
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ 

บทที ่9: ฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจ้า 

จุดประสงค์:  เพื่อช่วยให้เราเขา้ใจฤทธ์ิเดชและความส าคญัของพระวจนะของพระเจา้ในชีวิตประจ าวนัของ

เรา ในฐานะลูกของพระเจา้ เรามีชีวติอยูโ่ดยพระวจนะของพระเจา้ 

พระคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจา้ พระเจา้พูดกบัเรา พระวจนะของพระเจา้เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดใน

ชีวติของคริสเตียน การพยายามด าเนินชีวิตคริสเตียนโดยปราศจากการอ่าน การใคร่ครวญ และการประพฤติ

ตามพระวจนะของพระเจา้ก็เปรียบเสมือนการพยายามขบัรถท่ีไม่มีน ้ามนั 

วนัน้ี มีหลกัการ 2 ประการท่ีขา้พเจา้ตอ้งการแบ่งปันกบัท่านในเร่ืองพระวจนะของพระเจา้  ในหลกัการทั้ง 2 

ประการน้ี เราจะเห็นวา่เหตุใดพระวจนะของพระเจา้จึงมีฤทธ์ิเดชและส าคญัยิ่งต่อชีวิตของเรา หลกัการแรก

คือ ฤทธ์ิเดชแห่งพระวจนะของพระเจา้ และหลกัการท่ีสองคือ การเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะของพระเจา้ 

ก. ฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจา้ 

1. พระวจนะของพระเจา้มีฤทธ์ิเดช 

1.1 ฮีบรู 4:12 

1.2 ขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่พระวจนะของพระเจา้จะท าส่ิงใดใหก้บัเราบา้ง 

2. ฤทธ์ิเดชท่ีจะก่อใหเ้กิดความเช่ือข้ึนในท่าน 

2.1 โรม 10:17 ขอ้ท่ี 17 ฉะนั้นความเช่ือเกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้ิน และการไดย้ินเกิดข้ึนไดก้็

เพราะการประกาศพระคริสต ์

2.2 ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากต่อท่าน เพราะเรารับบรรดาพระสัญญาทั้งส้ินของพระเจา้โดย

ความเช่ือ (ฮีบรู 6:12) และเราชนะโลกน้ีไดโ้ดยความเช่ือ (1 ยอห์น 5:4) พระเยซูตรัสวา่ทุก

ส่ิงเป็นไปไดส้ าหรับคนท่ีเช่ือ (มาระโก 9:23) 

2.3 และวธีิท่ีท่านจะเกิดความเช่ือไดน้ั้นก็คือการไดย้นิพระวจนะของพระเจา้ 

3. ฤทธ์ิเดชในการเติบโตฝ่ายวญิญาณ 

3.1 1 เปโตร 2:2  

3.2 เรารับพระวจนะของพระเจา้ไดโ้ดยการอ่านพระวจนะของพระองคทุ์กวนั 

4. ฤทธ์ิเดชท่ีจะท าใหท้่านเป็นอิสระ 

4.1 ยอห์น 8:31-32 

4.2 พระวจนะของพระเจา้เป็นความจริง (ยอห์น 17:17)  



4.3 เม่ือเรารู้และด าเนินอยูใ่นความจริง พระวจนะของพระเจา้จะปลดปล่อยเราใหเ้ป็นอิสระจาก

ทุกส่ิงในชีวิตของเราท่ีขดัขวางและหน่วงเหน่ียวเราไว ้ไม่วา่จะเป็น นิสัยท่ีแย่ๆ  ปัญหาทาง

การเงิน และทุกๆ อยา่ง 

5. ฤทธ์ิเดชท่ีจะท าใหเ้ราเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ 

5.1 โยชูวา 1:8 

5.2 เม่ือเราอ่านและใคร่ครวญในพระวจนะของพระเจา้ ฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจา้ท่ี

ท างานอยูภ่ายในเราจะท าใหเ้รากลายเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะของพระเจา้ 

5.3 การใคร่ครวญ หมายถึง การอ่านและพูดพระวจนะของพระเจา้ให้ตวัเองฟังอยา่งเบาๆ และ

คิดดูวา่พระวจนะของพระเจา้มีความหมายอยา่งไรต่อท่าน 

5.4 เม่ือเราอ่านและใคร่ครวญ พระวจนะของพระเจา้จะเขา้ไปยงัภายในของเรา และฤทธ์ิเดช

ของพระวจนะจะระเบิดออกภายในเรา และท าใหเ้ราสามารถด าเนินชีวิตตามพระวจนะของ

พระองคไ์ด ้

5.5 เม่ือเราเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ โยชูวา 1:8 กล่าวว่า เราจะประสบความส าเร็จและ

เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ดา้นในชีวติของเรา 

ข. การเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ เกิดอะไรข้ึนเม่ือเราเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ? 

1. เม่ือเราเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ เราจะยนืหยดัมัน่คงในชีวติ 

1.1 มทัธิว 7:24-27 

1.2 ชายสองคนน้ีไดย้ินความจริงเดียวกนั คนหน่ึงท าตามท่ีพระเยซูตรัส อีกคนหน่ึงไม่ไดท้  า

ตาม คนท่ีท าตามส่ิงท่ีพระเยซูตรัสก็สร้างบา้นของตนบนศิลา เม่ือพายพุดัเขา้มาบา้นของเขา 

(ชีวติของเขา) ก็ยนืหยดัมัน่คงและไม่พงัทลายลง 

1.3 พระเยซูไม่ไดต้รัสวา่ คนท่ีฟังและรู้ แต่ฟังและปฏิบติัตาม  

1.4 หากท่านจะฟังและท าตามส่ิงท่ีพระเยซูตรัส ท่านก็จะสร้างชีวิตของท่านอยู่บนรากฐานท่ี

มัน่คงแขง็แรง และเม่ือพายแุห่งชีวติพดักระหน ่าเขา้มาท่านก็จะไม่ลม้ลง 

2. เม่ือเราเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะของพระเจา้ พระเจา้ก็ทรงเขา้มามีส่วนในชีวติของเรา 

2.1 เยเรมีย ์1:12 

2.2 ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงท าในชีวิตของเรา พระองคท์รงท าผา่นและสอดคลอ้งกนักบัพระวจนะ

ของพระองค ์

2.3 พระเจา้ทรงเฝ้าดูถ้อยค าของพระองค์และทรงเห็นทนัทีเม่ือท่านวางใจในพระองค์และ

ประพฤติตามพระวจนะของพระองค ์



2.4 เม่ือท่านประพฤติตามพระวจนะ พระเจา้ทรงเขา้มามีส่วน ถา้หากพระเจา้ทรงเขา้มามีส่วน 

นัน่หมายความวา่ท่านจะชนะ ประสบความส าเร็จ และเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ดา้นของชีวติ 

2.5 ไม่วา่ท่านก าลงัมีปัญหาอะไรอยูก่็ตาม ไม่วา่ท่านก าลงัมีความตอ้งการหรือความปรารถนา

ใดๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ ให้หาขอ้พระคมัภีร์ท่ีพูดถึงเร่ืองนั้นๆ และเร่ิม

ใคร่ครวญในขอ้พระคมัภีร์นั้น 

2.6 หากท่านท าเช่นนั้น ความเช่ือจะผุดข้ึนในใจท่าน ท่านจะเขม้แข็งมากยิง่ข้ึนในฝ่ายวิญญาณ 

ฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจา้จะท าให้ท่านสามารถประพฤติตามพระวจนะของพระ

เจา้และพระองคจ์ะทรงเขา้มามีส่วนดว้ย ผลสุดทา้ยคือ ท่านจะยืนหยดัอยา่งมัน่คง ประสบ

ความส าเร็จ จ  าเริญรุ่งเรืองในทุกทางและเป็นอิสระ 

สรุป:  ในบทเรียนน้ี เราไดเ้รียนรู้แลว้วา่พระวจนะของพระเจา้มีฤทธ์ิเดช และเหตุใดพระวจนะของพระเจา้

จึงส าคญัต่อชีวิตของเรา ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระเจา้ทรงท าในชีวิตของเรา พระองคท์รงท าอยา่งสอดคล้องกนั

กบัพระวจนะของพระองคแ์ละผา่นทางพระวจนะของพระองค ์ถา้หากท่านจะใชเ้วลาอ่านและใคร่ครวญพระ

วจนะของพระเจา้ ท่านจะกลายเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ จากนั้นพระเจา้จะทรงเขา้มามีส่วนในชีวิตของ

ท่าน และส่ิงต่างๆ ในชีวิตของท่านจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไปและดีข้ึนกว่าเดิม ให้เร่ิมใคร่ครวญในพระวจนะ

และท าตามส่ิงท่ีพระคมัภีร์กล่าวไวเ้ก่ียวกบักานอธิษฐาน การเงิน ชีวิตสมรส การเป็นพ่อแม่ การเป็นบุตร 

การให้อภยั ความรัก ฯลฯ ในขณะท่ีท่านท าเช่นนั้น ชีวิตของท่านจะเร่ิมเปล่ียนแปลง ท่านจะเร่ิมประสบ

ความส าเร็จ มีชยัชนะ และมีประสบการณ์กบัชีวติท่ีครบบริบูรณ์ซ่ึงเป็นชีวิตท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จมาเพื่อมอบ

ใหท้่าน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่9: ฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจ้า 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. จากบทท่ี 9 ใหเ้ขียนรายการส่ิงท่ีพระวจนะของพระเจา้จะท าใหก้บัท่านมา 4 ประการ 

1. ก่อใหเ้กิดความเช่ือในขา้พเจา้ 

2. ท าใหข้า้พดจา้เติบโตในฝ่ายวิญญาณ 

3. ปลดปล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอิสระ 

4. ท าใหข้า้พเจา้เป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ 

 

2. จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือท่านเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ? 

1. ขา้พเจา้จะสร้างชีวิตอยูบ่นรากฐานท่ีมัน่คงแขง็แรง และสามารถยนืหยดัอยูไ่ดท้่ามกลางพายุ

แห่งชีวติ 

2. พระเจา้ทรงเขา้มามีส่วนในชีวติของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่9: ฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจ้า 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. จากบทท่ี 9 ใหเ้ขียนรายการส่ิงท่ีพระวจนะของพระเจา้จะท าใหก้บัท่านมา 4 ประการ 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 

2. จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือท่านเป็นผูป้ระพฤติตามพระวจนะ? 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 



 


