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดกลับไปจากแมนํ้ าจอร
แดน และพระวิญญาณไดทรงนํ าพระองคไป”  ลกูา 4:1

คุณอานถึงประสบการณนี้ไดใน ลูกา 4:1-3
ฤทธิอํ์ านาจถูกพิสูจนไดโดยการทดสอบ  การลอลวงแตละครั้งของซาตานนั้นทาทายฤทธิ์อํ านาจ

และสทิธขิองพระเยซู พระองคเองเอาชนะการลอลวงแตละครั้งไดสํ าเร็จงดงามและ...
“พระเยซูไดเสด็จกลับไปดวยฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณยังแควนกาลิลี 

และกติติศัพทของพระองคเลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบ”  ลกูา 4:14

แหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจของพระองค
พระเจาพระบิดาทรงเปนแหลงของฤทธิ์อํ านาจและสิทธิของพระเยซู พระเยซูตรัสวา

“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได
ทรงเจมิต้ังขาพเจาไวเพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูถูกบีบบังคับใหเปนอิสระ

และประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเปนเจา”   ลกูา 4:18-19

พระเยซไูมไดแสดงฤทธิ์อํ านาจโดยลํ าพัง เปนอิสระจากพระเจาพระบิดา แตตลอดการรับใชใน
โลกนี ้พระเยซทูรงมอบเกียรติยศแกพระเจาในฐานะแหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจ

“พระเยซูจงึตรสักับเขาวา “เราไดสํ าแดงใหทานเห็นการดีหลายประการ
ของพระบดิาของเรา ทานทั้งหลายหยิบกอนหินจะขวางเราใหตายเพราะการ
กระทํ าขอใดเลา””  ยอหน 10:32

ฤทธิ์อํ านาจที่ไมมีขีดจํ ากัด
ไมมขีอบเขตจ ํากัดในฤทธิ์อํ านาจของพระเยซู พระองคทรงไดรับมอบหมายฤทธิ์อํ านาจทั้งหมดใน

สวรรคและในแผนดินโลก
“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว”  มทัธิว 28:18

พระเยซทูรงมีฤทธิ์อํ านาจ....
“สงูยิง่เหนอืบรรดาเทพผูครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพ

อาณาจกัรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอยขึ้น มิใชในยุคนี้เทานั้น แตในยุคที่จะมา
ถึงดวย
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พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของพระคริสต และทรง
ต้ังพระองคไวเปนประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหงคริสตจักร”   เอเฟซัส 1:21-22

พระเยซทูรงเปนศีรษะของฤทธิ์อํ านาจทั้งหลาย
“และทานไดบรรลุถึงความครบบริบูรณในพระองคผูทรงเปนศีรษะแหง

ปวงเทพผูครองและศักดิเทพ”  โคโลสี 2:10

พระเยซทูรงมีฤทธิ์อํ านาจไมมีขีดจํ ากัด พระองคไดรับมอบหมายดังนี้

ฤทธิ์อํ านาจที่จะสอนดวยสิทธิอํ านาจ
พวกธรรมาจารยมพีื้นฐานสิทธิอํ านาจอยูบนพระคัมภีรเดิม แตพระเยซูวางสิทธิอํ านาจของพระ

องคบนพระเจานั้นเอง
“เขาทัง้หลายกอั็ศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะวาพระองคได

ทรงสัง่สอนเขาดวยสิทธิอํ านาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารยไม”  มาระโก 1:22

“คนทัง้ปวงกอั็ศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะคํ าของพระองค
ประกอบดวยอํ านาจ”  ลกูา 4:32

ฤทธิ์อํ านาจเหนือบาป
พระเยซทูรงมีฤทธิ์อํ านาจที่จะใหอภัยบาป

“ “แตเพือ่ทานทั้งหลายจะไดรูวา บุตรมนุษยมีสิทธิอํ านาจในโลกที่จะ
โปรดยกความผิดบาปได”  พระองคจงึตรัสสั่งคนงอยวา  “จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับ
ไปบานเถิด””   มัทธิว 9:6

ฤทธิ์อํ านาจเหนือความเจ็บปวย
“พอคํ ่าลง เขาพาคนผีเขาเปนอันมากมาหาพระองค พระองคก็ทรงขับผี

ออกดวยพระดํ ารัส และบรรดาคนเจ็บปวยทั้งหลายนั้น พระองคก็ไดทรงรักษาให
หาย”  มทัธิว 8:16

ฤทธิ์อํ านาจเหนือธรรมชาติ
“พระองคจึงทรงต่ืนขึ้นหามลม และตรัสแกทะเลวา “จงสงบเงียบซิ”  แลว

ลมกห็ยดุ คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป”  มาระโก 4:39
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ฤทธิ์อํ านาจเหนือมนุษยทั้งหมด
“ดังทีพ่ระองคไดทรงโปรดใหพระบุตรมีอํ านาจเหนือมนุษยทั้งสิ้น เพื่อให

พระบตุรประทานชีวิตนิรันดรแกคนที่พระองคทรงมอบแกพระบุตรนั้น”  ยอหน
17:2

ฤทธิ์อํ านาจเหนือศัตรูของพระองค
“ปลาตจงึทลูพระองควา “ทานจะไมพูดกับเราหรือ ทานไมรูหรือวาเรามี

อํ านาจทีจ่ะปลอยทานและมีอํ านาจที่จะตรึงทานที่กางเขนได”

พระเยซูตรสัตอบทานวา “ทานมีอํ านาจเหนือเราไมไดนอกจากจะ
ประทานจากเบื้องบนใหแกทาน เหตุฉะนั้นผูที่อายัดเราไวกับทานจึงมีความผิด
มากกวาทาน””  ยอหน 19:10-11

ฤทธิ์อํ านาจเหนือความตาย
พระเยซูตรัสวา

“พระเยซูตรัสกับเธอวา “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต ผูที่
วางใจในเรานั้น ถงึแมวาเขาตายแลวก็ยังมีชีวิตอีก””  ยอหน 11:25

โดยการสิน้พระชนมของพระองคและการฟนจากความตาย พระเยซู:...
“พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย พระองคไดทรงประจาน

เขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น”    โคโลสี 2:15

ฤทธิ์อํ านาจเหนือชีวิตของพระองคเอง
พระเยซูอธิบายเกี่ยวกับชีวิตของพระองควา

“ไมมีผูใดชิงชีวิตไปจากเราได แตเราสละชีวิตดวยใจสมัครของเราเอง เรา
มสีทิธทิีจ่ะสละชวีตินั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก คํ ากํ าชับนี้ เราไดรับมาจากพระ
บิดาของเรา”  ยอหน 10:18
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ฤทธิ์อํ านาจที่จะทํ าการพิพากษา
พระเจาทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจแกพระเยซูที่จะทรงพิพากษา

“และไดทรงประทานใหพระบุตรมีสิทธิอํ านาจที่จะพิพากษาเพราะพระ
องคทรงเปนบุตรมนุษย”  ยอหน 5:27

ฤทธิ์อํ านาจเหนือมาร
พระเยซทูรงมีอํ านาจและสิทธิอํ านาจเหนือวิญญาณที่ชั่วราย

“คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนนี้เปนอยางไรหนอ  เพราะวา
ทานไดสัง่ผีโสโครกดวยสิทธิอํ านาจและดวยฤทธิ์เดช มันก็ออกมา””  ลูกา 4:36

“คนทัง้ปวงกป็ระหลาดใจนักจึงถามกันวา “การนี้เปนอยางไรหนอ เปนคํ า
สัง่สอนใหมแน ทานสั่งผีโสโครกดวยสิทธิอํ านาจ และมันจํ าตองฟง”  มาระโก
1:27

“คือเรือ่งพระเยซูชาวนาซาเร็ธ วาพระเจาไดทรงเจิมพระองคดวยพระ
วญิญาณบรสิทุธิแ์ละดวยฤทธานุภาพอยางไร และพระเยซูเสด็จไปกระทํ าคุณ
ประโยชนและรกัษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะวาพระเจาทรงสถิตกับ
พระองค”    กจิการ 10:38

ฤทธิ์อํ านาจเหนือกิจการทั้งปวงของศัตรู
จดุประสงคซึง่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ ก็เพื่อทํ าลายกิจการงานของวิญญาณชั่ว

“ผูทีก่ระท ําบาปก็มาจากมาร เพราะวามารไดกระทํ าบาปต้ังแตเริ่มแรก
พระบตุรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทํ าลายกิจการของ
มาร”  1 ยอหน 3:8

ฤทธิ์อํ านาจในปจจุบัน
หลงัจากทีท่รงสิ้นพระชนมและคืนพระชนมแลว พระเยซูก็เสด็จสูสวรรค ซึ่ง ณ ที่นี้ พระองคยังคง

รับใชดวยฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจที่ขางขวาพระหัตถของพระเจา
“ต้ังแตนีไ้ป บุตรมนุษยจะนั่งขางขวาพระเจาผูทรงฤทธานุภาพ”  ลูกา

22:69

“แลวทานไดกลาววา “ดูเถดิ ขาพเจาเห็นทองฟาแหวกเปนชอง และบุตร
มนษุยยืนอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา””  กจิการ 7:56
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พระเยซทูรงรับใชตอไปโดยทางฤทธิ์อํ านาจที่มอบแกผูเชื่อทั้งหลาย กอนที่พระองคจะเสด็จสู
สวรรค ไดทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจแดสาวกของพระองคเขาตองทํ ากิจการอยางที่พระ
องคไดทรงกระทํ าและทํ างานที่ยิ่งใหญกวานั้นอีก  (ยอหน 14:12) คุณจะศึกษาไดในบทตอไป

ฤทธิ์อํ านาจในอนาคต
ในวนัหนึง่ พระเยซูเสด็จกลับมาสูโลกดวยอํ านาจและพระสิริอันยิ่งใหญ

“เมือ่นัน้นมิติแหงบุตรมนุษย จะปรากฏขึ้นในทองฟา มนุษยทุกชาติทั่ว
โลกจะตอีกรองไห แลวจะเห็นบุตรมนุษยเสด็จมาบนเมฆในทองฟา  ทรงฤทธานุ
ภาพและพระสิริเปนอันมาก”  มัทธิว 24:30

ในเวลานัน้ ฤทธิอํ์ านาจทั้งหมดในสวรรคและบนพื้นโลกจะถูกมอบสงคืนสูพระเยซู
“ตอจากนั้นเปนวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรองมอบแผนดินไวแก

พระเจา เมื่อพระองคจะไดทรงทํ าลายเทพผูครอง ศักดิเทพและอิทธิเทพหมด
แลว”   1 โครินธ 15:24

จกัรวาลทัง้หมดจะรับรูฤทธิ์อํ านาจของพระเจาพระบิดา และพระบุตรพระเยซูคริสต
“รองเสยีงดังวา “พระเมษโปดกทรงถูกปลงพระชนมแลวนั้น เปนผูที่สม

ควรไดรบัฤทธิ์เดช ทรัพยสมบัติ ปญญา อานุภาพ เกยีรติ พระสิริและคํ าสดุดี”

และขาพเจาไดยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค ในแผนดินโลก ใตแผนดิน ในมหาสมุทร
บรรดาผูที่อยูในที่เหลานั้น รองวา

“ขอใหคํ าสดุดีและเกียรติและพระสิริและฤทธิ์เดช จงมีแดพระองคผู
ประทบับนพระที่นั่ง และแดพระเมษโปดกตลอดไปเปนนิตย””  ววิรณ 5:12-13
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. อะไรเปนขอบเขตจํ ากัดของฤทธิ์อํ านาจของพระเยซู

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. ใครคือแหลงทีม่าของฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระเยซู
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4. จงสรปุส่ิงทีคุ่ณเรียนรูในบทนี้เกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระเยซู

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 4
1. “พระเยซจูงึเสดจ็เขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี

ทรงมอบไวแกเราแลว”   มทัธิว 28:18

2. พระเยซไูมทรงมีขอบเขตจํ ากัด พระองคทรงมีฤทธิ์อํ านาจทั้งในสวรรคและบนพื้นโลก (มัทธิว
28:18)

3. พระเจาพระบิดา

4. ทรงสอนดวยสิทธิอํ านาจ

มอํี านาจเหนือบาป
มอํี านาจเหนือความเจ็บปวย  เหนอืธรรมชาติ  เหนือมนุษยทั้งหมด
เหนือศัตรูของพระองค  เหนอืความตาย  เหนือชีวิตของพระองคเอง
ฤทธิอํ์ านาจที่จะทํ าการพิพากษา   เหนอืมาร  เหนือกิจการทั้งปวงของศัตรู
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจของพระเยซูโดยการศึกษาชีวิตและงานรับใช
ของพระองคในหนังสือมัทธิว   มาระโก  ลูกา และยอหน

จดบนัทกึวากีค่ร้ัง พระเยซูทรงมอบเกียรติยศและอํ านาจของพระองคแกพระเจาพระบิดาจํ านวน
ทัง้หมดเทาใด

จดบนัทกึวาพระเยซูทรงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจกี่คร้ังในการสอน การรักษาโรค การขับผีออก การ
อัศจรรย การบังคับธรรมชาติ และอื่นๆ


