


ฉันรู้สึกไร้ค่า
โดย พัันธกิิจมานาประจำาวััน

เหม่่ ยหลิิ งถูู กขอ ใ ห้้ ย้้ าย้ ไป เ รีี ย้นที่ี� อื่่� น 

เน่�อื่งจากผลการีเรีีย้นทีี่�ต่ำำ�าขอื่งเธอื่ฉุุดให้้อัื่นดับ

ขอื่งโรีงเรีีย้นลดลง ในฐานะโรีงเรีีย้นชั้ั�นแนวห้น้า 

จึงไม่่สาม่ารีถรัีบความ่ล้ม่เห้ลวใดๆ จากการีสอื่บ

วัดรีะดับปรีะเที่ศได้ และที่ี�บ้าน พ่่อื่แม่่ขอื่งเห้ม่่ย้

ห้ลงิเปรียี้บเทีี่ย้บเธอื่กับพ่ี�ชั้าย้ขอื่งเธอื่ ซึึ่�งม่ผีลการี

เรีีย้นเป็นที่ี�ห้นึ�งขอื่งชั้ั�นเสม่อื่ “ที่ำาไม่เธอื่ถึงโง่นัก? 



ที่ำาไม่เธอื่ถึงไม่่ตั่ำ�งใจเรีีย้นให้้เห้ม่่อื่นพี่�ชั้าย้ขอื่งเธอื่?” 

พ่วกที่่านถาม่ ขณะที่ี�เธอื่กลับเข้าห้้อื่งพ่รี้อื่ม่นำ�าต่ำา 

เธอื่ได้แต่่ำสงสัย้ว่า น่ี่�คืือท้ั้�งหมดท่ั้�พ่่อแม่ร้ักฉ้ันี่หรืัอ? 

เกรัดของฉั้นี่คืือทั้้�งหมดทั้่�โรังเรั่ยนี่สนี่ใจหรัือ?

สม่ชั้ัย้ถูกเล่อื่กให้้อื่อื่กจากงาน ชั้าย้วัย้ 55 ปี

ได้รีับแจ้งว่า เด็กรีุ่นให้ม่่ที่ำางานคล่อื่งแคล่วและ

ที่ำาได้ดีกว่า “ที่ักษะและปรีะสบการีณ์ขอื่งคุณล้า

สม่ัย้ไปแล้ว” เจ้านาย้ขอื่งเขากล่าว ขณะทีี่�กำาลัง

เก็บขอื่งที่ี�โต๊่ำะด้วย้ความ่เศรี้าใจอื่ยู่้นั�น สม่ชั้ัย้คิด

ขึ�นวา่ “นี่้�นี่คือืท้ั้�งหมดทั้่�ฉัน้ี่เป็็นี่หรัอื? คืือแคืลู่กูจา้ง

ทั้่�ถููกมองว่่าไรั้คื่าเพ่รัาะฉั้นี่อายุมากแลู้ว่?”

รีาจัน นักสังคม่สงเครีาะห้์ที่ี�กำาลังม่ีความ่สุข

กบัวนัห้ย้ดุขอื่งเขาดว้ย้การีเดนิเลน่ไปรีอื่บๆ เม่่อื่ง 

จนกรีะทัี่�งมี่ขอื่ที่านที่ี�ดูน่าสงสารีม่าคุกเข่าต่ำ่อื่ห้น้า

เพ่่�อื่ขอื่อื่าห้ารี เขารีู้สึกทัี่�งว้าวุ่นและเศร้ีาใจทีี่�เห็้น

เพ่่�อื่นม่นุษย้์คนห้นึ�งต่ำ้อื่งเป็นแบบน้� เขาปรีารีถนา

ที่ี�จะช่ั้วย้ทุี่กคน แต่่ำคนจนนั�นม่ีม่ากม่าย้เห้ล่อื่เกิน 

เขาสงสัย้ว่า ศั้กด์�ศัรั่ของผูู้้ชายคืนี่นี่่�ม่คื่าเพ่่ยงใด? 

เหตุุใดเขาจึงตุ้องยอมเส่ยม้นี่เพ่่ยงเพื่�อขนี่มปั็งส้ก

ก้อนี่หนี่ึ�ง?



น้�คอ่ื่สิ�งทีี่�คณุเคย้ปรีะสบห้รีอ่ื่ไม่ ่ความ่รีูส้กึวา่

ต่ำวัเอื่งไรีค้า่? ทีี่�ดูเห้ม่่อื่นวา่คนอื่่�นไม่่เห้น็คา่ในสิ�งที่ี�

คณุเปน็? โปรีดรีูว้า่คณุไม่่ไดร้ีูส้กึเชั้น่น้�เพ่ยี้งผูเ้ดยี้ว

เรีาห้ลาย้คนซึึ่�งอื่ยู่้ในโลกทีี่�เปลี�ย้นแปลงอื่ย้า่ง

รีวดเรี็ว สังคม่ที่ี�แข่งขันสูง ที่ำาให้้รีู้สึกเห้ม่่อื่นเรีา

ได้กลาย้เป็นต่ำัวเลข ห้รี่อื่ส่วนใดส่วนห้นึ�งขอื่ง

เครี่�อื่งจักรีให้ญ่่ บ่อื่ย้ครีั�งเรีาถูกวัดคุณค่าจากผล

การีเรีีย้น ผลการีที่ำางาน และเรีาห้ารีาย้ได้ได้ม่าก

เพ่ีย้งใด ดูเห้ม่่อื่นว่าไม่่มี่ใครีจะช่ั้�นชั้ม่เรีาในฐานะ

ปัจเจกบุคคล คุณค่าขอื่งเรีาถูกโย้งเข้ากับความ่

สาม่ารีถและปรีะสิที่ธิภาพ่ที่ี�เพ่ิ�ม่ขึ�นได้อื่ีก

จงึไม่น่่าแปลกใจที่ี�เรีาห้ลาย้คนจะมี่คำาถาม่ว่า: 

คืุณคื่าของฉั้นี่คืืออะไรั? ฉั้นี่ม่คื่าไหม?

บ่่อยคร้ั้�ง เรั้าถููกว้ัดคุณค่า

จากผลการั้เรีั้ยน ผลการั้ทำำางาน

และเรั้าหารั้ายได้ได้มากเพีียงใด

“



Measuring
a Person’s Value

ห า ก เ ร า แ ย ก ชิ้ิ� น ส่่ ว น

รี่างกาย้ขอื่งเรีาอื่อื่กเป็นอื่งค์

ปรีะกอื่บที่างเคมี่ เช่ั้น คาร์ีบอื่น 

อื่อื่กซิึ่เจน และไฮโดรีเจน เรีา

อื่าจพ่บว่ารี่างกาย้เรีาไม่่ได้ม่ี

รีาคาม่ากนัก อื่าจเท่ี่ากับไม่่กี�

รี้อื่ย้ดอื่ลลารี์ห้รี่อื่ม่ากกว่านั�น

เล็กน้อื่ย้  

ถา้ห้ากเรีาวัดคุณค่าตั่ำวเอื่ง

เป็นต่ำัวเงิน คุณค่าขอื่งเรีาก็จะ

ขึ�นอื่ยู่้กับทัี่กษะความ่สาม่ารีถ 

ปรีะสบการีณ์ และฐานะ โชั้คร้ีาย้

ที่ี�เรีาห้ลาย้คนถูกวัดคุณค่าด้วย้

วิธีน้� ผู้คนเปรีีย้บเทีี่ย้บเรีากับ

การั้วั้ดคุณค่า
ของคน
เรีาจะวัดคุณค่าขอื่งคนคนห้นึ�งจากอื่ะไรี?



คนอื่่�นจากการีดูว่าเรีารีวย้แค่ไห้น เรีาม่ีรีาย้ได้เที่า่

ไห้รี่ และเรีาสาม่ารีถให้้อื่ะไรีกับบรีิษัที่และอื่งค์กรี

ห้รี่อื่ไม่่

แล้วถ้าเรีาไม่่ม่ีที่ักษะ ความ่สาม่ารีถ ห้รี่อื่

พ่รีสวรีรีค์ทีี่�ผู้คนต่ำ้อื่งการีล่ะ? ห้ากเรีาไม่่ได้มั่�งม่ี 

เป็นคนที่ี�น่าเข้าใกล้ ม่ีเสน่ห้์ดึงดูด ห้รี่อื่เกิดม่า

พ่ร้ีอื่ม่กบัพ่รีสวรีรีคล์ะ่? ถา้ห้ากเรีาเปน็แค่เพ่ยี้ง… 

คนธรีรีม่ดา?

และถ้าพู่ดถึงเด็กที่ารีก ผู้ลี�ภัย้ คนในเรี่อื่นจำา

ซึ่ึ�งเป็นผู้เล็กน้อื่ย้และบ่อื่ย้ครีั�งถูกม่อื่งว่าเป็นคนไรี้

ต่ำัวต่ำนในโลกน้�ล่ะ? พู่ดถึงคนชั้รีา ผู้พ่ิการี ห้รี่อื่คน

ย้ากจนล่ะ? พ่วกเขาไม่่ม่ีคุณค่าห้รี่อื่?

พูีดถึูงคนชรั้า

ผู้พิีการั้ หรืั้อคนยากจนล่ะ?

พีวักเขาไม่มีคุณค่าหรืั้อ?

“



เรั้าแต่่ละคน
มีคุณค่าEach of Us

Is Worthy



หากคุุณนำาธนบััตรออกม่า เชั้่นธนบัต่ำรีใบละ 

1 ดอื่ลลารี์ (ห้รี่อื่สกุลเงินที่ี�ใชั้้ในปรีะเที่ศขอื่งคุณ) 

คุณจะพ่บว่ามู่ลค่าขอื่งมั่นไม่่ได้ขึ�นอื่ยู่้กับสภาพ่

ขอื่งม่นั แต่ำอ่ื่ยู้ท่ี่ี�ม่ลูคา่ที่ี�แที่จ้รีงิ ห้รีอ่ื่ “สิ�งที่ี�ถูกสรีา้ง

อื่ยู้่ภาย้ใน” ไม่่ว่าธนบัต่ำรีใบน้�จะเก่าห้รี่อื่ให้ม่่ 

สะอื่าดห้รี่อื่สกปรีก ม่ันย้ังคงม่ีมู่ลค่าเที่่าเดิม่

ลอื่งพิ่จารีณาถึงความ่จริีงทีี่�อื่บอุ่ื่นหั้วใจน้� 

ม่นุษย์้ทีุ่กคนเป็นเชั้่นนั�น! คุณค่าที่ี�แท้ี่จรีิงขอื่งเรีา

ไม่่ได้ขึ�นอื่ยู่้กับปัจจัย้ภาย้นอื่ก เช่ั้น เรีาห้น้าต่ำาเช่ั้นไรี 

เรีาเป็นคนดีแค่ไห้น สิ�งที่ี�เรีาเคย้ที่ำา ห้รี่อื่สิ�งที่ี�เรีา

สาม่ารีถที่ำาได้ ไม่่ว่าเรีาจะรีำ�ารีวย้ ม่ีความ่สาม่ารีถ 

สวย้ห้ล่อื่ห้รี่อื่ไม่่ เรีาแต่่ำละคนม่ีคุณค่าที่ี�แท้ี่จรีิง 

ถงึแม้่เรีาจะได้รีบัผลกรีะที่บจากความ่ย้ากจน อื่ายุ้

ที่ี�ม่ากขึ�น ความ่พ่กิารี ห้รีอ่ื่ความ่เจบ็ปว่ย้ทีี่�เห้ม่่อื่น

จะที่ำาให้้ศักดิ�ศรีีขอื่งความ่เป็นม่นุษย้์น้อื่ย้ลง ชั้ีวิต่ำ

ขอื่งเรีาย้ังคงลำ�าค่าอื่ย้่างห้าที่ี�เปรีีย้บม่ิได้

ถ้าสิ�งน้�เป็นเรี่�อื่งที่ี�ค่อื่นข้างย้ากที่ี�จะย้อื่ม่รีับ

สำาห้รีบัคณุ ลอื่งนกึถึงว่าเดก็แรีกเกดิม่คีวาม่ห้ม่าย้

ต่ำ่อื่แม่่ขอื่งเขาอื่ย้่างไรี ความ่รีักที่ี�เต่ำ็ม่ล้นขอื่งแม่่ที่ี�

ม่ีต่ำ่อื่ลูกขอื่งเธอื่ไม่่ได้ขึ�นอื่ยู้่กับว่าลูกน้อื่ย้สาม่ารีถ



ที่ำาอื่ะไรีให้้เธอื่ได้บา้ง เธอื่รัีกเพ่ยี้งเพ่รีาะลูกเปน็ลกู

ขอื่งเธอื่

ห้ากคุณรีูสึ้กถูกลม่่และรีูสึ้กไร้ีคา่ รีูส้กึเห้ม่อ่ื่น

ว่าไม่่ม่ีใครีสนใจคุณในแบบที่ี�คุณเป็น   

โปรีดรีู้ว่าคุณชั้่างลำ�าค่า และม่ีค่าม่ากสำาห้รีับ

ใครีบางคน 

บางที่ขีณะน้�คณุอื่าจรีูส้กึแปลกๆ ที่ี�ได้ย้นิสิ�งน้� 

โดย้เฉุพ่าะถ้าคุณไม่่เคย้ม่ีปรีะสบการีณ์ที่ี�ม่ีคนรัีก

คุณในแบบที่ี�คุณเป็นจรีิงๆ  

เรีาขอื่เล่าถึงบุคคลห้นึ�ง ซึ่ึ�งสำาห้รีับเขาคุณม่ี

ค่าม่ากม่าย้ เรีาขอื่แนะนำาคุณให้้รีู้จักกับบุคคลที่ี�

เห้็นคุณเป็นคนพิ่เศษจริีงๆ สำาห้รัีบเขาแล้ว คุณ

ลำ�าค่าอื่ย้่างห้าที่ี�เปรีีย้บม่ิได้ สำาห้รีับเขาแล้ว คุณม่ี

ค่าพ่อื่ที่ี�เขาจะต่ำาย้แที่นได้ พ่รีะนาม่ขอื่งพ่รีะอื่งค์

ค่อื่พ่รีะเย้ซึู่

หากคุณรู้ั้สึึกถููกลืมและรู้ั้สึึกไร้ั้ค่า…

โปรั้ดรู้ั้ว่ัาคุณช่างลำ�าค่า และคุณ

มีค่ามากสึำาหร้ั้บ่ใครั้บ่างคน

“



คุณคือ
คนพีิเศษ
สึำาหรั้้บ่
พีรั้ะเจ้า

พระคุัม่ภีีร์ ซึ่ึ�งครีิสเต่ำีย้นเชั้่�อื่ว่าเป็นบันที่ึกที่ี�

ได้รีับการีดลใจจากพ่รีะเจ้า ได้บอื่กเรีาว่าพ่รีะเจ้า

สรี้างม่นุษย้์อื่ย้่างไรี พ่รีะเจ้าไม่่ได้สรี้างชั้าย้ห้ญ่ิง

เพ่ีย้งเพ่่�อื่มี่ความ่สัม่พั่นธ์กับพ่รีะอื่งค์เท่ี่านั�น 

พ่รีะอื่งค์ย้งัที่รีงสร้ีางให้้แต่่ำละคนม่เีอื่กลักษณ์และมี่

ความ่พิ่เศษ ผู้เชั้่�อื่ในพ่รีะอื่งค์ผู้ห้นึ�งได้อื่ธิบาย้ไว้

เชั้่นน้�ว่า

You.re 
Special
to God



เพ่รัาะพ่รัะองคื์ทั้รังป็ั�นี่ส่ว่นี่ภายในี่

ของข้าพ่รัะองคื์ พ่รัะองคื์ทั้รังทั้อข้าพ่รัะองคื์

เข้าด้ว่ยก้นี่ในี่คืรัรัภ์มารัดาของข้าพ่รัะองค์ื…

ข้าพ่รัะองคื์โมทั้นี่าพ่รัะคืุณพ่รัะองคื์

เพ่รัาะพ่รัะองคื์ทั้รังกรัะทั้ำาให้ข้าพ่รัะองคื์

แป็ลูกป็รัะหลูาดอย่างนี่่ากลู้ว่

พ่รัะรัาชก์จของพ่รัะองคื์อ้ศัจรัรัย์

พ่รัะองคื์ทั้รังทั้รัาบข้าพ่รัะองคื์ด่

เมื�อข้าพ่รัะองคื์ถููกสรั้างอยู่ในี่ทั้่�ลู้บลู่� 

ป็รัะด์ษฐ์์ขึ�นี่มา ณ ภายในี่ทั้่�ลูึกแห่งโลูก 

โคืรังรั่างของข้าพ่รัะองคื์ไม่ป็ิดบ้งไว่้

จากพ่รัะองคื์

(สดุด่ 139:13-15)

เพ่รีาะพ่รีะเจ้าที่รีงสร้ีางและรัีกเรีาแต่่ำละคน 

ดั�งพ่อ่ื่แม่รั่ีกลูกขอื่งต่ำน พ่รีะอื่งค์ที่รีงใส่ใจเรีาแต่่ำละ

คนอื่ย่้างเฉุพ่าะเจาะจง พ่รีะอื่งค์ที่รีงใส่ใจในสิ�งที่ี�

เรีาที่ำาและความ่รีู้สึกขอื่งเรีา ผู้เขีย้นคนเดิม่ย้ัง

สังเกต่ำอื่ีกว่า



เมื�อข้าพ่รัะองคื์นี่้�งลูงแลูะลูุกขึ�นี่

พ่รัะองคื์ทั้รังทั้รัาบ พ่รัะองคื์ทั้รังป็รัะจ้กษ์

ในี่คืว่ามคื์ดของข้าพ่รัะองคื์ได้แตุ่ไกลู

พ่รัะองคื์ทั้รังคื้นี่ว่์ถู่ของข้าพ่รัะองคื์

แลูะการันี่อนี่ของข้าพ่รัะองคื์ แลูะทั้รัง

คืุ้นี่เคืยก้บทั้างทั้้�งส์�นี่ของข้าพ่รัะองคื์

ข้าแตุ่พ่รัะเจ้า แม้ก่อนี่ทั้่�ลู์�นี่ของข้าพ่รัะองคื์

จะพู่ด พ่รัะองคื์ก็ทั้รังทั้รัาบคืว่ามเส่ยหมด

แลู้ว่ พ่รัะองคื์ทั้รังลู้อมข้าพ่รัะองคื์อยู่ทั้้�ง

ข้างหลู้งแลูะข้างหนี่้า แลูะทั้รังว่าง

พ่รัะห้ตุถู์บนี่ข้าพ่รัะองคื์  

(สดุด่ 139:2-5)

สำาห้รัีบพ่รีะเจ้าผู้สร้ีางเรีา เรีาแต่่ำละคนล้วน

เปน็คนสำาคญั่ ไม่ว่า่สถานภาพ่ที่างการีเงนิ สขุภาพ่ 

ความ่สาม่ารีถ ห้รีอ่ื่อื่ายุ้จะเปน็อื่ย้า่งไรีกต็่ำาม่ เรีาม่ี

คุณค่าในสาย้พ่รีะเนต่ำรีขอื่งพ่รีะอื่งค์ เรีาแต่ำ่ละคน

เปน็ลกูที่ี�ลำ�าคา่ขอื่งพ่รีะเจา้ และพ่รีะอื่งคท์ี่รีงรีกัเรีา

ในแบบที่ี�เรีาเป็น



พีรั้ะเยซููทำรั้งต่าย
เพีื�อโลกนี�

ถู้าเชิ้่นนั�นทำำาไม่ทำุกวันน้�เรายังคุงรู้ส่ึกไร้

คุ่าอยู่? แล้วที่ำาไม่เรีาย้ังคงถูกกรีะที่ำาไม่่ดีจาก

คนอ่ื่�นๆ อื่ยู่้? เป็นเพ่รีาะว่าโลกน้�ไม่่สม่บูรีณ์

แบบอื่ีกต่ำ่อื่ไป สิ�งน้�ส่งผลกรีะที่บในความ่

สัม่พ่ันธ์รีะห้ว่างพ่รีะเจ้ากับม่นุษย้์ และความ่

สมั่พ่นัธ์รีะห้ว่างม่นุษย้ด้์วย้กันเอื่ง จากผลขอื่ง

ความ่สัม่พั่นธ์ที่ี�แต่ำกรี้าวน้� เรีาจึงรีู้สึกไม่่ม่ีค่า

และไม่่เป็นที่ี�ห้วงแห้น 

แต่ำ่พ่รีะเจ้าที่รีงต่ำ้อื่งการีฟื้้�นฟืู้ความ่

สัม่พ่ันธ์ขอื่งเรีากับพ่รีะอื่งค์ ขณะที่ี�เรีาย้ังไม่่รีู้

จกัพ่รีะอื่งค์ พ่รีะอื่งค์ที่รีงรีูจั้กเรีา และพ่รีะอื่งค์

ปรีารีถนาที่ี�จะกลับม่าม่ีความ่สัม่พ่ันธ์กับเรีา 

เพ่่�อื่แสดงความ่รีักขอื่งพ่รีะอื่งค์ทีี่�ม่ีต่่ำอื่เรีา

แต่ำ่ละคน

Jesus Died
for the World



กว่า 2,000 ปีที่ี�แล้ว พ่รีะเจ้าเสด็จเข้าม่าใน

โลกน้�ด้วย้สภาพ่ม่นุษย้์ นาม่ว่าพ่รีะเย้ซึู่  พ่รีะอื่งค์

ที่รีงสำาแดงให้้เรีาเห้น็วา่ที่างเดยี้วทีี่�จะม่คีวาม่สุขใน

ความ่สัม่พ่ันธ์น้�ได้ ค่อื่การีเชั้่�อื่ในพ่รีะอื่งค์ ขณะที่ี�

พ่รีะอื่งคอ์ื่ยู่้บนโลก พ่รีะอื่งคแ์สดงให้้เห้น็วา่พ่รีะเจา้

ที่รีงเห้น็คณุคา่ขอื่งม่นษุย้ด์ว้ย้การีเสดจ็อื่อื่กไปพ่บ

พ่วกเขาแต่ำล่ะคน โดย้เฉุพ่าะอื่ย้า่งยิ้�ง คนที่ี�ย้ากจน

ที่ี�สุด คนที่ี�ถูกเอื่าเปรีีย้บ คนที่ี�อื่ยู้่ชั้าย้ขอื่บและคน

ที่ี�สังคม่ละเลย้

พ่รีะเย้ซึู่ไม่ไ่ดส้รีา้งความ่สมั่พ่นัธก์บัม่นษุย้บ์น

พ่่�นฐานขอื่งรีปูรีา่งภาย้นอื่ก สถานภาพ่ที่างการีเงนิ 

ต่ำำาแห้น่งห้รี่อื่ความ่สาม่ารีถ สำาห้รีับพ่รีะอื่งค์แล้ว 

ม่นุษย้์แต่ำ่ละคนม่ีความ่สำาคัญ่และม่ีคุณค่า

วันน้�พ่รีะอื่งค์ที่รีงเสนอื่การีรี่�อื่ฟ้ื้�นน้�ให้้เรีาทีุ่ก

คน รีวม่ถึงต่ำัวคุณด้วย้

(พีรั้ะเจ้า) ปรั้ารั้ถูนาทีำ�จะกล้บ่มา

มีควัามส้ึมพ้ีนธ์์ก้บ่เรั้าอีกคร้ั้�ง

เพืี�อสึำาแดงให้เรั้าเห็นว่ัาพีรั้ะองค์ทำรั้ง

ร้ั้กเรั้าแต่่ละคนเป็นการั้ส่ึวันต้่วั



คุณเป็นคนพิ่เศษ และลำ�าค่าสำาห้รัีบพ่รีะเย้ซูึ่ 

พ่รีะอื่งคป์รีารีถนาอื่ย้า่งย้ิ�งที่ี�จะค่นคณุคา่ความ่เปน็

คุณในฐานะสิ�งที่รีงสรี้างที่ี�ลำ�าค่าขอื่งพ่รีะอื่งค์ และ

ให้้การีปลอื่บปรีะโลม่เพ่่�อื่ความ่มั่�นใจวา่คณุมี่คา่ใน

สาย้พ่รีะเนต่ำรีขอื่งพ่รีะอื่งค์เสม่อื่

ห้ากคุณรีู้จักและเชั้่�อื่ในพ่รีะเย้ซึู่ คุณจะพ่บว่า

คณุคา่ขอื่งคุณไม่ไ่ด้ขึ�นอื่ยู้กั่บสิ�งทีี่�คนอ่ื่�นคิดห้รีอ่ื่พู่ด

อื่กีต่ำอ่ื่ไป ห้รีอ่ื่วดัจากการีชั้ว่ย้เห้ลอ่ื่สงัคม่วา่คณุให้้

ม่ากน้อื่ย้แค่ไห้น ในที่างกลับกนั คณุค่าขอื่งคุณม่า

จากการีที่ี�ได้รีู้ว่าคุณเป็นขอื่งพ่รีะเจ้า  

ลอื่งจนิต่ำนาการีวา่ คณุจะรีูส้กึเชั้น่ไรี ห้ากพ่อ่ื่

ขอื่งคุณเป็นผู้นำาที่ี�ย้ิ�งให้ญ่่ เชั้่นปรีะธานาธิบดี  นั�น

คุณต่้องการั้
กล้บ่มาพีบ่

พีรั้ะเยซููหรั้ือไม่?Will You Turn 

to Jesus



ค่อื่สิ�งที่ี�พ่รีะเย้ซึู่ที่รีงม่อื่บให้้กับคุณ สถานะและ

คุณค่าที่ี�ม่าจากการีได้เป็นบุต่ำรีชั้าย้ห้รี่อื่บุต่ำรีห้ญ่ิง

ขอื่งพ่รีะเจ้า คุณจะรีู้สึกมั่�นคงและปลอื่ดภัย้เพ่ีย้ง

ใดทีี่�ได้เป็นบุต่ำรีขอื่งพ่รีะเจ้าผู้ที่รีงพ่ลัง ผู้เปี�ย้ม่ไป

ดว้ย้ความ่รัีก พ่รีะเจ้าผูเ้ป็นนริีนัดร์ี! คณุจะสาม่ารีถ

ใชั้้ชั้ีวิต่ำโดย้รีู้ว่าคุณเป็นทีี่�รีักยิ้�งและห้วงแห้นโดย้

บคุคลห้นึ�งที่ี�ยิ้�งให้ญ่่กวา่ม่นษุย้ค์นใด และเป็นคนที่ี�

ใส่ใจคุณอื่ย้่างเป็นส่วนต่ำัว

การีเป็นบุต่ำรีทีี่�รัีกขอื่งพ่รีะเจ้าไม่่ได้ห้ม่าย้ความ่

ว่าปัญ่ห้าทัี่�งห้ม่ดขอื่งคุณจะได้รีับการีแก้ไขที่ันที่ี

และชีั้วิต่ำจะดำาเนินต่่ำอื่ไปอื่ย่้างรีาบร่ี�น แต่่ำห้ม่าย้ความ่

ว่าคุณม่ีพ่่อื่ผู้เป็นพ่รีะเจ้าที่ี�ยิ้�งให้ญ่่ และพ่รีะอื่งค์

สัญ่ญ่าว่าจะอื่ยู่้ด้วย้เสม่อื่และจะชั้่วย้เห้ล่อื่คุณไป

ต่ำลอื่ดเส้นที่างชั้ีวิต่ำ คุณปรีารีถนาที่ี�จะรีู้จักพ่รีะเย้ซึู่

ผู้น้�ห้รี่อื่ไม่่?

พีรั้ะเยซููทำรั้งเสึนอสิึ�งนี�ให้ก้บ่คุณ

สึถูานะและคุณค่าทีำ�มาจากการั้ได้เป็น

บุ่ต่รั้ชายหรืั้อบุ่ต่รั้หญิิงของพีรั้ะเจ้า
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