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บทที่ 12
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 6

พระนามของพระเยซู

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายถึงความสํ าคัญของชื่อตางๆ ในสมัยพระคัมภีร
- บอกถงึนามทีย่ิ่งใหญที่สุดเหนือนามทั้งปวง
- บอกถงึความหมายของพระนาม “เยซู”
- อธบิายวาพระเยซูทรงไดรับนามนี้ไดอยางไร
- บอกถงึแนวทางของพระคัมภีรในการใชพระนามของพระเยซู

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เหตฉุะนัน้พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระ

นามเหนือพระนามทั้งปวงใหแกพระองค

เพือ่เพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก
จะคกุลงกราบพระเยซู

และเพือ่ทกุลิ้นจะยอมรับพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อัน
เปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา”   ฟลิปป 2:9-11

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูถงึฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจซึ่งพระเจาประทานใหแกพระเยซูคริสตและรูวา พระ

เยซทูรงมอบหมายฤทธิอํ์ านาจประการหนึ่งที่พระเยซูทรงมอบหมายใหคือ การใชพระนามของพระองคเอง
บทนีมุ้งเนนทีฤ่ทธิ์อํ านาจที่มีในพระนามของพระเยซู
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ความสํ าคัญของชื่อ
ในสมัยของพระคัมภีร ชือ่ตางๆ มคีวามสํ าคัญไมเหมือนกับในปจจุบัน ในวัฒนธรรมสมัยใหม

หลายแหง ชือ่เปนเพยีงเครื่องหมายบอกวาใครเปนใคร แตในสมัยพระคัมภีร ชื่อของคนมีความหมายที่
สํ าคญั ชือ่ที่ต้ังมักจะบอกถึงเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมในขณะที่คนๆ นั้นเกิด  บางทชีือ่อาจแสดงถึงความ
หวงัหรือเปนคํ าพยากรณ  (อิสยาห 8:1-4,  โฮเชยา 1:4)

เนือ่งจากความสํ าคัญของชื่อตางๆ ในสมัยพระคัมภีร พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของคนหลายคน พระ
องคทรงเปลีย่นชื่อของอับราฮัมโดยคํ านึงถึงจุดหมายปลายทางของเขา

“ชือ่ของเจาจะมิใชอับรามอีกตอไป เจาจะมีชื่อใหมคืออับราฮัม เพราะ
เราใหเจาเปนบิดาของประชาชาติมากมาย”  ปฐมกาล 17:5

ชือ่ อับราฮัม แปลวา “บิดาแหงประชาชาติ”
พระเจาทรงเปลี่ยนชื่อของนางซาราย เปน ซาราห และเปลี่ยนชื่อยาโคบเปน อิสราเอล ดวยเหตุ

ผลเดียวกัน
ในพนัธสญัญาใหม รูปแบบนี้ยังคงดํ าเนินตอไป ซีโมนถูกเรียกวา “เปโตร” และเซาโลกลายเปน

“เปาโล”  ชือ่ของเขาเหลานัน้สะทอนใหเห็นจุดหมายปลายทางของเขาในแผนการของพระเจา
โดยเหตทุี่มีความสํ าคัญอยูในความหมายของชื่อ พระเจาจึงทรงเลือกชื่อพิเศษอยางยิ่งแกพระ

บุตรองคเดียวของพระองค

พระนามของพระเยซู
ชื่อ เยซ ูไดถกูมอบแกพระบุตรของพระเจา เมื่อพระองคเสด็จลงมาเปนมนุษยในโลกนี้ ชื่อนี้ถูกตั้ง

ข้ึนดวยการเชื่อฟงตามคํ าสั่งของทูตสวรรคองคหนึ่ง ซึ่งบอกแกโยเซฟสามีของมารี มารดาของพระเยซู
“เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทานเปนผูที่

จะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา”มัทธิว 1:21

ชือ่ของพระเยซู หมายถึง  “พระผูชวยใหรอด”
พระเยซทูรงมชีื่ออ่ืนๆดวย พระองคถูกเรียกทั่วๆ ไปวา “พระเยซูคริสต”  “พระคริสต”  “พระเยซู”

“พระเยซูพระผูเปนเจา”  และ “องคพระผูเปนเจา”  (เจานาย-ในภาษาอังกฤษ)  ชื่อเหลานี้รวมเขาดวยกัน
ในต ําแหนงของ “พระเยซูคริสตจอมเจานาย” (หรือองคพระผูเปนเจาในภาษาไทย)  คํ าวา “คริสต” หมาย
ถงึ “ผูถูกเจิม”

คร้ังหนึง่ พระเยซูถูกเรียกวา “อิมมานูเอล”  ซึ่งหมายความวา “พระเจาทรงอยูกับเรา”  พระเยซู
ทรงเรยีกพระองคเองวา “บุตรมนุษย”  และพระองคมักจะถูกเรียกวา “บุตรของพระเจา”  ในการเขียนพันธ
สัญญาใหม ยอหนเรียกพระองควา “พระวาทะ” และ “พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจา”

มตํี าแหนงอื่นๆ อีกหลายประการที่มอบใหแกพระเยซูเชน “อาหารแหงชีวิต”  “ความสวางของ
โลก”  เปนตน รายการของชื่อและตํ าแหนงเหลานี้ไดใหไวอยางครบถวนในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝาย
วญิญาณ : คูมือของการตอสูฝายวิญญาณ”  ชื่อแตละชื่อที่ใหแกพระเยซูเปนสิ่งสํ าคัญในการที่จะเขาใจ
ฐานะต ําแหนงและงานรับใชของพระองค
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แตเจานายของเรานั้นถูกเรียกโดยทั่วไปในชื่อของ “เยซ”ู ตลอดทั่วทั้งพันธสัญญาใหม ชื่อพระเยซู
นีเ่องทีเ่ราอางถงึในบทนี้เพื่อศึกษาถึงฤทธิ์อํ านาจที่มีอยูในชื่อดังกลาว

ชือ่ พระเยซนูีเ้องซ่ึงบางครั้งรวมเขากับชื่ออ่ืนๆ ของพระองค ถูกนํ าไปใชในการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ
ของพระเจาผานทางผูเชื่อในหนังสือกิจการของอัครทูต

ชื่อตางๆ มีที่มาอยางไร
คนทีย่ิง่ใหญไดรับชื่อของเขามาโดยวิธี 3 วิธี

1. โดยกํ าเนิด
คนบางคนเกิดมาโดยมีชื่อที่ยิ่งใหญ เขาเกิดมาเปนเจาชาย เจาหญงิหรือเปนลูกของหัวหนาเผา

ใหญ  เขาอาจเกดิมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงวาร่ํ ารวยมหาศาล หรือมีอํ านาจทางการเมือง เขาไดรับมรดก
ชือ่ทีย่ิ่งใหญโดยทางบิดา มารดาของเขา

2. โดยความสํ าเร็จของการงาน
คนบางคนไดรับชื่อที่ยิ่งใหญเนื่องจากความสํ าเร็จของตนเอง เขากลายเปนนักเขียนนักประดิษฐ

นกัการเมือง  และผูนํ าที่ยิ่งใหญ

3. โดยการไดรับมอบหรือแตงต้ัง
คนบางคนไดชื่อยิ่งใหญเพราะวาเขาไดรับการแตงตั้งจากผูอ่ืน
ตัวอยางเชน หญงิที่ยากจนคนหนึ่งไดรับชื่อของนักการเมืองที่ร่ํ ารวย เมื่อเธอไดแตงงานกับเขา

กษตัริยหรือหวัหนาเผาอาจมอบตํ าแหนงที่สํ าคัญไดคนใดคนหนึ่งในอาณาจักรหรือเผาของเขา

พระเยซูทรงไดรับชื่อของพระองคมาไดอยางไร
พระเยซทูรงไดรับชื่อของพระองคจาก 3 ทางทั้งหมดเหมือนที่คนใหญโตไดรับในโลกนี้

1. โดยกํ าเนิด
พระเยซูทรงไดรับพระนามของพระองคโดยกํ าเนิด  โดยการรับมรดกจากพระบิดาของพระองค

“ในโบราณกาลพระเจาไดตรัสดวยวิธีตางๆ มากมายแกบรรพบุรุษของ
เราทางพวกผูเผยพระวจนะ

แตในวาระสุดทายนี้พระองคไดตรัสแกเราทั้งหลายทางพระบุตร ผูซ่ึงพระ
องคไดทรงต้ังใหเปนผูรับสรรพสิ่งทั้งปวงเปนมรดก  พระองคไดทรงสรางกัลป
จกัรวาลโดยพระบุตร

พระบตุรทรงเปนแสงสะทอนพระสิริของพระเจา และทรงมีสภาวะเปน
พมิพเดียวกนักบัพระองค และทรงผดุงโลกไวดวยพระดํ ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระ
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องค เมื่อพระองคไดทรงชํ าระบาปแลว ก็ไดประทบั ณ เบื้องขวาของพระเจาเบ้ือง
บน

พระองคทรงยิ่งใหญเหนือเหลาทูตสวรรคมากนัก ดวยวาพระองคทรง
พระนามทีป่ระเสริฐกวานามของทูตสวรรค”  ฮีบรู 1:1-4

พระเยซทูรงไดรับมรดกชื่ออันยิ่งใหญกวาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในจักรวาล พระนามของพระองคยิ่งใหญ
กวากษตัริยอ่ืนใด ประธานาธิบดี หรือหัวหนาเผาใดๆ  พระนามยิ่งใหญกวาบรรดาทูตสวรรคในสวรรค

2. โดยความสํ าเร็จของการงาน
พระเยซทูรงไดรับพระนามของพระองคโดยความสํ าเร็จของงานที่ทรงกระทํ า เพราะวาพระองค

ทรงเอาชนะฤทธิ์อํ านาจทั้งมวลของศัตรู
“พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิเทพเสีย พระองคไดทรงประจาน

เขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น”  ฮีบรู 2:15

3. โดยการมอบหมายหรือแตงต้ัง
พระเยซทูรงไดโดยการที่พระเจาทรงมอบหมายแกพระองค

“เหตฉุะนัน้พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระ
นามเหนือพระนามทั้งปวงใหแกพระองค

เพือ่เพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก
จะคกุลงกราบพระเยซู

และเพือ่ทกุลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อัน
เปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา”  ฟลิปป 2:9-11

นามที่ยิ่งใหญที่สุด
พระนามของพระเยซเูปนนามที่มีอํ านาจมากที่สุดในจักรวาล เปนนามที่อยูเหนือนามอื่นๆ ทั้ง

หมด
“เหตฉุะนัน้พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระ

นามเหนือนามทั้งปวงใหแกพระองค”  ฟลิปป 2:9

“สงูยิง่เหนอืบรรดาเทพผูครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพ
อาณาจกัร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอยขึ้น มิใชในยุคนี้เทานั้น แตในยุคที่จะ
มาถึงดวย”  เอเฟซัส 1:21
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ฤทธิ์อํ านาจที่มีในพระนาม
พระเยซทูรงจากสาวกของพระองคไปพรอมกับมอบพันธกิจอันยิ่งใหญคือ การนํ าขาวประเสริฐไป

บอกแกคนทั่วโลก
พระองคทรงมอบฤทธิ์อํ านาจพิเศษแกสาวก เพื่อใหเขาสามารถทํ าพันธกิจดังกลาวไดสํ าเร็จ  พระ

องคทรงมอบสิทธิอํ านาจใหใชพระนามของพระองคเอง
“เพระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน

สวรรคก็ดี ใหแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว

เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหถอืรกัษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับ
เจาทัง้หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค””   มทัธิว 28:18-20

เมือ่บุคคลใดมอบช่ือของเขาเองใหแกบุคคลอื่น หมายความวาทั้งสองมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชดิ ตัวอยางเห็นไดจากการที่พระเจาทรงประทานพระนามของพระองคเองแกชาวอิสราเอล

“พระเจาจะทรงตั้งทานใหเปนชนชาติบริสุทธิ์แดพระองค ดังที่พระองค
ทรงปฏญิาณแกทานแลว ถาทานรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน และดํ าเนินในมรรคาของพระองค

และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นวาเขาเรียกทานตามพระนามพระเจา”  
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:9-10

การถกูสงไปหรือการพูดในนามของคนใดคนหนึ่งก็คือการมีสิทธิอํ านาจของบุคคลนั้น
“เพราะฉะนัน้ พระเจาตรัสดังนี้เกี่ยวกับคนตํ าบลอานาโธทผูแสวงหาชีวิต

ของเจา และกลาววา “อยาเผยพระวจนะในพระนามของพระเจาหรือมิฉะนั้นเจา
จะตองตายดวยมือของเรา”

เพราะฉะนั้น พระเจาจอมโยธาตรัสวา “ดูเถิด  เราจะลงโทษเขาทั้ง
ปวง....””   เยเรมีย 11:21-22

คนชัว่พยายามฆาเยเรมีย เพราะวาเขาพยากรณในพระนามของพระเจา และเขารูวาการ
พยากรณนัน้มีสิทธิอํ านาจของพระเจาอยูเบื้องหลัง
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กญุแจทีย่ิง่ใหญทีสุ่ดอยางหนึ่งที่นํ าไปสูฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณคือ พระนามของพระเยซู เรามัก
ลมเหลวในการรบัใช เพราะวาเราพึ่งพาความสามารถของตนเอง เพื่อปลดปลอยชวยเหลือคนบางคน ชื่อ
ของเราต ําแหนงฐานะ หรือสิทธิอํ านาจของเราไมมีอํ านาจ แตฤทธิ์อํ านาจที่แทอยูในพระนามของพระเยซู

การเพยีงแตทองบนพระนามของพระเยซูซํ้ าแลวซํ้ าอีก อาจเปนคลายกับพิธีกรรมทางศาสนา
กลายเปน “การพูดซํ้ าๆ ทีไ่มมีความหมาย”  เหมอืนทีพ่วกฟาริสีและธรรมาจารยกระทํ าในสมัยของพระ
คัมภีร

พระนามของพระเยซูไมใชวลีที่มีมนตขลัง ฤทธิ์อํ านาจในพระนามไมไดอยูที่การทองบนซํ้ าๆ คุณ
ตองมีความเชื่อในพระนามนั้น

สาวกของพระองคเนนเรื่องนี้ภายหลังจากการรักษาโรคอยางมหัศจรรย ในกิจการ บทที่ 3  เปโตร
กลาววา

“โดยความเชื่อในพระนามของพระองค พระนามนั้นจึงไดกระทํ าใหคนนี้
ซ่ึงทานทั้งหลายเห็น และรูจักมีกํ าลังขึ้น.....”  กจิการ 3:16

เรามพีระนามของพระเยซูและทองบนเหมือนสวดมนต  แตความเชื่อในพระนามของเรายังออน
แออยู  เราจะแกไขไดอยางไร  เราจะยายจากการทองพระนามของพระเยซูซํ้ าๆ กัน มาสูความเชื่อในพระ
นามซึง่มผีลใหเกิดฤทธิ์อํ านาจไดอยางไร

พระคัมภีรกลาววา
“ฉะนัน้ความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดขึ้นไดก็

เพราะการประกาศพระคริสต”  โรม 10:17

ความเชื่อของคุณในพระนามพระเยซูจะเพิ่มข้ึนไดโดยการฟงวาพระวจนะของพระเจากลาวอะไร
เกีย่วกบัชือ่นัน้ โดยทางพระวจนะ คุณสามารถเขาใจสิทธิอํ านาจที่อยูเบื้องหลังพระนามนั้น และเขาใจ
แนวทางของพระคัมภีรในการใชพระนามของพระองคอยางสมควร

ในพระนามของพระเยซู
พระนามของพระเยซูถูกใชดังตอไปนี้

เพื่อความรอด
ฤทธิอํ์ านาจทีย่ิง่ใหญในพระนามของพระเยซูก็คือ ฤทธิ์อํ านาจของความรอดจากบาป ความรอด

นัน้มาโดยทางพระนามของพระองคเทานั้น
“เธอจะประสูติบุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทาน

เปนผูทีจ่ะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา”  มัทธิว
1:21

“ในผูอ่ืนความรอดไมมีเลย ดวยวานามอื่นซ่ึงใหเราทั้งหลายรอดไดไมทรง
โปรดใหมีในทามกลางมนุษยทั่วใตฟา”  กจิการ 4:12
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“ผูทีว่างใจในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษ สวนผูที่มิไดวางใจก็
ตองถกูพพิากษาลงโทษอยูแลว เพราะเขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองค
เดียวของพระเจา”  ยอหน 3:18

คุณไมสามารถจะไดรับการอภัยจากบาปของคุณดวยวิธีอ่ืนใด  นอกจากโดยทางพระนามของ
พระเยซูเทานั้น

คุณจะหาหนทางไปสูพระเจาไมไดนอกจากโดยทางพระเยซู
“พระเยซูตรัสกับเขาวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริงและเปนชีวิต ไมมีผู

ใดมาถงึพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา”  ยอหน 14:6

ขณะที่เราเสนอขาวประเสริฐ จ ําเปนทีเ่ราตองเนนวา ความรอดมาโดยพระนามของพระเยซูเทา
นัน้ การยอมรับพระนามของพระเยซูเปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับความรอด

“คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน
เจา และเชือ่ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด

ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นํ าไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจาดวยปากก็นํ าไปสูความรอด”   โรม 10:9-10

ฤทธิอํ์ านาจทีใ่หเราเปนบุตรของพระเจานั้นมาทางพระนามของพระเยซู
“แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระนามของพระองค พระ

องคประทานอํ านาจ (ภาษาไทยใชคํ าวา สิทธิ)  ใหเปนบุตรของพระเจา”  ยอหน
1:12

เพื่อการชํ าระใหบริสุทธิ์
ไมเพยีงแตคุณไดรับการชํ าระจากบาปและถูกทํ าใหชอบธรรมโดยทางพระนามของพระเยซู คุณ

ไดรับการชํ าระใหบริสุทธิ์ดวย  การช ําระใหบริสุทธิ์มาโดยทางฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ซึ่งทํ างานตอเนื่องไป
ในตวัคุณเมื่อคุณไดรับความรอดแลว เพื่อทํ าใหคุณมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได

ใน 1 โครินธ 6  เปาโลพดูถึงความชั่วรายของความบาป เขากลาววา
“แตกอนมบีางคนในพวกทานเปนคนอยางนั้น แตทานไดรับการชํ าระ

แลว ไดรบัการทํ าใหบริสุทธิ์แลว ไดรบัการทํ าใหเปนผูชอบธรรมในพระนามของ
พระเยซูครสิตเจา และพระวิญญาณแหงพระเจาของเรา”  1 โครินธ 6:11

กอนหนานี ้ชาวโครินธดํ าเนินชีวิตในความผิดบาปตางๆ แตเดี๋ยวนี้เขาสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์โดย
การช ําระใหบริสุทธซึ่งมาโดยทางพระนามของพระเยซู
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ในการอธิษฐาน
“แมจนบดันี้ทานยังไมไดขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแลวจะไดเพื่อ

ความชื่นชมยินดีของทานจะมีเต็มเปยม”  ยอหน 16:24

“แมบัดนี้”  หมายถงึวา จนถึงเวลาที่พระเยซูตรัสคํ าพูดเหลานี้  สาวกของพระองคยังไมไดขอสิ่งใด
ในพระนามของพระองค

“ในวนันัน้ทานจะไมถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ถาทานขอสิง่ใดจากพระบิดา พระองคจะประทานสิ่งนั้นใหแกทานในนามของ
เรา”  ยอหน 16:23

ชางเปนคํ าสัญญาที่ทรงอํ านาจเสียนี่กระไร  ไมวาเราจะขออะไรในพระนามของพระองค เราก็จะ
ไดรับตามนั้น

แตพระสญัญานี้จะตองไปกันไดกับหลักการอื่นๆ ของการอธิษฐานซึ่งสอนไวในพระคัมภีร เราจะ
ไมน ําขอพระคัมภีรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาโดดๆ  โดยไมพจิารณาถึงทั้งหมดที่สอนไวเกี่ยวกับหัวขอนั้น
ในพระวจนะของพระเจา

พระคัมภีรสอนวาคุณตองไมขออยางเห็นแกตัว
“ทานขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด  หวงัไดไปเพื่อสนองกิเลสตัณหา

ของทาน”  ยากอบ 4:3

คุณตองมีชีวิตอยางชอบธรรมตอหนาพระเจา ถาคุณไดทํ าบาปลงไป  คุณตองสารภาพและ
อธษิฐานขออภัยโทษ

“เหตฉุะนัน้ทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน และจงอธิษฐาน
เพือ่กนัและกนั เพื่อทานทั้งหลายจะพนโรคภัย คํ าอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมี
พลงัทํ าใหเกิดผล”  ยากอบ 5:16

คุณไมอาจดํ าเนินชีวิตตอไปในความบาป และคิดวาเพียงแตคุณขอในพระนามของพระเยซูแลว
คุณจะไดรับตามที่ขอ คํ าอธิษฐานของคนชอบธรรมเทานั้นที่เกิดผล

“ถาทานทัง้หลายเขาสนิทอยูในเรา และถอยคํ าของเราฝงอยูในทานแลว
ทานจะขอสิ่งใดซ่ึงทานปรารถนา ก็จะไดสิ่งนั้น”  ยอหน 15:7

หมายความวา ถา คุณอยูในพระคริสต คุณขอไดและจะไดตามที่ขอ  ถา คุณด ําเนินชีวิตดวย
ความเชือ่ฟงพระวจนะของพระเจา แลวคุณขอไดในพระนามของพระเยซู

การอธษิฐานในพระนามของพระเยซูเปนสิ่งที่ตองเปนไปตามพระประสงค (นํ้ าพระทัย) ของพระ
เจาดวย พระเยซูทรงอธิษฐานวา
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“พระบดิาเจา ถาพระองคพอพระทัย ขอใหถวยนี้เลื่อนพนไปจากขาพระ
องคเถิด แตอยางไรก็ดีอยาใหเปนไปตามใจขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัย
ของพระองคเถิด”  ลกูา 22:42

ดวยความออนแอของมนุษยในเนื้อหนัง พระเยซูไมตองการทนทุกขทรมาน พระองคตองการให
ถวยแหงความทรมานนี้เลื่อนออกไป แตพระองคยอมมอบเจตนาของพระองคตอนํ้ าพระทัยของพระเจา

ในบางกรณีที่อธิบายไวชัดเจนในพระคัมภีร  เรารูนํ ้าพระทัยของพระเจาและรูแนนอนวาจะ
อธษิฐานอยางไร แตในบางกรณี เราสามารถแสดงความประสงคของเราอยางที่พระเยซูทรงกระทํ า แลว
มอบความตัง้ใจของเราใหอยูในนํ้ าพระทัยของพระเจา (คือ ตองการทํ าอยางหนึ่ง แตถาพระเจาตองการ
อยางอืน่ เราก็มอบถวายความตั้งใจของเราไปและรับความประสงคของพระเจามาปฏิบัติแทน – ผูแปล)
ทัง้หมดนีก้ระทํ าในพระนามของพระเยซู

คํ ารองขอซึง่กระทํ าในพระนามของพระเยซูนั้น ตองขึ้นอยูกับพระประสงคอันสูงสุดของพระเจา
เราขอตามเหตุผลของมนุษย และไมสามารถแยกแยะหรือเขาใจจุดประสงคที่สูงกวาของพระเจา

“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทัง้ทางของเจาไมเปนวิถี
ของเรา” พระเจาตรัสดังนี้

“เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกวาทางของเจา
และความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น””  อิสยาห 55:8-9

คุณจะไมรูถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาเสมอไปและไมรูแนชัดวาจะอธิษฐานอยางไร เมื่อคุณไมแนใจ
ถงึนํ ้าพระทัยของพระเจา ก็เปนโอกาสดีที่คุณจะอธิษฐานในภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระ
วญิญาณบรสุิทธจะอธิษฐานเผื่อแทนเราใหเปนไปตามพระประสงคของพระเจา

“ในท ํานองเดยีวกัน พระวิญญาณก็ทรงชวยเรา เมื่อเราออนกํ าลังดวย
เพราะเราไมรูวา เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร  แตพระวิญญาณทรงชวย
ขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่ าครวญอธิษฐานไมเปนคํ า

และพระองคผู ทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระ
วญิญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณ
ทรงชวยขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่ าครวญอธิษฐานไมเปนคํ า

และพระองคผู ทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระ
วญิญาณ เพราะวาพระวญิญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกขนตามที่ชอบพระ
ทยัพระเจา”  โรม 8:26-27

บางคนไมเห็นดวยกับคํ าสอนพระคัมภีรตอนนี้ เขากลาววา คุณสามารถขอ ทุกสิ่ง ไดในนามของ
พระเยซู แลวเขาจะไดรับตามที่ขอ  เมือ่คุณอธษิฐานดวยความเยอหยิ่งโดยไมไดยอมมอบคํ ารองขอของ
คุณตอนํ ้าพระทัยของพระเจา พระองคอาจตอบคํ าขอของคุณแตไมไดเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของ
คุณ  พระองคไดทรงกระทํ าเพื่อชนชาติอิสราเอลดังนี้



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 12 -125 -

“พระองคทรงประทานสิ่งที่ทานขอ แตทรงใชโรคผอมแหงมาทามกลาง
ทาน”  สดุดี 106:15

คุณตองเขาใจดวยวาเมื่อคุณขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนผูอ่ืน เจตนาของคนๆ นั้นจะเขามาในสถาน
การณดวย  ไมมผูีใดสามารถขอบางสิ่งใหกับผูอ่ืนซึ่งไมใชส่ิงที่เขาตองการ พระเจาไมไดนํ าเจตนาที่เปน
อิสระของมนษุยออกไป เจตนาหรือความตั้งใจของผูอ่ืนและความไมเชื่อยอมมีผลตอการที่คุณอธิษฐาน
เผื่อเขา

ในยอหน 17 พระเยซทูรงอธิษฐานดวยคํ าอธิษฐานที่ยิ่งใหญเกี่ยวกับคนที่พระเจาประทานใหเปน
สาวกของพระเจา คนเหลานี้ไดรับการฝกฝนเหมือนๆ กัน ไดเห็นการอัศจรรยอยางเดียวกัน เขาไดรับพระ
วจนะของพระเจาเรือ่งเดียวกัน แตถึงกระนั้นคนๆ หนึ่งในพวกเขาก็ไดหลงหายไป ยูดาสยังคงมีเจตนา
รมณของตนเองและทั้งๆ ที่เขาไดเห็นและไดยินทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับพระเยซู  เขาก็ไดปฏิเสธพระวจนะ
ของพระเจาดวยความไมเชื่อ

พระเยซูตรัสถึงฤทธิ์อํ านาจของการเห็นพองตองกันกับผูอ่ืนในการอธิษฐานในพระนามของพระ
องควา

“เรากลาวแกทานทั้งหลายอีกวา ถาในพวกทานที่อยูในโลกสองคนจะรวม
ใจกนัขอสิง่หนึง่สิ่งใด พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทํ าให

ดวยวามสีองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู
ทามกลางเขาที่นั่น”    มทัธิว 18:19-20

สวนหนึง่ของคํ าอธิษฐาน ควรขอบพระคุณพระเจาในพระนามของพระเยซู
“จงขอบพระคณุพระเจาคือ พระบิดาสํ าหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนาม

ของพระเยซูคริสตเจาของเรา”  เอเฟซัส 5:20

คุณควรขอบพระคุณตอพระนามของพระเยซูดวย
“เหตุฉะนั้นใหเราถวายคํ าสรรเสริญเปนเครื่องบูชาแดพระเจาตลอดไป 

คือ ผลจากปากของเรา จงขอบพระคุณตอพระนามของพระองค”  ฮีบรู 13:15
(แปลจากพระคัมภีร คิง เจมส)

ในงานรับใชทุกๆ ดาน
พระนามของพระเยซูตองนํ าไปใชในทุกดานของงานรับใช

“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว

เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
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สอนเขาใหถอืรกัษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับ
เจาทัง้หลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:18-20

“มคีนเชือ่ทีไ่หน หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออก
โดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ

เขาจะจบังูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขา
จะวางมอืบนคนไข คนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”   มาระโก 16:17-18

ตามขอพระคมัภีรที่กลาวขางตนนี้ งานรับใชที่จะกลาวตอไปนี้กระทํ าในพระนามของพระเยซู

หมายสํ าคัญและการอัศจรรย
หมายส ําคญัและการอัศจรรยที่ทรงฤทธิ์อํ านาจทุกอยางตองกระทํ าในพระนามของพระเยซู สาวก

ของพระองคอธิษฐานวา
“บัดนี้พระองคเจาขา ขอโปรดทอดพระเนตรการขูของเขา และโปรด

ประทานใหผูรับใชของพระองคกลาวถอยคํ าของพระองคดวยใจกลา

ในเมื่อพระองคไดทรงเหยียดพระหัตถของพระองคออกรักษาโรคใหหาย 
และไดโปรดใหหมายสํ าคัญการอัศจรรยบังเกิดขึ้นโดยพระนามแหงพระเยซูผูรับ
ใชบริสุทธิ์ของพระองค”  กจิการ 4:29-30

การเทศนาและการสั่งสอน
พระเยซตูรัสวา ฤทธิ์อํ านาจและสิทธิอํ านาจทั้งปวงไดมอบไวแกพระองคและโดยทางฤทธิ์อํ านาจ

นีใ้หเทศนาและสั่งสอนขาวประเสริฐตามที่ไดรับมอบหมายในพระนามของพระองค
“เหตุฉะนั้น เจาทัง้หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา

ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอน
เขาใหถอืรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว”  มทัธิว 28:19-20

“พระองคตรสักับเขาวา “มีคํ าเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรง
ทนทกุขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะตองประกาศทัว่ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”  ลกูา 24:46-47
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โดยเหตทุีพ่วกเขารูสึกนึกถึงฤทธิ์อํ านาจในพระนามของพระเยซู  ศัตรูของขาวประเสริฐไดเตือน
สาวกของพระองควา

“แตใหเราขูเข็ญหามไมใหพูดอางชื่อนั้นกับผูหนึ่งผูใดเลย เพื่อเรื่องนี้จะ
ไมไดเลื่องลือแพรหลายไปในหมูคนทั้งปวง

เขาจึงเรียกเปโตรและยอหนมาแลวหามปรามเด็ดขาดไมใหพูดหรือสอน
ออกพระนามของพระเยซูอีกเลย”  กจิการ 4:17-18

แตเปโตรตอบวา
“ซ่ึงขาพเจาจะไมพูดตามที่เห็นและไดยินนั้นก็ไมได”  กจิการ 4:20

สาวกของพระองคไดเปนพยานรูเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ส่ิงที่เขาเห็นและไดยินในพระนาม
ของพระเยซนูัน้เปนพลังแหงฤทธิ์อํ านาจซึ่งขับเคลื่อนใหเขาทํ างานรับใชไดสํ าเร็จ

คุณไมเพยีงแตจะสอนในพระนามของพระเยซู แตคุณตองสอนเกี่ยวกับชื่อนั้นดวย
“แตเมื่อฟลิปไดประกาศขาวประเสรฐิ วาดวยแผนดินของพระเจาและ

พระนามแหงพระเยซูคริสตแลว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและ
หญิง”  กจิการ 8:12

การบัพติศมา
ผูเชือ่ใหมตองบัพติศมาในนํ้ าในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”

 มทัธิว 28:19

“เมือ่เขาไดยนิอยางนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจา”
กจิการ 19:5

บนพืน้ฐานของพระนามนั้น ผูเชื่อไดรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนามแหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน 

เพือ่พระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย แลวทานจะไดรับพระราชทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์”  กจิการ 2:38

การขับผี
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วญิญาณชัว่หรอืมารเปนทูตสวรรคของซาตาน มันเคยเปนทูตสวรรคของพระเจาซึ่งรวมมือกับ
ซาตานในการกบฏตอพระเจา ขณะนี้มันเปนสวนหนึ่งของพลังของซาตานซึ่งกระทํ าการในโลกนี้ดวยวิธีที่
ชัว่รายตางๆ

มารสามารถเขามาอยูในผูเชื่อและครอบครองเขา ฤทธิ์อํ านาจของมารสามารถกดดันผูเชื่อ แตไม
สามารถครอบครองเขา อํ านาจของซาตานตองถูกหักออกโดยพระนามของพระเยซู

“จะมคีนเชือ่ทีไ่หน หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผี
ออกโดยนามของเรา”  มาระโก 16:17

เมือ่เปาโลเผชิญหนากับผูหญิงซึ่งมีมารครอบครองอยู เขากลาวแกวิญญาณชั่ววา
“ในพระนามของพระเยซูคริสต เอ็งจงออกมาจากเขา” ผีนั้นก็ออกมาใน

เวลานั้น”  กจิการ 16:18

คํ าสอนที่ละเอียดเกี่ยวกับมารจะนํ าการปลดปลอยมาสูผูที่อยูใตอํ านาจและอิทธิพลของมันได
อยางไรนั้น ไดใหไวในหลักสูตรชื่อ “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ : คูมอืของสงครามฝายวิญญาณ”

การรับใชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวญิญาณบริสุทธิ์ไดใหไวในพระนามของพระเยซู

“แตองคพระผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาใน
นามของเรานัน้ จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่ง และจะใหระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได
กลาวไวแกทานแลว”  ยอหน 14:26

การพูดภาษาตางๆ (แปลกๆ)  โดยทางพระวญิญาณบริสุทธิ์นั้นเปนตัวอยางของงานรับใชตางๆ
ของพระองคในขอนี้

“จะมคีนเชื่อที่ไหน หมายสํ าคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น  ในนามของเรา....... เขา
จะพูดภาษาแปลก......”  มาระโก 16:17

ของประทานทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงอํ านาจตองกระทํ าในพระนามของพระเยซู 
ของประทานการพดูภาษาแปลกๆ เปนเพียงหนึ่งในของประทานทั้งหลายซึ่งถูกนํ ามาใชในที่นี้เปนตัวแทน
ของงานรบัใชทัง้หมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะวาเปนประสบการณประการแรกเมื่อทรงประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา

การรักษาโรค
พระนามของพระเยซูถูกนํ ามาใชในการรักษาโรคแกคนที่เจ็บปวย
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“จะมคีนเชือ่ทีไ่หน หมายสํ าคัญจะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือโดยนามของเรา...
เขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”  มาระโก 16:18

“มผูีใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของคริ
สตจกัรมา และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยนํ้ ามันในพระ
นามขององคพระผูเปนเจา”  ยากอบ 5:14

เมือ่พระเยซทูรงสิน้พระชนมบนไมกางเขน พระองคไมเพียงแตทนทุกขทรมานเพราะความบาป
ของคณุเทานัน้ แตโดยความทรมานและการสิ้นพระชนมของพระองค พระองคใหคุณไดรับการรักษาให
หาย

“แตทานถกูบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ทานฟกชํ้ าเพราะ
ความบาปผดิของเรา การตีสอนอันทํ าใหเราทั้งหลายสมบูรณนั้น ตกแกทาน ที่
ทานตองชํ้ านั้นก็ใหเราหายดี”  อิสยาห 53:5

“ทัง้นีเ้พือ่จะใหสํ าเร็จตามพระวจนะ โดยอิสยาหผูเผยพระวจนะที่วา ทาน
ไดแบกความเจ็บไขของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป”  มทัธิว 8:17

“พระองคทรงไดรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคที่ตนไม
นัน้ เพือ่วาเราทั้งหลายจะไดตายจากบาปได และดํ าเนินชีวิตตามคลองธรรม
ดวยบาดแผลของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย”  1 เปโตร 2:24

เหตใุดเราจงึยอมรับความรอดจากบาปโดยทางพระนามของพระองคไดอยางงายดาย แตเปนการ
ยากส ําหรบัเราที่จะเชื่อในการรักษาโรคโดยทางพระนามของพระองค

เมือ่สาวกเผชิญหนากับคนงอยที่ประตูพระวิหาร  เปโตรกลาวา
“เงนิและทองเราไมมี แตที่เรามีอยูจะใหทานคือในพระนามแหงพระเยซู

ครสิตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด”  กจิการ 3:6

เปโตรรูจกัฤทธิอํ์ านาจในพระนามของพระเยซู เขารูวามีการทรงรักษาโรคในพระนามนั้น เขารูวา
เขามสิีทธอํิ านาจที่จะใชพระนามนั้น... “เชนเดียวกับเรามี”  ฤทธิอํ์ านาจเบื้องหลังพระนามนั้น พระเยซูได
มอบหมายแกเขา

เงนิทนุเปนสิง่ส ําคญัในงานรับใช แตการขาดเงินทุนไมอาจหยุดยั้งงานรับใชที่แทจริงแหงฤทธิ์
อํ านาจของพระเจาได เปโตรและยอหนไมมีเงินหรือทอง แตเขายงัคงรับใชตอไปดวยฤทธิ์อํ านาจทางพระ
นามพระเยซู

คนเหลานี้ไมมีงบประมาณสํ าหรับ “การโฆษณา”  งานรบัใชของเขาในกรุงเยรูซาเล็ม แตคนใน
เมอืงทกุคนรบัรูถึงการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา คุณอานดูไดในกิจการ 3 ถึง 4

ในงานรับใชสมัยใหมหลายๆ แหง ไดมกีารเนนทีก่ารหาเงินทุนมากกวาที่จะเนนที่ฤทธิ์อํ านาจของ
พระนามพระเยซู  การเงนิมคีวามส ําคัญในงานรับใชแตควรมุงเนนที่การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระ
เจาใหมากกวา ฤทธิอํ์ านาจทางพระนามพระเยซูนั้นไมถูกกระทบกระเทือนโดยการมีหรือไมมีเงินทุน
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เพื่อการปกปองคุมครอง
“จะมคีนเชือ่ที่ไหน หมายสํ าคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น โดยนามของเรา..... เขา

จะจบังไูด ถาเขากินยาพิษอยางใดจะไมเปนอันตรายแกเขา”  มาระโก 16:17-18

อัครทูตเปาโลไดรับประสบการณจริงๆ กับตัวเราเอง เมื่อเขาถูกงูพิษกัดและเขาไมบาดเจ็บเลย
คุณอานดูไดในกิจการ 28

ในทุกสิ่งทุกอยาง
พระคมัภีรกลาววาทุกสิ่งทุกอยางที่คุณกระทํ า จงทํ าในพระนามของพระเยซู

“และเมือ่ทานจะกระทํ าสิ่งใดดวยวาจาหรือดวยกายก็ตาม จงกระทํ าทุก
สิง่ในพระนามของพระเยซูเจา และขอบพระคุณพระบิดาเจาโดยพระองคนั้น”
โคโลสี 3:17

เมือ่คุณท ําทกุสิง่ในพระนามของพระเยซูแลว แมกระทั่งงานงายๆ ธรรมดาในการปรนนิบัติก็จะ
กลายเปนประสบการณฝายวิญญาณที่มีอํ านาจ คุณอาจกวาดพื้นโบสถในพระนามพระเยซู  คุณอาจ
เตรยีมอาหารสํ าหรับครอบครัวในพระนามพระเยซู

คุณท ําอะไรนั้นไมสํ าคัญเทาคุณทํ าสิ่งนั้นอยางไร  คุณท ําในพระนามของพระเยซูหรือไม
ทนทุกขเพ่ือพระนามนั้น

“ถาเขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย....  แตทุกสิ่งที่เขาจะ
กระท ําแกพวกทานนั้น ก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไมรูจักพระองคผูทรงใชเรา
มา”  ยอหน 15:20-21

เมือ่สาวกทนทุกขเพราะขาวประเสริฐนั้น
“พวกอัครทูตจึงออกไปใหพนหนาสภาดวยความยินดีที่เห็นวาตนสมจะ

ไดรบัการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้น

ทีใ่นบรเิวณพระวหิารและตามบานเรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศขาว
ประเสริฐทุกๆ วันมิไดขาด วาพระเยซูทรงเปนพระคริสต”  กจิการ 5:41-42

สาวกคอื คนทีเ่สีย่งชีวิตของเขา เพื่อพระนามขององคพระผูเปนเจา (หรือเจานาย)
“พวกขาพเจาจึงพรอมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนและใชเขามายังทาน

ทัง้หลายพรอมกับบารนาบัสและเปาโล ผูเปนที่รักของเรา

และเปนผูอุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา”  
กจิการ 15:25-26
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แมวาพระเยซูทรงสัญญาวาจะใหการคุมครองเมื่อเราทํ างานรับใชก็ไมไดหมายความวาสาวกจะ
ไมตองทนทุกข เปโตร เปาโลและสิลาสลวนอยูในคุกทุกคน  สาวกเหลานีถู้กขวางดวยกอนหินและถูกตี
และเปาโลเคยถูกทิ้งใหตายโดยศัตรูของขาวประเสริฐ

เมือ่เขาสิน้สุดงานรับใช คนสวนใหญจะสละชีวิตเพื่อขาวประเสริฐ  เปโตรคนเดียวกันนี้ซึ่งไดถูก
ปลอยจากคุกในภายหลังก็เสียชีวิตเพื่อขาวประเสริฐ

ฮีบรู บทที่ 11  กลาวถงึชายและหญิงซึ่งไดรับการปลดปลอยโดยทางความเชื่อ แตก็ไดบันทึกถึง
เร่ืองราวของผูที่ตายในความเชื่อเพื่อขาวประเสริฐเมื่องานรับใชของเขาสิ้นสุดลง

เปโตรบอกเราวา
“ถาทานถูกดาวาเพราะพระนามของพระคริสต  ทานกเ็ปนสุข ดวยวาพระ

วญิญาณแหงพระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน”  1 เปโตร 4:14

คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจของการมีสวนสามัคคีธรมกับการทนทุกขของพระองคใน
บทที่ 17

ครอบครองโดยนามนั้น
โดยทางพระนามของพระเยซู คุณจึงไดมีสวนในแผนดินของพระเจา

“ใหขอบพระคณุพระบิดา ผูทรงทํ าใหเราทั้งหลายสมกับที่จะเขาสวนได
รบัมรดกดวยกันกับธรรมิกชนในความสวาง

พระองคไดทรงชวยเราใหพนจากอํ านาจของความมืด และไดทรงยายเรา
มาตัง้ไวในแผนดินแหงพระบุตรที่รักของพระองค”  โคโลสี 1:12-13

ในฐานะทีเ่ปนสวนของอาณาจักรของพระเจา คุณจงึไดรับมรดกคือ ฤทธิ์อํ านาจ ซึ่งครอบครอง
ชีวิตของคุณ

“เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุใหความตาย
ครอบง ําโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกวานั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย
และรบัของประทานคือ ความขอบธรรมก็จะดํ ารงชีวิตและครอบครองโดยพระ
องคผูเดียวคือ พระเยซูคริสต”  โรม 5:17

คุณตองครอบครองชีวิตโดยทางพระนามของพระเยซู  คุณตองครอบครองเหนือสถานการณดาน
ลบในชวีติโดยทางพระนามของพระเยซู  คุณตองครอบครองเหนืออํ านาจของศัตรูโดยทางพระนามของ
พระเยซู

ขออางอิงประการสุดทาย
ขออางองิในพระคัมภีรประการสุดทายเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูมีอยูในหนังสือวิวรณ  ซึ่ง

กลาวถงึวนัทีผู่เชื่อจะอยูตอหนาพระผูชวยของเขาในสวรรคและแผนดินโลกใหม
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“จะไมมีสิ่งใดถูกสาปแชงอีกตอไป พระที่นั่งของพระเจาและพระเมษ
โปดกจะตัง้อยูที่นั่น และบรรดาผูรับใชของพระองคจะนมัสการพระองค

เขาเหลานั้นจะเห็นพระพักตรพระองคและพระนามของพระองคจะ
ประทับอยูที่หนาผากเขา”  ววิรณ 22:3-4

พระนามนั้นเปนที่รักของเรา....
พระนามนัน้เราใชดวยสิทธิอํ านาจเพื่อรับใชและเพื่ออธิษฐาน
พระนามนั้นซึ่งเราครอบครองในชีวิต

พระนามของพระเยซู
....จะกลายเปนสวนของตัวเราตลอดชั่วนิรันดร  เราเปนคนซึ่งเปนที่รูจักโดยพระนามนั้น...

ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 12
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงอธบิายความสํ าคัญของชื่อตางๆ ในสมัยพระคัมภีร
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3. ใครเปนผูส่ังโยเซฟใหต้ังชื่อพระเยซู

                                                                                                                         

4. ชือ่ใดที่ยิ่งใหญที่สุดในจักรวาล

                                                                                                                         

5. พระเยซูทรงไดรับพระนามอันยิ่งใหญอยางไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. คุณจะพฒันาความเชื่อของคุณในพระนามของพระเยซู       และฤทธิ์อํ านาจของพระนามนั้นได
อยางไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงอานขอความตอไปนี้และเตมิในชองวางเพื่อทํ าใหคํ านั้นสมบูรณ

ก.  พระนามของพระเยซูจํ าเปนสํ าหรับ   ค...............................
ข.  เมื่อเราอธิษฐานเพื่อการ ร.................. คนทีเ่จบ็ปวยควรใชพระนามของพระเยซู
ค.  การ ช.................................. เปนฤทธิอํ์ านาจที่จะมีชีวิตบริสุทธิ์โดยทางพระนามของพระเยซู
ง.  เราตอง ท......................  และ  ส.......................... ในพระนามของพระเยซู
จ.  การขับ............................. ตองท ําในพระนามของพระเยซู

ฉ.  เราตอง บ..................................... ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

8. จริงหรอืไมจริง ถาขอความใดเปนความจริง  จงเขียนวา จริง ในชองวางขางหนา ถา ไมจริง ให
เขยีนค ําวา ไมจริง ในชองวางขางหนา

ก.                           เราตองขอบคุณในทุกสิ่งตอพระนามของพระเยซู
ข.                           พระเจาทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระเยซู
ค.                           การปกปองคุมครองในพระนามของพระเยซูหมายถึงวาเราไมตองทนทุกข

เพื่อพระองคเลย
ง.                           เราสามารถครอบครองในชีวิตนี้ในพระนามของพระเยซู
จ.                           เราสามารถขอทุกสิ่งได โดยไมจํ ากัดในพระนามของพระเยซู และเราจะไดรับ

แนนอน



หลักการของฤทธิ์อํ านาจ บทที่ 12 -134 -

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 12
1. ““เหตฉุะนัน้พระเจาจงึไดทรงยกพระองคข้ึนอยางสูง และไดประทานพระนามเหนือพระนามทั้ง

ปวงใหแกพระองค  เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรค ที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก จะ
คุกลงกราบพระเยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อันเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา”   ฟลิปป 2:9-11

2. ชือ่ในสมยัพระคมัภีรมีความหมายมาก ชื่อที่ต้ังมักจะมาจากสภาพแวดลอมในเวลาที่คนๆ นั้น
ก ําเนดิมา (ปฐมกาล 19:22) บางครั้งชื่อจะแสดงถึงความหวังหรือคํ าพยากรณ  (อิสยาห 8:1-4,
โฮเชยา 1:4) ชื่อตางๆ เชนอับราม ซาราย ยากอบ เปโตร และเปาโล ถกูเปลี่ยนใหเปนตามแผน
การของพระเจา
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3. ทตูสวรรคที่พระเจาสงมา

4. เยซู

5. พระเยซทูรงไดรับพระนามมาโดย 3 วิธี ซึ่งคนที่ยิ่งใหญในโลกไดรับชื่อของตนคือ โดยกํ าเนิด  จาก
ความส ําเร็จ และจากการมอบหมายหรือแตงตั้ง

6. โดยทางฟงพระวจนะของพระเจา  โรม 10:17

7. ก. ความรอด ง. การเทศนา ส่ังสอน

ข. การรักษา จ. ผี

ค. การชํ าระใหบริสุทธิ์ ฉ. บัพติศมา

8. ก.  จริง ง. จริง

ข. จริง จ. ไมจริง

ค. ไมจริง

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
รายการตอไปนี้มีขออางอิงทั้งหมดในพระคัมภีรซึ่งกลาวถึงพระนามของพระเยซูในพันธสัญญา

ใหม จงศกึษาตอไปดวยตนเองถึงฤทธิ์อํ านาจที่มีในพระนามของพระเยซูโดยใชรายการตอไปนี้

มทัธิว:  1:2l; 1:23; 1:24,25; 10:22; 12:18,21; 18:5; 18:19,20; 19:29; 28:19
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มาระโก:  9:38-41; 16:17-18

ลกูา:  10:17; 24:46-47

ยอหน: 1:12; 2:23; 3:18; 14:13-14; 14:26; 15:16; 15:20-21; 16:23,24,26; 20:31

กจิการ:  2:21; 2:38; 3:6; 3:16; 4:7,8,10,12,17,18; 4:29-30; 5:28,40-42; 8:12; 9:14-16;
9:21,27,29; 10:43; 10:48; 15:25-26; 16:18; 19:5

โรม:  1:5; 10:13

1 โครินธ:  1:2; 1:10; 6:11

เอเฟซัส:  5:20

ฟลิปป:  2:9-11

โคโลสี:  3:17

2 เธสะโลนิกา:  1:12

2 ทิโมธี:  2:19

ฮีบรู:  1:4; 6:10; 13:15

ยากอบ:  5:14

1 เปโตร:  4:14

1 ยอหน:  2:12; 3:23; 5:13

ววิรณ:  19:12,13,16; 22:3-4


