


NEW YEAR, NEW VISION 

ปีใหม่, นิมิตใหม่



You crown the year with Your goodness, 

and Your paths drip with abundance.

Psalm 65 : 11

สดุดี 65 : 11

พระองค์ทรงอวยพรการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบรูณ์
และเกวียนของพระองค์ก็มีพืชพันธ์ุธัญญาหารล้น

เหลือ





มัทธิว 6 : 22 - 23
22 “ดวงตาคือประทีปของกาย หากตาของท่านดี ทั้งกายของท่านก็จะเต็ม
ไปด้วยความสว่าง 23 แต่ถ้าตาของท่านเสีย ทั้งกายของท่านก็จะเต็มไป

ด้วยความมืด หากความสว่างในท่านเป็นความมืดมน 
ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด!

“The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy,

your whole body will be full of light. But if your eyes are 

unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then 

the light within you is darkness, how great is that darkness!”

Matthew 6 : 22 – 23



2 Kings 6

2 พงษ์กษัตริย์ 6 :15-17

•15 รุ่งขึ้นเมื่อคนรับใช้ของผู้เผยพระวจนะตื่นขึ้น และออกไปข้างนอกก็เห็นกองทัพม้าและรถม้าศึกล้อมเมือง
อยู่ จึงบอกเอลีชาว่า “แย่แล้วนายท่าน เราจะท าอย่างไรกันดี?” 16 เอลีชากล่าวว่า “อย่าตกใจกลัวไปเลย 

ฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา” 17 แล้วเอลีชาอธิษฐานว่า “ข้าแตอ่งค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเบิกตาให้เขาเห็น” องค์
พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเบิกตาให้คนรับใช้นั้นเห็นรอบเนินเขาเต็มไปด้วยม้าและรถม้าศึกเพลิงรายรอบเอลีชา

15 When the servant of Elisha got up and went out early the next morning, an army with horses and 
chariots had surrounded the city. “Oh no, my lord! What shall we do?” the servant asked. 16 “Don’t be 

afraid,” the prophet answered. “Those who are with us are more than those who are with them.” 
17 And Elisha prayed, “Open his eyes, LORD, so that he may see.” The Lord opened the his eyes, & he 

saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha.



Story of GIDEON

เรื่องของ
กิเดโอน



Judges 7 : 5 - 6

God said to Gideon: 

"Everyone who laps with his 

tongue set on one side. And 

everyone who kneels to drink, 

set to the other side."

ผู้วินิจฉัย 7 : 5 - 6

องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสกับเขาที่นั่นว่า

“จงแยกคนที่เลียน้้ากินเหมือนสุนัขออกจากคนที่คุกเข่าลงดื่มน้้า”
6 มีเพียงสามร้อยคนที่เอามือวักน้้าขึ้นเลียนอกนั้นคุกเข่าลงดืม่น้้า



Judges 7: 19 - 22

They blew the trumpets, at the 
same time smashing the jars 
they carried…They held the 

torches in their left hands and 
the trumpets in their right 

hands, and shouted, "A sword 
for God and for Gideon!"

ทันทีที่ข้าพเจ้าและคนในกลุ่มของข้าพเจ้าเป่าแตร ท่านจงเป่าแตร
รอบค่ายและโห่ร้องว่า ‘เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า+และเพื่อกิเดโอน’ ”

ผู้วินิจฉัย 7 : 19 - 22



Gideon the “HERO”

Gideon the “ZERO”

กิเดโอน “ฮีโร่”

กิเดโอน “ซีโร่”

ผู้วินิจฉัย 7

ผู้วินิจฉัย 6



“The Lord is with you, Mighty Warrior!”

Judges 6:12

ผู้วินิจฉัย 6 : 12

“นักรบผู้เกรียงไกรเอ๋ย องค์พระผู้เป็น
เจ้า สถิตกับท่าน”



Judges 6 : 13

“If the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all 

the wonders that our fathers told us?...the Lord has abandoned us!”

กิ เดโอน ต่อว่า / Gideon ACCUSES

ผู้วินิจฉัย 6 : 13

“.....หากองค์พระผู้เป็นเจ้า+สถิตกับพวกข้าพเจ้า ท าไมเหตุการณ์ทั้งปวง
นี้จึงเกิดขึ้นกับพวกข้าพเจ้าเล่า? ไหนล่ะการอัศจรรย์ทั้งปวงซึ่งบรรพ
บุรุษเคยเล่าให้ฟัง พวกเขาพูดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงน าพวกเรา
ออกมาจากอียิปต์ไม่ใช่หรือ?’ แต่บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้า+ได้ทรง

ทอดทิ้งพวกเรา ...



Judges 6 : 15

“But Lord, how can I save Israel? 

My clan is the weakest…and I am 

the least in my family.”

กิ เดโอน แก้ตัว /  Gideon gives EXCUSES

ผู้วินิจฉัย 6 : 15

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์นี่หรือจะไปช่วยกู้อิสราเอล? 
ตระกูลของข้าพระองค์อ่อนแอที่สุดในเผ่ามนัสเสห์ และข้า

พระองค์ก็เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในครอบครัว”



Manoah asked the angel of the Lord, "What is your name, so that we may honour 

you?“…He replied, "Why do you ask my name? It is beyond understanding..."

Judges 13: 17 – 18

17มาโนอาห์จึงเอ่ยถามทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า 

“โปรดบอกชื่อของท่านให้ข้าพเจ้าทราบ เพื่อข้าพเจ้าจะให้เกียรติท่าน...

18ทูตองค์นั้นตอบว่า “เหตุใดจึงถามชื่อของเรา?...

ชื่อนั้นเกินความเข้าใจ”

ผู้วินิจฉัย 13 : 17 - 18



CAR



MONKEY
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FOOTBALL CLUB



Glenn’s Vision Board

Habakkuk 2:2

"Write the vision. Make it clear on tablets so 

that anyone can read it quickly.”



Ephesian 1 : 18

เอเฟซัส 1 : 18

I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know 
the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance…

ข้าพเจ้ายังขอให้ตาใจของท่านสว่าง เพื่อท่านจะได้รู้ถึง
ความหวังที่ทรงเรียกท่านมานั้น รู้ถึงความมั่งคั่งแห่ง มรดก

อันรุ่งเรืองของพระองค์ส้าหรับประชากรของพระองค์




