ก้าวแรกกับองค์ พระเยซูคริสต์
บทที่ 9: ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้ า
จุดประสงค์ : เพื่อช่วยให้เราเข้าใจฤทธิ์ เดชและความสาคัญของพระวจนะของพระเจ้าในชี วิตประจาวันของ
เรา ในฐานะลูกของพระเจ้า เรามีชีวติ อยูโ่ ดยพระวจนะของพระเจ้า
พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าพูดกับเรา พระวจนะของพระเจ้าเป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่สาคัญที่สุดใน
ชีวติ ของคริ สเตียน การพยายามดาเนิ นชี วิตคริ สเตียนโดยปราศจากการอ่าน การใคร่ ครวญ และการประพฤติ
ตามพระวจนะของพระเจ้าก็เปรี ยบเสมือนการพยายามขับรถที่ไม่มีน้ ามัน
วันนี้ มีหลักการ 2 ประการที่ขา้ พเจ้าต้องการแบ่งปั นกับท่านในเรื่ องพระวจนะของพระเจ้า ในหลักการทั้ง 2
ประการนี้ เราจะเห็นว่าเหตุใดพระวจนะของพระเจ้าจึงมีฤทธิ์ เดชและสาคัญยิ่งต่อชี วิตของเรา หลักการแรก
คือ ฤทธิ์ เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้า และหลักการที่สองคือ การเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า
ก. ฤทธิ์ เดชของพระวจนะของพระเจ้า
1. พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์ เดช
1.1 ฮีบรู 4:12
1.2 ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าจะทาสิ่ งใดให้กบั เราบ้าง
2. ฤทธิ์ เดชที่จะก่อให้เกิดความเชื่อขึ้นในท่าน
2.1 โรม 10:17 ข้อที่ 17 ฉะนั้นความเชื่ อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการประกาศพระคริ สต์
2.2 ความเชื่ อเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากต่อท่าน เพราะเรารับบรรดาพระสัญญาทั้งสิ้ นของพระเจ้าโดย
ความเชื่อ (ฮีบรู 6:12) และเราชนะโลกนี้ ได้โดยความเชื่ อ (1 ยอห์น 5:4) พระเยซู ตรัสว่าทุก
สิ่ งเป็ นไปได้สาหรับคนที่เชื่อ (มาระโก 9:23)
2.3 และวิธีที่ท่านจะเกิดความเชื่อได้น้ นั ก็คือการได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้า
3. ฤทธิ์ เดชในการเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
3.1 1 เปโตร 2:2
3.2 เรารับพระวจนะของพระเจ้าได้โดยการอ่านพระวจนะของพระองค์ทุกวัน
4. ฤทธิ์ เดชที่จะทาให้ท่านเป็ นอิสระ
4.1 ยอห์น 8:31-32
4.2 พระวจนะของพระเจ้าเป็ นความจริ ง (ยอห์น 17:17)

4.3 เมื่อเรารู ้และดาเนินอยูใ่ นความจริ ง พระวจนะของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราให้เป็ นอิสระจาก
ทุกสิ่ งในชี วิตของเราที่ขดั ขวางและหน่วงเหนี่ ยวเราไว้ ไม่วา่ จะเป็ น นิ สัยที่แย่ๆ ปั ญหาทาง
การเงิน และทุกๆ อย่าง
5. ฤทธิ์ เดชที่จะทาให้เราเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ
5.1 โยชูวา 1:8
5.2 เมื่อเราอ่านและใคร่ ครวญในพระวจนะของพระเจ้า ฤทธิ์ เดชของพระวจนะของพระเจ้าที่
ทางานอยูภ่ ายในเราจะทาให้เรากลายเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า
5.3 การใคร่ ครวญ หมายถึง การอ่านและพูดพระวจนะของพระเจ้าให้ตวั เองฟั งอย่างเบาๆ และ
คิดดูวา่ พระวจนะของพระเจ้ามีความหมายอย่างไรต่อท่าน
5.4 เมื่อเราอ่านและใคร่ ครวญ พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปยังภายในของเรา และฤทธิ์ เดช
ของพระวจนะจะระเบิดออกภายในเรา และทาให้เราสามารถดาเนินชีวิตตามพระวจนะของ
พระองค์ได้
5.5 เมื่อเราเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ โยชู วา 1:8 กล่ าวว่า เราจะประสบความสาเร็ จและ
เจริ ญรุ่ งเรื องในทุกๆ ด้านในชีวติ ของเรา
ข. การเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ?
1. เมื่อเราเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ เราจะยืนหยัดมัน่ คงในชีวติ
1.1 มัทธิว 7:24-27
1.2 ชายสองคนนี้ ได้ยินความจริ งเดี ยวกัน คนหนึ่ งทาตามที่พระเยซู ตรัส อีกคนหนึ่ งไม่ได้ทา
ตาม คนที่ทาตามสิ่ งที่พระเยซูตรัสก็สร้างบ้านของตนบนศิลา เมื่อพายุพดั เข้ามาบ้านของเขา
(ชีวติ ของเขา) ก็ยนื หยัดมัน่ คงและไม่พงั ทลายลง
1.3 พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า คนที่ฟังและรู ้ แต่ฟังและปฏิบตั ิตาม
1.4 หากท่านจะฟั งและทาตามสิ่ งที่พระเยซู ตรัส ท่านก็จะสร้ างชี วิตของท่านอยู่บนรากฐานที่
มัน่ คงแข็งแรง และเมื่อพายุแห่งชีวติ พัดกระหน่ าเข้ามาท่านก็จะไม่ลม้ ลง
2. เมื่อเราเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงเข้ามามีส่วนในชีวติ ของเรา
2.1 เยเรมีย ์ 1:12
2.2 ทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงทาในชี วิตของเรา พระองค์ทรงทาผ่านและสอดคล้องกันกับพระวจนะ
ของพระองค์
2.3 พระเจ้าทรงเฝ้ าดู ถ้อยคาของพระองค์และทรงเห็ นทันที เมื่ อท่ า นวางใจในพระองค์และ
ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

2.4 เมื่อท่านประพฤติตามพระวจนะ พระเจ้าทรงเข้ามามีส่วน ถ้าหากพระเจ้าทรงเข้ามามีส่วน
นัน่ หมายความว่าท่านจะชนะ ประสบความสาเร็ จ และเจริ ญรุ่ งเรื องในทุกๆ ด้านของชีวติ
2.5 ไม่วา่ ท่านกาลังมีปัญหาอะไรอยูก่ ็ตาม ไม่วา่ ท่านกาลังมีความต้องการหรื อความปรารถนา
ใดๆ ที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า ให้หาข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่ องนั้นๆ และเริ่ ม
ใคร่ ครวญในข้อพระคัมภีร์น้ นั
2.6 หากท่านทาเช่นนั้น ความเชื่ อจะผุดขึ้นในใจท่าน ท่านจะเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้นในฝ่ ายวิญญาณ
ฤทธิ์ เดชของพระวจนะของพระเจ้าจะทาให้ท่านสามารถประพฤติตามพระวจนะของพระ
เจ้าและพระองค์จะทรงเข้ามามีส่วนด้วย ผลสุ ดท้ายคือ ท่านจะยืนหยัดอย่างมัน่ คง ประสบ
ความสาเร็ จ จาเริ ญรุ่ งเรื องในทุกทางและเป็ นอิสระ
สรุ ป: ในบทเรี ยนนี้ เราได้เรี ยนรู ้แล้วว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์ เดช และเหตุใดพระวจนะของพระเจ้า
จึงสาคัญต่อชี วิตของเรา ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาในชี วิตของเรา พระองค์ทรงทาอย่างสอดคล้องกัน
กับพระวจนะของพระองค์และผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ถ้าหากท่านจะใช้เวลาอ่านและใคร่ ครวญพระ
วจนะของพระเจ้า ท่านจะกลายเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ จากนั้นพระเจ้าจะทรงเข้ามามีส่วนในชีวิตของ
ท่าน และสิ่ งต่างๆ ในชี วิตของท่านจะเริ่ มเปลี่ ยนแปลงไปและดี ข้ ึนกว่าเดิ ม ให้เริ่ มใคร่ ครวญในพระวจนะ
และทาตามสิ่ งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้เกี่ ยวกับกานอธิ ษฐาน การเงิ น ชี วิตสมรส การเป็ นพ่อแม่ การเป็ นบุตร
การให้อภัย ความรัก ฯลฯ ในขณะที่ท่านทาเช่ นนั้น ชี วิตของท่านจะเริ่ มเปลี่ ยนแปลง ท่านจะเริ่ มประสบ
ความสาเร็ จ มีชยั ชนะ และมีประสบการณ์กบั ชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ซ่ ึ งเป็ นชีวิตที่พระเยซูคริ สต์เสด็จมาเพื่อมอบ
ให้ท่าน

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 9: ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้ า
สาหรับพีเ่ ลีย้ ง
1. จากบทที่ 9 ให้เขียนรายการสิ่ งที่พระวจนะของพระเจ้าจะทาให้กบั ท่านมา 4 ประการ
1. ก่อให้เกิดความเชื่อในข้าพเจ้า
2. ทาให้ขา้ พดจ้าเติบโตในฝ่ ายวิญญาณ
3. ปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็ นอิสระ
4. ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ
2. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ?
1. ข้าพเจ้าจะสร้างชีวิตอยูบ่ นรากฐานที่มนั่ คงแข็งแรง และสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ท่ามกลางพายุ
แห่งชีวติ
2. พระเจ้าทรงเข้ามามีส่วนในชี วติ ของท่าน

แบบทดสอบความเข้ าใจ
บทที่ 9: ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้ า
สาหรับน้ องเลีย้ ง
1. จากบทที่ 9 ให้เขียนรายการสิ่ งที่พระวจนะของพระเจ้าจะทาให้กบั ท่านมา 4 ประการ
1.
2.
3.
4.

2. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ?
1.
2.

