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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

พระเจามีทาง 

วันที่เทศนา : 29 พฤษภาคม 2016 

 

ขอพระคัมภีร  

“ฝายโมเสสเหยียดมือออกเหนือทะเลแดง และองคพระผูเปนเจาไดใหมีลมตะวันออกพัดกลา

ตลอดคืน ทําใหพื้นทะเลเปนท่ีแหงน้ําถูกแยกออกจากกัน ชาวอิสราเอลจึงเดินผานทะเลบนพื้น

แหง สองขางทางคือกําแพงน้ํา” (อพยพ 14: 21) 

“Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong 

east wind all night and made the sea dry land, and the waters were divided.” (Exodus 14: 21) 

 

 ชีวิตคริสเตียนบางคร้ังหรือหลายคร้ังมีประสบการณคลายชนชาติอิสราเอล  คือการเผชิญ

กับทางตัน คิ ดไมออกวาจะไปทางไหน รูสึกจนปญญา  เมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะทําอยางไร ? 

บทเรียนนี้จะสอนเรา เมื่อสิ้นสุดกําลังของเรา เราจะเขาถึงกําลังของพระเจา  เมื่อสิ้นสุดปญญา

ของเรา เราเรียนรูพระปญญาของพระเจา เมื่อหมดทางของเรา มีทางของพระเจาเปดรออยู 

 

I. ไมใชความบังเอิญ 

“พระเจารับสั่งแกโมเสสวา จงสั่งชนชาติอิสราเอลใหยอนกลับไปยังคายหนาตําบลปหะหิโรท

ระหวางมิกดลและทะเลหนาตําบลบาอัลเซโฟน แลวต้ังคายตรงนั้นใกลทะเล” (อพยพ 14: 1 – 2) 

“Then the Lord said to Moses, “Tell the people of Israel to turn back and encamp in front of 

Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, in front of Baal-zephon; you shall encamp facing it, 

by the sea.” (Exodus 14: 1 – 2) 

ชนชาติอิสราเอลหลังจากไดรับการไถออกจากเรือนทาสในอียิปต พระเจานําเขา ในการเดินทาง 

โดยมีเสาเมฆและเสาไฟ พระเจานํามาใหหยุดต้ังคายใกลทะเลแดง ท่ีนั้นชื่อวา  ปหะหิโรท  ท่ีนี่

พวกเขาเรียนรูการไววางใจในพระเจา เมื่อเผชิญกับเหตุการณท่ีเหลือกําลัง เหนือปญญา หรือ

เหนือความเขาใจ 
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 คริสเตียนเชนกัน  พระเจาจะอนุญาต ใหเผชิญกับเหตุการณ ท่ีไมสามารถเดินหนา ไม

สามารถถอย ไมสาม ารถไป ทางซายหรือขวา  ในเวลาเชนนี้เราจะ แสดงออกอยางไร  รองบน

เหมือนประชาชนอิสราเอล หรือรองหาพระผูเปนเจา 

 

II. โมเสสรองหาพระเจา 

“องคพระผูเปนเจาผูทรงสรางโลก ผูทรงกําหนดรูปรางและทรงสถาปนามันไว ผูทรงพระนาม

วาพระยาหเวห ตรัสดังนี้ จงรองเรียกเราและเราจะตอบเจา และบอกถึงสิ่งท่ีเจาไมรูและไมอาจ

คนพบไดนั้นแกเจา” (เยเรมีห 33: 2 – 3) 

“Thus says the Lord who made the earth, the Lord who formed it to establish it-the Lord is his 

name:  Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you 

have not known.” (Jeremiah 33: 2 – 3) 

 

“เพราะเรารูแผนการท่ีเรามีไวสําหรับเจา เปนแผนการเพื่อทําใหเจารุงเรืองไมใชเพื่อทํารายเจา 

เปนแผนการเพื่อใหความหวังและอนาคตแกเจา แลวเจาจะรองเรียกเราและมาอธิษฐานตอเรา 

และเราจะฟงเจา แลวเจาจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจาแสวงหาเราดวยสุดใจของเจา”  

(เยเรมีห 29: 11 – 13) 

“For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to 

give you a future and a hope.  Then you will call upon me and come and pray to me, and I will 

hear you.  You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.”  

(Jeremiah 29: 11 – 13) 

 เมื่อใดก็ตามถาเราเดินทางมาพบทางตันและปญหาหนาหลังรุมเรา  ใหเรารองหาพร ะเจา

ดวยสิ้นสุดใจ อยาใหการบนออกจากริมฝปากของเรา เพราะคําพูดของเราจะเปนกับดักตัวเรา 

 

III. พระเจามีทางเหนือคาดคะเน 

“แลวองคพระผูเปนเจาตรัสสั่งโมเสสวา เจามัวรองขอเราอยูทําไม จงสั่งใหชนชาติอิสราเอล

เคล่ือนไปขางหนาเถิด ... ฝายโมเสสเหยียดมือออกเหนือทะเลแดง และองคพระผูเปนเจาไดใหมี
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ลมตะวันออกพัดกลาตลอดคืน ทําใหพื้นทะเลเปนท่ีแหงน้ําถูกแยกออกจากกัน ชาวอิสราเอลจึง

เดินผานทะเลบนพื้นแหง สองขางทางคือกําแพงน้ํา” (อพยพ 14: 15, 21) 

“The Lord said to Moses, “Why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward.  ... 

Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong 

east wind all night and made the sea dry land, and the waters were divided.”  

(Exodus 14: 15, 21) 

 

“เมื่อขาพเจาไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระคริสต และพบวาองคพระผูเปน

เจาทรงเปดทางใหขาพเจา” (2 โครินธ 2: 12) 

“When I came to Troas to preach the gospel of Christ, even though a door was opened for me 

in the Lord,” (2 Corinthian 2: 12) 

 

 พระเจามีทางท่ีเราคิดไมถึง มีสิ่งท่ีตามองไมเห็นแตพระเจาทรงจัดเตรียมไวสําหรับผูท่ีรัก

พระองค พระองคมีแผนการดีสําหรับเรา ถาเราแนใจวาเรารักพระเจาและแนใจวาพระเจารั กเรา 

ทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นจะเปน ศุภผลแกชีวิตอยางแนนอน แต สําหรับผูท่ีเดินผิดทางพระเจาอนุญาต ใหมี

สิ่งกีดขวางทางก็เพื่อไมใหเราผานไปอยางงายดาย 

 

สรุป 

 วันนี้อยาใหผูใดสยบตออุปสรรค  แตจงสูดวยพลังท่ีมาจากพระเจาผานทางพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ถาเรามีใจ พระเจามีทาง 

 

 


