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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
พระเยซูเป็นผู้ใด 

วันที่เทศนา : 10 ธันวาคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“เมื่อมาถึงเขตซีซารียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ผูค้นพูดกันว่าบุตร
มนุษย์เป็นใคร?” สาวกทูลว่า “บางคนก็ว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมา บางคนว่าเป็นเอลียาห์ ยังมี
บางคนว่าเป็นเยเรมีย์หรือผู้เผยพระวจนะคนใดคนหนึ่ง” พระองค์ทรงถามว่า “แล้วพวกท่านเล่า 
พวกท่านว่าเราเป็นใคร?” ซีโมนเปโตรทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ หรือพระเมสสิยาห์
เช่นเดียวกับข้อ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” พระเยซูตรัสว่า “ความสุขมีแก่ท่าน ซี
โมนบุตรโยนาห์เอ๋ย เพราะมนุษย์ไม่ได้ส าแดงเร่ืองนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราในสวรรค์ทรง
ส าแดง เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูแดน
มรณาจะเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้เลย เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่าน ท่าน

ผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูก
ปลดปล่อยในสวรรค์” แล้วพระองค์ทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ไม่ให้บอกใครว่าพระองค์

ทรงเป็นพระคริสต์” (มัทธิว 16: 13 – 20) 
“Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.”  And Jesus answered 

him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah! For flesh and blood has not revealed this to you, but 
my Father who is in heaven.  And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my 

church, and the gates of hell  shall not prevail against it.  I will give you the keys of the 
kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever 
you loose on earth shall be loosed4  in heaven.”  Then he strictly charged the disciples to tell 

no one that he was the Christ.” (Matthew 16: 13 – 20) 
 
 เดือนนี้มีความส าคัญต่อประชาชนคนไทยท้ังประเทศและ เป็นเดือนส าคัญต่อคนท้ังโลก 
ส าหรับคนไทย เราระลึกถึงวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระมหากษัตริย์ รัชกาล 9 และเรายัง
ฉลองวันพ่อแห่งชาติในวันนี้  ส าหรับคนท้ังโลกท่ีเป็นคริสเตียนจะมีการฉลองวันคริสตมาส 
วันท่ีเราระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ... ดังนั้นในเดือนนี้ท้ังเดือน ใน
การเทศนาสั่งสอนจะมุ่งเน้นไปท่ีพระเยซูคริสต์  .. พระเยซูเป็นผู้ใด เรารู้จักพระองค์อย่างท่ี
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พระองค์เป็นจริงๆ หรือเปล่า หรือว่าเรารู้จักพระเยซูตามค าบอกเล่า .. หรือว่าเรารู้จักพระองค์
ตามท่ีเราคิดเอาเอง ... พระคัมภีร์เท่านั้นท่ีจะเปิดเผยให้เราทราบว่าพระเยซูเป็นใครจริงๆ และ
องค์พระวิญญาณจะช่วยให้เรามีความกระจ่างชัด ท่ีเรียกว่าการส าแดงให้เกิดความชัดเจน 
ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้เราจะแบ่ง เร่ืองพระเยซูคริสต์ออกเป็น 3 ภาค  
  ภาคท่ี 1 ภาคก่อนถือก าเนิดเข้ามาเป็นมนุษย์ 
  ภาคท่ี 2 ภาคเมื่อถือก าเนิดมาเป็นมนุษย์ 
  ภาคท่ี 3 ภาคหลังจากเสด็จขึ้นสูสวรรค์ในฤทธานุภาพ 
 

ภาคที่ 1 ภาคก่อนถือก าเนิดเข้ามาเป็นมนุษย์ 
 

I. พระคัมภีร์พูดถึงพระองค์ก่อนรับสภาพเป็นมนุษย์อย่างไร  
• พระองค์เป็นอยู่โดยไม่ได้ถูกสร้าง..อยู่กับพระบิดาและทรงเป็นพระเจ้า 

“ในปฐมกาลพระวาทะทรงด ารงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็น 
พระเจ้า” (ยอห์น 1: 1) 

“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.”  
(John 1: 1) 

 
• พระเยซูยืนยันว่าพระองค์เป็นอยู่ก่อนอับราฮัม และตรัสว่า พระองค์เป็นพระเจ้าของ

คนเป็น พระองค์รู้จักอับราฮัม ก่อนเสด็จเข้ามาในโลก 

“พระเยซูตรัสตอบว่า “หากเรายกย่องตัวเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระบิดาของเราซึ่ง
ท่านบอกว่าเป็นพระเจ้าของท่านคือผู้ที่ยกย่องเรา ถึงแม้วา่ท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จัก

พระองค์ หากเราพูดว่าเราไม่รู้จักเราก็เป็นคนโกหกเหมือนท่าน แต่นี่เรารู้จักพระองค์และท าตาม
พระด ารัสของพระองค์ อบัราฮัมบิดาของท่านปีติยินดีท่ีจะได้เห็นวันของเรา เขาก็ได้เห็นแล้ว

และมีความยินดี” พวกยิวทูลพระองค์ว่า “ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปีและท่านได้เห็นอับราฮัมแล้ว
เชียวหรือ!” พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เราก็เป็นอยู่แล้ว!” 

(ยอห์น 8: 54 – 58) 
“Jesus answered, “If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of 

whom you say, ‘He is our God.’  But you have not known him. I know him. If I were to say 
that I do not know him, I would be a liar like you, but I do know him and I keep his word.  
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Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad.”  So the 
Jews said to him, “You are not yet fifty years old, and have you seen Abraham?”  Jesus said to 

them, “Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am.” (John 8: 54 – 58) 
 

• พระเยซูแก้ความคิดที่ประชาชนเรียกพระองค์ว่าเป็นบุตรของดาวิด ทางเนื้อหนัง
เท่านั้น แต่ในสวรรค์ พระเจ้าเรียกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า พระองค์เป็นพระเจ้า 

“พวกท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระคริสต์? พระองค์ทรงเป็นบุตรของใคร?”พวกเขาทูลว่า 
“บุตรของดาวิด” พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้นเหตุใดเมื่อกล่าวโดยพระวิญญาณดาวิดจึงเรียก
พระองค์ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ เพราะดาวิดบอกว่า  พระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของ

ข้าพเจ้าว่า “จงนั่งท่ีขวามือของเราจนกว่าเราจะสยบศัตรูของเจ้าไว้ใต้เท้าของเจ้า”  
(มัทธิว 22: 42 – 44) 

“What do you think about the Christ? Whose son is he?” They said to him, “The son of 
David.”  He said to them, “How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying, 

“‘The Lord said to my Lord, “Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet” 
(Matthew 22: 42 – 44) 

 

II. พระเยซูคริสต์ส าแดงอะไรบ้างในโลก ในสภาวะมนุษย์ ว่าพระองค์คือพระเจ้าในร่าง
มนุษย์ 

• พระองค์ยกโทษบาปที่พระเจ้าเท่านั้นท าได้ 

“ฝ่ายพวกธรรมาจารย์บางคนซึ่งนั่งอยู่ท่ีนั่นคิดในใจว่า “ท าไมพูดอย่างนี้? เขาก าลังพูดหมิ่น
ประมาทพระเจ้านี่ นอกจากพระเจ้าแล้วใครจะอภัยบาปได้?” (มาระโก 2: 6 – 7) 

“Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, “Why does this man 
speak like that? He is blaspheming! Who can forgive sins but God alone?” ” (Mark 2: 6 – 7) 

 
• พระองค์มีความเป็นองค์สัพพัญญูญาณ พระองค์ทราบทุกสิ่ง 

“พระเยซูตรัสบอกนางว่า “จงไปเรียกสามีของเจ้ามา” นางทูลว่า “ดิฉันไม่มีสามี” พระเยซูตรัส
กับนางว่า “เจ้าพูดถูกท่ีว่าไม่มีสามี อันท่ีจริงเจ้ามีสามีห้าคนแล้ว และชายคนท่ีเจ้าอยู่ด้วยขณะนี้ก็

ไม่ใช่สามีของเจ้า สิ่งท่ีเจ้าเพิ่งพูดไปนั้นก็ออกจะจริงทีเดียว” (ยอห์น 4: 16 – 18) 
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“Jesus said to her, “Go, call your husband, and come here.”  The woman answered him, “I 
have no husband.” Jesus said to her, “You are right in saying, ‘I have no husband’; for you 

have had five husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is 
true.” ” (John 4: 16 – 18) 

 
• ในชีวิตเรา ความรู้ ความเข้าใจของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด 

“พระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่นว่า “เงียบ! จงสงบนิ่งเดี๋ยวนี้!” แล้วลมก็หยุดพัด ทุกอยา่งก็
สงบนิ่งอย่างสิ้นเชิง ... เหล่าสาวกแตกตื่นตกใจ ต่างถามกันว่า “พระองค์ทรงเป็นใครหนอ? 

แม้แต่ลมและคลื่นก็ยังเชื่อฟังพระองค์!” ” (มาระโก 4: 39, 41) 
“And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, “Peace! Be still!” And the wind 
ceased, and there was a great calm. ... And they were filled with great fear and said to one 

another, “Who then is this, that even the wind and the sea obey him?” ”  
(Mark 4: 39, 41) 

 
• ทรงมีอ านาจเหนือธรรมชาติ ห้ามคลื่นและลมพายุ 

“พระองค์ตรัสว่า “เอาหินออก” มารธาพี่สาวของผูต้ายทูลว่า “แต่พระองค์เจ้าข้า ป่านนี้คงมีกลิ่น
เหม็นแล้วเพราะเขาอยู่ในอุโมงค์มาสี่วันแล้ว” ... เมือ่ตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอัน

ดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด!” ผู้ตายก็ออกมามีแถบผ้าลินินพันมือและเท้าของเขาและมีผ้าผืน
หนึ่งคลุมศีรษะเว้นแต่ใบหน้าของเขาไว้ พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เอาผ้าพันศพออกและ

ปล่อยเขาเถิด” ” (ยอห์น 11: 39, 43 – 44) 
“Jesus said, “Take away the stone.” Martha, the sister of the dead man, said to him, “Lord, by 

this time there will be an odor, for he has been dead four days.” ... When he had said these 
things, he cried out with a loud voice, “Lazarus, come out.”  The man who had died came out, 

his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to 
them, “Unbind him, and let him go.” ” (John 11: 39, 43 – 44) 
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สรุป 
 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก  
 พระองค์เป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์100% 
 พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ผู้ค้นหาความจริง – พระองค์เป็นความจริง 
 พระองค์ไม่ได้มาค้นหาความสว่าง แต่พระองค์เป็นความสว่าง 
 พบพระเยซ ูพบพระเจ้า ทุกสิ่งในพระเจ้าอยู่ในพระเยซู เห็นพระเยซูเห็นพระเจ้า 
 
 
 
 


