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บทที่ 14
หลักการฤทธิ์อํานาจ 8
ฤทธิ์อํานาจของพระวจนะ (ถอยคํา)
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- บอกถึงแหลงที่มาของถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจ
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวา “เรมา” และ “โลโกส”
- อธิบายวาพระเยซูทรงเผชิญกับการทาทายของซาตานโดยใชถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจ
อยางไร
- อธิบายความรับผิดชอบของคุณที่มีตอถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
- สรุปเปาหมายที่มีฤทธิ์อํานาจของพระวจนะของพระเจา
- อธิ บ ายวาเหตุใดถอยคํ าของคุณเองจึงสํ าคัญในดานที่เกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจฝาย
วิญญาณ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ
คมยิง่ กวาดาบ สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย” ฮีบ
รู 4:12

คํานํา
พระคัมภีรศ กั ดิส์ ทิ ธิ์เปนถอยคําของพระเจาผูทรงพระชนมอยูองคเดียวที่เขียนไว มีฤทธิ์อํานาจ
พิเศษอยูในถอยคําของพระเจา
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ
คมยิง่ กวาดาบ สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย” ฮีบ
รู 4:12
“คําของเราซึง่ ออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลา
แตจะ
สัมฤทธิผ์ ลซึง่ เรามุงหมายไวและใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํานั้นจําเริญขึ้นฉันนั้น” อิส
ยาห 55:11
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คุณจะไมมีวันไดรับความบริบูรณจากถอยคําของพระเจาจนกวาคุณจะไดประสบกับฤทธิ์อํานาจ
จากถอยคําของพระองค

แหลงที่มาของถอยคํานั้น
พระเจาคือ แหลงที่มาของฤทธิ์อํานาจและของถอยคําที่เขียนไวของพระองคซึ่งทําใหถอยคําของ
พระเจามีฤทธิ์อํานาจ
“องคพระผูเ ปนเจาประทานพระวจนะ พวกผูหญิงที่นําขาวดีก็เปนพวก
ใหญโต” สดุดี 68:11
“เราขอบพระคุณพระเจาเสมอ เพราะวาเมื่อทานทั้งหลายไดรับพระวจนะ
ของพระเจา ซึ่งทานไดยินจากเรา ทานไมไดรับไวอยางเปนคําของมนุษยแตไดรับ
ไวตามความเปนจริง คือเปนพระวจนะของพระเจาซึ่งทํางานอยูภายในทานทั้ง
หลายที่เชื่อ” 1 เธสะโลนิกา 2:13
พระเจาทรงสรางโลกนี้ดวยถอยคําของพระองค
“โดยความเชือ่ นีเ้ อง เราจึงเขาใจวา พระเจาไดทรงสรางกัลปจักรวาลดวย
พระดํารัสของพระองค ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเปนสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไมปรากฏให
เห็น” ฮีบรู 11:3
พระเจาทรงสรางฟาสวรรคโดยถอยคําของพระองค
“โดยพระวจนะของพระเจา ฟาสวรรคก็ถูกสรางขึ้นมากับบริวารทั้งปวง ก็
ดวยลมพระโอษฐของพระองค” สดุดี 33:6
พระเจาทรงผดุงโลกนี้และสรรพสิ่งในโลกนี้ตามที่เปนอยูโดยฤทธิ์อํานาจของถอยคําของพระองค
และทรงผดุงโลกไวดวยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค เมื่อพระองคไดทรงชําระบาปแลวก็ไดประทับ
ณ เบือ้ งขวาของพระเจาเบื้องบน” ฮีบรู 1:3

“เรมา” และ “โลโกส”
มีคากรี
ํ กสองคําที่แตกตางกันใชในพระคัมภีรเพื่อหมายถึงพระวจนะของพระเจา ภาษากรีกเปน
ภาษาที่ใชเขียนพระคัมภีรมาแตเดิม
คํากรีกคําหนึง่ คือ “โลโกส” หมายถึงถอยคําทั้งหมดที่พระเจาเปลงออกมาเปนการเปดเผยถึงสิ่งที่
พระเจาตรัสอยางสมบูรณ
คําทีส่ อง “เรมา” หมายถึง การพูดของพระเจาอยางเฉพาะเจาะจงซึ่งนํามาใชในสถานการณ
เฉพาะอยาง
คํา “โลโกส” ซึง่ เปนการเปดเผยทั้งหมดของถอยคําของพระเจานั้นมีฤทธิ์อํานาจ แตเมื่อพระเจา
ทรงทําให “เรมา” ถอยคําของพระองคมีชีวิตนั้นขึ้นมาจากที่เขียนไว ถอยคํานั้นก็มีฤทธิ์อํานาจเปนพิเศษ
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เมือ่ พระเจาทําใหคํา “เรมา” มีชีวิตขึ้น ขอความที่คุณอานมาหลายครั้งแลวนั้นจะมีความหมาย
ใหมขนึ้ มาทันที ซึ่งคุณจะเห็นวานํามาใชไดในสถานการณพิเศษที่คุณกําลังเผชิญ ถอยคํา “เรมา” ใหคํา
ตอบ การเปดเผยหรือการเลาโลมใจที่คุณตองการในเวลานั้น

การลอลวงพระเยซู
ฤทธิอ์ านาจของพระเจ
ํ
าทรงมอบใหแกพระเยซูคริสต ฤทธิ์อํานาจตองถูกทดลอง ความเขมแข็งจะ
เพิ่มขึ้นภายใตการกดดัน
การเผชิญหนาที่สําคัญระหวางฤทธิ์อํานาจของพระเยซูและของซาตานมาถึงในระยะแรกของการ
รับใชในโลกนีข้ องพระเยซู กอนจะเรียนตอไปจงอานเกี่ยวกับการเผชิญหนานี้ใน มัทธิว 4:1-11, มาระโก
1:2-13, และลูกา 4:1-13
ประการแรก ซาตานพยายามทําใหพระเยซูเปลี่ยนกอนหินเปนขนมปง ฤทธิ์อํานาจพระเยซูซึ่งตอ
มาตองเปลีย่ นนําให
้ เปนนํ้าองุนนั้นสามารถเปลี่ยนกอนหินใหเปนขนมปงได แตถาพระองคจะทําดังนั้นใน
สถานการณเชนนี้ ก็จะเทากับวากระทําโดยไมพึ่งพระเจาและใชฤทธิ์อํานาจเพื่อประโยชนของตนเอง
ตอมาซาตานพยายามที่จะใหพระเยซูกระโดดลงมาจากยอดพระวิหาร เพื่อสําแดงฤทธิ์อํานาจ
ของพระองค มันใชพระคัมภีรในทางที่ผิด เพื่อชักชวนพระองควาเปนการถูกตองที่จะทําเชนนั้น
ในประการทีส่ าม ซาตานลอลวงพระเยซูดวยอํานาจทั้งสิ้นของโลกนี้ ซาตานกลาววามันยกอาณา
จักรทัง้ หมดของโลกนี้ให ถาพระองคเพียงแตนมัสการมัน
ในการตอสูด ว ยฤทธิ์อํานาจแตละประการนั้น พระเยซูทรงเผชิญการทาทายของซาตานโดยใช
ถอยคําของพระเจา พระเยซูทรงอางพระคัมภีรซึ่งใชไดกับสถานการณนั้น พระองคใชถอยคําของพระเจาที่
เรียกวา “เรมา”

ใชถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจ
ไมเปนการเพียงพอที่คุณจะรูวามีฤทธิ์อํานาจอยูในถอยคําของพระเจา การที่จะใหเกิดผล ถอยคํา
นัน้ ตองนํามาใชตามที่พระเยซูทรงกระทํา
พระเยซูตรัสชัดเจนวาถอยคําที่พระองคตรัสไมใชของพระองค เปนถอยคําของพระเจา (ยอหน
3:34, 14:10, 24, 17:8, 14)
พระเยซูกลาวถอยคําของพระเจาดวยฤทธิ์อํานาจ
“คนทัง้ ปวงอัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะคําของพระองค
ประกอบดวยอํานาจ” ลูกา 4:32
“คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนนี้เปนอยางไรหนอ เพราะวา
ทานไดสงั่ ผีโสโครกดวยสิทธิอํานาจและดวยฤทธิ์เดช มันก็ออกมา” ลูกา 4:36
พระเยซูตรัสถอยคํานั้นแกคนมือลีบและเขาไดรับการรักษา
“แลวพระองคไดเสด็จเขาไปในธรรมศาลาอีก และที่นั่นมีคนหนึ่งมือขาง
หนึ่งลีบ
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คนเหลานั้นคอยดูวาพระองคจะรักษาโรคใหคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม
เพือ่ เขาจะหาเหตุฟองพระองคได พระองคตรัสแกคนมือลีบวา “มาขางหนา
เถอะ”
พระองคจงึ ตรัสแกคนทั้งหลายวา “ในวันสะบาโตควรจะทําการดีหรือควร
จะทําราย จะชวยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี” ฝายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู
พระองคมพ
ี ระทัยเปนทุกขเพราะใจเขาแข็งกระดางนัก และไดทอดพระ
เนตรดูรอบๆ ดวยพระพิโรธ และพระองคตรัสแกคนมือลีบนั้นวา “จงเหยียดมือ
ออกเถิด” เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หายเปนปกติ” มาระโก 3:1-5
พระองคตรัสถอยคํานั้นแกคนโรคเรื้อนและเขาไดถูกชําระใหสะอาด (มัทธิว 8:2-3)
พระองคตรัสวา.......
“จงลุกขึน้ ” แกคนงอยที่สระนํ้า (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)
พระเยซูรวู า มีฤทธิ์อํานาจในถอยคําของพระเจา แตพระองครูดวยวาคนตองไดยินและตอบสนอง
ตอถอยคํานั้นเพื่อใหบังเกิดผล
ถอยคําของพระเยซูซึ่งเปนถอยคําของพระเจามีฤทธิ์อํานาจมากจนทํากิจไดจากที่ไกล พระเยซูไม
จําเปนตองอยู ณ ที่ที่มีปญหา ชายคนหนึ่งซึ่งมีคนใชที่เจ็บปวยอยูกลาววา....
“พระองคเจาขา ขาพระองคเปนคนที่ไมสมควรที่จะรับเสด็จพระองคเขา
ใตชายคาของขาพระองค ขอพระองคตรัสเทานั้น บาวของขาพระองคก็จะหาย
โรค”
แลวพระเยซูจงึ ตรัสกับนายรอยวา “จงกลับบานเถิด ทานมีศรัทธาแลว จง
ไดผลตามศรัทธานั้น” ในทันใดนั้นเอง บาวของเขาก็หายเปนปกติ”
มัทธิว 8:8, 13
ชายคนนีเ้ ชือ่ ในฤทธิอ์ านาจของถ
ํ
อยคําของพระเจา เขารูวามันมีฤทธิ์อํานาจมากจนไมถูกกระทบ
ดวยเวลา สถานที่ หรือขอจํากัดอื่นใดของมนุษย
แตการทีจ่ ะทําใหบังเกิดผลในชีวิตและสถานการณของเขาเอง เขาตองอางสิทธิ เขาตองใชถอยคํา
ของพระเจาเพื่อไดรับประโยชนจากฤทธิ์อํานาจนั้น
คริสตจักรสมัยแรกใชถอยคําที่มีฤทธิ์อํานาจของพระเจา เปาโลกลาววา
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต
เปนคําซึ่งไดแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ
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เพือ่ ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์
เดชของพระเจา” 1 โครินธ 2:4, 5
“แตถา องคพระผูเปนเจาทรงโปรด ขาพเจาจะมาหาทานในไมชานี้ และ
ขาพเจาจะหยั่งดูมิใชถอยคําของคนที่ผยองเหลานั้น แตจะหยั่งดูฤทธิ์อํานาจของ
เขา” 1 โครินธ 4:19

ฤทธิ์อํานาจของถอยคํานั้น
พระเจาทรงเปนฤทธิ์อํานาจที่อยูเบื้องหลังถอยคําของพระองค
“คําของเราซึง่ ออกไปจากปากของเรา จะไมกลับมาสูเราเปลา แตจะ
สัมฤทธิผ์ ลซึง่ เรามุงหมายไว และใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํานั้นจําเริญขึ้น ฉันนั้น” อิส
ยาห 55:11
“เจาเห็นถูกตองดีแลว
เยเรมีย 1:12

เพราะเราเฝาดูถอยคําของเรา เพื่อใหกระทําสําเร็จ”

ถอยคําของพระเจาใหฤทธิ์อํานาจที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ
“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ
คมยิง่ กวาดาบ สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายในใจดวย”
ฮีบรู 4:12
พระเจาทรงใหเกียรติแกถอยคําของพระองคเหนือพระนามของพระองค
“ขาพระองคกราบลงตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค และถวาย
โมทนาพระคุณแกพระนามของพระองค
เพราะความรักมั่นคงและความสัตย
สุจริตของพระองค เพราะพระองคทรงเชิดขูพระนามและพระวจนะของพระองค
เหนือสารพัด” สดุดี 138:2
อะไรคือเปาหมายที่ทรงฤทธิ์อํานาจซึ่งทําใหสําเร็จลงไดโดยถอยคําของพระเจา จงศึกษาขอพระ
คัมภีรตอไปนี้
ถอยคําของพระเจานั้น:...
- มีประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และคําสอนเรื่อง
ความชอบธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17
- นําความเชื่อในขอความแหงขาวประเสริฐ กิจการ 4:4
- ชําระใหสะอาด ยอหน 15:3, เอเฟซัส 5:26
- นําชีวติ นิรันดรมาให ถาเราไดยินและเชื่อ ยอหน 5:24
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- เปนพืน้ ฐานของการพิพากษานิรันดร ยอหน 12:48
- ใชเพื่อไลวิญญาณโสโครกออกไป มัทธิว 8:16, ลูกา 4:36
- ตามดวยหมายสําคัญการอัศจรรย และทําใหคนแนใจถึงความจริงของขาวประเสริฐ มาระ
โก 16:20
- ใหความแนใจในความรอด 1 ยอหน 1:2-6
- ทําใหประสบการณของการบังเกิดใหม 1 เปโตร 1:23, สดุดี 119:41
- เปนบันทึกถึงความจริงแหงขาวประเสริฐ 1 ยอหน 5:7
- ชําระผูเชื่อใหบริสุทธิ์ 1 ทิโมธี 4:5
- ใหความหวัง สดุดี 130:5, 119:49, 81
- นําการรักษามาให สดุดี 107:20
- รักษาเราใหพนจากคนทําลาย สดุดี 17:4
- เปนจิตวิญญาณและเปนชีวิต ยอหน 6:63
- นําความชื่นชมยินดีมาให เยเรมีย 15:16
- เพิม่ ความเชื่อ โรม 10:17
- เลาโลมใจ 1 เธสะโลนิกา 4:18, สดุดี 119:50, 52
- นําการเลี้ยงดูฝายวิญญาณ 1 ทิโมธี 4:6
- นําคําตอบการอธิษฐานมาให ยอหน 15:7
- เปนกุญแจสูความสําเร็จ โยชูวา 1:8
- เปนพระพรถาเราไดยินและรักษาถอยคําไว ลูกา 11:28
- นําพระพรเมื่อเราทําตามและสาปแชงถาเราไมทําตาม เฉลยธรรมบัญญัติ 28
- เปนอาวุธในเวลาที่ถูกลอลวง มัทธิว 4
- ทําใหวิญญาณกลับใจใหม สดุดี 19:7
- ทําใหคนฉลาด สดุดี 19:7
- ใหความสวาง สดุดี 19:8
- ตักเตือน สดุดี 19:11
- นํารางวัลที่ยิ่งใหญมาใหเมื่อกระทําตาม สดุดี 19:11
- เปนทางไปสูสวรรค วิวรณ 22:14
- นําพระพรของการเดินในทางชอบธรรม สดุดี 119:1-3
- ทําใหเราฉลาดกวาศัตรู ครูและบรรพบุรุษของเรา สดุดี 119:98-104
- ทําใหมีชีวิต สดุดี 119:25
- ทําใหแข็งแรง สดุดี 119:28
- เปนพื้นฐานของพระเมตตา สดุดี 119:58
- นําความยินดีมาให สดุดี 119:92
- ทําใหคนมีความเขาใจ สดุดี 119:130, 104, 169
- ปลดปลอย สดุดี 119:170
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ความรับผิดชอบที่มีตอพระวจนะ
โดยเหตุทพี่ ระวจนะของพระเจานั้นมีฤทธิ์อํานาจมาก ผูเชื่อจึงมีความรับผิดชอบในการที่จะทําให
โลกนี้รูจักพระวจนะ
คริสตจักรในยุคแรกมีความรับผิดชอบสําหรับพระวจนะ เขาไปทุกหนทุกแหงเพื่อเทศนาพระวจนะ
(กิจการ 8:4, 12:24, 13:49) เขาขอพระเจาใหเขามีความกลาหาญที่จะกลาวพระวจนะ (กิจการ 4:29,
31) พระวจนะของพระเจาเพิ่มพูนขึ้นตลอดทั้งโลกเพราะวาเขามีความสัตยซื่อ (กิจการ 6:7, 19:20)
พระเจาทรงยืนยันพระวจนะของพระองคดวยหมายสําคัญที่เกิดขึ้นตามมา หมายสําคัญจะไมมา
กอนพระวจนะ
คุณมีความรับผิดชอบที่จะเผยแพรถอยคําที่มีฤทธิ์อํานาจนี้ไปสูโลก จงเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบของคุณโดยศึกษาพระคัมภีรตอไปนี้
พระเจาทรงมอบพระวจนะแกคุณเพื่อคุณจะพูดกับผูอื่นได : เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18-19, อิส
ยาห 51:16, เยเรมีย 1:9, 3:12, 5:14, 26:12, เอเสเคียล 2:7-8
ถาคุณไดรบั การสอนพระวจนะของพระเจา คุณก็มีความรับผิดชอบที่จะสอนผูอื่น กาลาเทีย 6:6
คุณตองเทศนาพระวจนะตลอดทั่วทั้งโลก : ลูกา 24:47, มาระโก 16:15, 2 ทิโมธี 4:2
คุณตองไมกลาวคําพูดของคุณเอง แตตองกลาวพระวจนะของพระเจา อิสยาห 58:13
คุณตองไมอับอายตอพระวจนะ มาระโก 8:38
คุณตองสอนพระวจนะตอลูกๆ ของคุณ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9

คําพูดของคุณเอง
พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อํานาจเนื่องจากวาเปนถอยคําของพระเจาเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู
แตคาพู
ํ ดของคุณเองก็มีอํานาจดวย โดยเฉพาะเมื่อคุณกลาวพระวจนะของพระเจา
คุณสามารถมีชัยชนะเหนือซาตานโดยทางพระวจนะ
“เขาเหลานัน้ ชนะพญามารดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะ
คําพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไมไดเสียดายที่จะพลีชีพของตน” วิวรณ
12:11
การสารภาพบาปดวยปากของคุณเปนสวนหนึ่งของความรอด
“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํานั้นอยูใกลทาน อยูในปาก
ของทาน และอยูในใจของทาน” คือคําซึ่งกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น
คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน
เจา และเชือ่ ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด
ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นําไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจาดวยปากก็นําไปสูความรอด” โรม 10:8-10
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“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํานั้นอยูใกลทาน อยูใน
ปากของทาน และอยูในใจของทาน” คือคําซึ่งกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น
คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปน
เจา และเชือ่ ในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด
ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นําไปสูความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะ
ของพระเจาดวยปากก็นําไปสูความรอด” โรม 10:8-10
ลิน้ ของคุณมีอานาจที
ํ
่จะนําความตายฝายวิญญาณหรือนําชีวิตมาใหขณะที่คุณรับใชผูอื่นอยู
“ความตายความเปน อยูที่อํานาจของลิ้น และบรรดาผูที่รักมันก็จะกินผล
ของมัน” สุภาษิต 18:21
คุณอาจเปนกับดักตัวคุณเองดวยคําพูดของคุณ หมายถึงวาคุณอาจนําความเดือดรอนมาสูตัว
คุณจากสิ่งที่คุณพูด
“ถาเจาติดบวงเพราะคําจากบาปของเจา และเจาติดกับเพราะคําพูดของ
เจา” สุภาษิต 6:2
คําพูดคุณอาจกีดกั้นคุณจากการรับรูถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
“คือบรรดาผูท กี่ ลาววา “เราจะชนะดวยลิ้นของเรา ริมฝปากของเราเปน
ฝายเรา ใครจะเปนนายเรา”” สดุดี 12:4
ซาตานใชสิ่งที่คุณพูดเปนเหตุใหเกิดชองทางเขาไปในวิญญาณของคุณ
“ลิน้ ทีส่ ภุ าพเปนตนไมแหงชีวิต แตลิ้นตลบตะแลงทําใหนํ้าใจแตกสลาย”
สุภาษิต 15:4
สิง่ ที่คุณพูดมีผลกระทบตอวิญญาณของคุณ
“ปากของคนโงเปนสิ่งทําลายตัวเขาเอง
ดักตนเอง” สุภาษิต 18:7

และริมฝปากของเขาก็เปนบวง

“บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองใหพนความลําบาก”
สุภาษิต 21:23
คําพูดของคุณมีผลกระทบตอรางกายทุกสวนของคุณ
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“และลิน้ นัน้ ก็เปนไฟ ลิ้นเปนโลกที่ไรธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา เปน
เหตุใหทงั้ กายมลทินไป ทําใหวัฏฏะแหงชีวิตเผาไหม และมันเองก็ติดไฟโดย
นรก” ยากอบ 3:6

คําพูดของคุณมีผลกระทบตอชีวิตทั้งหมดของคุณ
“บุคคลทีร่ ะแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปดริมฝ
ปากกวางก็มาถึงความพินาศ” สุภาษิต 13:3
ผูเ ชือ่ ปดกัน้ การไหลของฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของเขาโดยทางคําพูดของเขาเอง เขาพูด
เรือ่ งความโลภ รูปเคารพและคําพูดโงๆ เขาโตเถียงกันเรื่องบทบัญญัติของมนุษยซึ่งทําใหคนหันออกจาก
ความจริงแหงความประเสริฐ เขาพูดคําชั่วรายเกี่ยวกับคนอื่น บนพึมพัม รองทุกข คุยโวและโกหก เขาพูด
คําทีส่ รางความแตกแยก คําพูดของการสาปแชงและความขมขื่น
แลวเขาก็สงสัยวาเหตุใดเขาจึงปราศจากฤทธิ์อํานาจ
จงจําไววา การไหลของฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของคุณไมเพียงแตมีผลกระทบจากถอย
คําของพระเจาเทานั้น แตยังมีผลกระทบจากคําพูดของคุณเองดวย
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 14
1.

เชียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

ใครคือแหลงของถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจ

3.

“เรมา” ถอยคําของพระเจาคืออะไร

4.

“โลโกส” ถอยคําของพระเจาคืออะไร
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5.

พระเยซูทรงเผชิญการทาทายของซาตานอยางไร

6.

จงสรุปสิง่ ที่คุณไดเรียนในบทนี้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณที่มีตอถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจของ
พระเจา

7.

จงสรุปสิ่งที่คุณเรียนรูในบทนีเ้ กีย่ วกับจุดประสงคที่มีฤทธิ์อํานาจของพระวจนะของพระเจา

8.

ขอความตอไปนี้ถูกหรือผิด “ถอยคําของคุณเองไมมีผลใหเกิดฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณ”
ความนี้

ขอ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 14
1.

“เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ คมยิ่งกวาดาบสองคม
ใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัย
ความคิดและความมุงหมายในใจดวย” ฮีบรู 4:12

2.

พระเจา

3.

“เรมา” ถอยคําของพระเจา หมายถึงคําพูดของพระเจาที่เฉพาะเจาะจงใชไดกับสถานการณ
เฉพาะอยาง

4.

“โลโกส” ถอยคําของพระเจาหมายถึง คําพูดทั้งหมดของพระเจา เปนการเปดเผยอยางสมบูรณ
วาพระเจาตรัสอะไรบาง
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5.

พระองคเผชิญกับซาตานดวยถอยคําแหงฤทธิ์อํานาจ คือพระวจนะของพระเจา พระองคทรงใช
“เรมา” ถอยคําของพระเจา

6.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา

7.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา

8.

ผิด

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

จงอานปฐมกาลบทที่ 1 และสังเกตดูฤทธิ์อํานาจของการทรงสรางที่มีในถอยคําของพระเจาแลว
ขีดเสนใตวลีที่วา “และพระเจาตรัสวา” ทุกวลี

2.

จงศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับฤทธิอ์ านาจของลิ
ํ
้นของคุณเอง ในหลักสูตรชื่อวา “ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
: คูม อื ของสงครามฝายวิญญาณ” ยุทธวิธีเพื่อควบคุมลิ้นของคุณไดใหไวในหลักสูตรนี้

3.

พระเยซูถกู เรียกวาเปน “พระวาทะของพระเจา” ในรูปของมนุษย จงอาน ยอหน 1
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4.

คนเขียนบันทึกครั้งแรกถึงถอยคําของพระเจา ในอพยพ 20:1-7

5.

มีการแบง 2 ประการใหญ ๆ ของพระวจนะของพระเจาคือ นํ้านมแหงพระวจนะและอาหารแข็ง
แหงพระวจนะ

นํานมแห
้
งพระวจนะเปนจริงพื้นฐานซึ่งเขาใจไดงายๆ อาหารแข็งคือคําสอนที่ลึกลงไป
แหงพระวจนะ ซึ่งทําใหเติบโตฝายวิญญาณ
จงอานเกี่ยวกับการแบงชนิดนี้ไดใน ฮีบรู 5:13-14 และ 1 เปโตร 2:2

