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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
พระเจ้าองค์อัศจรรย์ 

วันที่เทศนา : 12 มีนาคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“จงขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงท ำกำรอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ท้ังหลำยแต่ผู้เดียวเพรำะควำมรักมั่นคง

ของพระองค์ด ำรงเป็นนิตย์” (สดุดี 136: 4) 
“To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever;”  

(Psalms 136: 4) 
 
 พระลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้าท่ีไม่มีในสิ่งใดนอกจากมีในพระองค์ คือ 
พระองค์เป็นองค์อัศจรรย์ ความหมายคือพระองค์อยู่เหนือกฏธรรมชาติ ไม่มีความจ ากัดใน
ความสามารถ ความรู้ และการทรงสถิตของพระองค์ ความยิ่งใหญ่ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการรับ
มอบ แต่พระองค์เป็นซึ่งพระองค์เป็น 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือบันทึกการอัศจรรย์ของพระเจ้าตลอดท้ังเล่ม ถ้าเราเอา
เร่ืองการอัศจรรย์ออกจากพระคัมภีร์ พระคัมภีร์จะเหลือเพียงปกหน้าและปกหลัง ถ้าเราเอาการ
อัศจรรย์ออกจากพระเจ้า พระเจ้าจะไม่เป็นพระเจ้า 
 พระเจ้าส าแดงพระองค์เองเป็นองค์อัศจรรย์ทางใดบ้าง 
 

I. ทางการทรงสร้าง 
“ท้องฟ้ำประกำศพระสิริของพระเจ้ำและพื้นฟำ้ส ำแดงผลงำนแห่งพระหัตถข์องพระองค์”  

(สดุดี 19: 1) 
“The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork.” 

(Psalms 19: 1) 
 ในพระธรรมปฐมกาล 1:1 กล่าวว่า “ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์
และโลก” ค าว่า “สร้าง” ท่ีถูกควรใช้ค าว่า “เนรมิต”  
 ค าว่า “สร้าง” สามารถหมายถึง ท าขึ้นมาจากท่ีมีอยู่แล้ว แต่ “เนรมิต” หมายถึง ท าให้สิ่ง
ต่างๆ เกิดขึ้นจากไม่มีอะไรเลย พระเจ้าสร้างเนรมิตทุกสิ่งให้เกิดขึ้นโดยค าตรัส 
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“โดยควำมเชื่อ เรำจึงเข้ำใจว่ำ พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงจักรวำล ด้วยพระด ำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่ง
ท่ีมองเห็นจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดจำกสิ่งท่ีไม่ปรำกฏให้เห็น” (ฮีบรู 11: 3) 

“By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen 
was not made out of things that are visible.” (Hebrew 11: 3) 

 

II. ทางเร่ืองราวของอับราฮัมและชนชาติอิสราเอล 
 อับราฮัมมีบุตรเมื่อเขามีอายุ 100ปี พระเจ้าท าการอัศจรรย์ให้เขามีบุตรได้ 
 พระเจ้าช่วยให้ชนชาติอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระองค์ท าให้ทะเลแดง
แหวกออกเป็นทางเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง พระองค์เลี้ยงดูคนนับล้านคนขณะเดินทางในถิ่น
ทุรกันดาร ตลอด 40ปี พระองค์ประทานชัยชนะเหนือศัตรูท่ีเข้มแข็งกว่า พระองค์ให้พวกเขายึด
แผ่นดินคะนาอันส าร็จแม้จะมีก าลังน้อยกว่าก็ตาม 
 

III. ทางองค์พระเยซูคริสต ์
• พระเยซูบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์โดยเดชของพระวิญญาณ 
• พระเยซูท าการอัศจรรย์รักษาคนตาบอด คนง่อย รักษาคนโรคเร้ือน และท าให้คนตาย

เป็นขึ้น 
• พระเยซูคริสต์ถูกตรึงสิ้นพระชนม์ แต่กลับฟื้นคืนพระชนม์ 

 

IV. ทางอัครทูตและคริสตจักร 
 ในพระธรรมกิจการ บันทึกกิจการของอัครทูต พระเจ้าใช้พวกเขา ท างานผ่านพวกเขา มี
การอัศจรรย์มากมายพิสูจน์ความจริงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงพระชนม์อยู่ 
 วันนี้พระเจ้ายังเป็นองค์อัศจรรย์ และยังท าอัศจรรย์ เพราะธรรมชาติของพระองค์อัศจรรย์
แต่เพราะอะไรคริสเตียนขาดประสบการณ์ลิ้มรสการอัศจรรย์ 

• เพราะขาดความเช่ือ เราเชื่อประสาทส าผัสทั้งห้ามากกว่าเชื่อในพระค า 

“พระองค์ก็ไม่ได้ทรงท ำกำรอัศจรรย์มำกนักในเมืองนั้น เพรำะควำมไม่เชื่อของพวกเขำ”  
(มัทธิว 13: 58) 

“And he did not do many mighty works there, because of their unbelief.” (Matthew 13: 58) 
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“พระเยซูตรัสว่ำ ‘ถ้ำช่วยได้ น่ะหรือ? ทุกสิ่งเป็นไปได้ส ำหรับคนที่เชื่อ” (มาระโก 9: 23) 
“And Jesus said to him, ‘If you can’! All things are possible for one who believes.”  

(Marks 9: 23) 
 

“พระเยซูตรัสว่ำ “จงเอำหินออกเสีย” มำรธำพี่สำวของคนตำยจึงทูลพระองค์ว่ำ 
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้ำ ศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้ว เพรำะว่ำน้องตำยมำสี่วันแล้ว” พระเยซูตรัสกับ
นำงว่ำ “เรำบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่ำ ถ้ำเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นควำมย่ิงใหญ่ของพระเจ้ำ” (ยอห์น 

11: 39, 40) 
“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.”  Jesus said to her, “Did I not 

tell you that if you believed you would see the glory of God?” (John 11: 39, 40) 
 

• เพราะเราขาดความปรารถนาที่จะเดินลึกกับพระเจ้า 
 คริสเตียนส่วนใหญ่ต้องการอยู่อย่างง่ายๆ ไม่สนใจใฝ่หาท่ีจะเดินลึกกับพระองค์ เขา
ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้า แต่ไม่มีใจท่ีจะมีประสบการณ์กับพระองค์จริงๆ ส าหรับผู้ท่ีหิว
กระหายจะโตและรู้จักพระเจ้าจริงๆเ ขาจะได้เข้าไปสัมผัสระดับลึก เขาจะรู้จักพระองค์อย่างท่ี
พระองค์เป็น ไม่ใช่รู้จักพระองค์อย่างท่ีเราคิดว่าพระองค์เป็น อย่างท่ีคนอื่นคิดว่าพระองค์เป็น 
 ถ้าเราอยากมีประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราต้องพร้อมท่ีจะไปท่ียากกับ
พระองค์ ท่ีนั่นพระเจ้าจะส าแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์  หรือถ้าเราต้องการสัมผัสกับการ
อัศจรรย์ เราต้องพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ และท่ีนั่นเราจะสัมผัส
การอัศจรรย์ความเป็นไปได้ของพระเจ้า 
 

สรุป 
 ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงท าการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แต่ผู้ เดียว อาจมีการอัศจรรย์เทียม
เลียนแบบเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลง แต่การนั้นจะหมดหายไปคงเหลือแต่การอัศจรรย์แท้ยั่งยืน
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
 
 


