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ฤทธานุภาพของพระเจา 
 มนุษยผูมีสติปญญาอันเล็กนอยอยูในวงจํากัดจะสามารถบรรยายถึงฤทธานุภาพของ
พระเจาผูทรงสราง หรือความสามารถอันไมมีขอบเขตจํากัดในสรรพสิ่งทั้งปวงขององคพระผูเปน
เจาของเราไดอยางไร? มันเปนไปไมไดที่สติปญญาอันนอยนิดของเราจะสามารถลวงรูหรือเขาใจใน
ฤทธานุภาพและความยิ่งใหญไพศาลของพระเจาหมดทุกประการได 
 แตพระเจาก็ไดทรงสําแดงพระองคเองใหเปนที่ประจักษแลวในพระวจนะของพระองค คือ
พระคริสตธรรมคัมภีร ซึ่งนับวาเปนความเหมาะสมเพียงพอที่จะเปดความคิดของเราใหกวางขวาง
ออกไปอีก เพื่อจะไดเขาใจถึงฤทธานุภาพของพระเจาในการกระทําสิ่งใดๆ ที่มนุษยคิดวาจะเปนไปไมได 
พระเจาไดทรงสรางโลกนี้แลวบรรจุไวในจักรวาล แขวนไวในหวงอวกาศ และมันก็ถูกแขวนอยูอยางนั้น
นานนับหลายพันปมาแลว ที่เปนเชนนี้ก็มิใชดวยเหตุอื่นใด นอกจากโดยฤทธานุภาพของพระองค พระ-
เจาไดทรงบรรจุ ความตองการของโลกไวอยางเต็มเปยม แมกระทั่งอํานาจการทําลายลางทั้งของมนุษย
และของซาตาน 
 ณ บัดนี้ใหเราหันมาดูในพระวจนะของพระเจาเกี่ยวกับการสําแดงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ
ไพศาลที่ไมมีขอบเขตของพระองคตอไป.  

วัตสัน   กูดแมน 
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เยเรมีย 10:12 
ผูทรงสรางโลกดวยฤทธิ์เดชของพระองค ผูทรงสถาปนาพิภพไวดวยพระ
สติปญญาของพระองค และทรงคลี่ทองฟาออกดวยความเขาใจของพระองค 
 

เยเรมีย 32:17 
ขาแตพระเจาคือพระองคเอง ผูไดทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
ดวยฤทธานุภาพใหญยิ่งของพระองคและดวยพระหัตถซึ่งเหยียดออกของ
พระองค สําหรับพระองคไมมีสิ่งใดที่ยากเกิน 
 



2                          ซาตานไมสามารถสรางโลก 
               หรือดาวนพเคราะหแลวใสไวในอวกาศได 
 
ยอหน 1:1,3 และ 10:10 
ในปฐมกาลพระวาทะดํารงอยู และพระวาทะทรงสถิตอยูกับพระเจาและ
พระวาทะทรงเปนพระเจา... พระเจาทรงสรางสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ
ในบรรดาสิ่งที่เปนมานั้นไมมีสักสิ่งเดียวที่ไดเปนมานอกเหนือพระวาทะ... 
ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาทําลายเสีย... 
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1 พงศาวดาร 29:11-12 
ขาแตพระเจา ความยิ่งใหญ ฤทธานุภาพ พระสิริชัยชนะ และความโออา
ตระการเปนของพระองค และบรรดาสิ่งที่มีอยูในฟาสวรรคและในแผนดิน
โลกเปนของพระองค ขาแตพระเจา ราชอาณาจักรเปนของพระองค และ
พระองคทรงเปนที่ยกยองเปนจอมของสิ่งสารพัด ทั้งความมั่งคั่งและ
เกียรติมาจากพระองคและพระองคทรงครอบครองอยูเหนือทุกสิ่ง... 
 
 
 



4                  ความยิ่งใหญแหงฤทธานุภาพอนัไมมี 

ขอบเขตจํากัดของพระเจา 
เพลงสดุดี 147:5 
องคพระผูเปนเจาของเราใหญยิ่ง และทรงฤทธานุภาพอุดมความเขาใจ
ของพระองคนั้นวัดไมได 
 

เนหะมีย 9:6 
พระองคคือพระเยโฮวาห พระองคองคเดียว พระองคไดทรงสรางฟา
สวรรค ฟาสวรรคอันสูงสุดพรอมกับบริวารทั้งสิ้นของฟาสวรรคนั้น 
แผนดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยูในนั้น ทะเลและบรรดาสิ่งที่อยูในนั้น... 
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เพลงสดุดี 90:2 
กอนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา กอนที่พระองคทรงใหกําเนิดแผนดินโลก 
และพิภพ พระองคทรงเปนพระเจาตั้งแตอดีตกาลถึงนิรันดรกาล 
 

วิวรณ 11:15 
และมีเสียงหลายๆ เสียงกลาวขึ้นดังๆ ในสวรรควา ราชอาณาจักรแหง
พิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรของพระองคพระผูเปนเจาของเรา และ
เปนของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไป
เปนนิตย 
 



6          ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระเจาที่ทะเลแดง 
 

อพยพ 14:21-22 
โมเสสยื่นมือของทานออกไปเหนือทะเล และพระเจาก็ทรงบันดาลใหลม
ทิศตะวันออกพัดโหมไลน้ําทะเลตลอดคืน ทําใหทะเลกลายเปนดินแหงน้ํา
แยกออกจากกัน ชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแหงกลางทะเล สวน
น้ํานั้นตั้งเปนเหมือนกําแพง สําหรับเขาทั้งทางขวาและทางซาย 
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อพยพ 16:12-15,35 
ในเวลาโพลเพล พวกเจาจะไดกินเนื้อทั้งในเวลาเชา เจาจะไดอาหารกินจน
อิ่มแลวเจาจะรูวาเราคือพระเจาของพวกเจา ครั้นถึงเวลาเย็นฝูงนกคุมบิน
มาเต็มคาย ในเวลาเชาก็มีน้ําคางตกรอบคายที่พัก เมื่อน้ําคางระเหยไป
แลว ก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนเกล็ดเล็กๆ เทาเม็ดน้ําคางแข็งอยูที่พื้นดินในถิ่น
ทุรกันดารนั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันวา นี่แหละเปนอาหารที่
พระเจาประทานใหพวกทานรับประทาน... 
 
 



8                   พระเจาทรงเปนผูชวยกูที่ยิ่งใหญ 
 

ดาเนียล 3:21-22, 27 
...และเขาก็ถูกโยนเจาไปในเตาที่ไฟลุกอยูเพราะวาคํารับสั่งของกษัตริยนั้น
เขมงวดมาก และเตาไฟก็รอนจัด เปลวไฟจึงไดฆาคนที่โยน ชัดรัด เมชาค 
และเอเบดเนโก...  ฝายอุปราชและผูวาราชการเมืองและองคมนตรีของ
พระราชาก็หอมลอมเขามา เห็นวาไฟไมมีอํานาจอะไรเหนือรางกายของคน
เหลานี้ ผมที่ศรีษะของเขาก็ไมงอ เสื้อก็มิไดเปนอันตราย ไมมีกลิ่นไฟที่ตัว
ของเขาทั้งหลายเลย 
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ฮีบรู 4: 12 
เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตายและทรงพลานุภาพอยูเสมอ คม
ยิ่งกวาดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความผิดและความมุงหมายในใจดวย 
 

เอเฟซัส 6:17 
จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศรีษะและจงถือพระแสงของพระ
วิญญาณ คือพระวจนะของพระเจา 
 



10     พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา ในสภาพของเนื้อหนงั 
 

มัทธิว 1:23-25 
ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และ
เขาจะเรียกนามของทานวาอิมมานูเอล แปลวา พระเจาทรงอยูกับเรา... 
โยเซฟมิไดสมสูกับเธอจนประสูติบุตรชายแลว และโยเซฟเรียกนามของ
บุตรนั้นวาเยซู 
โรม 1:4 
ฝายพระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์นั้น บงไวดวยฤทธานุภาพคือ โดย
การเปนขึ้นมาจากความตายวาเปนพระบุตรของพระเจา 
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1 ทิโมธี 6:14-16 
ใหทานรักษาคําบัญชานี้ไวอยาใหดางพรอยและอยาใหมีที่ติได จนถึงเวลา
ที่พระเยซูคริสตเจาของเราจะเสด็จมา ซึ่งพระเจาผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูง
สุดแตพระองคเดียว พระมหากษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง และพระผูเปน
เจาเหนือเทพเจาทั้งปวง จะทรงสําแดงใหปรากฎในเวลาอันควร พระองค
ผูเดียวทรงอมตะและทรงสถิตในความสวางที่ซึ่งไมมีคนใดจะเขาไปถึงผูซึ่ง
มนุษยไมเคยเห็น... 

 
 



12           พระคริสตทรงเปนพระเจาสูงสดุในพระบิดา 
 

ฮีบรู 1:3 
พระบุตรทรงเปนแสงสะทอนพระสิริของพระเจาและทรงมีสภาวะเปนพิมพ
เดียวกันกับพระองค และทรงผดุงโลกไวดวยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค เมื่อพระองคไดทรงชําระบาปแลว ก็ไดประทับ ณ เบื้องขวาของ
พระเจาเบื้องบน  
ยอหน 10:30,38 
ถาเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แมวาทานมิไดวางใจในเรา ก็จงวางใจเพราะ
พระราชกิจนั้นเถิด เพื่อทานจะไดรูและเขาใจวาพระบิดาทรงอยูในเรา และ
เราอยูในพระบิดา 



       ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญของพระวิญญาณบริสุทธิ ์        13 
 

กิจการ 4:31 
เมื่อเขาอธิษฐานแลว ที่ซึ่งเขาประชุมอยูนั้นไดหวั่นไหวและคนเหลานั้น
ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดกลาวพระวจนะของพระเจาดวยความ
กลาหาญ 
โรม 5:5 
ความหวังใจมิไดทําใหเกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุวาความรัก
ของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง
พระองคไดประทานใหแกเราแลว  
 



14                         พระเจาทรงสามารถ 
 

ฮีบรู 7:25 
ดวยเหตุนี้ พระองคจึงทรงสามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้งปวงที่ไดเขา
มาถึงพระเจา โดยทางพระองคนั้นใหไดรับความรอด เพราะวาพระองค
ทรงพระชนมอยูเปนนิตย เพื่อชวยทูลขอพระกรุณาใหคนเหลานั้น 

 

2 ทิโมธี 1:12 
...เพราะวาขาพเจารู จักพระองคที่ขาพเจาเชื่อและขาพเจาเชื่อมั่นวา 
พระองคทรงสามารถรักษาซึ่งขาพเจาไดมอบไวกับพระองคจนถึงวัน
พิพากษาได 
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ฮีบรู 2:18 
เพราะเหตุที่พระองคไดทรงทนทุกขทรมานและถูกลองใจ พระองคจึงทรง
สามารถชวยผูที่ถูกลองใจได 

 

ฮีบรู 11:19 
ทานเชื่อวาพระเจาทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายใหฟนได... 
 
 
 



16                              พระเจาทรงสามารถ 
 

เอเฟซัส 3:20-21 
ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคผูทรงฤทธิ์กระทําสารพัดมากยิ่งกวาที่เรา
จะทูลขอหรือคิดไดตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยูภายในตัวเรา ขอใหพระ
เกียรติจงมีแดพระองค ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสตตลอดชั่วอายุคน
เปนนิตย อาเมน  
กิจการ 20:32 
บัดนี้  ขาพเจา ฝากทานไวกับพระเจาและกับคําแหงพระคุณของพระองค
ซึ่งมีฤทธิ์อาจกอสรางทานขึ้นได และใหทานมีมรดกดวยกันกับบรรดาวิ-
สุทธิชน 



           ฤทธานุภาพของพระคริสตในการอภัยบาป                  17         
 

มาระโก 2:9-12 
ที่จะวากับคนงอยวา บาปทั้งปวงของเจาไดรับอภัยแลว และจะวาจงยก
แครเดินไปเถิดนั้น ขางไหนจะงายกวากัน แตเพื่อทานทั้งหลายจะไดรูวา
บุตรมนุษยมีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได (พระองคจึง
ตรัสสั่งคนงอย) เราสั่งเจาวา จงลุกขึ้นยกแครไปบานของเจาเถิด คนงอย
ไดลุกขึ้นแลวยกแครของตนเดินออกไปตอหนาคนทั้งปวง คนทั้งปวงก็
ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญพระเจา... 
 
 



18          ฤทธานภุาพของพระครสิต 
ในการรักษาจิตวิญญาณ 

 

2โครินธ 5:17 
เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่ง
สารพัดที่เกาๆ ก็ไดลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น  
โรม 5:21 
เพื่อวาบาปไดครอบงําทําใหถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงําดวย
ความชอบธรรมใหถึงซึ่งชีวิตนิรันดร โดยทางพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจาของเราฉันนั้น 
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ในการรักษาสุขภาพรางกาย 
ลูกา 8:43-44 
มีผูหญิงคนหนึ่งเปนโรคตกโลหิตไดสิบสองปมาแลวไมมีผูใดรักษาใหหาย
ได ผูหญิงคนนั้นแอบมาขางหลังถูกตองฉลองพระองคและในทันใดนั้น
โลหิตที่ตกก็หยุด  
มาระโก 6:56 
แลวพระองคเสด็จไปที่ไหนๆ ไมวาในหมูบาน ในตําบลหรือในเมือง เขาก็
เอาคนเจ็บปวยมาวางตามตลาดทูลขอพระองคโปรดใหคนเจ็บปวยแตะ
ตองแตชายฉลองพระองคและผูใดไดแตะตองแลวก็หายปวยทุกคน 
 



20           ฤทธานุภาพในการรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด 
 

ลูกา 7:21 
ในเวลานั้น พระองคไดทรงรักษาคนเจ็บเปนอันมากใหหายจากความเจ็บ
และโรคตางๆ และใหพนจากผีรายและคนตาบอดหลายคน พระองคได
ทรงรักษาใหเห็นได 
มัทธิว 8:14-15 
ครั้นพระเยซูเสด็จเขาไปในเรือนของเปโตรก็ทรงเห็นแมยายของเปโตร 
นอนปวยจับไขอยู พอพระองคทรงจับมือนาง ความไขก็หาย นางจึงลุกขึ้น
ปรนนิบัติพระองค 
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มัทธิว 8:5-7,13 
เมื่อพระเยซูเสด็จเขาไปในเมืองคาเปอรนาอุม มีนายรอยคนหนึ่งมาออน
วอนพระองควา พระองคเจาขา บาวของขาพระองคเปนงอยอยูที่บาน ทน
ทุกขเวทนามาก พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา เราจะไปรักษาเขาใหหาย...  
แลวพระเยซูจึงตรัสกับนายรอยวา จงกลับบานเถิด ทานมีศรัทธาแลว จง
ไดผลตามศรัทธานี้ ในทันใดนั้นเอง บาวของเขาก็หายเปนปกติ 
 
 
 



22                  ไมมีความเจ็บปวยชนิดใดจะยิ่งใหญ 
ไปกวาฤทธิ์แหงการรักษาของพระเยซู 

 

ยากอบ 5:14-15 
มีผูใดในพวกทานเจ็บปวย หรือจะใหผูนั้นเชิญบรรดาผูปกครองของ
คริสตจักรมา และใหทานเหลานั้นอธิษฐานเพื่อเขา... การอธิษฐานดวย
ความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหเขา
หายโรค 
ลูกา 6:17-19 
และบรรดาคนที่ตองทนทุกขเพราะผีโสโครกพระองคก็ทรงรักษาเขาให
หายทุกคน 
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ลูกา 4:41 
ผีก็ออกมาจากคนหลายคนดวย รองวาทานเปนพระบุตรของพระเจา ฝาย
พระองคก็ทรงขนาบมันและไมใหมันพูด เพราะวามันรูแลววาพระองคทรง
เปนพระคริสต 
 

มัทธิว 12:22 
ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมีผีเขาอยู ทั้งตาบอดและเปนใบมาหาพระองค 
พระองคทรงรักษาใหหาย คนใบนั้นจึงพูดจึงเห็น 
 



24         ฤทธานุภาพของพระคริสตในการชุบชีวิตคนตาย 
 

ยอหน 11:23-25, 43-44 
 พระเยซูตรัสกับนางวา นองชายของเจาจะฟนขึ้นมาอีกในวัน
สุดทาย เมื่อคนทั้งปวงจะฟนขึ้นมา พระเยซูตรัสกับเธอวา เราเปนเหตุให
คนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิต ผูที่วางใจในเรานั้น ถึงแมวาเขาตายแลวก็ยัง
จะมีชีวิตอีก...   

เมื่อพระองคตรัสดังนั้นแลวจึงเปลงพระสุรเสียงตรัสวา ลาซารัส
เอย ออกมาเถิด ผูตายนั้นก็ออกมา มีผาพันมือและเทา และที่หนาก็มีผา
พันอยูดวย... 
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ยอหน 5:25 
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เวลาที่กําหนดนั้นใกลจะถึงแลว และ
บัดนี้ก็ถึงแลว คือเพื่อผูที่ตายแลวจะไดยินพระสุรเสียงแหงพระบุตรของ
พระเจาและบรรดาผูที่ไดยินจะมีชีวิต 
 

1 เธสะโลนิกา 4:16 
ดวยวาองคพระผูเปนเจา จะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํารัสสั่ง ดวย
สําเนียงเรียกของเทพบดีและดวยเสียงแตรของพระเจาและคนทั้งปวงใน
พระคริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมากอน 



26        ฤทธานภุาพอันไมมีขอบเขตจํากัดของพระคริสต 
 

มัทธิว 28:18 
พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวาฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็
ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว 
 

โรม 1:20 
ตั้งแตเริ่มสรางโลกมาแลว สถานที่ไมปรากฎพระเจานั้น คือฤทธานุภาพ
อันถาวรและเทวสถานของพระองค ก็ไดปรากฎชัดในสรรพสิ่งที่พระองค
ไดทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย 
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ยอหน 2:25 
เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสําหรับพระองคไมมีความจําเปนที่
จะมีพยานในเรื่องมนุษยดวยพระองคเอง ทรงทราบวาอะไรมีอยูในมนุษย 
 

โรม 2:16 
ในวันที่พระเจาทรงพิพากษาความลับของมนุษยโดยพระเยซูคริสต ทั้งนี้
ตามขาวประเสริฐที่ขาพเจาไดประกาศนั้น 
 
 



28        ฤทธานุภาพอันไมมีขอบเขตจํากัดของพระคริสต     
 

มัทธิว 14:25 
ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองคจึงทรงดําเนินบนน้ําทะเลไปยังเหลาสาวก 
 

วิวรณ 11: 6 
พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปดทองฟาได เพื่อไมใหฝนตกในระหวางวันเหลานั้นที่
เขากําลังเผยพระวจนะและมีฤทธิ์ทําใหน้ํากลายเปนเลือดได และมีฤทธิ์
บันดาลใหภัยพิบัติตางๆ กระหน่ําโลกกี่ครั้งก็ไดตามความปรารถนา 
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โรม 6:9 
เราทั้งหลายรูอยูวา พระคริสตที่ทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากตายนั้นแลวจะ
หาตายอีกไม ความตายหาครอบงําพระองคตอไปไม 
 

วิวรณ 17:14 
กษัตริยเหลานี้จะกระทําสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะ
ทรงมีชัยชนะ เพราะวา พระองคทรงเปนจอมเจานาย และทรงเปนจอม
กษัตริย... 
 



30       ฤทธานภุาพอันไมมีขอบเขตจํากัดของพระคริสต 
 

ยอหน 17:2 
ดังที่พระองคไดทรงโปรดใหพระบุตรมีอํานาจเหนือมนุษยทั้งสิ้น เพื่อให
พระบุตรประทานชีวิตนิรันดรแกคนที่พระองคทรงมอบแกพระบุตรนั้น  
 

มัทธิว 26:64 
พระเยซูตรัสตอบวา ทานวาถูกแลว และยิ่งกวานั้นอีก เราบอกทาน
ทั้งหลายวา ในเวลาเบื้องหนานั้น ทานทั้งหลายจะไดเห็นบุตรมนุษยนั่งขาง
ขวาของผูทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแหงฟาสวรรค 
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ลูกา 24:47 
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจ
ใหมรับการยกบาป ตั้งแตที่กรุงเยรูซาเล็ม 
 

1 โครินธ 2:5 
เพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์
เดชของพระเจา 
 
 



32               ฤทธานุภาพแหงพระนามของพระคริสต 
 

ยอหน 20:31 
แตการที่ไดบันทึกเหตุการณเหลานี้ไว ก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระ
เยซูทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจา และเมื่อมีความเชื่อแลวทานก็
จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค  
 

กิจการ 3:6-7 
เปโตรกลาววาเงินและทองเราไมมี แตที่เรามีอยูเราจะใหทาน คือในพระ
นามแหงพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด แลวเปโตรจับมือขวาของ
เขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเทาและขอเทาของเขาก็มีกําลัง 
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เอเฟซัส 1:7 
ในพระเยซูนี้ เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรับการ
อภัยโทษบาปของเราโดยพระวิญญาณอันอุดมของพระองค 
 

1 ยอหน 1:7 
แตถาเราดําเนินอยูในความสวางเหมือนอยางพระองคทรงสถิตในความ
สวางเราก็รวมสามัคคีธรรม ซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซู
คริสตพระบุตรของพระองค ชําระเราทั้งหลายใหปราศจากบาปทั้งสิ้น 
 



34        สรรเสรญิพระเจาสําหรับฤทธานุภาพของพระองค 
 

วิวรณ 5:12 
รองเสียงดังวา พระเมษโปดกผูถูกปลงพระชนมแลวนั้น เปนผูที่สมควร
ไดรับฤทธิ์เดช ทรัพยสมบัติ ปญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริและคําสดุดี 
 

เพลงสดุดี 67:5-7 
ขาแตพระเจาขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค ใหชนชาติทั้งหลาย
สรรเสริญพระองค แผนดินโลกไดเกิดผล พระเจาคือพระเจาของเรา ทรง
อํานวยพระพรแกเรา  
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มาระโก 1:14, 15 
พระเยซูไดเสด็จมา... และตรัสวาเวลากําหนดมาถึงแลว และแผนดินของ
พระเจาก็ใกลมาแลว จงกลับใจเสียใหม และเชื่อขาวประเสร็ฐเถิด 
 

ยอหน 1:10, 12 
พระองคทรงอยูในโลก ซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้นมาทางพระองค แตโลกหา
ไดรูจักพระองคไม... แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระ-
นามของพระองค พระองคก็จะทรงประทานสิทธิ์ใหเปนบุตรของพระเจา 
 



36      พระคริสตทรงเปนทางนัน้ เปนความจรงิ และเปนชีวิต 
 

ยอหน 14:6 
พระเยซูตรัสกับเขาวา เราเปนทางนั้นเปนความจริง และเปนชีวิต ไมมี
ผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา 
 

มัทธิว 7:13-14 
จงเขาไปทางประตูแคบ เพราะวาประตูก็ใหญและทางก็กวางซึ่งนําไปถึง
ความพินาศ และคนที่เขาไปทางนั้นมีมาก เพราะวาประตูซึ่งนําไปถึงชีวิต
นั้นก็คับและทางก็แคบ ผูที่หาพบก็มีนอย  
 



     พระคริสตเทานั้นทรงเปนฤทธานุภาพแหงความรอด       37 
 

กิจการ4:12 
ในผูอื่นความรอดไมมีเลย ดวยวานามอื่นซึ่งใหเราทั้งหลายรอดได ไมทรง
โปรดใหมีในทามกลางมนุษยทั่วใตฟา 
 

มัทธิว 10:28 
อยากลัวผูที่ฆาไดแตกาย แตไมมีอํานาจที่จะฆาจิตวิญญาณ แตจงกลัว
พระองคผูทรงฤทธิ์ที่จะใหทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได 
 
 



38     ฤทธานุภาพของพระคริสตทรงชวยใหรอดไดในที่สุด 
 

โรม 1:16 
เพราะวา ขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาว
ประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด 
 

โรม 3:24-25 
แตพระเจาทรงพระกรุณาใหเขาเปนผูชอบธรรมโดยไมคิดมูลคา โดยที่
พระคริสตทรงไถเขาใหพนบาปแลว พระเจาไดทรงตั้งพระ-เยซูไวใหเปนที่
ลบลางพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค โดยความเชื่อจึงไดผล ทั้งนี้
เพื่อสําแดงใหเห็นความชอบธรรมของพระเจา... 
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ยอหน 3:16 
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค 
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร 
 

วิวรณ 22:17 
พระวิญญาณและเจาสาวตรัสวา เชิญมาเถิดและใหผูที่ไดยินคํากลาววา 
เชิญมาเถิดและใหผูกระหายเขามา ผูใดมีใจปรารถนาก็ใหผูนั้นมารับน้ํา
แหงชีวิต โดยไมตองเสียอะไรเลย 
 



40                จงมอบกายถวายชีวิตแดพระเยซคูริสต 
องคพระผูเปนเจาเสียแตบัดนี ้

 

1 ยอหน 1: 9 
ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากอธรรมทั้งสิ้น 
 

กิจการ 3:19 
เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหมเพื่อพระเจาจะทรงลบลาง
ความผิดบาปของทานเสีย 
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2 ทิโมธี 1:7 
เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหเรา แตไดทรงประทาน
จิตที่กอรปดวยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองใหแกเรา 
 

กาลาเทีย 5:22-23 
ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความปลาบปลื้นใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออน
นอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย 
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ยอหน 14:27 
เรามอบสันติสุขไวใหแกทานทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้น เรา
ใหทานไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย  
 

โรม 8:6  ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนัง ก็คือความตายและซึ่งปกใจอยู
กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข 
 

โรม 5:1 
เหตุฉะนั้น เมื่อเราไดเปนคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแลว เราจึงมีสันติ
สุขในพระเจา ทางพระเยซูคริสตเจาของเรา 
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1ทิโมธี 1:5 
แตจุดประสงคแหงคํากําชับนั้นก็คือ ใหมีความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์
และจากจิตสํานึกวาตนชอบและจากความเชื่ออันจริงใจ 
 

ยอหน 16:22 
ฉันใดก็ดีขณะนี้ทานทั้งหลายมีความทุกข แตเราจะมาหาทานอีก และใจ
ทานจะชื่นชมยินดี และไมมีผูใดจะชวงชิงความชื่นชมยินดีไปจากทานได 
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ทิตัส 2:13 
คอยความสุขซึ่งจะไดรับตามความหวัง ไดแกการปรากฎของพระสิริของ
พระเจาใหญยิ่ง คือ พระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา  
 

ฮีบรู 6:18-19 
เพื่อวาโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไมไดพระเจาจะไมตรัสมุสา เราผูที่
ไดหนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยูตรงหนา เราจึงจะไดรับการชูใจอยาง
มากมายความหวังที่เรายึดนั้น เปนเสมือนสมอที่แนและมั่นคงของจิตใจ 
ความหวังนั้นที่นําไปสูอภิสุทธิสถานขางหลังมาน 
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1 ยอหน 5:4 
เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจา ก็มีชัยตอโลกและความเชื่อของเรานี่แหละ
เปนชัยชนะที่ชนะโลก 

 

เอเฟซัส 4:15 
แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปน
ศรีษะ คือพระคริสต 
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เอเฟซัส 3:16 
ขอใหพระองคทรงโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงมากฝายจิตใจแกทาน โดย
เดชพระวิญญาณของพระองคตามความไพบูลยแหงพระสิริของพระองค 
 

กิจการ 1:8 
แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
เสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเรา ในกรุง
เยรูซาเล็มทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดิน
โลก 
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ยอหน 17:15 
ขาพระองคไมไดขอใหพระองคเอาเขาออกไปจากโลก แตขอปกปองเขาไว
ใหพนจากมารราย 

 

ฟลิปป 4:7 
แลวสันติสุขแหงพระเจา ซึ่งเกินความเขาใจจะคุมครองจิตใจ และความคิด
ของทานไวในพระเยซูคริสต 
 
 
 



48                   พระเจาทรงประทานคําสัญญา 
 

ยอหน 15:7-8 
ถาทานทั้งหลายเขาสนิทอยูในเรา และถอยคําของเรายังอยูในทานแลว 
ทานจะขอสิ่งใดซึ่งทานปรารถนาก็จะไดสิ่งนั้น พระบิดาของเราทรงไดรับ
เกียรติ เพราะเหตุนี้ คือเมื่อทานทั้งหลายเกิดผลมากทานก็เปนสาวกของ
เรา 
 

มัทธิว 7:7-8 
จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน เพราะวาทุก
คนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา 

 



มาระโก 9:23 
พระเยซูจึงตรัสแกบิดานั้นวา ถาชวยไดนะหรือใครเชื่อก็ทําใหไดทุกสิ่ง 
 

มาระโก 11:24 
เหตุฉะนั้น เราบอกทานทั้งหลายวา ขณะเมื่อทานจะอธิษฐานพระเจาขอสิ่ง
ใด จงเชื่อวาไดรับและทานจะไดรับสิ่งนั้น 
 

ฟลิปป 4: 19 
และพระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกทานขาดอยูนั้นจาก
ทรัพยอันรุงเรืองของพระองคในพระเยซูคริสต 
 



ฤทธานุภาพของพระเจา 
เยเรมีย 32:17 
ขาแตพระเจาคือพระองคเอง ผูไดทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
ดวยฤทธานุภาพใหญยิ่งของพระองคและดวยพระหัตถซึ่งเหยียดออกของ
พระองคสําหรับพระองคไมมีสิ่งใดที่ยากเกิน  
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