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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
พระเจ้าผู้ทรงสามารถ 

วันที่เทศนา : 4 กันยายน 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์  

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย นี่แน่ะ พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลกด้วยฤทธา
อานุภาพอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์ ส าหรับพระองค์

ไม่สิ่งใดท่ียากเกิน” (เยเรมีย์ 32: 17) 
“Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and 

by your outstretched arm!  Nothing is too hard for you.” (Jeremiah 32: 17) 
 

“มีอะไรท่ียากเกินไปส าหรับพระผู้เป็นเจ้าหรือ” (ปฐมกาล 18: 14) 
“Is anything too hard for the Lord?  At the appointed time I will return to you, about this time 

next year, and Sarah shall have a son.” (Genesis 18: 14) 
 
 ความยิ่งใหญ่และความสามารถของพระเจ้าไม่อาจมีสิ่ งใดมาวัดได้  ความรู้และ
ความสามารถเราไม่อาจจินตนาการ ประสาทสัมผัสท่ีเรามีอยู่ไม่อาจเข้าถึงความยิ่งใหญ่อันไม่
จ ากัดของพระองค์ เราไม่สามารถแม้จะเขียน ไม่ว่าภาษาอะไรท่ีสามารถให้ภาพความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าได้ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์พูดถึงความสามารถของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวกับความรอดฝ่ายวิญญาณ การน า การจัดเตรียม การอารักขาของพระองค์ตลอดเวลาท่ีเรายัง
อยู่ในโลกนี้ ความสามารถอันยิ่งใหญ่อย่างไร้ความจ ากัด เป็นหลักประกันท่ีจะพาเราไปสู่อีกฝั่ง
หนึ่งของชีวิต 
 พระคัมภีร์พูดถึงความสามารถยิ่งใหญ่ท่ีส าคัญต่อชีวิตเราอะไบ้าง 
 
 
 



2 

I. สามารถช่วยให้รอดตลอดกาล 

“เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงสามารถช่วยคนทั้งหลายท่ีเข้ามาใกล้พระเจ้าทางพระองค์นั้นอย่างเต็มท่ี
... (ตลอดเวลา) เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา” (ฮีบรู 7: 25) 

“Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, 
since he always lives to make intercession for them.” (Hebrew 7: 25) 

 

“ค ากล่าวนี้สัตย์จริง และสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่ง คือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลก เพื่อ
ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตวัเอ”้ (1 ทิโมธี 1: 15) 

“The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the 
world to save sinners, of whom I am the foremost.” (1 Timothy 1: 15) 

 
 ไม่ว่าเราจะบาปหนา จมลึกในบาป ตกหลุมลึกในอ านาจแห่งความมืดมด มานานเท่าใด
แล้ว พระองค์ช่วยได้และสามารถช่วยตลอดกาล อยู่ท่ีมนุษย์จะแบกบาปเองตลอดไปหรือจะมา
หาพระองค์เพื่อปลดเปลื้องบาปและหลุดพ้นจากอ านาจของมาร ของเนื้อหนัง 
 

II. สามารถรักษาไว้ทุกสิ่งทึ่มอบไว้กับพระองค์ 

“ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์จะทรงสามารถรักษาสิ่งท่ี
พระองค์ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้า จนถึงวันนั้น..(วันพพิากษา )ได้” (2 ทิโมธี 1: 2) 

“which is why I suffer as I do. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I 
am convinced that he is able to guard until that Day what has been entrusted to me.”  

(2 Timothy 1: 2) 
 

“แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถ ปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้ม และทรงตั้งพวกท่านอยู่เบ้ืองหน้า
พระสิริของพระองค์ โดยปราศจากต าหนิและมีความร่าเริงยินดี” (ยูดาห์ 24) 

“Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the 
presence of his glory with great joy,” (Jude 24) 
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III. สามารถช่วยให้การรับใช้สัมฤทธิ์ผล 

“ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเอง จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่
ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่” 

(2 โครินธ์ 3: 5, 6) 
“Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our 

sufficiency is from God, who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of 
the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life..” (2 Corinthian 3: 5, 6) 

 

“ข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า เพราะ
พระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้วางใจได้ จึงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ท าพันธกิจของพระองค์”  

(1 ทิโมธี 1: 12) 
“I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, 

appointing me to his service,” (1 Timothy 1: 12) 
 

“นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ท่ีให้ไว้กับ เศรูบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยก าลัง (มนุษย์) ไม่ใช่ด้วย
ฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา” (เศคาริยาห์ 4: 6) 

“Then he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: Not by might, nor by 
power, but by my Spirit, says the Lord of hosts.” (Zechariahs 4: 6) 

 
 
 
 


