
7. ผมจะมั่นใจในความเช่ือได้อย่างไร 
ผมยังใหม่ในเร่ืองนี้ 

 

ช่วงเวลาสว่นใหญ่ตอนวยัรุน่ถึงวยัย่ีสิบตน้ๆ 
มเีหตผุลหลายต่อหลายอย่างที่ท าใหผ้มเอือมระอากบัการเป็นครสิเตียน 
แต่หลงัจากเสาะแสวงหาจากศาสนาพทุธ ฮินด ูและปรชัญาต่างๆแลว้ 
ผมก็มาเจอกบัหนงัสือเลม่หนึ่งเก่ียวกบัการกลบัมาครัง้ที่สองของพระครสิตท์ี่ท าใหผ้มฉกุคิดขึน้  
ผูเ้ขียนบอกว่า พระเยซูเป็นพระ-เมสสิยาหห์รือพระครสิต ์
และวนัหนึ่งพระองคจ์ะกลบัมาปิดฉากยุคนีโ้ดยการปรากฏพระองค ์ ผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวว้่า 
ในวนัที่พระองคก์ลบัมา จะมีคนมากมายอยู่ฝ่ายตรงขา้มกบัพระองค ์ 
ถึงตอนนัน้ก็จะสายเกินไปที่คนเหลา่นัน้จะเปลี่ยนใจเมื่อพระองคก์ลบัมาแลว้ นี่คือพระค าขอ้ดงักลา่ว: 

 
15แลว้กษัตรยิท์ัง้หลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต บรรดานายทหารใหญ่ พวกเศรษฐี 
พวกผูม้ีอ  านาจ และทกุคนทัง้ที่เป็นทาสหรือเสรีชน 
ต่างซ่อนตวัอยู่ในถ า้และโขดหินตามภเูขา 16พวกเขารอ้งบอกกบัภเูขาและโขดหินว่า 
“จงลม้ทบัเราเถิด จงซ่อนเราไว ้ ใหพ้น้จากพระพกัตรข์องพระองคผ์ูป้ระทบัอยู่บนพระที่นั่ง 
และจากพระพิโรธของพระเมษโปดก 17เพราะว่าวนัส าคญัแห่งพระพิโรธของพระองคม์าถึงแลว้ 
และใครจะสามารถยืนหยดัอยู่ไดเ้ลา่”  (วิวรณ ์6:15-17) 

 

        ขอ้ความนัน้ท าใหผ้มกลวัไม่เลิก ผมอ่านพระค าตอนนัน้เวลาเริ่มรูส้กึผิดเก่ียวกบับาปของตวัเอง  

ผมสรุปเอาเองว่า ผมไม่ไดอ้ยู่ฝ่ายพระเจา้ เพราะผมสนกุกบัการท าบาปและไม่อยากเลิกสบูกญัชา  

ผมรูว้่าถา้ผมจะติดตามพระครสิต ์ผมตอ้งทิง้ชีวิตขีย้าไปเลย  พระเจา้ตอ้งการใหผ้มมอบทัง้ชีวิตแด่พระองค ์ 

แมจ้ะยงัคิดถึงขอ้พระคมัภีรน์ัน้อยู่ในหวั แต่ผมก็กลบัไปเสพยาอีก  คืนนัน้ผมฝันไป หรือเห็นนิมิตว่า 

ผมเห็นพระครสิตก์ าลงัมาบนทอ้งฟ้าพรอ้มกบัเหลา่ทูตสวรรค ์

และเห็นตวัเองพยายามหาถ า้ก าบงัสกัแห่งเพื่อซ่อนตวัจากพระองค ์ ผมไม่มีความมั่นใจเลยว่า 

ตวัเองมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัพระองค ์จึงกลวัลนลานเมื่อเห็นพระองคม์า  

ความย าเกรงพระเจา้เริ่มเขา้มาในจิตวิญญาณ เหมือนที่พระคมัภีรบ์อกไวว้่า 

นั่นจะเป็นจดุเริ่มตน้ของปัญญา (สภษ. 9:10) 

 



ต่อมาหลงัจากผมมอบชีวิตใหพ้ระครสิตแ์ลว้ ในใจผมรูว้่า ตวัเองไดร้บัการยอมรบัและถกูรกัแลว้ 
ทัง้นีม้ใิช่เพราะความดีใดๆของผมเอง แต่ผมรบัรูว้่า 
พระเจา้ไดใ้หห้รือใส่บางสิ่งบางอย่างเขา้มาในวิญญาณของผม  ผมไม่เคยสญูเสียความรูส้กึในใจนัน้ไปเลย 
ความรูส้กึที่รูว้่า เมื่อตายแลว้ผมจะไปไหน หรือว่าผมจะอยู่ฝ่ายใดเมื่อพระครสิตก์ลบัมาครัง้ที่สอง  
คณุอาจคิดว่า มนัฟังดอูวดดีมาก แต่ความสมัพนัธแ์ละพระเมตตาที่ผมไดร้บันี ้ไม่ใช่มาจากตวัผมเอง 
แต่เป็นงานของพระเจา้ และผมก็เพียงแค่พกัสงบในการงานของพระองคเ์ท่านัน้  
เป็นพระคณุของพระเจา้ที่ผมรอดและจะไดไ้ปสวรรค ์ไม่ใช่การกระท าของผมเลย (อฟซ. 2:8-9)  
ชีวิตมิไดม้ีจดุจบแค่ในโลกนี ้แต่ยงัมีชีวิตหลงัความตาย  ประวติัศาสตรห์าใช่ไรค่้า หรือวนไปเรื่อยๆอยู่กบัที่ 
หากแต่ก าลงัเคลื่อนไปสูจุ่ดสดุยอดอนังดงามตระการ 
 

  ผูท้ี่มีพระบตุรก็มีชีวิต ผูท้ี่ไม่มีพระบตุรก็ไม่มีชีวิต ขอ้ความเหลา่นีข้า้พเจา้เขียนถึงท่านทัง้หลายท่ี 

  วางใจในพระนามของพระบตุรของพระเจา้ เพื่อใหท้่านรูว้่าท่านมีชีวิตนิรนัดร ์(1 ยน. 5:12-13) 

 

นั่นเป็นความปรารถนาของผมส าหรบัคณุทกุคนที่อ่านขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นี ้ ใหค้ณุมั่นใจว่า 
คณุเป็นของพระองค ์พระองคเ์ป็นของคณุ และคณุสามารถย าเกรงพระเจา้ไดด้ว้ยความรกั 
การใหเ้กียรติอย่างเหมาะสม  ไม่ใช่กลวัหวัหดว่า พระองคจ์ะปฏิเสธคณุในวนันัน้  แต่เป็นความย าเกรงที่ดี 
หรือการใหเ้กียรติพระเจา้ผูเ้รียกคณุใหเ้ขา้มาหาพระองค ์ คณุรูไ้ดด้ว้ยสญัชาตญาณว่า คณุอยู่ฝ่ายไหน 
ก าลงัจะไปไหนเมื่อคณุตาย  พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุมั่นใจในความรอดของพระองค ์ ดงันัน้ หวัขอ้วนันี ้คือ 

ผมจะมั่นใจในความเชือ่ไดอ้ย่างไร? 

 

ชีวิตใหม่ 
     ถา้ผูใ้ดมาเป็นครสิเตียน ผูน้ัน้เป็นคนที่ถกูสรา้งใหม่จากภายใน  เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป 
แต่ชีวิตใหม่ไดเ้ริ่มตน้ขึน้แลว้ (2 คร. 5:17 – ฉบบั The Living Bible) 

 

เมื่อเรามอบชีวิตใหพ้ระครสิต ์แต่ละคนจะมีประสบการณก์บัพระเจา้แตกต่างกนั  
ต่อไปนีเ้ป็นสิ่งที่ผูค้นไดพ้ดูถึงเมื่อพวกเขาเจอกบัพระเจา้ผูย้งัมีชีวิตอยู่: 

 

“เดี๋ยวนีฉ้ันมีความหวงัทัง้ๆที่ก่อนหนา้นีม้แีต่ความสิน้หวงั  เดี๋ยวนีฉ้นัใหอ้ภยัคนอ่ืนได ้
ทัง้ที่ก่อนหนา้นีม้ีแต่ความเย็นชา…พระเจา้มีชีวิตอยู่ในฉันจรงิๆ  ฉนัรูส้กึไดว้่า พระองคก์ าลงัชีน้  าฉัน 
และความรูส้กึอา้งวา้งโดดเดี่ยวอย่างที่สดุที่เคยรูส้ึกมาตลอดก็หายไปเป็นปลิดทิง้  
พระเจา้ไดเ้ติมเต็มช่องว่างที่ลกึมากๆในใจ” 



 

“ฉนัรูส้กึอยากกอดทกุคนบนทอ้งถนน...ฉนัหยดุอธิษฐานไม่ได ้ แถมวนันีย้งัเกือบนั่งรถเลยปา้ยดว้ยซ า้ 
เพราะมวัง่วนอธิษฐานอยู่ที่ชัน้บนของรถโดยสาร” 

 

1) ประสบการณท์ัง้หลายลว้นแตกต่างกนัมาก  หลงัจากผมมอบชีวิตใหพ้ระครสิต ์
ผมรูว้่ามีบางอย่างเกิดขึน้ลกึๆในใจ  พระเจา้ไดใ้หผ้มสมัผสัชดัเจนถึงความรกัที่พระองคม์ีต่อผมเป็นสว่นตวั 
พรอ้มทัง้รูล้กึๆในใจว่า มีภาระหนกับางอย่างไดห้ลดุออกไป  ผมไม่ไดต้ระหนกัเลยว่า 
ตวัเองก าลงัแบกภาระหนกัอึง้อยู่ จนกระทั่งมนัหายไป  ผมรูส้กึเบาหวิว เป็นอิสระ และจิตใจสงบ  
บางทีคณุเองก็คงรูถ้ึงความแตกต่างทนัทีเหมือนกนั  บางคนเติบโตมาแบบเป็นครสิเตียนมาตลอด 
และไม่เคยรูส้กึแยกจากพระเจา้  สว่นคนอ่ืนๆ 
ก็อาจมีอะไรเกิดขึน้แบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าในช่วงเวลาหนึ่ง  ผมมีเพื่อนคนหนึ่งในประเทศองักฤษ 
ชื่อโทนี  ก่อนจะมาพบพระครสิต ์เขาเป็นคนขีเ้หลา้  ครัง้หนึ่งเขาเมาอยู่ที่กรุงปารีส 
และไดข้ึน้รถไฟสายหนึ่งโดยคิดว่า มนัจะพาเขาไปยงัชานเมืองปารีสซึ่งห่างไปสองสามไมล ์ แต่ปัญหา คือ 
เขาเผลอหลบัไป และมาต่ืนขึน้อีกหลายชั่วโมงต่อมาในเมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศฮอลแลนด ์ 
เขาไดเ้ดินทางขา้มพรมแดนเบลเยียมและฮอลแลนดโ์ดยไม่รูว้่า ตวัเองไดเ้ดินทางผ่านไปถึงสองประเทศแลว้  
ในท านองเดียวกนั 
พวกเราบางคนก็ไดข้า้มชายแดนจากอาณาจกัรแห่งความมืดมายงัอาณาจกัรของพระครสิต ์
โดยจ าไม่ไดเ้ลยว่า ผ่านไปตัง้แต่เมื่อไร  รูแ้ค่ว่าตอนนีพ้วกเขาอยู่ในอาณาจกัรของพระครสิตแ์ลว้ 

 

ประสบการณน์ัน้แมจ้ะส าคญั แต่ก็ไม่มากเท่ากบัความจรงิที่ว่า: 
2) เมื่อเราตอ้นรบัพระครสิต ์เราไดก้ลายเป็นลกูของพระเจา้  มนัเป็นจุดเริ่มตน้ของความสมัพนัธใ์หม่  
พ่อแม่ที่ดีๆย่อมตอ้งการใหล้กูๆเติบโตขึน้อย่างปลอดภยัในความรกัของพ่อแม่ แต่บางคนก็ไม่มั่นใจว่า 
ตวัเองเป็นครสิเตียนแท ้และไม่แน่ใจว่าพระเจา้ยอมรบัเขา  
อคัรทูตยอหน์ไดย้ า้ใหเ้รามั่นใจอีกครัง้ดว้ยถอ้ยค านี:้ 
       “แต่สว่นบรรดาผูท้ี่ตอ้นรบัพระองค ์ผูท้ี่เชื่อในพระนามของพระองค ์พระองคก์็ทรงประทาน 
       สิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” (ยน. 1:12) 
 

ในตอนทา้ยของชัน้เรียนผูเ้ชื่อใหม่ คอร์สอลัฟา  ที่ผมสอนอยู่  ผมจะขอใหผู้เ้รียนกรอกแบบสอบถาม 
ค าถามหนึ่งที่ผมถาม คือ “คณุจะบรรยายว่า ตวัเองเป็นครสิเตียนหรือไม่ตอนเริ่มคอรส์นี”้?  
ต่อไปนีเ้ป็นค าตอบบางสว่น: 

    • “ใช่ แต่ก็ไม่เคยมีประสบการณจ์รงิๆในความสมัพนัธก์บัพระเจา้” 



      • “อะไรท านองนัน้” 

      • “อาจจะใช่/คิดว่างัน้” 
      • “ไม่แน่ใจ” 
      • “เป็นไปได”้ 
      • “งัน้มัง้” 

•  ใช่นะ แต่ถา้มองยอ้นไป ก็อาจจะไม่ใช่” 

      • “ไม่อ่ะ เป็นครสิเตียนครึง่ๆกลางๆ”   
 
ใหเ้รามาทบทวนตรงนีก้นัสกัครู ่คือ ตอนที่ผมแต่งงานกบัแซนดี ภรรยาของผมในปีค.ศ. 1980 

ตอนนัน้ผมมีเงินประมาณสามรอ้ยดอลลารส์หรฐัในบญัชี ซึ่งก็พอส าหรบัแหวนทองค าเกลีย้งบนนิว้ของเรา  

การด่ืมน า้ผึง้พระจนัทรข์องเราพงัไม่เป็นท่า 

เพราะเราถกูขโมยของทุกอย่างในรถไปหมดขณะไปเที่ยวพิพิธภณัฑใ์นเมืองชิคาโก  

ผมเองกไ็ม่สามารถท างานไดจ้นกว่าจะหลงัแต่งงาน 

แลว้ยื่นแบบฟอรม์ขอกรีนการด์จากกองตรวจคนเขา้เมืองสหรฐัเสียก่อน  

ช่วงสองสามสปัดาหแ์รกของการแต่งงานเป็นช่วงที่เลวรา้ยมาก แต่เราก็ยงัมีกนัและกนั 

ตลอดจนความฝันที่จะรบัใชพ้ระเจา้  

จะเกิดอะไรขึน้ถา้มเีพื่อนสกัคนมาถามแซนดีหลงัจากท่ีเราเพิ่งกลบัจากด่ืมน า้ผึง้พระจนัทรว์่า 

“เธอจะบรรยายถึงตวัเองว่า แต่งงานแลว้ไหม?”  แลว้จะเกิดอะไรขึน้ถา้เธอตอบว่า "ใช่ 
แต่ก็ไม่ไดม้ีประสบการณใ์นความสมัพนัธก์บัคีธจรงิๆเลย”  หรือเธออาจจะตอบว่า “ก็ท านองนัน้” 

“อาจจะใช่/คิดว่างัน้” “ไม่แน่ใจ” “เป็นไปได”้ “ใช่นะ แต่ถา้มองยอ้นกลบัไป อาจจะไม่ใช่” หรือแมก้ระทั่งว่า 

“ไม่นะ เราแต่งกนัแบบครึง่ๆกลางๆ”  มนัฟังดไูม่ค่อยใช่ความสมัพนัธเ์ลย จรงิมัย้?  

พระเจา้ผูม้ีชีวิตอยู่ไดเ้ขา้มาในความสมัพนัธแ์บบพนัธสญัญากบัคณุ—

การแต่งงานของครสิเตียนก็เป็นภาพหนึ่งของความสมัพนัธอ์นัใกลช้ิดที่พระเจา้มีกบัเรา (1 ยน. 5:13) 

 

3) พระเจา้ตอ้งการใหเ้รามั่นใจ “ขอ้ความเหลา่นีข้า้พเจา้เขียนถึงท่านทัง้หลายท่ีวางใจในพระนามของพระ-

บตุรของพระเจา้ เพื่อใหท้่านรูว้่าท่านมีชีวิตนิรนัดร”์ (1 ยน. 5:13) 

 

มหีลกัฐานอะไรที่ยืนยนัว่า ความเชื่อนัน้แทแ้ละจรงิใจ? 



ดจุขาตัง้กลอ้งที่ตอ้งมีสามขารองรบัฉนัใด 

ความมั่นใจในความสมัพนัธข์องเรากบัพระเจา้ก็ยืนหยดัมั่นคงอยู่บนการงานของพระเจา้ทัง้สามพระภาคใ

นองคต์รีเอกานภุาพฉนันัน้ 

1) พระสญัญาที่พระบิดาประทานใหเ้ราในพระค าของพระองค ์

2) การเสียสละของพระบตุรแทนเราบนไมก้างเขน 

3) การยืนยนัของพระวิญญาณบรสิทุธิ์ในใจเรา 

ทัง้หมดนีส้ามารถสรุปไดเ้ป็นสามหวัขอ้ดงันี:้ พระค าของพระเจา้ การงานของพระเยซู และพยานของพระ-

วิญญาณบรสิทุธิ ์ ใหเ้รามาดกูนัทีละขอ้ 

 

พระค าของพระเจ้า 

ถา้เราไวใ้จความรูส้กึของเรา เราจะไม่มีวนัมั่นใจในอะไรไดเ้ลย  
ความรูส้กึหรืออารมณข์องเราขึน้ๆลงๆตามสภาพดินฟ้าอากาศ 
หรือแลว้แต่อาหารเชา้ที่เรารบัประทานเขา้ไป  อารมณค์วามรูส้กึนัน้เปลี่ยนแปลงและลอ่ลวง 
พระสญัญาในพระคมัภีรซ์ึ่งเป็นพระค าของพระเจา้นัน้ไม่เปลี่ยนแปลงและเชื่อถือได ้ ใหเ้รามาด ู
พระสญัญาสามขอ้ในพระค าของพระเจา้กนั 

นี่แน่ะ! เรายืนเคาะอยู่ที่ประต ู ถา้ผูใ้ดไดย้ินเสียงของเราและเปิดประต ู
เราจะเขา้ไปหาผูน้ัน้และจะรบัประทานอาหารรว่มกบัเขา 
และเขาจะรบัประทานอาหารรว่มกบัเรา (วว. 3:20) 

 

ในขอ้ความขา้งตน้ พระเยซูก าลงัยืนเคาะอยู่นอกประต ู เพื่อขอเขา้มาขา้งใน  พระสญัญานีก้ลา่วว่า 
ถา้ผูใ้ดไดย้ินเสียงของพระองคแ์ละเปิดประต ู
พระองคจ์ะเขา้ไปหาผูน้ัน้และมีความสมัพนัธส์นิทสนมลึกซึง้แบบที่นั่งรบัประทานอาหารดว้ยกนับนโต๊
ะเดียวกนั ซึ่งเป็นภาพของความสมัพนัธอ์นัสนิทสนม 
 

จิตกรชาวองักฤษคนหนึ่งจากกลุม่พรี ราฟาเอลไลตน์ามโฮลแมน ฮนัท ์(ค.ศ.1827-1910)  
ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจจากพระค าขอ้นี ้และวาดภาพ “The Light of the World” (แสงสว่างของโลก) ขึน้ 
โดยวาดทัง้หมดสามรูป  รูปหนึ่งแขวนอยู่ที่วิทยาลยัคีเบิล เมืองอ็อกซฟ์อรด์  
อีกรูปอยู่ในหอศิลป์แมนเชสเตอรซ์ิตี  ภาพที่สามเป็นภาพที่โด่งดงัที่สดุ 
และถกูน าไปถวายยงัมหาวิหารเซ็นตพ์อลมในปีค.ศ. 1908 ซึ่งยงัคงแขวนอยู่จนทกุวนันี ้ 
เมื่อภาพแรกถกูน ามาแสดง โดยรวามๆก็ไดร้บัค าวิพากษว์ิจารณท์ี่ไม่ค่อยดี  แต่แลว้ในวนัที่ 5 
พฤษภาคมปีค.ศ. 1854 จอน รสักิน ศิลปินและนกัวิจารณศิ์ลปะไดเ้ขียนไปถึงหนงัสือพิมพเ์ดอะ ไทมส ์



และอธิบายถึงสญัลกัษณต่์างๆยาวเหยียด ทัง้ยงัแกต่้างใหอ้ย่างเฉียบคมว่า นี่เป็น 
“หน่ึงในผลงานชัน้สงูแห่งศิลปะบรสิทุธิ์เท่าท่ีเคยมีผูส้รา้งสรรคขึ์น้มาไม่ว่าในยุคนีห้รือยคุไหนๆ”  
เป็นภาพพระเยซู ผูเ้ป็นความสว่างของโลก ยืนรออยู่ที่ประตจูนถกูเถาวลัยแ์ละวชัพืชต่างๆเลือ้ยพนัไปทั่วตวั  
ประตนูัน้แสดงถึงประตชูีวิตของใครสกัคน คนๆนีไ้ม่เคยเชิญพระเยซูเขา้ไปในชีวิต  
แต่พระเยซูก็ยงัยืนรอเคาะประตอูยู่ดา้นนอก  รอใหค้นๆนัน้ตอบรบั  
พระองคอ์ยากเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตเขา  มีคนบอกกบัโฮลแมน ฮนัท ์ว่า เขาพลาดไปอย่างหนึ่ง  
พวกเขาบอก “คณุลืมวาดที่จบัประต”ู “อ๋อ ไม่ละ่ครบั” ฮนัทต์อบ “ผมตัง้ใจใหเ้ป็นแบบนัน้ 
ที่จบัประตมูีเพียงอนัเดียวท่ีอยู่ดา้นในเท่านัน้” 
 

พดูอีกอย่าง คือ เราตอ้งเป็นคนเปิดประตใูหพ้ระเจา้เขา้มาในชีวิต  พระเยซูจะไม่มีทางฝืนใจเรา  
พระองคใ์หเ้ราเลือกอย่างเสรี  มนัขึน้อยู่กบัเราว่า จะเปิดประตใูหพ้ระองคห์รือไม่  ถา้เราเปิด 
พระองคส์ญัญาว่า “เราจะเขา้ไปหาผูน้ัน้และรบัประทานอาหารรว่มกบัเขา 
และเขาจะรบัประทานอาหารรว่มกบัเรา” 
การรบัประทานอาหารดว้ยกนัเป็นสญัลกัษณข์องมิตรภาพที่พระเยซูหยิบย่ืนใหท้กุคนที่เปิดประตแูห่งชีวิตแ
ก่พระองค ์ เมื่อเราเชิญพระครสิตเ์ขา้มาในชีวิตแลว้ พระองคส์ญัญาว่า จะไม่มีวนัทอดทิง้เรา: 

  

“เราจะอยู่กบัเจา้ทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน้ยุค” (มธ. 28:20) 

 

พวกเราหลายคนก็ไม่ไดร้บัรูต้ลอดเวลาว่า พระเจา้อยู่กบัเรา และมกัจะรูส้กึว่า 
เราท าใหพ้ระองคเ์สียใจบ่อยๆดว้ยเหตบุางประการ 
แต่มนัก็เหมือนการท างานกบัคนอ่ืนๆที่อยู่ในหอ้งเดียวกนั คณุรูว้่าพวกเขาอยู่ตรงนัน้ 
แต่ไม่ไดพ้ดูคยุกนัตลอดเวลา  พระเยซูกลา่วว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิง้ท่านเลย” (ฮบ.13:5) 
พระสญัญาขอ้ที่สามในพระค าของพระเจา้พบอยู่ในยอหน์ บทท่ีสิบ 

 

28เราใหช้ีวิตนิรนัดรแ์ก่แกะทัง้หลาย 
แกะเหลา่นัน้จะไม่มีวนัพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนัน้ไปจากมือของเราได ้
29พระบิดาของเราผูป้ระทานแกะนัน้ใหแ้ก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทกุสิ่ง 
และไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหตัถข์องพระบิดาได ้30เรากบัพระบิดาเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั” 

(ยน. 10:28-30) 

 



พระสญัญานีบ้อกเราว่า สิ่งที่พระเจา้ใหเ้ราแลว้ เราจะไม่มีทางสญูเสยีมนัไปอย่างเด็ดขาด นั่นคือ ชีวิตนิ-
รนัดร ์ คณุอาจเดินจากพระองคไ์ป แต่หากคณุไดม้อบชีวิตใหพ้ระองคแ์ลว้ คณุก็เป็นลกูของพระองค ์ 
หากคณุจงใจกลบัไปท าบาป พระองคก์็รูดี้ว่า จะลงวินยัคณุอย่างไรเพื่อน าคณุกลบัมาหาพระองค ์
และละทิง้บาปเสีย  ถา้คณุไดม้อบชีวิตใหพ้ระครสิตอ์ย่างจรงิใจ 
พระเจา้ก็จะท าใหค้ณุมั่นคงในความรกัและพระคณุของพระองคอ์ย่างที่สดุ 

 

การเป็นขึน้ใหม่ของพระเยซูเก่ียวขอ้งกบัหลายๆอย่าง  ประการแรก มนัท าใหเ้รามั่นใจในอดีตว่า สิ่งที่พระ-
เยซูท าส าเรจ็แลว้บนกางเขนนัน้มีผลจรงิ “การเป็นขึน้ใหม่ของพระเยซูไม่ใช่การพลิกกลบัจากความพ่ายแพ ้
หากแต่เป็นการประกาศชยัชนะ”  ประการที่สอง มนัท าใหเ้รามั่นใจในปัจจุบนัว่า พระเยซูยงัมีชีวิตอยู่ 
ฤทธิ์อ  านาจของพระองคอ์ยู่กบัเรา ใหช้ีวิตท่ีครบบริบรูณแ์ก่เรา  ประการที่สาม มนัยืนยนักบัเราถึงอนาคตว่า 
ชีวิตไม่ไดจ้บลงแค่ในโลกนี ้แต่ยงัมีชีวิตหลงัความตาย  ประวติัศาสตรไ์ม่ไรค่้า หรือวนไปวนมาเป็นวงจร: 
หากแต่ก าลงัมุ่งไปสูจ่ดุสดุยอดอนัเลอเลิศ 

 

วนัหนึ่งพระเยซูจะกลบัมายงัโลกเพื่อสถาปนาสวรรคใ์หม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วว. 21:1) 
เมื่อนัน้บรรดาผูท้ี่อยู่ในพระครสิตจ์ะไป “อยู่กบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย”์ (1 ธส. 4:17)  
จะไม่มีการรอ้งไหค้ร  ่าครวญ เจ็บปวด การทดลอง ความบาปอีกต่อไป ที่นั่นจะไม่มีความทกุขท์รมาน 
การแยกจากคนที่รกั และเราจะไดเ้ห็นพระเยซูหนา้ต่อหนา้ (1 คร. 13:12) 
เราจะไดร้บักายท่ีเป็นขึน้จากความตาย เป็นกายใหม่ที่งดงามและไม่เจ็บปวด (1 คร. 15) 
พระเจา้จะเปลี่ยนเราใหม้ีจิตใจเหมือนพระเยซูครสิต ์(1 ยน. 3:2) 
สวรรคจ์ะเป็นสถานที่แห่งความสขุและความยินดีเป่ียมลน้ชั่วนิรนัดร ์ บางคนไดป้ระชดประชนัเรื่องนีว้่า 
มนัคงจะจ าเจน่าเบื่อมาก  แต่พระคมัภีรบ์อกไวว้่า “สิ่งที่ตาไม่เห็นหไูม่ไดย้ิน และสิ่งที่มนษุยคิ์ดไม่ถึง คือ 
สิ่งที่พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมไวส้  าหรบัคนที่รกัพระองค”์ (1 คร. 2:9 อา้งอิงมาจากอสย. 64:4) 

 

ซี.เอส.ลอิูส บรรยายถึงสวรรคไ์วใ้นเรื่องหนึ่งจากหนงัสือ: “Chronicles of Narnia” (ต านานแห่งนาร์เนีย) 
ดงันี ้

ปิดเทอมแลว้ ถึงเวลาเริ่มตน้วนัหยุดเสียที  ความฝันจบลง 
นี่เชา้แลว้...ชีวิตของเขาเหล่านัน้ในโลกใบนี.้..เป็นแค่หนา้ปกและหนา้รองปกหนงัสือเท่านัน้  บดันี ้
ในที่สดุก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะเริ่มบทแรกของเรื่องราวอนัยิ่งใหญ่ซึ่งยงัไม่มีใครบนโลกนีเ้คยไดอ่้านเ
สียท ีเป็นเรื่องราวซึ่งจะด าเนินไปตลอด 
นิรนัดร ์และเรื่องราวในทกุๆบทนัน้กจ็ะดีขึน้เรื่อยๆกว่าบทก่อนหนา้ 

 

การงานของพระเยซู 



 

แมช้ีวิตนิรนัดรเ์ป็นของขวญัที่พระเจา้ใหเ้ราเปลา่ๆ แต่ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆ 
เพราะพระเยซูตอ้งชดใชด้ว้ยชีวิตของพระองคเ์อง ถา้เราอยากไดร้บัของขวญันี ้
เราตอ้งเต็มใจหนัหลงัจากทกุสิ่งที่เรารูว้่าผิด  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่ท ารา้ยเราและน าไปสู่ “ความตาย” (โรม 
6:23) การหนัหนีจากบาปเหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่พระคมัภีรเ์รียกว่า การกลบัใจใหม่ 
(เปลี่ยนความคิดจิตใจเราจริงๆ) เรายอมรบัของขวญันีโ้ดยการกลบัใจใหม่และความเชื่อ 

 

ความเชื่อคืออะไร จอหน์ จี. เพตนั (ค.ศ.1824-1907) ชาวสกอตแลนต ์จากเมืองดมัฟรีส เชอร ์
ไดเ้ดินทางไปยงัหมู่เกาะนิว เฮบรดีิส (ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องมหาสมทุรแปซิฟิก) 
เพื่อเลา่เรื่องพระเยซูใหช้าวเกาะที่นั่นฟัง  ชาวเกาะเหลา่นัน้เป็นพวกมนุษยก์ินคน 
ชีวิตเขาจึงตกอยู่ในอนัตรายตลอดเวลา  เพตนัตดัสินใจแปลพระกิตติคณุยอหน์ 
แต่ก็พบว่าไม่มีค าศพัทใ์ดในภาษาของพวกเขาที่แปลว่า “เชื่อ” หรือ “ไวว้างใจ”  ไม่มีใครไวใ้จใครทัง้นัน้ 

 

ในที่สดุ เพตนั ก็พบวิธีคน้หาค าศพัทท์ี่เขาก าลงัตอ้งการอยู่  เมื่อคนรบัใชช้าวพืน้เมืองเขา้มาในบา้น  

เพตนัยกเทา้ทัง้สองขา้งขึน้จากพืน้ เอนหลงับนเกา้อี ้แลว้ถามว่า “ผมก าลงัท าอะไรอยู่ตอนนี?้” 
คนใชต้อบกลบัมา โดยใชค้ าที่มคีวามหมายว่า “วางน า้หนกัทัง้หมดของท่านไวบ้น”  
นี่จึงเป็นค าที่เพตนัเอามาใช ้ ความเชื่อ คือ การวางน า้หนกั (ภาระ) 
ทัง้หมดลงที่พระเยซูและสิ่งที่พระองคท์ าเพื่อเราบนไมก้างเขนนัน้  
พระเยซูรบัเอาความผิดที่เราท าไปไวท้ี่พระองคแ์ลว้  
การตายอย่างเสียสละของพระเมสสิยาหน์ีไ้ดถู้กพยากรณไ์วล้ว่งหนา้แลว้ในหนงัสืออิสยาหจ์ากพนัธสญัญา
เดิม  หา้รอ้ยกว่าปีก่อนที่พระเยซูจะมาด าเนินบนโลกนี ้ผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ห็นลว่งหนา้แลว้ถึงสิ่งที่ 
“ผูร้บัใชผู้ท้นทุกข”์ นีจ้ะท าเพื่อเรา จึงกลา่วไวใ้นอิสยาห ์53:6 ว่า “เราทกุคนไดห้ลงเจิ่นไปเหมือนแกะ 
เราทกุคนต่างหนัไปตามทางของตนเอง และพระเจา้จึงวางความบาปผิดของเราทกุคนไวบ้นท่าน 
(คือพระเยซู)”  ในการกลา่วถอ้ยค าของพระเจา้ อิสยาหบ์อกว่า เราทุกคนลว้นท าผิดบาป 
เราทกุคนไดห้ลงเจิ่นไป  เขาพดูไวใ้นตอนอ่ืนๆว่า 
สิ่งผิดบาปทัง้หลายท่ีเราท าลงไปเป็นเหตใุหเ้ราถกูแยกจากพระเจา้ (อสย. 59:2) 
การฟ้องผิดนีเ้องเป็นเหตผุลหนึ่งที่ท าไมพระเจา้จึงดเูหมือนอยู่ห่างไกล  มีอปุสรรคกัน้ระหว่างพระเจา้กบัเรา 
ท าใหเ้ราไม่ไดส้มัผสัความรกัของพระองค ์

 

ในทางกลบักนั พระเยซูไม่เคยท าผิดเลย  พระองคด์ าเนินชีวิตที่สมบูรณแ์บบ  
จึงไม่มีสิ่งใดกีดขวางระหว่างพระองคก์บัพระบิดา  บนไมก้างเขนนัน้ พระเจา้ไดย้า้ยความผิดทัง้สิน้ของเรา 



(ความชั่วชา้ของเรา) ไปไวท้ี่พระเยซู (พระเจา้วางความบาปผิดชั่วชา้ของเราทัง้หมดลงบนพระองค”์) 
เพราะเหตนุีพ้ระเยซูจึงรอ้งออกมาบนกางเขนนัน้ว่า “พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค์ 
ท าไมพระองคท์รงทอดทิง้ขา้พระองค?์” (มก. 15:34) ในเวลานัน้ 
พระครสิตไ์ดร้บัเอาความบาปของทัง้โลกไวท้ี่พระองคเ์อง  พระองคเ์ป็นแกะของพระเจา้ที่มารบับาปแทนเรา 

 

การท่ีพระครสิตม์าตายแทนเรานี่เองจึงท าใหอ้ปุสรรคที่กัน้ระหว่างพระเจา้กบัเราถกูขจดัออกไปส าหรบัคนเ
หลา่นัน้ที่ยอมรบัและรบัเอาสิ่งที่พระเยซูท าเพื่อพวกเขา  จึงสง่ผลใหเ้รามั่นใจในการอภยับาปของพระเจา้ได ้ 
การฟ้องผิดของเราจะถูกยกออกไปเมื่อเราเชื่อและไวว้างใจในงานของพระครสิตท์ี่ตายแทนเราบนไมก้างเข
น  เราจึงมั่นใจไดว้่า เราจะไม่ถกูกลา่วโทษอีก  ดงัที่เปาโลกลา่วไวว้่า 
“เพราะฉะนัน้ไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูครสิต”์ (รม. 8:1)  
การท่ีพระคมัภีรบ์อกสิ่งเหลา่นีก้บัเราก็เป็นอีกเหตผุลหนึ่งที่เรามั่นใจไดว้่า เรามีชีวิตนิรนัดร ์ 
เพราะพระเยซูไดช้ าระหนีบ้าปของเราบนไมก้างเขนแลว้โดยการตายแทนเรา 

 

ความสมัพนัธ์ของเรา 

 

เช่นเดียวกบัที่อปุนิสยัใจคอของเราที่เปลี่ยนไป 
ความสมัพนัธท์ัง้กบัพระเจา้และคนอ่ืนๆของเราก็จะเปลี่ยนไปดว้ย  เราจะมีความรกัแบบใหม่ต่อพระเจา้ คือ 
พระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบรสิทุธิ์  ตวัอย่างเช่น เมื่อไดย้ินค าว่า “พระเยซู” 
จะมีผลต่ออารมณค์วามรูส้กึในใจไม่เหมือนเดิม  ก่อนมาเป็น 

ครสิเตียน เวลาผมฟังวิทยหุรือดโูทรทศัน ์แลว้มีคนมาเริ่มพดูถึงพระครสิต ์ผมจะปิดทนัที  
แต่หลงัจากกลบัใจมาเชื่อพระครสิต ์ผมจะเปิดเสียงดงัขึน้ เพราะท่าทีของผมต่อพระเจา้เปลี่ยนไปแลว้  
การหนัมาสนใจเรื่องต่างๆของครสิเตียนแสดงใหผ้มเห็นว่า หวัใจผมเปลี่ยนไปและไดร้บัการสรา้งใหม่ 
 
ท่าทีของเราต่อผูอ่ื้นก็เปลี่ยนไปดว้ย  ครสิเตียนใหม่ๆมกับอกผมว่า 
เดี๋ยวนีพ้วกเขาเริ่มสงัเกตเห็นใบหนา้ผูค้นบนทอ้งถนนและบนรถโดยสาร  ก่อนมาเจอพระครสิต ์
พวกเขาแทบไม่สนใจใครเลย แต่ตอนนีพ้วกเขารูส้ึกเป็นห่วงเป็นใยคนที่มกัจะดเูศรา้หมองและหลงหาย  
ความแตกต่างอย่างหนึ่งในบรรดาหลายๆสิ่งในชีวิตครสิเตียนช่วงแรกๆของผม คือ 
ท่าทีต่อครสิเตียนคนอ่ืนๆ  ผมมาเป็นครสิเตียนในสหรฐัอเมรกิาขณะที่ไดค้น้หาความจรงิอยู่นาน  
ช่วงวยัรุน่ผมไดเ้ขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด แต่ในใจผมไม่เคยสงบเลย และหวาดกลวัอนาคต  
เมื่อผมไดย้ินพระกิตติคณุและมอบชีวิตใหพ้ระครสิต ์มีคนบอกว่า ผมตอ้งไปโบสถท์ี่เชื่อในพระคมัภีร ์ 

ผมสงสยัว่าที่บา้นเกิดผมซึ่งมีประชากร 16,000 คนจะมีโบสถแ์บบนัน้หรือ!  ตอนผมอายรุาวๆสิบหกปี 



ผมไปรุกรานครสิตจกัรแห่งหนึ่งที่บา้นเกิด 
โดยไประบายสีบนกลอ่งดา้นนอกโบสถซ์ึ่งมีไฟอยู่เหนือพระคมัภีร ์ 
พระคมัภีรน์ัน้มีขอ้ความตอนหนึ่งที่โดนใจพวกท่ีก าลงัจบัจ่ายซือ้ของกนัในเมือง  
ผมเคยโทษพระเจา้เรื่องการตายของแม่ตอนผมอายหุา้ขวบ  
พระเจา้ไดน้ าผมกลบัไปยงัครสิตจกัรที่ผมเคยไปบกุรุกเมื่อตอนวยัรุน่  ที่นั่นไม่มีเพื่อนประเภทฮิปป้ี “เจ๋งๆ”  
แต่เมื่อไดรู้จ้กัพวกเขา ผมก็พบว่า พวกเขาเป็นคนน่ารกัและเปิดใจยอมรบัผม  
พวกเขาไม่ไดไ้วผ้มยาวเหมือนผมในตอนนัน้ 
แต่พระวิญญาณบรสิทุธิอ์งคเ์ดียวกนัที่อยู่ในใจผมก็อยู่กบัพวกเขาดว้ย  
และเราพดูคยุกนัเรื่องพระเยซูอย่างสนกุสนานมาก  อนัที่จรงิ ไม่ชา้ 
ผมก็เริ่มมีมิตรภาพลกึซึง้กบัครสิเตียนคนอ่ืนๆซึ่งผมไม่เคยรูม้าก่อนว่าจะเป็นไปได ้

 

ประการที่สอง เช่นเดียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่สงัเกตเห็นไดใ้นชีวิตเรา 
พระวิญญาณบรสิทุธิย์งัน าเราใหไ้ดส้มัผสัพระเจา้ภายในใจดว้ย  พระองคส์รา้งความเชื่อมั่นลกึๆในใจว่า 
เราเป็นลกูของพระเจา้: 

 

     15เหตวุ่าท่านไม่ไดร้บัน า้ใจทาสซึ่งท าใหต้กในความกลวัอีก แต่ท่านไดร้บัพระวิญญาณผูท้รงใหเ้ป็นบตุร 
       ของพระเจา้ ใหเ้ราทัง้หลายรอ้งเรียกพระเจา้ว่า <<อบับา>> คือพระบิดา 16พระวิญญาณนัน้เป็น 
       พยานรว่มกบัวิญญาณจิตของเราทัง้หลายว่า เราทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจา้ (รม. 8:15-16) 

 

ประสบการณท์ี่เราแต่ละคนรูอ้ะไรๆไดด้ว้ยสญัชาตญาณนัน้ย่อมแตกต่างกนัไป  
บางคนแทบไม่ค่อยรบัรูถ้ึงพยานของพระวิญญาณที่อยู่ในใจ 
ขณะที่คนอ่ืนๆรูส้กึชดัเจนถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสทุธิ์  เมื่อคนๆหนึ่งอทุิศตวัแด่พระเจา้ 
พยานของพระวิญญาณนีจ้ะชดัเจน  แต่ส าหรบัผูท้ี่ไม่ค่อยไดร้บัรูถ้ึงความรูส้ึกนัน้ 
ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีพระวิญญาณบรสิทุธิ์  
แต่พระวิญญาณบรสิทุธิไ์ม่ไดค้รอบครองทกุสว่นในชีวิตพวกเขา  
ยิ่งคณุเติมเต็มชีวิตดว้ยพระสญัญาของพระเจา้ ความสมัพนัธร์กันีก้็จะเหนียวแน่นขึน้  
ยิ่งคณุมอบตวัเองไวใ้นมือพระครสิตม์ากขึน้เท่าไร 
พยานของพระวิญญาณบรสิทุธิ์ก็จะยิ่งชดัเจนมากขึน้เท่านัน้ 

 

หลงัจากมาเป็นครสิเตียนแลว้ ผมกลบัจากอมริกาไปท าอาชีพประมง ท างานกบัพ่อบนเรือของพ่อ 
หวัใจผมไหลลน้ดว้ยความรกัของพระเจา้และรบัรูถ้ึงความรกัของพระองคท์ี่มีต่อผม  



ความรูส้กึมนัแรงมากจนผมรูส้กึพระวิญญาณบรสิทุธิ์เรา้ใจใหบ้อกพ่อว่า ผมรกัพ่อ  
จะว่าไปคณุตอ้งเขา้ใจถึงจิตใจคนองักฤษ โดยเฉพาะในครอบครวัเรา  ผมแทบไม่เคยไดย้ินค าว่า “รกัลกู” 
กบัหูตวัเองจากใครสกัคนในครอบครวัเลย  แต่ตอนนีผ้มก าลงัรูส้กึเหมือนว่า 
ผมตอ้งท าลายบางสิ่งที่เป็นมาตลอดหลายชั่วอายุคน นั่นคือการไม่รูจ้กับอกรกักนัและกนั  ผมกล่าวติดอ่าง 
ปากสั่นขณะบอกพ่อว่า “ผมรกัพ่อ จรงิๆนะครบั” 

 

หลงัจากนัน้ ผมรูส้ึกเหมือนตวัเองไดเ้อาชนะบางอย่างที่ครอบง าผม  
ผมพดูออกไปจากหวัใจและความรูส้กึในใจจรงิๆ  แมผ้มจะไม่ไดร้บัการตอบสนองจากพ่อแบบที่อยากเห็น 
แต่ผมรูว้่าพ่อก็รกัผม  ผมรูส้ึกมั่นคงและพกัสงบเมื่อรบัรูเ้ช่นนัน้  ผมรูว้่าพระบิดารกัผม และนั่นก็ส  าคญัที่สดุ  
ความรกัของพระเจา้ที่มีต่อเราไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเราจะท าอะไร ผมมั่นคงในความรกัของพระองค ์
และคณุก็ควรจะเป็นเช่นนัน้ดว้ย  การรบัรูถ้ึงพระเจา้แบบนี ้คือ พยานของพระวิญญาณของพระองค ์ 
คณุเป็นของพระองค ์และพระองคก์็เป็นของคณุ  คณุจึงสามารถพกัสงบในความมั่นใจนัน้ได ้

 

คารล์ ททัเทิล เป็นศิษยาภิบาลชาวอเมริกนัซึ่งมาจากครอบครวัที่บา้นแตกสาแหรกขาด  
วยัเด็กของเขาน่าเวทนามากเพราะถกูพ่อท ารา้ย  ครัง้หนึ่งหลงัจากมาเป็นครสิเตียนแลว้ คารล์ 
อยากไดย้ินว่า พระเจา้ตอ้งการบอกอะไรเขา  เขาจึงตดัสินใจออกไปต่างจงัหวดั  
ไปในที่ๆเขาจะอธิษฐานไดท้ัง้วนัโดยไม่ถกูขดัจงัหวะ  ดงันัน้ เมื่อมาถึง เขากเ็ริ่มอธิษฐาน  
แต่หลงัจากสิบหา้นาทีผ่านไป เขารูส้ึกว่าเขาไปไม่ถึงไหน  ขณะขบัรถกลบับา้น 
เขารูส้กึหดหู่และผิดหวงัมาก  เขาจึงขึน้ไปดแูซ็คคารี ลกูนอ้ยวยัสองเดือนของเขาที่ชัน้บน  
คารล์เขา้ไปในหอ้งแลว้อุม้ลกูขึน้มา  ขณะที่อุม้ลกูชายอยู่นัน้ 
เขารูส้กึถึงความรกัอนัเหลือเชื่อที่มีต่อทารกนอ้ยคนนีท้่วมทน้เขา้มาในใจ  
แลว้เขาก็เริ่มรอ้งไหแ้ละพดูกบัลกูว่า “แซ็คคาร”ี เขาพดู “พ่อรกัลกูนะ พ่อรกัลกูหมดหวัใจ 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ในชีวิตนี ้พ่อจะไม่มีวนัท ารา้ยลกู พ่อจะปกป้องลกูเสมอ จะเป็นพ่อของลกู จะเป็นเพื่อน 
จะดแูล ทะนถุนอมเลีย้งดลูกูตลอดไป และพ่อจะท าเช่นนีเ้สมอไปไม่ว่าลกูจะท าบาปอะไร หรือท าอะไรมา 
และไม่ว่าลกูจะหนัหลงัใหพ้ระเจา้หรือพ่อก็ตาม”  ทนัใดนัน้ คารล์รูส้กึว่า เขาอยู่ในออ้มกอดของพระเจา้ 
และพระเจา้ก็ก าลงับอกเขาแบบเดียวกนั  “คารล์ เจา้เป็นลกูพ่อนะ และพ่อก็รกัลกู ไม่ว่าลกูจะท าอะไร 
ไปไหน พ่อจะดแูล จดัเตรียม และจะน าทางลกูเสมอไป” 

 

ดว้ยวิธีนี ้พระวิญญาณบรสิทุธิ์ไดเ้ป็นพยานแกจ่ิตวิญญาณของคารล์ว่า เขาเป็นลกูของพระเจา้ (รม. 8:16) 
การรบัรูใ้นใจถึงความสมัพนัธท์ี่ถกูตอ้งกบัพระเจา้แบบนีเ้ป็นวิธีที่สามที่ใหค้วามมั่นใจแก่เราถึงความสมัพนั
ธก์บัพระเจา้ การอภยับาปจากพระองค ์ตลอดจนการมชีีวิตนิรนัดร ์ 



เรารูเ้พราะพระวิญญาณของพระเจา้เป็นพยานแก่เราทัง้จากภายนอก 
โดยผ่านการเปลี่ยนนิสยัใจคอและความสมัพนัธข์องเราอย่างต่อเนื่อง 
และโดยส่วนตวัผ่านความมั่นใจลกึๆว่า เราเป็นลกูของพระเจา้ 

ความคิดหลายอย่างในการศึกษาเรื่องนีม้าจากชัน้เรียน The Alpha Course โดยนิคกี กมัเบล  

ผมขอแนะน าหนงัสือของเขาที่ชื่อ Questions of Life (ค าถามแห่งชีวิต)  ฉบบัภาษาไทยจดัพิมพโ์ดย 

อลัฟาประเทศไทย 

ดดัแปลงโดย คีธ โธมสั 

Email: keiththomas@groupbiblestudy.com  

Website: www.groupbiblestudy.com 
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