สิทธิอำนำจในกำรประกำศพระพร
 ผ่านทางการไถ่ของพระเยซูที่มาตายไถ่บาปให้ กบั มนุษย์ เราก็ได้ รับสิทธิอานาจครอบครองในชีวิต
กลับมา เป็ นกษัตริย์ปกครองในชีวติ ได้ อีกครัง้ เพราะพระเจ้ าชนะโลกแล้ ว และได้ มอบชัยชนะนั ้นให้ กบั
เรา ปั ญหำคือเรำไม่ ร้ ูว่ำตัวเองชนะแล้ ว และไม่ ร้ ู ว่ำตัวเองเป็ นใคร มีอะไรในพระเยซูคริสต์
 แต่ ท่ ีหนักกว่ ำคือคริสเตียนคนนัน้ ทำลำยพระพรด้ วยปำกของตัวเอง
สุภาษิต 18: 21 ความตายความเป็ น อยูท่ ี่อานาจของลิ ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน
 ลิ ้น หรื อคาพูดที่ออกมาจากปากของเรามีผลทาให้ ตายก็ได้ ทาให้ เป็ นก็ได้

คำพูดมีผลอย่ ำงไร
1. พระเจ้ ำสร้ ำงโลกด้ วยคำพูด
ปฐมกาล 1:1-3 ในปฐมกาล พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือ
น ้า และพระวิญญาณของพระเจ้ าปกอยู่เหนือน ้านั ้น พระเจ้ าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ ้น
 จากเริ่มต้ นไม่เห็นวี่แววอะไรเลย ไม่มีอะไรเป็ นรูปเป็ นร่าง มีแต่ความมืดปกคลุมอยู่ ไม่มีวี่แววว่าจะมีสงิ่
ดีๆ เกิดขึ ้นได้ เหล่ ำนีไ้ ม่ สำคัญ สิ่งสำคัญมีส่ งิ เดียว คือคุณต้ องเห็นพระเจ้ ำ
 คำถำม ในสถำนกำรณ์ จริง เวลำเจอสถำนกำรณ์ เลวร้ ำยเรำมักพูดว่ ำไง ?
 เมื่อเราพูดว่า จงเกิ ดความสว่าง พระเจ้ าจะไม่นิ่งเฉย พระวิญญาณที่ปกคลุมอยูจ่ ะทากิจบางอย่างเพื่อ
เราอย่างแน่นอน และสิ่งนีเ้ รำตอบสนองในภำพของกำรปฏิบัตไิ ด้ ท่ ีดีท่ สี ุดด้ วยกำรอธิษฐำน เรา
ต้ องอธิษฐานขอด้ วยความเชื่อ ขอพระเจ้ าทรงพลิกสถานการณ์ และอธิษฐานด้ วยสิทธิอานาจผลัก
ความมืดออกไป แล้ วคุณจะเห็นความสว่างจากพระเจ้ าผู้ทรงทาการเพื่อคุณ
 คำถำม มีด้ำนใดในชีวติ ที่คุณต้ องกำรควำมสว่ ำงเข้ ำมำ ?
2. พระเยซูมีสิทธิอำนำจในคำพูด
 คำพูดของพระองค์ เต็มไปด้ วยสิทธิอำนำจ สัง่ ให้ พายุหยุดพายุก็หยุด สัง่ ให้ โรคภัยไข้ เจ็บหายก็ต้อง
หาย สัง่ ให้ ปลาเข้ าอวนของเปโตรปลาก็ต้องเชื่อฟั ง สัง่ ให้ ผีออกผีก็ต้องออก ฯ
มัทธิว 21:20-22 20 ครัน้ เหล่าสาวกได้ เห็นก็ประหลาดใจ แล้ วว่า “เป็ นอย่างไรหนอต้ นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้ ง
ไปในทันใด”21 ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั ้งหลายว่า เพียงท่านจะมีความเชื่อ
และมิได้ สงสัย ท่านจะกระทาได้ เช่นที่เราได้ กระทาแก่ต้นมะเดื่อนี ้ ยิ่งกว่ ำนัน้ ถึงแม้ ท่ำนจะสั่งภูเขำนีว้ ่ ำ
'จงลอยไปลงทะเล' ก็จะสำเร็จได้ 22 สิ่งสำรพัดซึ่งท่ ำนอธิษฐำนขอด้ วยควำมเชื่อ ท่ ำนจะได้ ”
 พระองค์สงั่ ต้ นมะเดื่อให้ เหี่ยวแห้ งได้ ฉนั ใด เราก็มีสทิ ธิอานาจในคาพูดแบบเดียวกันฉันนั ้น

 และ “ยิง่ กว่ ำนั้นถึงแม้ ท่ำนจะสั่งภูเขำนีว้ ่า จงลอยไปลงทะเลก็จะสาเร็ จได้”ภูเขานี ้คือภูเขาในชีวติ
ของเรา ที เ่ ราสามารถสัง่ ให้ มนั ออกไปจากชีวิตของเราได้
 คำถำม ใครต้ องสั่ง ? คุณต้ องสัง่ เอง
o หลักกำร ของดีให้ ขอจำกพระบิดำ สิ่งร้ ำยๆ ให้ ส่ ังมันให้ ออกไป
3. เรำมีสทิ ธิอำนำจในคำพูด
มัทธิว 21:22 สิง่ สารพัดซึง่ ท่านอธิษฐานขอด้ วยความเชื่อ ท่านจะได้ ”
 เทคโนโลยีเดี๋ยวนี ้ก็กาลังสะท้ อนให้ เห็นว่ามีกำรอัศจรรย์ ซ่อนอยู่ในเสียงของมนุษย์ เพราะเราเป็ น
พระฉายของพระเจ้ า พระองค์มีสทิ ธิอานาจในคาพูด เราในฐานะลูกของพระเจ้ าจึงมีสทิ ธิอานาจทาง
คาพูดด้ วย ปั ญหาคือ เราไม่ค่อยได้ สงั่ ให้ มนั ออกไป เรายังสัง่ ภูเขาให้ มนั เข้ ามาด้ วยคาพูดของเรา
 ทุกครัง้ ที่เราพูดและถ่ายทอดให้ คนฟั ง สิง่ ที่เราพูดมันไม่ผ่านไปเปล่าๆ บางคามันจะฝังเข้ าไปในใจของ
คน ทั ้งคาพูดดีและคาพูดลบ
 คาพูดดีๆ จะสร้ างความรู้สกึ มัน่ คงทางอารมณ์ และนาการยกชูจิตใจ ที่จะฝังลงไปในชีวิตของคน
 แต่พลังของคาพูดลบเมื่อถ่ายทอดเข้ าไปในคนฟั ง จะนาพาซึง่ ความเจ็บปวด และฝังรากแห่ง
ความขมขื่นลึกลงไปในจิตใจของคนฟั ง

เคล็ดลับของสิทธิอำนำจในกำรประกำศพระพร
1. ใช้ ชีวิตในควำมบริสุทธิ์
มาระโก 1: 22 เขาทั ้งหลายก็อศั จรรย์ใจด้ วยการสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้ วย
สิทธิอานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่
 คนทัว่ ไปสัมผัสได้ วา่ คาสัง่ สอนพระเยซูแตกต่างจากธรรมมาจารย์ อะไรคือความแตกต่าง ?
 ถ้ อยคาของพระเยซูเต็มไปด้ วยสิทธิอานาจ เพรำะเบือ้ งหลังของพระองค์ คือชีวติ ที่ดีงำม มีชีวติ ที่
เป็ นแบบอย่ ำงและเต็มไปด้ วยควำมรั กในคนอย่ ำงแท้ จริง
 ดังนั ้นถ้ าเราอยู่ในบทบาทที่ต้องสอนผู้อื่น ความสาคัญไม่ใช่แค่การเตรี ยมสอนที่ดี แต่ชีวติ ของเราต้ องดี
งาม เราต้ องทาก่อนในสิง่ ที่เราสอน ไม่อย่างนั ้นคาพูดของเราก็จะขาดสิทธิอานาจ
2. รั กษำริมฝี ปำกให้ บริสุทธิ์
เยเรมีย์ 15:19 พระเจ้ าจึงตรัสว่า “ถ้ าเจ้ ากลับมา เราจะให้ เจ้ ากลับสูส่ ภาพดี และเจ้ าจะยืนอยู่ต่อหน้ าเรา
ถ้ ำเจ้ ำออกปำกพูดแต่ ส่ งิ ประเสริฐและไม่ พูดสิ่งเลวทรำม เจ้ ำจะเป็ นเหมือนปำกของเรำ …..
 ถ้ าเราพูดแต่สงิ่ ประเสริฐไม่พดู สิง่ เลวทราม ถ้ อยคาของเราจะมีสทิ ธิอานาจเหมือนพระเจ้ า
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ยากอบ 3:2-6 2 เพราะเราทุกคนทาผิดพลาดไปหลายๆอย่าง ถ้ าผู้ใดมิได้ ทาผิดทางวาจา ผู้นั ้นก็เป็ นคนดี
รอบคอบแล้ ว และสามารถบังคับทั ้งตัวไว้ ได้ ด้วย 3 ถ้ าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้ าเพื่อให้ มนั เชื่อฟั งเรา เราก็
บังคับมันให้ ไปไหนๆ ได้ ทั ้งตัว 4 จงดูเรื อด้ วยเช่นกัน ถึงแม้ ว่าเป็ นเรื อใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป เรื อก็
ยังหันไปมาด้ วยหางเสือเล็กๆ ตามใจนายท้ ายที่จะให้ ไปทางไหน 5 ลิ ้นก็เช่นเดียวกัน เป็ นอวัยวะเล็กๆ และ
อวดอ้ างเรื่ องใหญ่ๆ จงดูเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาป่ าใหญ่ให้ ไหม้ ได้ หนอ 6 และลิ ้นนั ้นก็เป็ นไฟ ลิ ้นเป็ นโลกที่
ไร้ ธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา เป็ นเหตุให้ ทั ้งกายมลทินไปทาให้ วฏั ฏะแห่งชีวติ เผาไหม้ และมันเองก็ติด
ไฟโดยนรก
 คริสเตียนควรเรียนรู้ว่าจะพูดอะไร พูดอย่างไร และพูดเวลาไหน รู้จกั พูดในสิง่ ที่ดีมีประโยชน์ทั ้งแก่
ตนเองและผู้อื่น
คำแนะนำบำงประกำรในกำรพูด
2.1 ไม่ พูดเล่ นไม่ เป็ นเรื่ อง
2.2 ไม่ โกหก
 เดี๋ยวนี ้ถ้ าเราไม่โกหกก็จะมีคนมาชวนให้ เราโกหก เราต้ องอย่าหลงกลมาร
2.3 ไม่ บ่น
2.4 คิดก่ อนพูด
 และฝึ กที่จะพูดตามพระวจนะของพระเจ้ า ซึง่ จะช่วยให้ เราเป็ นคนที่พดู มีพลัง คาพูดคาปรึกษาของเรา
จะมีฤทธิ์ในการเปลีย่ นคน เปลี่ยนโลกนี ้ และเปลี่ยนตัวเราได้
2.5 เรี ยนรู้ ท่ จี ะขอบพระคุณพระเจ้ ำทุกกรณี
2.6 ไม่ พูดคำสำปแช่ ง หรือคำลบ
 ไม่นินทาว่าร้ ายใคร ไม่วิพากษ์ วิจารณ์(ถ้ าจะวิจารณ์เปลีย่ นเป็ นคาอธิษฐานดีกว่า)
 คาลบๆ จะก่อให้ เกิดความแห้ งแล้ ง ไม่มีชีวิต เพราะคาพูดแห่งความตายได้ เข้ ามาครอบครอง
2.7 พูดด้ วยควำมเชื่อ พูดจำกใจ พูดด้ วยท่ ำทีท่ ถี ูกต้ อง
 คาพูดแบบนกแก้ วนกขุนทอง ฉันจะรวยๆๆ ฉันจะหายๆๆ ฉันจะได้ แต่งงานๆๆ แต่ใจไม่เชื่อ คำพูด
เหล่ ำนีจ้ ะไม่ มีสทิ ธิอำนำจใดๆ
 วันนี้ อะไรบ้ ำงที่คุณต้ องพูดให้ เกิดควำมสว่ ำง ให้ เรำประกำศพระพรด้ วยกัน
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