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แกน่แท ้3  

ร่วมทางไปกบัพระเจา้ 

พระเจ้ามีความหมายอย่างไรต่อคุณ 

เมือ่คุณนึกถงึพระเจา้ คุณย่อมนึกถงึอะไร พระองคเ์ป็นเหมอืนลางสงัหรณ์ทีห่า่งไกลจากชวีติจรงิหรอืเปลา่ คุณอาจคิดวา่พระเจา้

หา่งไกล แต่จริงๆ แลว้พระองคไ์ม่ไดห้า่งไกล พระองคใ์กลช้ดิกวา่ทีคุ่ณคาดคิด กษตัรยิด์าวดิเคยกลา่วไวว้า่  

เพลงสดุดี 139:7-10 ขา้จะไปไหนถงึพน้พระวญิญาณ ขา้จะหนีไปไหนใหพ้น้พระพกัตร ์ถา้ขา้ขึ้นไปยงัสวรรค ์พระองคท์รงสถติ

ทีน่ ัน่ ถา้ขา้จะปูทีน่อนไวใ้นนรก ดูเถดิ พระองคท์รงสถติทีน่ ัน่ ถา้ขา้จะตดิปีกแสงอรุณ และพาํนกัทีท่อ้งทะเลไกลโพน้ แมถ้งึที่

น ัน่ หตัถข์องพระองคจ์ะนาํขา้ และหตัถข์วาของพระองคจ์ะยดึขา้ไว ้

แมใ้นยามทีเ่ราเหนิหา่งไปจากพระเจา้ พระองคจ์ะไมม่วีนัหา่งไกลจากเรา 

พระเจา้สถติอยู่ทกุหนทกุแหง่ นี่หมายความวา่พระองคอ์ยู่ทกุหนทุกแหง่ ในทกุเวลา ในสิง่สรา้งสรรคท์ ัง้ปวง  

ปทานุกรมไมโครซอฟเอนคารต์า ค.ศ.2005 

กจิการ 17:24-28 พระเจา้ผูท้รงสรา้งโลกกบัสิง่ท ัง้ปวงในโลก พระองคท์รงเป็นเจา้แหง่ฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก มไิดท้รงสถติ

ในวหิารทีม่อืมนุษยไ์ดส้รา้งไว ้การทีม่อืมนุษยน์มสัการพระองค ์หมายความวา่พระเจา้ประสงคส์ิง่หนึ่งสิง่ใดจากเขา ก็หามไิด ้

เพราะพระองคท์รงเป็นผูป้ระทานชีวติ และลมหายใจ และสิง่สารพดัแก่คนท ัง้ปวง พระองคท์รงสรา้งมนุษยท์กุชาติ สบืสาย

โลหติเดยีวกนั ใหอ้ยู่ท ัว่พื้นพภิพโลก ไดท้รงกาํหนดเวลาและเขตแดนใหเ้ขาอยู่ เพือ่เขาจะไดแ้สวงหาพระองค ์หากเขาจะคลาํหา 

ก็จะไดพ้บพระองค ์ดว้ยพระองคม์ทิรงอยู่หา่งไกลจากเราทกุคนเลย เรามชีวีติและไหวตวัและเป็นอยู่ในพระองค ์

มนุษยค์งไมค่่อยเขา้ใจพระเจา้และพลงัอนัไมรู่ส้ิ้นสุดของพระองค ์แต่ถา้คุณอยากทราบวา่พระเจา้เป็นอย่างไร ก็เพยีงแต่ดูทีพ่ระเยซู 

พระเยซูเป็นตวัแทนของพระเจา้ ผูซ้ึง่มายงัโลกเพือ่สรา้งสายสมัพนัธก์บัเรา และชี้ทางใหเ้ราพบพระเจา้ พระบดิาของพระองค ์ 

ยอหน์ 14:7 ถา้ทา่นรูจ้กัเราแลว้ ท่านก็จะรูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย ตัง้แต่นี้ไปทา่นก็รูจ้กัพระองค ์และไดเ้หน็พระองค์ 

คุณไดร้บัโอกาสน่าทึง่ทีจ่ะสรา้งสายสมัพนัธก์บัพระเจา้และพระเยซูเป็นสว่นตวั 

มีมิตรภาพกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว ผ่านพระเยซู  

ลองนึกดูวา่จะเป็นเช่นไร ถา้หากมเีพือ่นทีคุ่ณบอกเลา่ความในใจใหฟ้งัไดท้กุเรื่อง โดยไมต่อ้งกงัวลวา่เขาจะคิดวา่คุณเป็นคนแปลก 

ลองนึกถงึเพือ่นทีล่ว่งรูทุ้กสิง่ทกุอย่างเกี่ยวกบัตวัคุณ ท ัง้ทีด่แีละไมด่ ีแต่ยงัรกัคุณเหมอืนเดมิ เพือ่นทีเ่ป็นกาํลงัใจในยามย่อทอ้ 

แก่นแท้ 3: ร่วมทางไปกับพระเจ้
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เพือ่นทีช่่วยใหคุ้ณบรรลเุป้าหมายและความใฝ่ฝนัของคุณเอง เพือ่นทีห่ว่งใยมาก ความสุขในระยะยาวของคุณจงึมคีวามสาํคญัต่อเขา 

มากกวา่สภาพความเป็นอยู่ช ัว่ครู่ช ัว่ยามของคุณ เพือ่นผูม้อบคาํปรกึษา

ซึง่คุณไวว้างใจไดเ้สมอ เพราะคุณทราบวา่เขาเอาใสใ่จต่อความสุขของ

คุณ พระเยซูเป็นเพือ่นผูน้ี้ได ้คุณเชื่อมสมัพนัธภาพทีใ่กลช้ดิและอบอุ่น

กบัพระเจา้ได ้ผ่านพระองค ์ 

เช่นเดยีวกบัมติรภาพทีแ่น่นแฟ้นและย ัง่ยนืทีสุ่ด ซึง่เราตอ้งใหค้วามเอา

ใจใส่ 

ความรอดก่อใหเ้กดิมติรภาพดงักลา่ว ทวา่เป็นเพยีงจดุเริ่มตน้ พระเยซู

อยากใหเ้ราไดส้มัผสัชวีติที่สมปรารถนาและมคีวามสุข พระองคท์ราบวา่

ทางเดยีวทีจ่ะเป็นเช่นนัน้ได ้ก็คือการทีเ่รามสีายสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบั

พระองค ์ 

ความหมายของการนมัสการพระเจ้า 

คุณเคยชื่นชอบภาพยนตรห์รอืละครโทรทศัน ์และนึกถงึเรื่องราวหรือตวัละครจนลมืไมล่งบา้งไหม ถา้หากเรารกัพระเจา้สุดความคิด

จติใจ พระเจา้จะสถติอยู่ในความคิดของเรา เปรยีบเสมอืนภาพยนตรห์รอืละครโทรทศัน ์เมือ่เราเตมิเต็มชวีติเราดว้ยความรกัและการ

นมสัการพระเจา้ เราก็จะชื่นชอบความสาํนึกวา่พระองคส์ถติอยู่ในชวีติเรา และหนทางอนัเรน้ลบัของพระองค ์ 

ต่อไปนี้เป็นคาํจาํกดัความของคาํว่านมสัการ 

 การปฏบิตัิต่อบางคนหรอืบางสิง่โดยถอืวา่เป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ และใหค้วามเคารพนบัถอื โดยการอธิษฐานออ้นวอน 
และสกัการบูชา 

 การรกัและยกย่องนบัถอืบางสิง่หรือบางบคุคลอย่างมาก  

พระเจา้อยากใหค้วามรกัและการนมสัการพระองค ์เป็นสิง่ทีม่าจากใจจรงิ พระองคไ์มอ่ยากใหเ้รารูส้กึวา่เราตอ้งทาํตามความคาดหวงั

หรอืมาตรฐานสูงสง่ทางวญิญาณของใคร พระองคอ์ยากใหเ้ราสรา้งสายสมัพนัธก์บัพระองค ์ในทางทีไ่ดผ้ลสาํหรบัเรา และมี

ความหมายต่อเราเป็นสว่นตวั  

เราควรทราบวธิีบง่บอกความรกัทีเ่รามต่ีอพระเจา้ ในทางทีท่าํใหพ้ระองคพ์อใจ เมือ่เราสาํนึกวา่พระเจา้ไดอ้ะไรมากมายเพือ่เรา และ

สาํนึกวา่เราจาํเป็นตอ้งมพีระเยซู กา้วต่อไปก็คือการเขา้ใจวา่พระองคอ์ยากใหเ้ราแสดงความรกัทีม่ต่ีอพระองคอ์ย่างไร 

ต่อไปนี้เป็นวธิีการบางสว่นทีเ่ราสามารถบง่บอกถงึความรกัทีม่ต่ีอพระเจา้ 
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1) รกัและปฏบิตัิตามพระค าของพระองค ์

พระคาํของพระเจา้เป็นหลกัการดาํเนินชวีติอย่างมคีวามสุข เมือ่เราปฏบิตัติามพระคาํ พระองคก็์จะพอใจ พระองคส์ญัญาวา่จะมอบ

ผลประโยชนแ์ละสิง่ดีๆ  มากมายใหแ้ก่ผูท้ีต่ดิตามพระองคอ์ย่างใกลช้ดิ  

พระเยซูกลา่ววา่ ถา้เรารกัพระองค ์เราจะปฏบิตัติามบญัญตัขิองพระองค ์และเราเป็นเพือ่นของพระองค์ ถา้เราทาํตามทีพ่ระองคข์อ 

การเป็นเพือ่นคนหนึ่งของพระองคก็์เป็นเกยีรตอิย่างสูง เพราะในฐานะเพือ่นของพระองค ์เราก็มสีายสมัพนัธก์บัพระองคผู์ท้ีท่รงพลงั

ทีสุ่ดในโลก  

ยอหน์ 15:7 ถา้ทา่นยดึถอืในเรา และถอ้ยคาํของเราฝงัอยู่ในใจทา่น ทา่นจะขอสิง่ใดซึง่ทา่นปรารถนา ท่านก็จะไดส้ิง่น ัน้ 

2) เชือ่มสมัพนัธก์บัพระองคด์ว้ยการอธิษฐาน 

การมมีติรภาพทีด่กีบัใคร ก็ตอ้งใส่ใจดูแล ถา้คุณมเีพือ่นทีด่ ีคุณคงไมม่องขา้มเขาใช่ไหม นอกจากการทาํอะไรสนุกๆ ดว้ยกนัแลว้ 

คุณคงจะพูดคุยกนัเกี่ยวกบัวนัเวลาหรอืสปัดาหน์ ัน้ บอกเลา่

ความในใจ และเพลดิเพลนิกบัเรื่องตลกขบขนัทีเ่ลา่สู่กนัฟงั 

หรอืแลกเปลีย่นความเหน็ในเรื่องทีคุ่ณท ัง้สองสนใจ เราอาจมี

มติรภาพอย่างเงยีบๆ แต่มติรภาพจะแน่นแฟ้นขึ้น เมือ่ตดิต่อ

พูดคุยกนัพอสมควร 

พระเยซูตอ้งการตดิต่อพูดคุยกบัเราเช่นนี้ พระองคไ์มเ่พยีงแต่

อยากใหเ้ราตดิต่อพูดคุยกบัพระองค ์โดยบอกเลา่ปญัหา และ

ขอความช่วยเหลอืเทา่นัน้ แต่พระองคส์นใจทีจ่ะรบัฟงัดว้ยวา่

วนันัน้เป็นยงัไงบา้ง เราสนใจเรื่องใด อะไรทาํใหเ้รามคีวามสุข 

และสิง่ใดมคีวามสาํคญัต่อเรา ฯลฯ เราตดิต่อพูดคุยกบัพระ

เยซูเช่นนี้ ดว้ยคาํอธิษฐาน  

เยเรมีย ์29:13 เจา้จะแสวงหาเราและพบเรา เมือ่เจา้แสวงหาเราสุดใจ  

พระเยซูยงับอกดว้ยวา่ สิง่ใดทีเ่ราขอพระบดิาในนามของพระเยซู พระองคจ์ะมอบใหแ้ก่เรา พระเจา้เชดิชูพระเยซู และมอบนามแด่

พระองคท์ีเ่หนือกวา่นามอืน่ใด โดยทีท่กุผูทุ้กนามจะคุกเข่านมสัการพระองค ์ท ัง้ในสวรรค ์บนโลก และในขมุนรก นบัวา่เป็นอาํนาจ

มหาศาล นี่หมายความวา่ถา้เราตอ้งการใหบ้างสิง่เกดิขึ้น เราควรจะอา้งสทิธิ์ขอพลงัอาํนาจดงักลา่ว ผ่านนามของพระเยซู  

3) รบัฟงัเสยีงของพระองค ์

พระเยซูชื่นชอบทีจ่ะพูดคุยกบัเราดว้ย พระองคม์อีะไรบอกเลา่มากมาย ในฐานะเพือ่นของพระองค ์เราควรจะแน่ใจวา่เป็นการสนทนา

จากท ัง้สองฝ่าย โดยทีพ่ระเยซูมโีอกาสพูดคุยเช่นกนั 
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แบบพิธีการอธิษฐาน 

แบบพธิีการอธิษฐานนัน้งา่ยดาย เหมอืนการสนทนากนั เช่นการคุยทางโทรศพัท ์หรอืแชทออนไลน ์คุณมองไมเ่หน็อกีฝ่าย

หนึ่ง แต่คุณสือ่สารกบัเขาผ่านทางสายโทรศพัทห์รอืสญัญาณวทิยุ แลว้เขาก็ตอบกลบัมาในทางเดยีวกนั  

คู่สนทนาจะคิดอย่างไร ถา้คุณรีบพูดสิง่ทีต่อ้งการบอกเขาทางโทรศพัท ์แลว้วางหูโดยไมร่อคาํตอบ หรอืคุณสง่คาํถามไปให ้

เขา แลว้ลงชื่อออกจากระบบ ก่อนทีเ่ขาจะตอบกลบั หรอืคุณขอความเหน็ของเขาเกี่ยวกบับางเรื่อง แลว้ปิดโทรศพัทม์อืถอื 

ก่อนทีเ่ขาจะมโีอกาสตอบ ถา้หากคุณทาํเช่นนี้จนเป็นนิสยั บคุคลคนนัน้ก็คงหยุดตดิต่อสือ่สารกบัคุณไปเลย 

ทนีี้ลองนึกดูซวิา่พระเยซูคงรูส้กึอย่างไร ทกุครัง้ทีคุ่ณพูดคุยกบัพระองคแ์ต่หยุดการสนทนา ก่อนทีคุ่ณใหโ้อกาสพระองค์

ร่วมสนทนาดว้ย ความหมายของคาํวา่ "สนทนา" คือ "การพูดคุยระหวา่งบคุคลสองคนขึ้นไป เป็นการแลกเปลีย่นความคิด 

สาระ และอืน่ๆ"  

เหน็ไดช้ดัวา่การพูดคยุกนั และการแลกเปลีย่นความคิด เป็นการมอบให ้และการรบั ฉนัตัง้คาํถาม และคุณก็ตอบ คุณตัง้

คาํถาม และฉนัก็ตอบ ฉนัโตแ้ยง้คาํตอบของคุณ แลว้คุณก็ประชนั ในทีสุ่ดเราสรุปผลออกมาได ้นัน่เป็นการสนทนาวธิีหนึ่ง  

ดงันัน้ทาํไมจงึเป็นเรื่องแปลกทีจ่ะสนทนาตามปกตกิบัพระเยซู พระองคร์บัฟงัเสมอ พระองคเ์พยีงแต่รอใหคุ้ณเปิดโอกาส

ใหพ้ระองคไ์ดแ้ลกเปลีย่นความคิดบา้ง คุณอาจมคีาํถาม พระองคก็์อาจมคีาํตอบทีเ่หมาะเจาะ แต่คุณตอ้งไมไ่ปไหน และ

รอคอยคาํตอบ  

พระเยซูพูดออกเสยีงหรอืเปลา่ คาํตอบต่อคาํถามนัน้คงเป็นสิง่ทีต่อ้งคน้พบกนัเอง เมือ่คุณสมัผสัแลว้ คุณจะพบวา่การ

สนทนากบัพระเยซูนัน้น่าตดิอกตดิใจมาก เช่นเดยีวกบัการคุยทางโทรศพัท ์การสง่ขอ้ความ หรอืการแชทผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

4) มศีรทัธาในพระองค ์

พระเจา้ชื่นชอบเมือ่เรามศีรทัธาในพระองค ์ยิง่เราไวว้างใจพระองคม์ากขึ้นเทา่ไร พระองคก็์จะดูแลสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่อเรามาก

ขึ้นเทา่นัน้ 

พระองคอ์ยากใหเ้ราพกัพงิพระองค ์และกลา้ขอการปกป้องคุม้ครองในยามทีจ่าํเป็น และจดัหาปจัจยัใหเ้ราในยามทีข่ดัสน และ

มอบคาํตอบเมือ่เรามคีาํถามทีน่ึกสงสยัขอ้งใจ การไวว้างใจเทยีบเทา่กบัความศรทัธา พระคมัภรีก์ลา่ววา่เราไมม่ทีางทาํใหพ้ระเจา้

พอใจได ้โดยปราศจากศรทัธา ดงันัน้ถา้คุณตอ้งการใหพ้ระเจา้พอใจ ขอใหม้ศีรทัธาและไวว้างใจพระองคใ์นทกุสิง่ทุกอย่าง!  

หนา้ผา 

นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัพฤกษศาสตรก์ลุม่หนึ่งสาํรวจเทอืกเขาแอลป์ในถิน่ทรุกนัดาร เพือ่เสาะหาดอกไมพ้นัธุใ์หม่ วนัหนึ่งเขา

สอ่งกลอ้งเหน็ดอกไมท้ีห่ายาก งดงาม และประเมนิค่ามไิดท้างดา้นวทิยาศาสตร ์แต่ดอกไมข้ึ้นอยู่ในหุบเขาลกึ มหีนา้ผาสูงชนั

ขนาบขา้ง ตอ้งหย่อนเชอืกใหค้นลงไปเก็บ  
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มเีดก็ผูช้ายคนหนึ่งมองดูอย่างสนอกสนใจ เขาบอกเดก็คนนัน้วา่จะใหค่้าจา้งงาม ถา้เขาหย่อนตวัลงไปเก็บดอกไมน้ัน้มาให ้  

เดก็นอ้ยมองลงไปขา้งลา่ง แลว้บอกวา่ "เดีย๋วผมกลบัมา" ในไมช่า้เขาก็กลบัมา 

พรอ้มดว้ยชายร่างกาํยาํ เดก็ชายเดนิไปหานกัพฤกษศาสตร ์และกลา่ววา่ "ผม

จะลงไปเอาดอกไมใ้หคุ้ณ ถา้ชายคนนี้เป็นคนจบัเชอืกไว ้นี่พอ่ของผมเอง"  

เขามคีวามม ัน่ใจอย่างยิง่ในตวับดิาของเขา ผูซ้ึง่เขาเชื่อถอื 

พระบดิาในสวรรคอ์ยากใหเ้ราไวว้างใจพระองคจ์นถงึทีสุ่ด พระองคย์นิดทีีจ่ะ

แสดงใหเ้หน็ความสตัยซ์ือ่ของพระองค ์เราไวว้างใจไดว้า่พระองคจ์ะยดึเหนี่ยว

เราไว ้ในยามเราอยู่บนหนา้ผา  

ผูป้ระพนัธนิ์รนาม 

เมือ่เรามศีรทัธาในพระเจา้ เราทราบวา่ถา้มอีะไรผดิไป ก็คงมเีหตผุลและจดุมุง่หมายทีเ่ป็นเช่นนัน้ เราหนัไปยดึม ัน่ในคาํสญัญาที่

พระองคใ์หไ้ว ้ในโรม 8:28 วา่ทกุสิง่จะลงเอยดว้ยด ีพระองคอ์ยากใหเ้ราไวว้างใจพระองค ์เมือ่สิง่ต่างๆ ยํา่แย่ 

ขอ้ความท่ีหยบิยกมาจาก เชลยการสรรเสริญ 

เชา้วนัหนึ่งผมขึ้นรถจะขบัไปทาํงาน แต่รถไมย่อมสตารท์ ในกองทหารไมม่ขีอ้แกต้วัใดๆ ทีไ่ปทาํงานสาย ผมกลา่ววา่ "ผมนัง่อยู่

ตรงนี้ พระองคค์งอยากใหผ้มเรยีนรูอ้ะไรสกัอย่าง ผมขอบคุณทีร่ถสตารท์ไม่ตดิ” 

อกีไมน่านก็มคีนเดนิมาและช่วยผมสตารท์รถจนตดิ  

เชา้วนัต่อมาก็เกดิขึ้นอกี "ขอบคุณพระองค ์ผมทราบวา่พระองคม์เีหตผุลดีๆ  ที ่ผมตอ้งนัง่รออยู่ทีน่ี่ ผมขอสรรเสรญิพระองค์

อย่างมคีวามสุข" ในทีสุ่ดผมก็สตารท์รถจนตดิ  

ต่อมาผมเอารถไปทีอู่่ทหาร ผมเลา่ปญัหาใหฟ้งั เขากลา่ววา่ "ขอโทษครบั แต่ช่างซอ่มรถเกดิหวัใจวาย นอนพกัฟ้ืนอยู่ที่

โรงพยาบาล ผมไมอ่ยากจะพูดเลย แต่คุณคงตอ้งเอารถไปเขา้อู่ขา้งนอก" เขามใีบหนา้ทีก่งัวล เมือ่พูดเช่นนัน้ "เขารูว้า่ช่างของ

เรานอนอยู่โรงพยาบาล เขาจะคิดเงนิแพงมากแน่ๆ เขาทาํแบบนัน้กบัคนอืน่ๆ ทีผ่มสง่ไปหาเขา"  

ขณะขบัรถไปที ่"อู่ขา้งนอก" มเีสยีงกระซบิวา่ "แย่นะทีช่่างอู่รถขา้งนอกเอาเปรยีบทหารแบบนี้"  

ผมขบัไลค่วามคิดนัน้ไป แลว้ขอบคุณทีพ่ระองคบ์นัดาลใหเ้หตกุารณ์นี้ เกดิประโยชนต่์อผมเอง ผมกลา่ววา่ "ผมทราบวา่

พระองคม์สีว่นในเรื่องนี้ ผมขอสรรเสรญิพระองค"์  

ผมขบัรถเขา้อู่ ผูจ้ดัการเดนิมาหา แลว้ถามดว้ยแววตาวา่ "มอีะไรใหช่้วยไหมครบั"  

ผมอธิบายปญัหาใหฟ้งั เขาเอ่ยถงึสิง่ต่างๆ ที ่“อาจเป็นปญัหา”  
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"เราเปลีย่นอะไหลน่ัน้ทีน่ี่ไม่ได ้เราตอ้งส่งรถไปทีร่า้นอืน่ อย่างไรก็ตาม นัน่อาจไมใ่ช่ปญัหา เราอาจจะตอ้งทาํอย่างอืน่ อาจมี

ปญัหาหลายอย่าง แต่เราจะหาใหพ้บ" 

“ใชเ้วลานานไหม"  

เขายิ้มแลว้บอกวา่ "ขอโทษครบั ผมไมรู่จ้รงิๆ สุดแลว้แต่ปญัหา"  

ผมนึกถงึค่าบรกิารกอ้นใหญ่ทนัท ี 

"ค่าใชจ้่ายประมาณเทา่ไร"  

"ขออภยั ผมไมท่ราบจรงิๆ วา่เทา่ไร"  

ช่างทีอู่่ทหารพูดถกู เขาพรอ้มทีจ่ะเอาเปรยีบผมสุดๆ เลย "ขอบคุณทีพ่ระองคม์เีหตผุลดีๆ  ถงึเป็นเช่นนี้"  

ผมตกลงวา่จะเอารถกลบัมาตอนเชา้วนัรุ่งขึ้น แลว้ฝากไวจ้นกวา่เขาจะซอ่มเสร็จ  

ผมพยายามสตารท์รถ ในทีสุ่ดก็ติด แลว้ผมก็เขา้เกยีรจ์ะขบัออกไป ตอนนัน้เองผูจ้ดัการเขา้มาควา้แขนผม "เดีย๋วครบั! ผมคิด

ไดแ้ลว้วา่ปญัหาอาจเป็นอะไร ช่วยปิดเครื่องหน่อยครบั!"  

เขาเปิดกระโปรงรถ แลว้เอาไขควงจิ้มตรงนัน้ตรงนี้ อกีสองสามนาท ีเขาบอกวา่ "ลองตดิเครื่องดูครบั"  

ผมเหยยีบคนัเร่ง แลว้เครื่องยนตส์ง่เสยีง ราวกบัเป็นรถคนัใหม ่ 

"เยีย่มมาก เทา่ไหร่ครบั"  

"ไมเ่ป็นไรครบั ผมยนิดช่ีวย"  

พระองคพ์ูดกบัจติใจผมอกีครัง้วา่ "ลูกรกั เราอยากใหเ้จา้รูว้า่ ชวีติเจา้อยู่ในอุง้มอืเรา เจา้ไวว้างใจเราไดทุ้กอย่าง เมือ่เจา้ขอบคุณ

เราในทกุสถานการณ ์เจา้จะเหน็วา่เราจะจดัการดูแลรายละเอยีดปลกีย่อยในชวีติเจา้"  

เมอรล์นิ คาโรเทอร ์จากเรือ่ง เชลยการสรรเสรญิ 

5) การรกัผูอ้ืน่ 

ผลดจีากการมมีติรภาพกบัพระเยซูก็คือ จะช่วยใหคุ้ณม ัน่ใจยิ่งขึ้น ในมติรภาพทีคุ่ณมกีบัผูอ้ืน่ คุณแบ่งปนักบัผูอ้ืน่จากใจไดม้าก

ขึ้น ใน มทัธิว 25:35-40 พระเยซูบอกเลา่ตวัอย่างแนวปฏบิตั ิวา่การมอบความรกัแก่ผูอ้ืน่ และทาํอะไรใหก้บัผูอ้ืน่ดว้ยนํา้ใจ ก็

เหมอืนการทาํเช่นนัน้ใหก้บัพระเยซู  

มทัธิว 25:35-40 ‘เพราะวา่เมือ่เราหวิ ทา่นจดัหาอาหารใหเ้รากนิ เรากระหายนํา้ ทา่นใหเ้ราดืม่ เราเป็นแขกแปลกหนา้ ทา่น
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ตอ้นรบัเรา  

‘เราตวัเปลา่ ทา่นใหเ้สื้อผา้เรานุ่งห่ม เมือ่เราเจบ็ป่วย ทา่นมาเยีย่มเรา เมือ่เราถกูจองจาํ ทา่นมาเยีย่มเรา' 

บรรดาผูช้อบธรรมจะทูลวา่ `ทีข่า้เหน็พระองคห์วิ และจดัอาหารมาถวายพระองคเ์มือ่ไร หรอืทรงกระหายนํา้ และถวายให ้

พระองคด์ืม่เมือ่ไร 

‘ทีข่า้เหน็พระองคเ์ป็นแขกแปลกหนา้ และตอ้นรบัพระองคเ์มือ่ไร หรือพระกายเปลา่ และสวมฉลองพระองคใ์หเ้มือ่ไร 

‘ทีข่า้เหน็พระองคป์ระชวร หรอืถกูจองจาํ และไดม้าเฝ้าพระองคเ์มือ่ไร' 

แลว้จอมกษตัรยิจ์ะตรสัตอบเขาวา่ `เราบอกความจรงิแก่ทา่นวา่ ซึง่ท่านไดก้ระทาํแก่ผูต้ํา่ตอ้ยคนใดคนหนึ่งในพวกพีน่อ้ง ก็

เหมอืนไดก้ระทาํแก่เราดว้ย' 

เมือ่นึกถงึช่วงเวลาทีพ่ระเยซูอยู่บนโลก คุณนึกถงึคุณสมบตัโิดดเด่นอะไรบา้ง คุณนึกถงึความรกัและความเหน็ใจ หรอืความ

ถอ่มตน ในการทีพ่ระองคย์อมเป็นผูท้ีไ่มม่ชีื่อเสยีงเรยีงนาม บางทคีุณอาจนึกถงึการทีพ่ระองคใ์หอ้ภยั พระเจา้ชอบใหเ้รา

เลยีนแบบวสิยัของพระเยซู นัน่เป็นทางหนึ่งทีเ่ราแสดงออกถงึความรกัทีม่ต่ีอพระองค ์ผลพลอยไดม้หาศาลจากการทาํเช่นนี้ก็

คือ เรามกัจะพบวา่ชวีติเราเตมิเต็มดว้ยความสุขสว่นตวัมากขึ้น เพราะเมือ่เราพยายามปรบัปรุงชวีติของผูค้นรอบขา้ง ชวีติของ

เราเองก็ดขีึ้นดว้ย 

อาหารกลางวนักบัพระเจา้ 

ครัง้หนึ่งมเีดก็ชายผูท้ีอ่ยากจะพบกบัพระเจา้  เขารูว้า่ตอ้งเดนิทางไกลมากกวา่จะถงึทีซ่ึง่พระเจา้พาํนกัอยู่  เขาจงึเอาขนมและนํา้

ผลไมส้องสามขวดใสก่ระเป๋า แลว้เริ่มออกเดนิทาง 

เขาเดนิจากบา้นไปไดเ้พยีงสองสามช่วงตกึ  เขาพบกบัชายชราคนหนึ่งในสวนสาธารณะ  ชายชราคนนัน้นัง่อยู่ขา้งสระนํา้ กาํลงั

ใหอ้าหารนก 

เดก็ชายนัง่ลงขา้งๆ เขาเปิดกระเป๋าหยบินํา้ผลไมอ้อกมาดืม่  เขาสงัเกตเหน็วา่ชายชราดูทา่ทางหวิ  เดก็ชายจงึยืน่ขนมให ้

ชายชรารบัไวด้ว้ยความขอบคุณ พรอ้มกบัยิ้มตอบ รอยยิ้มของเขาช่างน่าจดจาํ จนเดก็ชายอยากจะเหน็อกีครัง้  เขาจงึยืน่นํา้

ผลไมใ้หด้ืม่ 

ชายชรายิ้มใหเ้ขาอกีครัง้หนึ่ง เดก็ชายดใีจมาก! เขาท ัง้สองนัง่อยู่ทีน่ ัน่ตลอดท ัง้บา่ย ทานอาหาร และส่งยิ้มใหก้นั แต่แทบไมไ่ด ้

พูดคุยกนัเลย 

พอเริ่มจะมดื เดก็ชายรูส้กึวา่เขาเหนื่อย จงึลกุขึ้น เดนิจากไป แต่เมือ่เดนิจากไปไดเ้พยีงสองสามกา้ว เดก็ชายหนัหลงั วิง่กลบัไป

หาชายชรา และกอดเขา ชายชรายิ้มหนา้บาน 
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เมือ่เดก็ชายกลบัถงึบา้น  คุณแม่ประหลาดใจทีลู่กชายมใีบหนา้ชื่นบาน “วนันี้หนูไปทาํอะไรมา ถงึไดม้คีวามสุขมาก” คุณแมถ่าม    

“ผมกนิอาหารกลางวนักบัพระเจา้ครบั” เดก็ชายตอบ แต่ก่อนทีคุ่ณแมจ่ะพูดต่อ เดก็ชายกลา่วเสรมิวา่ “แมรู่ไ้หมครบั? ทา่นมี

รอยยิ้มวเิศษทีสุ่ดเทา่ทีผ่มเคยเหน็มา!”   

ในขณะเดยีวกนั ชายชราก็มสีหีนา้สดชื่นเบกิบาน เมือ่กลบัถงึบา้น ลูกชายฉงนใจทีเ่หน็ใบหนา้เป่ียมดว้ยสนัตสุิขของพอ่ เขาถาม

ขึ้นวา่ “พอ่ครบั วนันี้ไปทาํอะไรมาถงึมคีวามสุขมาก”   

“พอ่นัง่กนิขนมกบัพระเจา้ในสวนวนันี้” ชายชราตอบ แต่ก่อนทีลู่กชายจะมโีอกาสพูดต่อ เขาเสรมิวา่ “รูไ้หม? ทา่นอายุนอ้ยกวา่ที่

พอ่คาดไวม้ากทเีดยีว” 

บอ่ยครัง้เราหมิน่ค่าพลงัการสมัผสั รอยยิ้ม ถอ้ยคาํทีแ่สดงนํา้ใจ การรบัฟงัผูอ้ืน่ คาํชมเชยจากใจจรงิ หรอืทา่ทเีลก็ๆ นอ้ยๆ ที่

บง่ถงึความหว่งใย ซึง่ลว้นแต่มแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลใหใ้ครสกัคนมวีนัทีสุ่ขสดชื่นเป็นพเิศษ หรอืแมแ้ต่ช่วยเปลีย่นชวีติใครสกัคน

ใหห้นัเหไปในทางทีด่ ี

จุดพลงั ชดุที ่3 เลม่ที ่8 สงิหาคม ค.ศ.2002 

6) การใสใ่จทีจ่ะท าใหพ้ระองคพ์อใจ มากกวา่การเอาใจเพือ่น 

เมือ่เราเอาใจใสใ่ครสกัคนจรงิๆ เราก็ใสใ่จทีจ่ะทาํใหเ้ขามคีวามสุข มากกวา่ภาพลกัษณข์องตนเอง นัน่อาจหมายถงึการพูดหรอื

ทาํบางสิง่ทีไ่มค่่อยแจว๋หรอืไมเ่ป็นทีน่ิยมนกัในหมูเ่พือ่นๆ หรอืคนรูจ้กัมกัคุน้ 

สมมตุวิา่เพือ่นๆ กาํลงัลอ้เลยีนคนทีโ่ดดเดีย่ว เป็นเดก็เมพ หรอืคนทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในแวดวงกบัใคร คุณอาจนิ่งเฉยและปลอ่ยให ้

เกดิขึ้น หรอืไมก่ย็นืหยดัแทนคนๆ นัน้ แลว้บอกเพือ่นวา่อย่าไปแกลง้เขา บางทเีพือ่นอาจไมฟ่งั หรอืเขาอาจเหน็คุณเป็น “คน

เชยๆ” ไปดว้ย แต่ถา้พระเยซูมคีวามสาํคญัต่อคุณมากขนาดนัน้ คุณก็จะพยายามทาํสิง่ทีพ่ระองคค์ิดวา่แจว๋ ไมว่า่เพือ่นๆ จะคิด

อย่างไรก็ตาม 

แน่นอนวา่การทาํเช่นนัน้ไมใ่ช่เรื่องงา่ย แต่เมือ่คาํนึงถงึสิง่ทีพ่ระ

เยซูยอมทาํเพือ่เรา นัน่ช่วยใหคุ้ณอยากมคีวามกลา้หาญเพือ่

พระองคเ์ช่นกนั และปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นเช่นเดยีวกบัทีพ่ระเยซูคง

ปฏบิตัต่ิอเขา 

พระเยซูโปรดปรานเมือ่เรายนิดทีาํสิง่ทีผู่อ้ืน่อาจคิดวา่เป็นเรื่อง

แปลกๆ เพยีงเพราะเราทราบวา่พระองคอ์ยากใหเ้ราทาํเช่นนัน้ 

หรอืนัน่จะช่วยใหเ้ราใกลช้ดิกบัพระองคย์ิง่ขึ้น  
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7) แสดงความขอบคณุ 

ลองนึกถงึใครทีส่าํคญัต่อคุณมาก ไมว่า่จะเป็นพอ่แม ่พีน่อ้ง หรอืเพือ่นสนิท ฯลฯ คุณจะทาํอย่างไรเมือ่พบวา่เขาตกอยู่ใน

อนัตรายอย่างยิง่ เป็นไปไดว้า่เขาอาจเสยีชวีติ แลว้คุณพบวา่มคีนช่วยชวีติเขาไว ้คุณจะขอบคุณคนทีช่่วยชวีติของเขาไดอ้ย่างไร 

คุณจะรูส้กึอย่างไรเกี่ยวกบัคนๆ นัน้ เมือ่คิดอย่างนี้แลว้ คุณอาจเขา้ใจความรูส้กึทีค่วรจะมต่ีอพระเจา้ 

พระเจา้สง่พระเยซูมาช่วยกอบกูช้วีติคุณ (รวมท ัง้ชวีติของคนทีคุ่ณรกัและหว่งใย) พระองคป์ลอ่ยใหพ้ระเยซูทนทรมานและตาย

อย่างทารุณ ในการทาํเช่นนัน้ เมือ่เราแสดงความขอบคุณต่อพระเจา้ เราไมเ่พยีงแต่ระลกึถงึการเสยีสละอนัยิง่ใหญ่นี้ แต่เรายงั

ระลกึถงึสิง่ต่างๆ ทีพ่ระองคท์าํใหเ้ราทกุวนั เพือ่ช่วยใหช้วีติเราดขีึ้น  

ลองนึกภาพเหตกุารณ ์โจเป็นเพือ่นของคุณ คุณทราบวา่โจ

โปรดปรานเรอื คุณจงึใชเ้วลาวา่งและวนัหยุดเป็นเวลาหลาย

เดอืน เพือ่สรา้งเรอืจาํลอง แลว้ในวนัเกดิของเขา คุณมอบเรอื

ลาํนัน้เป็นของขวญั โจรบัไว ้มองดูสกัครู่ พูดวา่ "ขอบใจ" วาง

ไว ้และหนัไปสนใจอย่างอืน่ นัน่ไม่ใช่การ "ขอบคุณ" ที่

น่าชื่นชมนกั ใช่ไหม คุณคงคิดวา่คุณเสยีเวลาไปเปลา่ๆ แต่

พระเจา้จดัเตรยีมหลายสิง่หลายอย่างไวใ้หเ้รา ในช ัว่ชวีติของ

เราบนโลก พระองคม์องดูจติใจเรา และทราบวา่สิง่ใดมี

ความสาํคญัต่อเรา เมือ่พระองคต์อบคาํอธิษฐาน และมอบใหต้ามทีเ่ราขอ ก็เป็นเรื่องงา่ยทีจ่ะขอบคุณพระองคต์อนนัน้ แต่

บางคร ัง้เราลมืนึกถงึการทีพ่ระองคท์ุม่เทความใสใ่จ และตระเตรยีมของขวญัดงักลา่ว 

แลว้การทีพ่ระองคแ์สดงความรกัและความหว่งใยในแต่ละวนัละ่ บางคร ัง้เราถอืวา่เป็นเรื่องปกตธิรรมดา แต่มอีะไร

นานบัประการทีเ่ราควรจะนมสัการและสรรเสรญิพระเจา้ 

ต่อไปนี้เป็นขอ้พระคมัภรีบ์างสว่นทีช่่วยใหเ้หน็วา่พระเจา้โปรดปรานคาํสรรเสรญิของเรามากเพยีงใด  

เพลงสดุดี 100:4 เขา้มาเฝ้าพระองคด์ว้ยการขอบคุณ และเขา้สูพ่ระนิเวศของพระองคด์ว้ยการสรรเสริญ ขอบพระคุณ

พระองค ์อาํนวยพระพรแด่นามของพระองค ์

เอเฟซสั 5:20 ขอบพระคุณพระเจา้ คือพระบดิา สาํหรบัสิง่สารพดัเสมอ ในนามพระเยซูครสิต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

1 เธสะโลนิกา 5:18 ขอบพระคุณในทกุสิง่ เพราะนี่แหละเป็นนํา้พระทยัของพระเจา้ ในพระเยซูครสิต ์เพือ่ทา่นท ัง้หลาย 

ฮบีรู 13:15 เหตฉุะนัน้ ใหเ้ราถวายคาํสรรเสรญิเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจา้ตลอดไป คือผลจากรมิฝีปากทีข่อบคุณพระนาม

ของพระองค ์
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การย าเกรงพระเจ้าหมายถึงอะไร 

การยาํเกรงพระเจา้หมายถงึการแสดงเคารพนบัถอืพระองค ์รวมท ัง้การทาํใหพ้ระเจา้พอใจ และเลอืกเสน้ทางชวีติทีคุ่ณทราบวา่

พระองคเ์หน็ชอบดว้ย  

คุณอาจมใีครในชวีติทีคุ่ณยกย่องมาก ไมว่า่จะเป็นพี ่เพือ่น แฟน ครูอาจารย ์หรอืทีป่รึกษา เมือ่อยู่กบัคนๆ นี้ คุณอาจรูส้กึวา่

อยากทาํตวัใหเ้ขาชื่นชอบ หรอืพูดในสิง่ทีเ่ขาเหน็ดว้ย เราควรจะเป็นเช่นนี้กบัพระเจา้  

นี่หมายความวา่คุณจะไมโ่กหก เพราะถงึแมไ้มม่ใีครทราบ แต่พระเจา้ลว่งรู ้คุณไมโ่กงเมือ่ทาํขอ้สอบ เพราะถงึแมว้า่ครูผูส้อนคง

ไมท่ราบ แลว้คุณไดค้ะแนนด ีแต่คุณทราบวา่พระเจา้จะไมพ่อใจในตวัคุณ คุณไมแ่ย่งชงิสิง่ทีไ่ม่ใช่ของคุณถงึแมว้า่ไมม่ใีครจบั

ตาดู เพราะคุณทราบวา่พระเจา้มองเหน็ ถา้หากคุณยาํเกรงพระเจา้ คุณจะใชช้วีติดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต  

ความซ่ือสตัยส์ุจริต คือการยดึม ัน่ในหลกัการดว้ยใจแน่วแน่ เป็นการมคีุณสมบตัแิละยดึถอืหลกัคุณธรรมดว้ยใจม ัน่คง 

การยาํเกรงพระเจา้ไมไ่ดเ้กี่ยวกบัการรบัโทษ เมือ่กระทาํสิง่ทีไ่มด่ ีแต่เป็นการยอมรบัวา่คุณถกูสรา้งขึ้นมาโดยพระผูส้รา้งผู ้

ยิง่ใหญ่ ซึง่มอบหลกัการทีพ่ระองคค์าดหมายใหคุ้ณดาํเนินชวีติตาม ถา้คุณไมท่าํเช่นนัน้ บอ่ยครัง้ก็จะเกดิผลกระทบ  

ตวัอย่างทีเ่หมาะกบัเรื่องนี้ คือเรื่องของอานาเนียกบัสปัฟีราในพระคมัภรี ์เป็นเรื่องงา่ยๆ วา่ ครสิเตยีนสมยัแรกในหมูผู่ม้คีวาม

เชื่อทีเ่ยรูซาเลม็ ขายทรพัยส์นิและมอบเงนิใหแ้ก่สาวก อานาเนียกบัภรรยาชื่อสปัฟีรา กลายเป็นครสิเตยีน และตดัสนิใจทาํ

ตามนัน้ เขาขายทรพัยส์นิ แลว้นาํเงนิมาใหอ้คัรสาวก แต่เขาไมซ่ือ่สตัย ์ 

เขาตดัสนิใจเก็บเงนิไวส้ว่นหนึ่ง แลว้โกหก เขาบอกวา่ใหเ้งนิท ัง้หมด ในเมือ่ไมไ่ดเ้ป็นเช่นนัน้  

คุณคิดวา่พระเจา้คงไมพ่อใจหรอื ถา้เขาตดัสนิใจมอบเงนิสว่นหนึ่งแก่อคัรสาวก และเก็บเงนิทีเ่หลอืไว ้พระองคค์งไมว่า่อะไร 

พระเจา้ยนิดรีบัสิง่ใดก็ตามทีเ่ราเต็มใจมอบให ้แต่เขากลบัไม่ซือ่สตัย ์และพยายามฉอ้โกงพระเจา้ ซึง่เป็นเครื่องบง่บอกอย่างเหน็

ไดช้ดัวา่เขาไมย่าํเกรงพระเจา้  

สาเหตทุีเ่ขาโกหกนัน้ไมแ่น่ชดั เขาอาจคิดวา่เขาจะเป็นทีน่บัถอื ไมใ่ช่เฉพาะในหมู่อคัรสาวก แต่ในหมูค่ริสเตยีนคนอืน่ๆ ดว้ย ถา้

เขาอา้งวา่เขาใหเ้งนิทัง้หมด เมือ่อานาเนียนาํเงนิมามอบให ้เปโตรกลา่ววา่ "อานาเนีย เหตไุฉนซาตานจงึทาํใหใ้จเจา้เต็มไปดว้ย

การมสุาต่อพระวญิญาณบริสุทธิ์ และทาํใหเ้จา้เก็บค่าทีด่นิสว่นหนึ่งไว ้เหตใุดเจา้ถงึทาํเช่นนัน้ เจา้มไิดม้สุาต่อมนุษย ์แต่ไดม้สุา

ต่อพระเจา้" 

เขานึกวา่เขาเพยีงแต่โกหกมนุษย ์แต่ทีจ่ริงแลว้เขาโกหกพระเจา้ มอีะไรเกดิขึ้นในเวลาต่อมา เขาตอ้งเสยีชวีติ ในช ัว่พรบิตา  

นี่เป็นตวัอย่างผลกระทบทีรุ่นแรงสุดๆ พระเจา้คงไมเ่ข่นฆ่าคุณหรอก ถา้คุณโกหกแค่คร ัง้เดยีว แต่พระเจา้ใชเ้รื่องนี้ เป็น

แบบอย่างแก่ครสิเตยีนท ัง้หลาย พระคมัภรีก์ลา่ววา่เกดิความยาํเกรงแพร่กระจายไป ในหมูผู่ม้คีวามเชื่อ และทกุคนทีไ่ดย้นิเรื่อง

นี้  
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แต่เราไมไ่ดย้าํเกรงพระเจา้ เพยีงเพราะวา่กลวัผลตามมา ความยาํเกรงพระเจา้มผีลประโยชนม์ากมาย ถา้เราเป็นครสิเตยีนทีม่ี

สตปิญัญา เราก็ควรจะระลกึไว ้

เพลงสดุดี 111:10 ความยาํเกรงพระองคเ์ป็นบอ่เกิดของสติปญัญา บรรดาผูท้ีป่ฏบิตัิตามพระบญัญตัิ ก็มคีวามเขา้ใจด ี

การสรรเสรญิพระเจา้ดาํรงอยู่ในใจเขาเป็นนิจ 

สุภาษิต 1:7 ความยาํเกรงพระองคเ์ป็นบอ่เกิดของความรู ้สว่นคนโงย่่อมดูหมิน่ปญัญาและคาํส ัง่สอน 

สุภาษิต 10:27 ความยาํเกรงพระองค ์ยดืชีวติใหย้าวนาน แต่เดอืนปีของคนช ัว่รา้ยนัน้จะส ัน้เขา้ 

สุภาษิต 14:26 ความยาํเกรงพระองคท์าํใหผู้ค้นอยู่อย่างม ัน่คง ลูกหลานของเขาจะมทีีห่ลบภยั 

สุภาษิต 22:4 บาํเหน็จของความถอ่มตนและความยาํเกรงพระองค ์คือความม ัง่คัง่ เกียรต ิและชีวติ 

คุณเหน็ไหมวา่การยกย่องนบัถอืพระองค ์และทาํสิง่ทีพ่ระองคพ์อใจ สามารถช่วยใหช้วีติของคุณดขีึ้น ในฐานะทีเ่ป็นครสิเตยีน  

ใกล้ชิดพระเยซูมากขึ้น 

พระเยซูอยากใหเ้ราชดิใกลพ้ระองคม์ากขึ้น เราอาจรูส้กึหา่งเหนิพระองคบ์า้งเป็นคร ัง้คราว นี่เองพระองคถ์งึปลอ่ยใหเ้ราประสบ

ช่วงทีย่ากลาํบากในชวีติบา้ง เพือ่ช่วยใหร้ะลกึวา่เราขาดพระองคไ์มไ่ด ้แต่เราไมจ่าํเป็นตอ้งประสบความยากลาํบาก ถงึจะมคีวาม

ใกลช้ดิหรอืรูส้กึใกลช้ดิพระองค ์เราใกลช้ดิพระองคไ์ดทุ้กเมือ่  

สายสมัพนัธแ์ละมติรภาพทีม่กีบัพระเยซูนัน้ เป็นดุจการเดนิทาง ไมใ่ช่

จดุหมายทีถ่งึแลว้ก็ถงึเลย สายสมัพนัธท์ีม่กีบัพระองคอ์าจเป็นเหมอืน

ความสมัพนัธอ์ืน่ๆ บางคร ัง้คุณรูส้กึชดิใกลก้บัเพือ่นๆ บางคร ัง้ก็ไมรู่ส้กึ

ใกลช้ดิ บางคร ัง้ลุม่ๆ ดอนๆ  บางคร ัง้ก็ราบรื่นด ีแมว้า่สายสมัพนัธก์บัพระ

เยซูอาจจะไมเ่พยีบพรอ้มเสมอไป แต่ไมไ่ดห้มายความวา่คุณควรยอมแพ ้

หรอืเลกิพยายามทีจ่ะใกลช้ดิกบัพระองค ์

ระลกึไวว้า่พระองคจ์ะอยู่เคียงขา้งเราเสมอ ไมว่า่จะเกดิอะไรขึ้น 

พระเยซูไมล่ม้เลกิในตวัคณุ! พระองคร์กัคุณเสมอ ถา้คุณหลงไป พระองคจ์ะรอคอยใหคุ้ณกลบัมาหาพระองค ์แมว้า่คุณ

มองขา้มหรอืละลมืพระองคไ์ป แต่พระองคก็์ทราบวา่ยิ่งคุณใกลช้ดิกบัพระองค ์คุณก็จะยิง่มสีนัตสุิขของพระองคม์ากขึ้น 

ทา่มกลางความยากลาํบากหรอืความสบัสนใดๆทีป่ระสบ คุณจะมคีวามชื่นชมยนิดแีละความหมายในชวีติมากขึ้นดว้ย 


