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บทที่ 14
หลักการฤทธิ์อํ านาจ 8

ฤทธิ์อํ านาจของพระวจนะ (ถอยคํ า)

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถงึแหลงที่มาของถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจ
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เรมา” และ “โลโกส”
- อธิบายวาพระเยซูทรงเผชิญกับการทาทายของซาตานโดยใชถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจ

อยางไร
- อธบิายความรับผิดชอบของคุณที่มีตอถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
- สรุปเปาหมายที่มีฤทธิ์อํ านาจของพระวจนะของพระเจา
- อธิบายวาเหตุใดถอยคํ าของคุณเองจึงสํ าคัญในดานที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจฝาย

วิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ  

คมยิง่กวาดาบ สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก  และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย”  ฮีบ
รู 4:12

คํ านํ า
พระคมัภีรศักดิสิ์ทธิ์เปนถอยคํ าของพระเจาผูทรงพระชนมอยูองคเดียวที่เขียนไว มีฤทธิ์อํ านาจ

พเิศษอยูในถอยคํ าของพระเจา
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ  

คมยิง่กวาดาบ สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก  และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย”  ฮีบ
รู 4:12

“คํ าของเราซ่ึงออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลา  แตจะ
สมัฤทธิผ์ลซ่ึงเรามุงหมายไวและใหสิ่งซ่ึงเราใชไปทํ านั้นจํ าเริญขึ้นฉันนั้น”  อิส
ยาห 55:11
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คุณจะไมมีวันไดรับความบริบูรณจากถอยคํ าของพระเจาจนกวาคุณจะไดประสบกับฤทธิ์อํ านาจ
จากถอยคํ าของพระองค

แหลงที่มาของถอยคํ านั้น
พระเจาคอื แหลงที่มาของฤทธิ์อํ านาจและของถอยคํ าที่เขียนไวของพระองคซึ่งทํ าใหถอยคํ าของ

พระเจามีฤทธิ์อํ านาจ
“องคพระผูเปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นํ าขาวดีก็เปนพวก

ใหญโต”  สดุดี 68:11

“เราขอบพระคณุพระเจาเสมอ เพราะวาเมื่อทานทั้งหลายไดรับพระวจนะ
ของพระเจา ซ่ึงทานไดยินจากเรา ทานไมไดรับไวอยางเปนคํ าของมนุษยแตไดรับ
ไวตามความเปนจริง คือเปนพระวจนะของพระเจาซ่ึงทํ างานอยูภายในทานทั้ง
หลายที่เชื่อ”  1 เธสะโลนิกา 2:13

พระเจาทรงสรางโลกนี้ดวยถอยคํ าของพระองค
“โดยความเชือ่นีเ้อง เราจึงเขาใจวา พระเจาไดทรงสรางกัลปจักรวาลดวย

พระดํ ารสัของพระองค  ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเปนสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไมปรากฏให
เห็น”  ฮีบรู 11:3

พระเจาทรงสรางฟาสวรรคโดยถอยคํ าของพระองค
“โดยพระวจนะของพระเจา ฟาสวรรคก็ถูกสรางขึ้นมากับบริวารทั้งปวง  ก็

ดวยลมพระโอษฐของพระองค”  สดุดี 33:6

พระเจาทรงผดุงโลกนี้และสรรพสิ่งในโลกนี้ตามที่เปนอยูโดยฤทธิ์อํ านาจของถอยคํ าของพระองค 
และทรงผดงุโลกไวดวยพระดํ ารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค เมื่อพระองคไดทรงชํ าระบาปแลวก็ไดประทับ
ณ เบือ้งขวาของพระเจาเบื้องบน”  ฮีบรู 1:3

“เรมา”  และ “โลโกส”
มคํี ากรกีสองค ําที่แตกตางกันใชในพระคัมภีรเพื่อหมายถึงพระวจนะของพระเจา ภาษากรีกเปน

ภาษาที่ใชเขียนพระคัมภีรมาแตเดิม
คํ ากรกีค ําหนึง่คอื “โลโกส”  หมายถึงถอยคํ าทั้งหมดที่พระเจาเปลงออกมาเปนการเปดเผยถึงสิ่งที่

พระเจาตรัสอยางสมบูรณ
คํ าทีส่อง “เรมา” หมายถึง การพูดของพระเจาอยางเฉพาะเจาะจงซึ่งนํ ามาใชในสถานการณ

เฉพาะอยาง
คํ า “โลโกส”  ซึง่เปนการเปดเผยทั้งหมดของถอยคํ าของพระเจานั้นมีฤทธิ์อํ านาจ แตเมื่อพระเจา

ทรงท ําให “เรมา” ถอยคํ าของพระองคมีชีวิตนั้นขึ้นมาจากที่เขียนไว  ถอยคํ านั้นก็มีฤทธิ์อํ านาจเปนพิเศษ
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เมือ่พระเจาท ําใหคํ า “เรมา” มีชีวิตขึ้น ขอความที่คุณอานมาหลายครั้งแลวนั้นจะมีความหมาย
ใหมข้ึนมาทนัท ีซึ่งคุณจะเห็นวานํ ามาใชไดในสถานการณพิเศษที่คุณกํ าลังเผชิญ  ถอยคํ า “เรมา” ใหคํ า
ตอบ การเปดเผยหรือการเลาโลมใจที่คุณตองการในเวลานั้น

การลอลวงพระเยซู
ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทรงมอบใหแกพระเยซูคริสต  ฤทธิ์อํ านาจตองถูกทดลอง ความเขมแข็งจะ

เพิ่มข้ึนภายใตการกดดัน
การเผชิญหนาที่สํ าคัญระหวางฤทธิ์อํ านาจของพระเยซูและของซาตานมาถึงในระยะแรกของการ

รับใชในโลกนีข้องพระเยซู  กอนจะเรียนตอไปจงอานเกี่ยวกับการเผชิญหนานี้ใน มัทธิว 4:1-11, มาระโก
1:2-13,  และลูกา 4:1-13

ประการแรก ซาตานพยายามทํ าใหพระเยซูเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปง ฤทธิ์อํ านาจพระเยซูซึ่งตอ
มาตองเปลีย่นนํ ้าใหเปนนํ้ าองุนนั้นสามารถเปลี่ยนกอนหินใหเปนขนมปงได  แตถาพระองคจะทํ าดังนั้นใน
สถานการณเชนนี ้กจ็ะเทากับวากระทํ าโดยไมพึ่งพระเจาและใชฤทธิ์อํ านาจเพื่อประโยชนของตนเอง

ตอมาซาตานพยายามที่จะใหพระเยซูกระโดดลงมาจากยอดพระวิหาร เพื่อสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ
ของพระองค  มนัใชพระคัมภีรในทางที่ผิด  เพื่อชักชวนพระองควาเปนการถูกตองที่จะทํ าเชนนั้น

ในประการทีส่าม ซาตานลอลวงพระเยซูดวยอํ านาจทั้งสิ้นของโลกนี้ ซาตานกลาววามันยกอาณา
จกัรทัง้หมดของโลกนี้ให ถาพระองคเพียงแตนมัสการมัน

ในการตอสูดวยฤทธิ์อํ านาจแตละประการนั้น พระเยซูทรงเผชิญการทาทายของซาตานโดยใช
ถอยค ําของพระเจา พระเยซูทรงอางพระคัมภีรซึ่งใชไดกับสถานการณนั้น พระองคใชถอยคํ าของพระเจาที่
เรียกวา “เรมา”

ใชถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจ
ไมเปนการเพยีงพอที่คุณจะรูวามีฤทธิ์อํ านาจอยูในถอยคํ าของพระเจา การที่จะใหเกิดผล ถอยคํ า

นัน้ตองน ํามาใชตามที่พระเยซูทรงกระทํ า
พระเยซตูรัสชดัเจนวาถอยคํ าที่พระองคตรัสไมใชของพระองค  เปนถอยคํ าของพระเจา (ยอหน

3:34,  14:10, 24, 17:8, 14)
พระเยซกูลาวถอยคํ าของพระเจาดวยฤทธิ์อํ านาจ

“คนทัง้ปวงอัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค  เพราะคํ าของพระองค
ประกอบดวยอํ านาจ”  ลูกา 4:32

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

พระเยซูตรัสถอยคํ านั้นแกคนมือลีบและเขาไดรับการรักษา
“แลวพระองคไดเสด็จเขาไปในธรรมศาลาอีก และที่นั่นมีคนหนึ่งมือขาง

หนึ่งลีบ
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คนเหลานั้นคอยดูวาพระองคจะรักษาโรคใหคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม 
เพือ่เขาจะหาเหตุฟองพระองคได  พระองคตรัสแกคนมือลีบวา “มาขางหนา
เถอะ”

พระองคจงึตรัสแกคนทั้งหลายวา “ในวันสะบาโตควรจะทํ าการดีหรือควร
จะท ําราย จะชวยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี”  ฝายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู

พระองคมพีระทัยเปนทุกขเพราะใจเขาแข็งกระดางนัก และไดทอดพระ
เนตรดรูอบๆ ดวยพระพิโรธ และพระองคตรัสแกคนมือลีบนั้นวา “จงเหยียดมือ
ออกเถดิ”  เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หายเปนปกติ”   มาระโก 3:1-5

พระองคตรัสถอยคํ านั้นแกคนโรคเรื้อนและเขาไดถูกชํ าระใหสะอาด  (มัทธิว 8:2-3)
พระองคตรัสวา.......

“จงลกุขึน้”  แกคนงอยที่สระนํ้ า  (ยอหน 5:8)
“จงมองเห็น”  แกคนตาบอด  (ลูกา 7:21)
“จงออกไปซิ”  แกผีมาร  (มัทธิว 9:32-33)
“จงไดยนิ”  แกคนหูหนวก  (มาระโก 7:32-35)
“จงออกมา”  แกคนตาย  (ยอหน 11:44)

พระเยซรููวามีฤทธิ์อํ านาจในถอยคํ าของพระเจา แตพระองครูดวยวาคนตองไดยินและตอบสนอง
ตอถอยคํ านั้นเพื่อใหบังเกิดผล

ถอยค ําของพระเยซูซึ่งเปนถอยคํ าของพระเจามีฤทธิ์อํ านาจมากจนทํ ากิจไดจากที่ไกล  พระเยซูไม
จ ําเปนตองอยู ณ ที่ที่มีปญหา ชายคนหนึ่งซึ่งมีคนใชที่เจ็บปวยอยูกลาววา....

“พระองคเจาขา ขาพระองคเปนคนที่ไมสมควรที่จะรับเสด็จพระองคเขา
ใตชายคาของขาพระองค ขอพระองคตรัสเทานั้น บาวของขาพระองคก็จะหาย
โรค”

แลวพระเยซจูงึตรัสกับนายรอยวา “จงกลับบานเถิด ทานมีศรัทธาแลว จง
ไดผลตามศรัทธานั้น”  ในทันใดนั้นเอง บาวของเขาก็หายเปนปกติ”

 มทัธิว 8:8, 13

ชายคนนีเ้ชือ่ในฤทธิอํ์ านาจของถอยคํ าของพระเจา เขารูวามันมีฤทธิ์อํ านาจมากจนไมถูกกระทบ
ดวยเวลา สถานที่ หรือขอจํ ากัดอื่นใดของมนุษย

แตการทีจ่ะท ําใหบังเกิดผลในชีวิตและสถานการณของเขาเอง เขาตองอางสิทธิ เขาตองใชถอยคํ า
ของพระเจาเพื่อไดรับประโยชนจากฤทธิ์อํ านาจนั้น

คริสตจกัรสมัยแรกใชถอยคํ าที่มีฤทธิ์อํ านาจของพระเจา เปาโลกลาววา
“คํ าพดูและค ําเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต

เปนค ําซ่ึงไดแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ
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เพือ่ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์
เดชของพระเจา”  1 โครินธ 2:4, 5

“แตถาองคพระผูเปนเจาทรงโปรด ขาพเจาจะมาหาทานในไมชานี้ และ
ขาพเจาจะหยั่งดูมิใชถอยคํ าของคนที่ผยองเหลานั้น แตจะหยั่งดูฤทธิ์อํ านาจของ
เขา”   1 โครินธ 4:19

ฤทธิ์อํ านาจของถอยคํ านั้น
พระเจาทรงเปนฤทธิ์อํ านาจที่อยูเบื้องหลังถอยคํ าของพระองค

“คํ าของเราซ่ึงออกไปจากปากของเรา จะไมกลับมาสูเราเปลา แตจะ
สมัฤทธิผ์ลซ่ึงเรามุงหมายไว และใหสิ่งซ่ึงเราใชไปทํ านั้นจํ าเริญขึ้น ฉันนั้น”  อิส
ยาห 55:11

“เจาเหน็ถกูตองดีแลว  เพราะเราเฝาดูถอยคํ าของเรา เพื่อใหกระทํ าสํ าเร็จ”
เยเรมีย 1:12

ถอยค ําของพระเจาใหฤทธิ์อํ านาจที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ 

คมยิง่กวาดาบ  สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย”

 ฮีบรู 4:12

พระเจาทรงใหเกียรติแกถอยคํ าของพระองคเหนือพระนามของพระองค
“ขาพระองคกราบลงตรงมายังพระวิหารศักด์ิสิทธิ์ของพระองค  และถวาย

โมทนาพระคณุแกพระนามของพระองค  เพราะความรักมั่นคงและความสัตย
สจุรติของพระองค  เพราะพระองคทรงเชิดขูพระนามและพระวจนะของพระองค
เหนือสารพัด”  สดุดี 138:2

อะไรคอืเปาหมายที่ทรงฤทธิ์อํ านาจซึ่งทํ าใหสํ าเร็จลงไดโดยถอยคํ าของพระเจา จงศึกษาขอพระ
คัมภีรตอไปนี้

ถอยคํ าของพระเจานั้น:...
- มปีระโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และคํ าสอนเรื่อง

ความชอบธรรม  2 ทิโมธี 3:16-17
- น ําความเชื่อในขอความแหงขาวประเสริฐ  กิจการ 4:4
- ช ําระใหสะอาด  ยอหน 15:3,  เอเฟซัส 5:26
- น ําชวีตินิรันดรมาให  ถาเราไดยินและเชื่อ  ยอหน 5:24
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- เปนพืน้ฐานของการพิพากษานิรันดร  ยอหน 12:48
- ใชเพื่อไลวิญญาณโสโครกออกไป   มัทธิว 8:16,  ลูกา 4:36
- ตามดวยหมายสํ าคัญการอัศจรรย  และทํ าใหคนแนใจถึงความจริงของขาวประเสริฐ  มาระ

โก 16:20
- ใหความแนใจในความรอด  1 ยอหน 1:2-6
- ท ําใหประสบการณของการบังเกิดใหม 1 เปโตร 1:23, สดุดี 119:41
- เปนบนัทกึถึงความจริงแหงขาวประเสริฐ  1 ยอหน 5:7
- ช ําระผูเชื่อใหบริสุทธิ์  1 ทิโมธี 4:5
- ใหความหวัง  สดุดี 130:5,  119:49, 81
- น ําการรักษามาให  สดุดี 107:20
- รักษาเราใหพนจากคนทํ าลาย   สดุดี 17:4
- เปนจิตวิญญาณและเปนชีวิต   ยอหน 6:63
- น ําความชื่นชมยินดีมาให   เยเรมีย 15:16
- เพิม่ความเชื่อ  โรม 10:17
- เลาโลมใจ  1 เธสะโลนิกา  4:18,  สดุดี 119:50, 52
- น ําการเลี้ยงดูฝายวิญญาณ  1 ทิโมธี 4:6
- น ําค ําตอบการอธิษฐานมาให   ยอหน 15:7
- เปนกุญแจสูความสํ าเร็จ  โยชูวา 1:8
- เปนพระพรถาเราไดยินและรักษาถอยคํ าไว  ลูกา 11:28
- น ําพระพรเมื่อเราทํ าตามและสาปแชงถาเราไมทํ าตาม  เฉลยธรรมบัญญัติ 28
- เปนอาวธุในเวลาที่ถูกลอลวง  มัทธิว 4
- ท ําใหวิญญาณกลับใจใหม  สดุดี 19:7
- ท ําใหคนฉลาด  สดุดี 19:7
- ใหความสวาง   สดุดี 19:8
- ตักเตือน  สดุดี 19:11
- น ํารางวลัที่ยิ่งใหญมาใหเมื่อกระทํ าตาม  สดุดี 19:11
- เปนทางไปสูสวรรค  วิวรณ 22:14
- น ําพระพรของการเดินในทางชอบธรรม  สดุดี 119:1-3
- ท ําใหเราฉลาดกวาศัตรู ครูและบรรพบุรุษของเรา  สดุดี 119:98-104
- ท ําใหมีชีวิต   สดุดี 119:25
- ท ําใหแข็งแรง สดุดี 119:28
- เปนพื้นฐานของพระเมตตา   สดุดี 119:58
- น ําความยินดีมาให   สดุดี 119:92
- ท ําใหคนมีความเขาใจ    สดุดี 119:130,  104,  169
- ปลดปลอย    สดุดี 119:170
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ความรับผิดชอบที่มีตอพระวจนะ
โดยเหตทุีพ่ระวจนะของพระเจานั้นมีฤทธิ์อํ านาจมาก ผูเชื่อจึงมีความรับผิดชอบในการที่จะทํ าให

โลกนี้รูจักพระวจนะ
คริสตจกัรในยคุแรกมีความรับผิดชอบสํ าหรับพระวจนะ เขาไปทุกหนทุกแหงเพื่อเทศนาพระวจนะ

(กจิการ 8:4, 12:24, 13:49)  เขาขอพระเจาใหเขามีความกลาหาญที่จะกลาวพระวจนะ  (กิจการ 4:29,
31)  พระวจนะของพระเจาเพิ่มพูนขึ้นตลอดทั้งโลกเพราะวาเขามีความสัตยซื่อ (กิจการ 6:7, 19:20)

พระเจาทรงยนืยนัพระวจนะของพระองคดวยหมายสํ าคัญที่เกิดขึ้นตามมา หมายสํ าคัญจะไมมา
กอนพระวจนะ

คุณมคีวามรบัผิดชอบที่จะเผยแพรถอยคํ าที่มีฤทธิ์อํ านาจนี้ไปสูโลก จงเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบของคุณโดยศึกษาพระคัมภีรตอไปนี้

พระเจาทรงมอบพระวจนะแกคุณเพื่อคุณจะพูดกับผูอ่ืนได  :  เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18-19, อิส
ยาห 51:16,  เยเรมีย 1:9, 3:12, 5:14,  26:12,  เอเสเคียล 2:7-8

ถาคณุไดรับการสอนพระวจนะของพระเจา คุณก็มีความรับผิดชอบที่จะสอนผูอ่ืน  กาลาเทีย 6:6
คุณตองเทศนาพระวจนะตลอดทั่วทั้งโลก  :  ลูกา 24:47,  มาระโก 16:15,  2 ทิโมธี 4:2
คุณตองไมกลาวคํ าพูดของคุณเอง แตตองกลาวพระวจนะของพระเจา  อิสยาห 58:13
คุณตองไมอับอายตอพระวจนะ   มาระโก 8:38
คุณตองสอนพระวจนะตอลูกๆ ของคุณ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9

คํ าพูดของคุณเอง
พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อํ านาจเนื่องจากวาเปนถอยคํ าของพระเจาเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู 

แตคํ าพดูของคุณเองก็มีอํ านาจดวย  โดยเฉพาะเมื่อคุณกลาวพระวจนะของพระเจา
คุณสามารถมชีัยชนะเหนือซาตานโดยทางพระวจนะ

“เขาเหลานัน้ชนะพญามารดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก  และเพราะ
คํ าพยานของพวกเขาเอง  เพราะเขาไมไดเสียดายที่จะพลีชีพของตน”   วิวรณ
12:11

การสารภาพบาปดวยปากของคุณเปนสวนหนึ่งของความรอด
“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํ านั้นอยูใกลทาน อยูในปาก

ของทาน และอยูในใจของทาน” คือคํ าซ่ึงกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น

คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน
เจา และเชือ่ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด

ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นํ าไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจาดวยปากก็นํ าไปสูความรอด”  โรม 10:8-10
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 “แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํ านั้นอยูใกลทาน อยูใน
ปากของทาน และอยูในใจของทาน” คือคํ าซ่ึงกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น

คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน
เจา และเชือ่ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด

ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นํ าไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจาดวยปากก็นํ าไปสูความรอด”  โรม 10:8-10

 ล้ินของคณุมอํี านาจที่จะนํ าความตายฝายวิญญาณหรือนํ าชีวิตมาใหขณะที่คุณรับใชผูอ่ืนอยู
“ความตายความเปน อยูที่อํ านาจของลิ้น  และบรรดาผูที่รักมันก็จะกินผล

ของมัน”  สุภาษิต 18:21

คุณอาจเปนกับดักตัวคุณเองดวยคํ าพูดของคุณ  หมายถึงวาคุณอาจนํ าความเดือดรอนมาสูตัว
คุณจากสิ่งที่คุณพูด

“ถาเจาติดบวงเพราะคํ าจากบาปของเจา และเจาติดกับเพราะคํ าพูดของ
เจา”  สุภาษิต 6:2

คํ าพดูคณุอาจกีดกั้นคุณจากการรับรูถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
“คือบรรดาผูทีก่ลาววา “เราจะชนะดวยลิ้นของเรา ริมฝปากของเราเปน

ฝายเรา ใครจะเปนนายเรา””  สดุดี 12:4

ซาตานใชส่ิงที่คุณพูดเปนเหตุใหเกิดชองทางเขาไปในวิญญาณของคุณ
“ลิน้ทีส่ภุาพเปนตนไมแหงชีวิต  แตลิ้นตลบตะแลงทํ าใหนํ้ าใจแตกสลาย”

สภุาษิต 15:4

ส่ิงที่คุณพูดมีผลกระทบตอวิญญาณของคุณ
“ปากของคนโงเปนสิ่งทํ าลายตัวเขาเอง  และริมฝปากของเขาก็เปนบวง

ดักตนเอง”  สุภาษิต 18:7

“บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองใหพนความลํ าบาก”  
สภุาษิต 21:23

คํ าพดูของคุณมีผลกระทบตอรางกายทุกสวนของคุณ
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“และลิน้นัน้กเ็ปนไฟ  ลิ้นเปนโลกที่ไรธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา เปน
เหตใุหทัง้กายมลทินไป ทํ าใหวัฏฏะแหงชีวิตเผาไหม  และมันเองก็ติดไฟโดย
นรก”  ยากอบ 3:6

คํ าพูดของคุณมีผลกระทบตอชีวิตทั้งหมดของคุณ
“บุคคลทีร่ะแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปดริมฝ

ปากกวางก็มาถึงความพินาศ”  สุภาษิต 13:3

ผูเชือ่ปดกัน้การไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของเขาโดยทางคํ าพูดของเขาเอง  เขาพูด
เร่ืองความโลภ  รูปเคารพและคํ าพูดโงๆ เขาโตเถียงกันเรื่องบทบัญญัติของมนุษยซึ่งทํ าใหคนหันออกจาก
ความจรงิแหงความประเสริฐ เขาพูดคํ าชั่วรายเกี่ยวกับคนอ่ืน บนพึมพัม รองทุกข  คุยโวและโกหก  เขาพูด
คํ าทีส่รางความแตกแยก  คํ าพูดของการสาปแชงและความขมขื่น

แลวเขาก็สงสัยวาเหตุใดเขาจึงปราศจากฤทธิ์อํ านาจ
จงจํ าไววา  การไหลของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของคุณไมเพียงแตมีผลกระทบจากถอย

คํ าของพระเจาเทานั้น แตยังมีผลกระทบจากคํ าพูดของคุณเองดวย
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 14
1. เชยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. ใครคอืแหลงของถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจ

                                                                                                                         

3. “เรมา”  ถอยคํ าของพระเจาคืออะไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. “โลโกส”  ถอยคํ าของพระเจาคืออะไร
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5. พระเยซทูรงเผชิญการทาทายของซาตานอยางไร

                                                                                                                         

6. จงสรปุส่ิงที่คุณไดเรียนในบทนี้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณที่มีตอถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงสรุปส่ิงที่คุณเรียนรูในบทนีเ้กีย่วกบัจดุประสงคที่มีฤทธิ์อํ านาจของพระวจนะของพระเจา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. ขอความตอไปนี้ถูกหรือผิด “ถอยคํ าของคุณเองไมมีผลใหเกิดฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ”  ขอ
ความนี้                                                      

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 14
1. “เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานภุาพอยูเสมอ  คมยิ่งกวาดาบสองคม

ใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูกและไขในกระดูก  และสามารถวินิจฉัย
ความคดิและความมุงหมายในใจดวย”  ฮีบรู 4:12

2. พระเจา

3. “เรมา”  ถอยค ําของพระเจา หมายถึงคํ าพูดของพระเจาที่เฉพาะเจาะจงใชไดกับสถานการณ
เฉพาะอยาง

4. “โลโกส”  ถอยค ําของพระเจาหมายถึง คํ าพูดทั้งหมดของพระเจา เปนการเปดเผยอยางสมบูรณ
วาพระเจาตรัสอะไรบาง
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5. พระองคเผชญิกบัซาตานดวยถอยคํ าแหงฤทธิ์อํ านาจ คือพระวจนะของพระเจา พระองคทรงใช
“เรมา”  ถอยคํ าของพระเจา

6. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธบิายในหนา

7. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา

8. ผิด

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป
1. จงอานปฐมกาลบทที่ 1 และสังเกตดูฤทธิ์อํ านาจของการทรงสรางที่มีในถอยคํ าของพระเจาแลว

ขีดเสนใตวลีที่วา “และพระเจาตรัสวา”  ทุกวลี

2. จงศกึษามากขึ้นเกี่ยวกบัฤทธิอํ์ านาจของลิ้นของคุณเอง ในหลักสูตรชื่อวา “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
:  คูมอืของสงครามฝายวิญญาณ”  ยุทธวิธีเพื่อควบคุมล้ินของคุณไดใหไวในหลักสูตรนี้

3. พระเยซถูกูเรยีกวาเปน “พระวาทะของพระเจา” ในรูปของมนุษย  จงอาน ยอหน 1
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4. คนเขียนบันทึกครั้งแรกถงึถอยคํ าของพระเจา  ในอพยพ  20:1-7

5. มกีารแบง 2 ประการใหญ ๆ ของพระวจนะของพระเจาคือ นํ้ านมแหงพระวจนะและอาหารแข็ง
แหงพระวจนะ

นํ ้านมแหงพระวจนะเปนจริงพื้นฐานซึ่งเขาใจไดงายๆ อาหารแข็งคือคํ าสอนที่ลึกลงไป
แหงพระวจนะ ซึ่งทํ าใหเติบโตฝายวิญญาณ

จงอานเกี่ยวกับการแบงชนิดนี้ไดใน ฮีบรู 5:13-14  และ 1 เปโตร 2:2


