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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
พระเยซผูู้งามเลิศ 

วันที่เทศนา : 24 ธันวาคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“พระเยซูตรัสว่าอาหารของเราคือการท าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา และท า

พระราชกิจของพระองค์ให้ส าเร็จ” (ยอห์น 4: 34) 
“Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his 

work.” (John 4: 34) 
 
 การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสจะมีความหมายน้อยหรือไม่มีเลย ถ้าเราไม่ซาบซึ้งว่า 
พระองค์คือใคร พระองค์ได้ท าอะไรเพื่อเรา และเราได้รับอะไรจากพระเยซูคริสต์ 
 เราทราบแล้วว่า ก่อนเสด็จเข้ามาในโลกในรูปกายมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้า เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกในรูปกายมนุษย์ พระองค์คือพระเจ้าในกายมนุษย์  วันนี้เราจะเรียนรู้ 
ภารกิจส าคัญท่ีสุดของพระองค์ขณะอยู่ในโลกคืออะไร พระเยซูคริสต์ตรัสด้วยพระองค์เองว่า  
พระองค์เสด็จมาเพื่อให้น้ าพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์จะส าเร็จบนโลกนี้ ให้เราพิจารณา 
ภารกิจหลักท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีพระองค์ท าในโลกนี้คือ 
 

ภาคที่ 2 ภาคเมื่อถือก าเนิดมาเป็นมนุษย์ 
 

I. ส าแดงพระเจ้าที่ไม่ประจักษ์แก่ตา  

“ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่พระเจ้าคือพระบุตรองค์เดียวผู้อยู่เคียงข้างพระบิดา ได้ทรงท าให้
พระองค์เป็นท่ีประจักษ์” (ยอห์น 1: 18) 

“No one has ever seen God; the only God, who is at the Father's side, he has made him 
known.” (John 1: 18) 

 

“พระเยซูตรัสตอบว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราอยู่กับพวกท่านนานขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราหรือ? ผู้ที่
ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา เหตุใดท่านจึงบอกว่า ‘ขอทรงส าแดงพระบิดาแก่เหล่าข้าพระองค์? 
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10พวกท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? ถ้อยค าที่เรากล่าวกับ
พวกท่านนั้นไม่ได้เป็นเพียงถ้อยค าของเราเองแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงด ารงอยู่ในเราและทรง

กระท าพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14: 9, 10) 
“Jesus said to him, "Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? 

Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?  Do you 
not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you I do not 
speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works.” (John 14: 9, 10) 
 

“เพราะในพระคริสต์พระลักษณะท้ังสิ้นของพระเจ้าด ารงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระกายของ
พระองค์” (โคโลสี 2: 9) 

“For in him the whole fullness of deity dwells bodily,” (Colossians 2: 9) 
 

II. ส าแดงความเป็นมนุษย์ 

“พระองค์ทรงเรียกพวกท่านมาสู่สภาพการณ์เช่นนี้ เพราะพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์เพื่อท่าน 
ทรงวางแบบอย่างไว้ให้ท่านด าเนินตามรอยพระบาท” (1 เปโตร 2: 21) 

“For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an 
example, so that you might follow in his steps.” (1 Peter 2: 21) 

 

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านพักสงบ” (มัทธิว 11: 28) 
“Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Matthew 11: 28) 

 

“เมื่อพระเยซูตรัสกับประชาชนอีก พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ท่ีตามเรามาจะ
ไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ” (ยอห์น 8: 12) 

“Again Jesus spoke to them, saying, "I am the light of the world. Whoever follows me will not 
walk in darkness, but will have the light of life."” (John 8: 12) 

 

“ขณะท่ีเราอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของโลก” (ยอห์น 9: 5) 
“As long as I am in the world, I am the light of the world.” (John 9: 5) 
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III. ไถ่บาปมนุษย์ 

“เพราะว่าทุกคนท าบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้า” (โรม 3: 23) 
“… for all have sinned and fall short of the glory of God,” (Romans 3: 23) 

 

“เพราะว่าค่าตอบแทนท่ีได้จากบาปคือความตาย แต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ใน 
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6: 23) 

“For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” 
(Romans 6: 23) 

 

“แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์เองแก่เราท้ังหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่
นั้น พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5: 8) 

“but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.” 
(Romans 5: 8) 

 

“พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากค าสาปแช่งของบทบัญญัติ โดยทรงรับค าสาปแช่งแทนเรา 
เนื่องจากมีเขียนไว้ว่า “ผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปแล้ว” พระองค์ทรงไถ่เราเพื่อว่า 
พระพรท่ีมีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะ

ได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3: 13, 14) 
“Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us—for it is written, 

"Cursed is everyone who is hanged on a tree"— so that in Christ Jesus the blessing of 
Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through 

faith.” (Galatians 3: 13, 14) 
 

สรุป 
 พระเยซูได้ท าภารกิจส าคัญส าเร็จทุกประการ  โดยพระองค์ เรารู้จักพระเจ้าเท่ียงแท้ โดย
พระองค์เรารูจ้ักทางของพระเจ้าและเดินตามนั้น และ โดยพระองค์เราได้รับเสรีภาพ พ้นจากการ
แช่งสาปเข้าสู่พระพร  
 ให้เราฉลองคริสตมาสด้วยความตื่นเต้นยินดี และด้วยใจโมทนาพระคุณ 


