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บทที่ 1 
ความรัก 

ก. ความรักคืออะไร? 

ความรักเป็นแนวคิดท่ีมีอยูน่บัตัง้แตย่คุท่ีอาดมัและเอวาได้ถกูสร้างขึน้มา คนหนุม่สาวในทกุยคุทกุสมยั

ตา่งก็ค้นหาความหมายท่ีแท้จริงของความรัก   ทกุวนันีแ้ม้จะมีการสอนเร่ืองเพศศกึษาในโรงเรียนแตผู่้คน

มากมายยงัคงเข้าใจผิดในเร่ืองความรัก    มีบทเพลงและภาพยนตร์มากมายท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความรัก  

แตค่วามรักท่ีแท้จริงก็ยงัคงเป็นสิ่งท่ีนา่สบัสนสําหรับหลายๆ คน    ขณะท่ีคนอีกไมน้่อยไมย่อมรับมมุมอง

ของพระเจ้าในเร่ืองความรัก 

1. คาํจาํกัดความเก่ียวกับความรัก

ขณะเม่ือพระเยซูทรงอยูใ่นโลกนีค้นในอิสราเอลใช้ภาษากรีกในการส่ือสารในชีวิตประจําวนั    ภาษา

กรีกมีคําสามคําท่ีใช้เพ่ือส่ือความหมายของคําวา่รัก  ซึง่เป็นการบรรยายแง่มมุท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัคําวา่

รัก 

1) เอรอส—Eros   คํานีมี้ความหมายถึง  ความปรารถนาในทางราคะหรือแรงขบัทางเพศ   ไมมี่อะไร

ลกึซึง้นอกจากหมายถึงแรงผลกัดนัด้านร่างกาย 

2) ฟีเลโอ—Phileo   คํานีถ้กูใช้สําหรับมิตรภาพ หรือความรักเพ่ือมิตรสหายหรือญาตพ่ีิน้อง   เรารัก

คนๆ นัน้เพราะวา่เขาเป็นคนท่ีคูค่วรกบัความรักของเรา   ความรักแบบฟิเลโอนัน้ไมไ่ด้มีความลกึซึง้ไปกวา่นี ้ 

เป็นแคอ่ารมณ์ความรู้สึกของบคุคล 

3) อากาเป้—Agape   คํานีใ้ช้กบัความรักของพระเจ้าอนัเป็นลกัษณะของความรักท่ีบริสทุธ์ิและลกึลํา้

ท่ีสดุ   ไมไ่ด้ถกูใช้เพ่ือส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกแบบพืน้ๆ หากแตถ่กูใช้เพ่ือส่ือถึงการกระทําอนัเกิดจาก

เจตนาของบคุคล   พระเจ้าได้ประทานความรักเชน่นีต้อ่บรรดาคนเหลา่นัน้ผู้ซึง่ยอมรับพระองค์เข้ามาใน

ชีวิต 
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ความรักแบบอากาเปน้ัน้ถกูแสดงออกตอ่ผู้ อ่ืนไมใ่ชเ่พียงเพราะวา่คนๆ นัน้คูค่วรกบัความรักของเรา   

แตเ่ป็นเพราะเราเลือกท่ีจะรักเขา   น่ีอาจหมายถึงการรักใครคนหนึง่โดยไมสํ่าคญัวา่เขาจะทําอะไรก็ตาม  

ความรักเช่นนีบ้นัทกึอยูใ่น 1 โครินธ์ บทท่ี 13 

2. พระเจ้าทรงแสดงความรักต่อเราอย่างไร?

ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของความรักแบบอากาเปท่ี้แสดงเป็นการกระทํานัน้ก็โดยการมองดท่ีูวิธีการท่ีพระเจ้า

ได้ทรงแสดงความรักตอ่เรา   ให้เรามาสํารวจดวูา่พระเจ้าทรงรักเราอยา่งไรบ้าง 

1) พระเจ้าทรงรักเราอยา่งปราศจากเง่ือนไข!   ความรักของพระองค์บรรยายไว้ใน

1 โครินธ์ 13

2) พระเจ้าได้ทรงสําแดงวา่พระองค์ทรงรักเรา

ยอห์น 3:16

1 ยอห์น 3:16

โรม 5:8

3) พระเจ้าทรงรักเรามากเท่าๆ กบัตวัพระองค์เอง

ยอห์น 17:23

4) เราไมจํ่าเป็นต้องกลวัพระเจ้า (แตเ่ราต้องเคารพพระองค์อยา่งสดุใจ)

1 ยอห์น 4:18

5) เพราะวา่พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์จงึทรงตีสอนเรา

ฮีบรู 12:6

6) ความรักของพระเจ้านัน้ไมเ่คยสิน้สดุ

โรม 8:35-39

ข. เราจะแสดงความรักได้อย่างไร? 

1. พระเจ้าทรงต้องการให้เรารักใคร?

ก. เราได้รับคําบญัชาให้รักพระเจ้า 

มาระโก 12:30 
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1) พระวิญญาณบริสทุธ์ิประทานความรักท่ีเราต้องการมีนัน้ให้แก่เรา 

โรม 5:5 

2) เราตอบสนองตอ่ความรักของพระเจ้า 

1 ยอห์น 4:19 

ข. เราได้รับคําบญัชาให้รักเพ่ือนบ้านของเรา 

มาระโก 12:31 

1) การทําตามนีทํ้าให้เราบรรลถึุงพระบญัญตัขิองพระเจ้า 

โรม 13:9 

2) การทําตามนีแ้สดงถึงความสมัพนัธ์ของเราตอ่พระเจ้า 

1 ยอห์น 4:19 

ค. เราได้รับคําบญัชาให้รักศตัรูของเรา 

มทัธิว 5:43-47 

ง. พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เรารักตนเอง 

มาระโก 12:31 

2. เราต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการรักผู้อ่ืน 

เราไมส่ามารถท่ีจะรักผู้ อ่ืนได้ด้วยกําลงัของเราเอง    บางคนนัน้ง่ายท่ีเราจะรัก  แตก่บับางคนเชน่คนใน

ครอบครัวของเรานัน้กลบัเข้ากนัได้ยากเหลือเกิน    สิ่งท่ีเราทําตามธรรมชาตขิองเรากลบัเป็นสิ่งท่ีตรงกนั

ข้ามกบัสิ่งท่ี 1 โครินธ์ 13:4-8 ได้บอกให้เราทํา 

3. เราสามารถรักด้วยความรักของพระเจ้า 

ก. เพราะเหตวุา่พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) ทกุอยา่งใน 1 โครินธ์ บทท่ี 13 จงึ

หมายถึงพระเจ้า 

ข. ความรักในลกัษณะนีจ้ะนําเราไปสูพ่ระเจ้า 

ค. พระวิญญาณบริสทุธ์ิประทานความรักเชน่นีแ้ก่เราเม่ือเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ 

โรม 5:5ข.   ฉบับ TH1971 

เพราะเหตวุ่าความรักของพระเจ้าได้หล่ังเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทาง 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว 
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4. เรารักโดยทางความเช่ือ 

ก. ทกุอย่างเก่ียวกบัชีวิตคริสเตียนนัน้ล้วนตัง้อยูบ่นความเช่ือ 

ฮีบรู 11:6 

ข. หลกัการนีต้ัง้อยูบ่นพระบญัชาและพระสญัญา 

1) พระเจ้าทรงบญัชาเราให้รัก 

ยอห์น 15:12 

2) พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะฟังและตอบเราเม่ือเราอธิษฐานตามนํา้พระทยัของ

พระองค์ 

1 ยอห์น 5:14-15 

ค.  เราต้องการทัง้ความรักและความเช่ือ   การท่ีจะรักบางคนนัน้เราต้องขอความชว่ยเหลือ

จากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  ขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงช่วยเรา 

ง.  การรักโดยความเช่ือนัน้เป็นกระบวนการของการเจริญเติบโตซึง่ไมเ่คยหยดุนิ่ง 

จ.  การรักโดยความเช่ือนัน้จะสร้างแรงบนัดาลใจเราในการเป็นพยานแก่ผู้ อ่ืน 

ค. อะไรขัดขวางเราจากการแสดงความรัก?  

การรักใครบางคนไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย   ชีวิตก็เป็นแบบนี!้   สําหรับบางคนการแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนเป็นเร่ือง

ท่ียากมาก   เราไมไ่ด้ถกูเลีย้งมาในสภาวะท่ีมีความรัก   หากแตเ่ป็นความกล้าแกร่งเพ่ือจะได้มาซึง่มิตรภาพ   

สําหรับพวกเราบางคนแล้วนิสยัเดมิๆ ของเราในการแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนนัน้ยงัเป็นสิ่งท่ียากจะปรับเปล่ียน

ได้ 

จงคดิถึงวิถีท่ีเราจะแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน    พวกเขามองเห็นวา่เราแสดงความรักตอ่เขาชดัเจนแคไ่หน?  

1 โครินธ์ 13  พดูถึงวิธีในการแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่เรารักพวกเขา   

ง. ความรักสาํคัญอย่างไร?  

1. ความรักเป็นหน่ึงในส่ิงที่สาํคัญที่สุดในชีวติ 

พระธรรม 1 โครินธ์ 13:1-3 กลา่ววา่ หากปราศจากความรัก “ข้าพเจ้าก็ไมมี่คา่อะไรเลย”   พระเจ้าทรง

บรรยายถึงพระองค์เองวา่ทรงเป็นพระเจ้าแหง่ความรัก   หากเราปรารถนาท่ีจะเจอสิ่งท่ีดีท่ีสดุในชีวิตอยา่ง
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แท้จริงเราต้องวางความรักไว้ในลําดบัท่ีสําคญัท่ีสดุ   เราต้องให้คณุคา่สดุเราต้องให้คณุคา่กบัความรักและ

ปลกูถ่ายความรักลงในชีวิตของเรา   เราจําต้องแสวงหาความรักไมใ่ชเ่พียงเพ่ือจะรับความรักจากผู้ อ่ืนแต่

เราต้องเป็นคนท่ีแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนก่อน 

2. พระบัญญัตสิามข้อใหญ่ที่สุดในพระคัมภร์ีนัน้พดูถึงเร่ือง 

ความรัก 

ในมาระโก 12:30-31 นัน้พระเยซูทรงอธิบายวา่พระบญัญตัข้ิอใหญ่สดุในพระคมัภีร์นัน้มีอะไรบ้าง   

และทัง้สองข้อนัน้ตา่งเก่ียวข้องกบัความรัก นัน่คือ การรักพระเจ้าก่อน แล้วจงึรักผู้ อ่ืน 

มาระโก 12:30-31 ฉบับ TH1971 

และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วย

สิน้สุดกาํลังของท่าน และธรรมบัญญัติท่ีสองนัน้คือ จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรัก

ตนเอง  ธรรมบัญญัติอ่ืนท่ีใหญ่กว่าธรรมบัญญัตทัิง้สองนีไ้ม่มี 

ในโอกาสอ่ืนๆ พระเยซูยงัได้อธิบายแก่เหลา่สาวกของพระองค์เก่ียวกบัพระบญัญตัใิหมแ่หง่ความรัก 

ซึง่พระองค์ได้ประทานแก่เรา 

ยอห์น 13:34-35 ฉบับ TH1971 

เราให้บัญญัตใิหม่ไว้แก่เจ้าทัง้หลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน  เรารักเจ้าทัง้หลาย

มาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนัน้ ถ้าเจ้าทัง้หลายรักกันและกัน 

ดังนีแ้หละคนทัง้ปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทัง้หลายเป็นสาวกของเรา”  

ดงันัน้ เม่ือมองจากมมุมองของพระเจ้าแล้ว ในบรรดาพระบญัญตัทิัง้สิน้ท่ีพระองค์ทรงประทานแก่เรา

นัน้ ความรักนบัเป็นสิง่ท่ีอยูส่งูสดุเหนือพระบญัญตัทิัง้ปวงนี ้

3. การเช่ือฟังนัน้สาํคัญยิ่งกว่าความรัก 

แผนการของพระเจ้าสําหรับเราแตล่ะคนนัน้พระองค์ทรงต้องการให้เราเช่ือฟังพระองค์ รักพระองค์ และ

รักผู้ อ่ืนด้วย     เราไมอ่าจทําให้พระเจ้าพอพระทยัได้หากเราละเมิดตอ่พระบญัญัตขิองพระองค์ท่ีให้เรา

แสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน   การเช่ือฟังพระบญัญตัพิระเจ้านัน้เป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุในการแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่เรา

รักพวกเขา 
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บางคนสบัสนเก่ียวกบัลําดบัความสําคญั  ใน 1 ซามเูอลบทท่ี 15  ซึง่เป็นเร่ืองราวของกษัตริย์ซาอลูนัน้  

ได้บนัทกึให้เห็นว่าซาอลูไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า และทา่นได้ให้เหตผุลท่ีไมเ่ช่ือฟังไว้วา่เพ่ือจะถวายเคร่ืองบชูา

พิเศษแดพ่ระเจ้า  แตพ่ระเจ้าทรงตําหนิซาอลูและกล่าววา่พระองค์ทรงประสงค์การเช่ือฟังเป็นอนัดบัแรก

จากสิ่งท่ีสําคญัทัง้หลายของเรา 

1 ซามูเอล 15:22 ฉบับ TH1971 

และซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเคร่ืองเผาบูชาและเคร่ืองสัตวบูชา

มากเท่ากับการท่ีจะเช่ือฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ  ดูเถดิ ท่ีจะเช่ือฟังก็

ดีกว่าเคร่ืองสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้  

พระเจ้าจะไมใ่ห้เราอยูใ่นสถานการณ์ท่ีการแสดงความรักจะนําพาให้เราละเมิดพระบญัญตัขิอง

พระองค์ 

จ. เราจะต้องไม่รักสิ่งใดบ้าง?  

1. อย่ารักความบาป 

1 ยอห์น 2:15-17 กล่าวไว้อยา่งชดัเจนวา่เราจะต้องไมรั่กความบาป   เราไม่ควรพงึพอใจในบาป    

แนน่อนบางครัง้เราอาจจะสนกุกบับาปชัว่ขณะหนึง่  แตผ่ลบัน้ปลายของบาปนัน้ก็คือความตายและ 

ความพินาศ   สภุาษิต 8:13 

2. อย่ารักเงนิ 

ในพระธรรม 1 ทิโมธี 6:10 กลา่ววา่ “ด้วยวา่การรักเงินทองนัน้เป็นมลูรากแหง่ความชัว่ทัง้มวล” 

(TH1971)  มทัธิว 6:19-21 ก็พดูในทํานองเดียวกนันี ้

3. อย่ารักซาตาน 

ในตอนต้นๆ ของพระคมัภีร์ เอวาพบวา่ตนเองกําลงัพดูคยุกบัซาตาน และไมน่านเธอก็เช่ือวา่สิ่งท่ีมาร

พดูนัน้เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับเธอ   เธอจงึจบลงท่ีการละเมิดพระบญัญัตชิองพระเจ้าโดยการเข้าร่วมในสิ่งท่ี

ดนูา่เย้ายวนใจ    ทกุวนันีเ้ราทกุคนตา่งก็เผชิญกบัการทดลองให้ไลต่ามสิ่งตา่งๆ ของโลกนี ้ซึง่เป็นสิ่งท่ีตอ่สู้

กบัสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการสําหรับเรา 
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บทที่ 2 
การยอมรับตนเอง 

ก. ความหมายของการยอมรับตนเอง?  

เราช่ืนชอบตวัเองจริงๆ หรือเปลา่?   ถ้าเรามีอํานาจท่ีจะเปล่ียนสว่นใดก็ตามบนใบหน้าหรือร่างกาย

ของเรา  เราจะใช้อํานาจนัน้หรือไม ่  การยอมรับตนเองนัน้เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ท่ีจะช่ืนชอบตวัเอง  นัน่คือ

การพงึพอใจกบัส่วนตา่งๆ ท่ีเราไมอ่าจจะเปล่ียนได้ 

ความหมายของการยอมรับตนเอง?  

1.  เห็นคณุคา่ของตวัเองในฐานะบคุคลคนหนึง่ 

2.  รักตวัเองเหมือนอยา่งท่ีพระเจ้าทรงรัก 

3.  ช่ืนชอบตวัเองเหมือนอย่างท่ีพระเจ้าทรงช่ืนชอบ 

4.  มีมมุมองท่ีถกูต้องเก่ียวกบัตนเองในฐานะบคุคลคนหนึง่ 

จงเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมในท่ีว่างด้านล่าง 

5.  ………………………………………………………………… 

6.  …………………………………………………………………  

7.  ………………………………………………………………… 

ส่ีด้านหลักท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับตนเอง 

1. รูปลกัษณ์ทางกายภาพของฉัน 

2. ความสามารถของฉนั (สิ่งท่ีฉันทําได้ดี เชน่ การร้องเพลง การเลน่เปียโนหรือกีตาร์หรือเก่งกีฬา

บางอย่าง ฯลฯ) 

3. พอ่แมข่องฉนั   ฉนัสามารถพดูกบัพระเจ้า (และคนอ่ืน) ได้หรือไมว่า่ “ฉนัดีใจมากท่ีได้เกิดมาเป็น

ลกูของพอ่กบัแม ่ ขอบคณุพระเจ้าท่ีประทานพ่อกบัแมคู่นี่ใ้ห้แก่ฉนั”? 

4. สภาพแวดล้อมของฉนั (สถานท่ีๆ เราเตบิโตมา) เชน่ ในเมือง ในชนบท ในท้องทุง่ หรือท่ีใดก็ตาม 
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การยอมรับตนเองหมายความวา่เราสามารถพดูกบัพระเจ้าได้วา่ “ข้าพระองค์ช่ืนชอบในวิถีท่ีพระองค์

ได้ทรงสร้างข้าพระองค์มา  รวมถึงรูปลกัษณ์ภายนอก ความสามารถ พ่อแมข่องข้าพเจ้า และท่ีซึง่ข้าพเจ้า

ได้เตบิโตขึน้มา  ขอบพระคณุพระเจ้า” 

ข. ทาํไมเราจงึควรยอมรับตนเอง?  

1. พระเจ้าทรงวางแผนอย่างเจาะจงแล้วว่าเราจะมีรูปลักษณ์

อย่างไร 

โคโลสี 1:16 

2.  พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยเหตุผลที่พเิศษยิ่ง (ด้านการงานหรือ

พนัธกิจ) 

2 โครินธ์ 12:9 

โรม 9:20-21 

เอเฟซสั 2:10 

3. พระเจ้ายังไม่เสร็จสิน้ภาระกิจการสร้างเรา 

ฟีลิปปี 1:6 

ฟีลิปปี 2:13 

โคโลสี 1:22 

4. ภาพลักษณ์ภายนอกของเราเป็นแค่ “เปลือกนอก” ที่ห่อหุ้ม

ความงดงามภายในเรา (คุณลักษณะภายในต่างๆ) 

1 เปโตร 3:3-4    - 2 โครินธ์ 12:7-10 

อิสยาห์ 53:2    - 1 โครินธ์ 13:4-8 
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5. พระเจ้าทรงห่วงใยความงามภายในมากกว่าภาพลักษณ์

ภายนอก 

1 ซามเูอล 16:7 

1 เปโตร 3:3-5 

6. พระเจ้าจะทรงช่วยเราเม่ือเรารู้สึกว่าด้อยกว่า 

เราจะรู้สกึวา่ตวัเองด้อยกวา่ (ไมมี่ความสําคญั,ถกูดถูกู) เม่ือเราเปรียบเทียบตวัเองกบัผู้ อ่ืน 

กาลาเทีย 6:4 

2 โครินธ์ 10:12 

ค. เราจะยอมรับตนเองได้อย่างไร?  

1. จงมองตัวเองอย่างลึกซึง้  

จงมองดวูา่พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาอย่างไร    รวมทัง้ส่ีด้านหลกัท่ีได้พดูถึงไปก่อนหน้านี ้นัน่คือ 

รูปลกัษณ์ภายนอก ความสามารถ พอ่แมข่องเรา และสภาพแวดล้อมท่ีเราเติบโตขึน้มา  ด ูยอห์น 1:12 

2. จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างเราในแบบที่เราเป็นอยู่ 

ด ูโคโลสี 3:15 

3.  จงมุ่งพฒันาคุณลักษณะภายในด้านบวกของเรา 

คณุลกัษณะภายในนัน้จะทําให้เราเป็นบคุคลท่ีงดงามอย่างแท้จริง  ด ู1 โครินธ์ 13:4-8,  

กาลาเทีย 5:22-23, และโคโลสี 3:12-15 

ง. ทาํไมเราจงึไม่ยอมรับตนเอง?  

ทําไมการยอมรับตนเองจงึเป็นเร่ืองยากสําหรับเรา?   

สําหรับเราบางคนการเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเองนัน้จะต้องใช้เวลา    มีประสบการณ์อะไรในอดีตท่ีทําให้

เรารู้สกึยากท่ีจะชอบตวัเองในแบบท่ีเป็นอยูใ่นทกุวนันีห้รือไม?่   
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สิ่งท่ีทําให้เรารู้สกึยากในการยอมรับตนเองคือ 

1. เม่ือเรารู้สึกขมข่ืนกับอดีตของเรา 

บางคนรู้สึกโกรธพระเจ้าท่ีทําให้เขาต้องอยูใ่นครอบครัวท่ีเป็นอยูนี่ ้   บางคนอาจโกรธพระเจ้าเพราะ

เหตรูุปลกัษณ์ภายนอกของพวกเขา 

2. เม่ือเราวพิากษ์วจิารณ์ตัวเอง 

การดถูกูตวัเองเกิดขึน้อยา่งเป็นธรรมชาตมิากสําหรับใครหลายคน   ความรู้สกึต่ําต้อยด้อยคา่เหล่านี ้

อาจนําไปสู่ความหดหูใ่จได้ 

3. เม่ือไม่เข้าใจว่าทาํไมพระเจ้าจงึสร้างเราอย่างที่เป็นอยู่ 

ผู้คนมากมายไมเ่ข้าใจแผนการท่ีพระเจ้าทรงมีสําหรับชีวิตของพวกเขา 

4.  เม่ือเปรียบเทยีบตัวเองกับผู้อ่ืน 

พระคมัภีร์ห้ามไมใ่ห้เราเปรียบเทียบตวัเองกบัผู้ อ่ืน   จําไว้วา่พระเจ้าทรงสร้างเราแตล่ะคนมาแบบ

พิเศษไมเ่หมือนใคร 

จ. ประโยชน์ของการยอมรับตนเอง?  

มีพระพรท่ียอดเย่ียมสําหรับผู้ ท่ีเรียนรู้ท่ีจะยอมรับตนเอง   พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะชว่ยเราให้ยอมรับ

ตนเองได้   และพระองค์จะประทานบําเหน็จให้เม่ือเราเติบโตขึน้ในด้านเหล่านีใ้นชีวิต 

1. เสรีภาพในการรักนัน่คือ การรักพระเจ้า รักผู้ อ่ืน และรักตนเอง 

2.  เราจะยอมรับผู้ อ่ืนอยา่งท่ีเขาเป็นได้ง่ายขึน้ 

3.  สนัตสิขุภายใน ความช่ืนชมยินดี และความสขุแท้ 

4.  การเปิดโลกใหมท่ี่กว้างขึน้   เราสามารถเป็นตวัของตวัเองโดยไมจํ่าเป็นต้อง

สร้างเกราะปอ้งกนัตวัเอง   




	Blank Page
	Blank Page

