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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
ทางสายใหม ่

วันที่เทศนา : 1 มกราคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์ โยชูวา 3: 3, 4 

“แล้วบัญชาประชาชนว่า เมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และ
เห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไป ก็ให้ยกออกจากท่ีของท่านตามหีบนั้นไป ท้ิงระยะของท่านไว้
ให้ห่างจากหีบประมาณสองพันศอก อย่าเข้าไปใกล้หีบนั้น เพื่อท่านท้ังหลายจะได้รู้จักทางท่ีจะ

ไป เพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ก่อน” (โยชูวา 3: 3 – 4) 
“And commanded the people, “As soon as you see the ark of the covenant of the Lord your 

God being carried by the Levitical priests, then you shall set out from your place and follow it.  
Yet there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Do not come 
near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way 

before.” (Joshua 3: 3 – 4) 
 

“ฟังให้ดีนะ ท่านทั้งหลายท่ีพูดว่า “วันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น จะอยู่ท่ีนั่นสัก
ปีหนึ่ง และจะค้าขายแล้วได้ก าไร” แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี ้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือน

อะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกท่ีปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป แต่พวกท่านควรจะพูดว่า 
“ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะท าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น” แต่เวลานี้ท่าน

กลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเอง การอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่ว”  
(ยากอบ 4: 13 – 16) 

“Come now, you who say, “Today or tomorrow we will go into such and such a town and 
spend a year there and trade and make a profit”- yet you do not know what tomorrow will 

bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes.  
Instead you ought to say, “If the Lord wills, we will live and do this or that.”  As it is, you 

boast in your arrogance.  All such boasting is evil.” (James 4: 13 – 16) 
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I. ทุกวันใหม่ หรือ ปีใหม่ คือทางสายใหม่ 
 ไม่มีใครทราบอะไรจะเกิดขึ้น หลายคนอยากรู้อนาคตของตนจะมีโชคหรือไม่ หรือมี
โชคร้ายอะไรบ้าง เพื่อจะหลีกเล่ียงเหตุร้าย จึงไปหาหมอดู เพื่อดูดวง ผูกดวง ไปสะเดาะเคราะห์  
ตามที่ต่างๆ และยอมเสียเงินทองมากมาย 
 

II. มอบพรุ่งนี้ไว้กับพระเจ้า 
“แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ว

พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งท้ังปวงนี้ให้ เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่า
พรุ่งนี้ก็มีเร่ืองกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว” (มัทธิว 6: 33 – 34) 

“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to 
you.  “Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. 

Sufficient for the day is its own trouble.” (Matthew 6: 33 – 34) 
 

“จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์ แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ พระยาห์
เวห์ทรงท าให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมัน แม้คนอธรรมก็เพื่อวันล าเค็ญ” (สุภาษิต 16: 3, 4) 

“Commit your work to the Lord, and your plans will be established.  The Lord has made 
everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble.” (Proverbs 16: 3, 4) 

 

“ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระยาหเ์วห์ทรงน าย่างเท้าของเขา” (สุภาษิต 16: 9) 
“The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.” (Proverbs 16: 9) 

 
 ทุกคนต้องท าดีท่ีสุดในวันนี้ ท าในสิ่งท่ีตั้งใจจะท า ท าในสิ่งท่ีตนเองฝันท่ีจะท า ท าในสิ่ง
ท่ีจะต่อยอดได้ถ้าพระเจ้าทรงโปรดให้มีพรุ่งนี ้... อย่าปล่อยให้วันนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ท าอะไร ... 
 
 
 
 



3 

III. มอบชีวิตให้อยู่ในการทรงน าของพระเจ้า 
“พระองค์ทรงท าให้ข้าพเจ้านอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน้ าแดนสงบ 
พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะ

เห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัว
อันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้า

พระองค์” (สดุดี 23: 2 – 4) 
“He makes me lie down in green pastures.  He leads me beside still waters.  He restores my 

soul.  He leads me in paths of righteousness for his name's sake.  Even though I walk through 
the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your 

staff, they comfort me.” (Psalms 23: 33 – 34) 
 

“จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้
พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงท าให้วิถีของเจ้าราบรื่น” (สุภาษิต 3: 5 – 6) 

“Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding.  In all your 
ways acknowledge him, and he will make straight your paths.” (Proverbs 3: 5 – 6) 

 

“เพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะ
ทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ 

เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 5: 6 – 7) 
“Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he 

may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you.” (1 Peter 5: 6 – 7) 
 
 ผู้ท่ีพระเจ้าทรงน า เขาจะเดินในความสว่าง เขาจะมีความมั่นใจแม้ขณะอยู่ภายใต้ภัย
อันตราย พระองค์ประทานปัญญา ความรู้และความเข้าใจ พระองค์พิทักษ์รักษา พระองค์ให้
ความปลอดภัย 
 
 
 


