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เลือกชีวติและมชีีวิต 
โดย 

โจและแนน แรคแลนด 
 
 พระเจาพระผูสรางของเราทรงเปนผูประทานของขวัญที่ดีและสมบูรณท้ังสิ้น พระองคทรง ดี
ตอทุกคน และพระเมตตาของพระองคก็อยูเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง – รวมทั้งทานดวย! 
 พระเจาไมไดทรงเปนผูประทานสิ่งชั่วรายหรือความพายแพ และก็ไมมีผูใดที่จะใหอะไร 
พระองคได ความชั่วรายและหายนะในชีวิตของเราไมไดมาจากพระผูสรางผูทรงเปยมดวยความรัก แต 
มาจากศัตรูของมวลมนุษย นั่นคือซาตานและเหลาวิญญาณชั่ว พระเจาทรงสงพระเยซูเขามาในโลก 
เพื่อทําลายกิจการของปรปกษของเราและประทานชีวิตที่ครบบริบูรณใหแกเรา 
 

ขโมย (ซาตาน) นั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสีย เรา (พระเยซู) ไดมาเพื่อ 
เขาทั้งหลายจะไดชีวิตและจะไดอยางครบบริบูรณ (ยอหน 10:10) 

 
พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทําลายกิจการของ 

มาร (1 ยอหน 3:8) 
 
พระเจาทรงจัดเตรียมวิถีสําหรับทานที่จะเปนอิสระจากอํานาจของซาตานและความบาปซึ่ง 

สงผลไปสูความตาย พระองคไดทรงกําหนดแผนการที่ยิ่งใหญซ่ึงเมื่อเราเดินตาม เราก็จะไดชัยชนะและ 
ไดชีวิตที่ครบบริบูรณ – ทั้งในเวลานี้และในยุคที่จะมาถึง  เราเชื่อวาโดยการอานเนื้อหาที่ใหนี้ ทานจะ 
เขาใจถึงความตั้งใจและขอเสนอที่มหัศจรรยของพระเจา นั่นคือ เลือกชีวิตและมีชีวิต! 

 
ขาพเจาตั้งชีวิตและความตาย … เพราะฉะนั้นทานจงเลือกเอาขางชีวิต เพื่อทานและ 

ลูกหลานของทานจะไดมีชวีิตอยู (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) 
 
ผูที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตรก็ไมมีชีวิต (1 ยอหน 5:12) 

 
 
 
 



บทที่ 1 
ทานจะมีชีวตินิรันดร 

 
 พระวจนะของพระเจาสอนวาชีวิตของทานประกอบดวยสามสวน 
 
 ขอรักษาทั้ง (1) วิญญาณ และ (2) จิตใจ และ (3) รางกาย ของทานไวใหปราศจาก 
การติเตียน … (1 เธสะโลนิกา 5:23) 
  
 อธิบายเพิ่มเติมคือ 
 ทานเปนจิตวิญญาณ 
 ทานมีจิตใจ (ความคิด, อารมณ, ความตั้งใจ) 
 ทานมีชีวิตในรางกาย 
 
 หลายคนใหเวลาและความสนใจตอรางกายและจิตใจมาก แตไมเคยคํานึงถึงคุณคาอันยิ่ง 
ใหญของจิตวิญญาณที่เปนนิรันดรซ่ึงชีวิตถูกสงออกมา 
 มนุษยวิญญาณของทานหรือมนุษยตัวในเปนตัวจริงของทาน – เปนสวนของทานซึ่งจะไม 
หยุดที่จะดํารงอยู เม่ือรางกายตายไป จิตวิญญาณของทานจะดํารงอยูตลอดนิรันดร เพราะจิต 
วิญญาณไมเคยตาย 
 อยางไรก็ตามประเด็นก็คือวาทานจะเลือกที่จะมีชีวิตนิรันดรอยูกับพระเจาหรือพรากจากการ 
ทรงสถิตของพระองคตลอดกาล 
 
 เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิต นิ
รันดร (โรม 6:23) 
 
 ผูใดที่ไมมีช่ือจดไวในหนังสือชีวิตนั้น ก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ (วิวรณ 20:15) 
 
 (พวกเหลานี้) จะตองออกไปรับโทษอยูเปนนิตย แตผูชอบธรรมจะเขาสูชีวิตนิรันดร 
(มัทธิว 25:46) 
 
 



บทที่ 2 
ความชอบธรรมเปนผลจากการบงัเกิดใหมในฝายวิญญาณของทานเทานั้น 

 
 ความชอบธรรมแสดงถึงวาบุคคลนั้นมีสิทธิ์ที่จะยืนอยูตอพระพักตรพระเจาได พระเจาทรงมอง 
ดูและจะตอบสนองทานราวกับวาทานไมเคยทําผิดบาปมากอนเลย! 
 โดยไมเกี่ยวของกับการทําดีหรือมีศีลธรรม ทุกคนไดทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา 
 

ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไมไดอยูในเราเลย         
(1 ยอหน 1:8) 

 
เพราะวาทุกคนทําบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจา (โรม 3:23) 
 
ทานสามารถเปนคนชอบธรรมและรับของประทานคือชีวิตนิรันดรจากพระเจาโดยการยอมรับ 

พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาของทาน การเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสตเปน 
วิถีทางเดียว ที่จะไดรับความรอดและมีสิทธิ์ยืนอยูตอพระพักตรพระเจา 

 
มิใชดวยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชําระใหเรามีใจ 

บังเกิดใหม… (ทิตสั 3:5) 
 
ดวยวานามอื่น (นอกจากนามพระเยซูคริสต) ซ่ึงใหเราทั้งหลายรอดไดไมทรงโปรดให 

มีในทามกลางมนุษยทั่วใตฟา (กิจการ 4:12) 
 
เรา (พระเยซู) เปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอก 

จากจะมาทางเรา (ยอหน 14:6) 
 
หลังจากที่มนุษยคนแรกคืออาดัมไดกระทําบาปและสูญเสียความสัมพันธกับพระเจา จึงเปน 

ส่ิงจําเปนที่วาจิตวิญญาณของมนุษยทุกคนตองบังเกิดใหม (ถูกสรางใหม) เพื่อที่จะสามารถเขาใกล 
พระเจาผูทรงบริสุทธิ์ และชื่นชมในชีวิตนิรันดรกับพระองค ไมใชการเปนสมาชิกของคริสตจักรแตเปน 
การบังเกิดใหมตางหาก เราจึงมีสิทธิ์ท่ีจะยืนและมีสามัคคีธรรมกับพระเจา 

 



ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นแผนดินของพระเจาไมได (ยอหน 3:3) 
 
แนนอนวาเราไมสามารถเขาไปในครรภของมารดาอีกครั้งและคลอดออกมาเปนครั้งที่สอง 

แลวพระเยซูทรงหมายถึงอะไรละ? การบังเกิดใหมคือการทรงสรางใหมของจิตวิญญาณมนุษยโดยฤทธิ์ 
อํานาจของพระวิญญาณของพระเจา ทันทีท่ีมนุษยบังเกิดใหม ชีวิตของพระเจาก็ไดเขาสวนในคนนั้น 
ทําใหมนุษยตัวในของเขาสมบูรณและมีชีวิตนิรันดร 

 
ซ่ึงบังเกิดจากเนื้อหนังก็เปนเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนวิญญาณ 

(ยอหน 3:6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การบังเกดิใหมเกิดข้ึนผานทางพระเยซคูริสตเทานั้น 

 
 พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคคือพระวาทะที่กลายเปนเนื้อหนังเขามาในโลกนี้ พระเยซู 
ผูทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ทรงเปนพระเจาและมนุษย 
 
 ในปฐมกาลพระวาทะ (พระเยซู) ดํารงอยู และพระวาทะทรงสถิตอยูกับพระเจา และ 
พระวาทะทรงเปนพระเจา (ยอหน 1:1) 
 
 ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภและคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียก 
นามของทานวาอิมมานเูอล แปลวา พระเจาทรงอยูกับเรา (อิสยาห 7:14; มัทธิว 1:23) 
 
 พระเจาทรงปรากฏเปนมนุษย … มีชาวโลกเชื่อถือพระองค และพระองคเสด็จขึ้นรับ 
พระสิริ (1 ทิโมธี 3:16) 
 
 พระเยซูทรงมีชีวิตที่ไมมีบาป – ไมมีใครเปนเชนนั้นได! พระองคทรงเต็มพระทัยที่จะเปนเครื่อง 
บูชา หลั่งพระโลหิตของพระองคบนไมกางเขนเพื่อเปนคาไถสําหรับความบาปของเรา พระเยซูไดส้ิน 
พระชนมและถูกฝง และไดทรงฟนคืนพระชนมในวันที่สามโดยพระเจาพระบิดา 
 
 พระเยซูนี้พระเจาไดทรงบันดาลใหคืนพระชนมแลว ขาพเจาทั้งหลายเปนพยานในขอ 
นี้ (กิจการ 2:32) 
 
 เราอางพยานวาพระเจาไดทรงชุบพระคริสตใหเปนขึ้นมา … (1 โครินธ 15:15) 
 
 (พระเยซู) ไดรับการบงไวดวยฤทธานุภาพ คือโดยการเปนขึ้นมาจากความตาย วาเปน 
พระบุตรของพระเจา (โรม 1:4) 
 
 หลังจากที่พระเยซูทรงฟนขึ้นจากความตาย พระองคทรงปรากฏแกคนมากกวาหารอยคนใน 
ระหวางสี่สิบวัน หลังจากนั้นพระองคไดถูกรับขึ้นไปยังสวรรค และในเวลานี้ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระ 
หัตถของพระเจาพระบิดา 



 พระคริสตไดทรงวายพระชนม… ทรงถูกฝงไวและวันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปน 
ขึ้นมาใหม … ภายหลังพระองคทรงปรากฏแกพวกพี่นองกวาหารอยคนในคราวเดียว… (1 โค
รินธ 15:3-6) 
 
 (พระเยซู) ทรงแสดงพระองคแกคนพวกนั้นดวยหลักฐานหลายอยาง พิสูจนวา 
พระองคทรงพระชนมอยู และไดทรงปรากฏแกเขาทั้งหลายระหวางส่ีสิบวัน… (กิจการ 1:3) 
 
 พระเจาทรงรับพระองค (พระเยซู) ขึ้นไปตอหนาตอตาเขา และมีเมฆคลุมพระองค 
ใหพนสายตาของเขา (กิจการ 1:9)  
 
 พระเจาทรงรับพระเยซูใหขึ้นสูฟาสวรรค ประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา 
(มาระโก 16:19) 
 
 เมื่อพระเยซูทรงฟนขึ้นจากความตาย พระองคทรงมีชัยเหนือซาตาน ไดทรงจัดเตรียมหนทาง 
เดยีวที่มนุษยจะพนจากการครอบงําของความบาปและไดรับสิทธิ์ท่ีจะยืนอยูตอพระพักตรพระเจาได 
 ในเวลานี้พระเยซูทรงพระชนมอยูและสถิตในสวรรคกับพระบิดา พรอมที่จะประทานการ 
บังเกิดใหมและชีวิตนิรันดรใหกับทุกคน รวมทั้งทาน ผูซ่ึงเลือกที่จะตอนรับพระองคเปนองคพระผูเปน 
เจาและจอมเจานายในชีวิต 
 
 พระเจาทรงชุบใหพระองค (พระเยซู) เปนขึ้นมาจากความตาย และใหสถิตเบื้องขวา 
พระหัตถของพระองคในสวรรคสถาน … (เอเฟซัส 1:20) 
 
 ดวยเหตุนี้พระองค (พระเยซู) จึงทรงสามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้งปวงที่ไดเขามา 
ถึงพระเจา… เพราะวาพระองคทรงพระชนมอยูเปนนิตยเพื่อชวยทูลขอพระกรุณาใหคนเหลา 
นั้น (ฮีบรู 7:25) 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
บังเกิดใหมเดีย๋วนี ้

 
 วันนี้เปนวันแหงความรอดของทาน! ทานไมควรชักชาอีกตอไป! 
 
 บัดนี้เปนเวลาอันชอบ นี่แนะ บัดนี้เปนวันแหงความรอด (2 โครินธ 6:2) 
 
 วันนี้ถาทานทั้งหลายจะฟงพระสุรเสียงของพระองค อยาใหจิตใจของทานดือ้รัน้ (ฮีบร ู
4:7) 
 
 ทานทั้งหลายตองบังเกิดใหม (ยอหน 3:7) 
 
 การบังเกิดใหมเปนของประทานจากพระเจาสําหรับทาน ทานไมสามารถทําอะไรเพื่อจะไดรับ 
ทานเพียงแครับโดยการเชื่อและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา โดยรูวาพระเจาไมเคยมุสา พระองค 
จะทรงกระทําอยางที่พระวจนะของพระองคกลาวไว 
 
 ดวยวาซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดยตัวเรา 
ทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการกระทําก็หามิได 
เพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได (เอเฟซัส 2:8-9) 
 
 เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อ 
ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร (ยอหน 3:16) 
 
 ไมมีความบาปใดที่ทําใหทานแยกจากพระเจาไดนอกจากการปฏิเสธพระบุตรของพระองค คือ
พระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาของทาน 
 
 แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเปนคน 
บาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงส้ินพระชนมเพื่อเรา (โรม 5:8) 
 



 สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแกเรา (พระเยซู) จะมาสูเรา และผูที่มาหาเรา เราก็จะ 
ไมทิ้งเขาเลย (ยอหน 6:37) 
 
 การบังเกิดใหมเปนการแสดงออกของหัวใจและปาก 
 
 ถาทานจะรับดวยปากของทานวาพระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา และเชื่อในจิตใจ 
วาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนข้ึนมาจากความตาย ทานจะรอด (โรม 10:9) 
 
 การเชื่อในจิตใจของทานวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา และเชื่อวาพระเจาไดทรงชุบ 
พระองคใหเปนขึ้นจากความตายนั้น จะมีผลใหการบังเกิดใหมเกิดขึ้นทันทีที่ทานยอมรับวาพระเยซูทรง 
เปนพระผูชวยใหรอดและเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิตของทาน 
 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะรวมกับวิญญาณจิตของทาน ที่จะประทานชีวิตและลักษณะธรรมชาติ 
ของพระเจาใหกับมนุษยตัวในของทาน ในเวลานั้นวิญญาณจิตของทานจะถูกสรางใหมและบริสุทธิ์ 
และพระองคมอบสิทธิ์แกทานที่จะยืนอยูตอพระพักตรพระเจาและมีชีวิตนิรันดร 
 หลายคนถูกหลอกใหเชื่อวาพวกเขาไดรับชีวิตนิรันดรอยางงายๆ โดยมีช่ืออยูในคริสตจักร หรือ 
โดยทําสิ่งดี หรือทําตามประเพณีทางศาสนา อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการบังเกิดใหมตามที่กลาวไว 
ในพระคัมภีรแลว ก็ไมมีทางอื่นใดที่จะเขาสูครอบครัวของพระเจา และไมมีทางอื่นที่จะไดรับชีวิต นิ
รันดรในแผนดินของพระเจา! 
 ดังนั้นถาทานยังไมเคยตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาของทาน 
หรือถาสงสัยวาทานเคยบังเกิดใหมหรือไม ทานตองจัดการกับประเด็นนี้เดี๋ยวนี้ตอพระผูสรางของทาน 
ครั้งเดียวและมีผลตลอดไป ในเวลานี้จงเลือกที่จะเขาสูความสัมพันธกับพระเจา และเริ่มตนชีวิตที่ ครบ
บริบูรณเดี๋ยวนี้และตลอดไป! 
 ใหออกเสียงอธิษฐานสารภาพสิ่งตอไปน้ี เพ่ือวาทานสามารถไดยินตัวทานพูด ใหเชื่อทุก 
ถอยคําดวยใจ และทานจะบังเกิดใหมทันที: 
 
 
 
 
 
 



ขาแตพระเจาแหงฟาสวรรค 
ขาพระองคมาหาพระองคในพระนามของพระเยซู 
ขาพระองคเชื่อในจิตใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระองค และเชื่อวาพระองค  

ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตาย 
ขาพระองคขอละทิ้งความบาป 
ขาพระองคขอละทิ้งอดีต 
ขาพระองคขอกลับใจใหมและหันจากความชั่ว 
ขาพระองคขอเลือกชีวิต! 
เดี๋ยวนี้ขาพระองคขอตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิตของขาพระองค เปนพระผูชวยให  

รอดจากบาป จากนรก และจากอํานาจของซาตาน 
ขาพระองคขอยอมรับพระเยซูเปนองคพระผูเปนเจาของขาพระองค 
นับแตนี้ไปขาพระองคเปนของพระองค 
ขาพระองคจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตที่เหลืออยูของขาพระองค 
พระองคทรงเปนผูนําและผูชี้ทางของขาพระองค 
ขาพระองคจะไมมีความละอายในพระเยซูองคพระผูเปนเจา 
ขาพระองคจะยอมรับพระองคตอหนามนุษย 
ขาพระองคเชื่อเด๋ียวนี้วาขาพระองคเปนคริสเตียน! 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเปนพยานรวมกับจิตวิญญาณของขาพระองควาขาพระองคบังเกิด  

ใหมแลว 
พระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาของขาพระองค! 
ขอบพระคุณพระบิดาแหงฟาสวรรคที่ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดรและชีวิตที่ครบบริบูรณ  

แกขาพระองค! 
ในพระนามพระเยซู อาเมน! 
 
ชื่อ ______________________________ 
วันที่ _____________________ เวลา __________________ 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
ขอตอนรับสูครอบครัวของพระเจา 

 
 ขอแสดงความยินดีดวย! เราชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดตอนรับทานสูครอบครัวของพระเจา 
การตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาเปนการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดที่ 
ทานเคยทํามา ทานมีชีวิตที่ไดรับการเลือก เด๋ียวนี้พระเจาทรงเปนพระบิดาของทานตลอดนิรันดร และ 
ทานเปนบุตรของพระองค! พระเยซูจะไมทรงละทานหรือทอดทิ้งทานเสีย 
 เดี๋ยวนี้จิตวิญญาณของทานถูกสรางใหมแลว ทานไดรับการชําระใหบริสุทธิ์และสมบูรณ 
ตลอดไป ทานมีชีวิตใหมพรอมกับการเริ่มตนใหม! 
 
 เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว ส่ิงสารพัดที่เกาๆ 
ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนส่ิงใหมทั้งนั้น (2 โครินธ 5:17) 
 
 พระองคทรงกระทําใหทานทั้งหลายมีชีวิตอยู แมวาทานตายแลวโดยการละเมิดและ 
การบาป (เอเฟซัส 2:1) 
 
 วิหารของพระเจาจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได… ดังที่พระเจาตรัสไววาเราจะอยูใน 
เขาทั้งหลาย และจะดําเนินในหมูพวกเขา และเราจะเปนพระเจาของเขา และเขาจะเปน ชน
ชาติของเรา (2 โครินธ 6:16) 
 
 การบังเกิดใหมไมไดขึ้นอยูกับความรูสึก แตขึ้นอยูกับความจริงที่วาทานไดประพฤติตามพระ 
วจนะของพระเจา เดี๋ยวนี้ทาน “เปนคนใหม” ในพระเยซูคริสต และจะไมพรากจากความรักของพระเจา 
พระบิดา ซาตานอาจจะหยิบยื่นความสงสัยเกี่ยวกับผลของการบังเกิดใหมของทาน จงจําไววาทานมี 
พระวจนะที่ไมเปลี่ยนแปลงของพระบิดาสําหรับชีวิตนิรันดร! 
 
 พระเจาจะไมตรัสมุสา… (ฮีบรู 6:18) 
 
 ทุกๆ คนที่เชื่อถือพระองค (พระเยซูคริสต) นั้น พระเจาจะทรงยกความผิดบาปของ 
เขา (กิจการ 10:43) 
 



 ผูที่วางใจในพระบุตร (พระเยซูคริสต) ก็มีชีวิตนิรันดร… (ยอหน 3:36) 
 
 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการบังเกิดใหมของทาน ใหเราพิจารณาถึงทารกที่เกิดจากแมที่ไมตองการ 
มีบุตร ตอนนี้ใหจินตนาการถึงครอบครัวที่ดีที่สุด: ครอบครัวที่รักพระเจาและรักมนุษย ครอบครัวที่มี 
ชีวิตแหงการให! ครอบครัวนี้รักทารกที่ถูกปฏิเสธ สุดทายไดรับทารกมาเลี้ยงเปนบุตรของตน เขาไดให 
ทารกใชนามสกุลของเขา และใสใจทารกราวกับวาทารกนั้นเปนลูกของเขาเอง 
 อะไรเกิดขึ้นในฉากนี้? ดูราวกับวาทารกไดบังเกิดใหม ไดรับพอแมคูใหม พรอมกับมรดกใหม! 
เพราะเหตุใด? ไมใชเพราะวาทารกไดทําสิ่งใดที่สมควรจะไดรับสถานะเชนนั้น แตเพราะพอแมคูนั้นที่ 
รักเด็กและรับเขามาเลี้ยงดู ความรับผิดชอบของทารกไมใชตองจายตอบแทน แกพอแมคูนั้น แตตอบ 
สนองตอการบังเกิดใหมโดยยอมรับทกุสิ่งจากครอบครัวใหมดวยใจสํานึกบุญคุณ 
 เชนเดียวกับการบังเกิดใหมของทาน ก็โดยการรับทุกสิ่งซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับทาน ขอให 
เริ่มตนปฏิบัติเหมือนกับเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจา แบงปนสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบ 
ในมรดกใหมของทาน! 
 
 ทานไดรับพระวิญญาณผูทรงใหเปนบุตรของพระเจา ใหเราทั้งหลายรองเรียกพระเจา 
วา “อับบา” คือพระบิดา (โรม 8:15) 
 
 พระวิญญาณนั้นเปนพยานรวมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายวาเราทั้งหลายเปน 
บุตรของพระเจา และถาเราทั้งหลายเปนบุตรแลว เราก็เปนทายาท คือเปนทายาทของ พระ
เจา และเปนทายาทรวมกับพระคริสต… (โรม 8:16, 17)  
 
 ดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแกเราทั้งหลายเพียงไร ทีเ่ราจะไดชือ่วาเปน 
บุตรของพระเจา… (1 ยอหน 3:1) 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 6 
ใหความสนใจตอพระวจนะของพระเจา 

 
 ตอนนี้ทานไดบังเกิดใหมแลว จิตวิญญาณของทานก็ใหม แมวารางกายและจิตใจจะไมได 
เปลี่ยนแปลงก็ตาม อยางไรก็ตามเมื่อทานไดเชื่อและยอมรับพระวจนะของพระเจาทุกวัน จิตใจของ 
ทานจะคอยๆ ไดรับการเปลี่ยนใหม มีการพัฒนาไปสูความเห็นพองของจิตใจและจิตวิญญาณที่บังเกิด 
ใหมของทาน 
 ความสัมพันธของจิตใจและจิตวิญญาณโดยผานพระวจนะของพระเจาเปนสิ่งที่มีพลัง จะ ทํา
ใหทานเขมแข็งในการควบคุมรางกายของทาน และที่จะเชื่อฟงน้ําพระทัยของพระบิดาแหงสวรรค 
 
 เหตุฉะนั้นอยาใหบาปครอบงํากายที่ตองตายของทาน ซ่ึงทําใหตองเชื่อฟงตัณหาของ 
กายนั้น (โรม 6:12) 
 
 ขอวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต… 
อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ … (โรม 12:1, 2) 
 
 พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง เหตุฉะนั้นทานจงถวายพระเกียรติแด พระ
เจาดวยรางกายของทานเถิด (1 โครนิธ 6:20) 
 
 ในเวลานี้พระวจนะของพระเจาคือพระคัมภีรไดกลายเปนคูมือในการดําเนินชีวิตของทาน ซ่ึง 
ทานสามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกสถานการณ เมื่อนําพระวจนะไปปฏิบัติดวยความรัก พระวจนะ 
ก็จะนําชัยชนะมาใหทานเสมอ 
 การเชื่อฟงพระวจนะของพระเจากอใหเกิดความชวยเหลืออยางอัศจรรยในชีวิตของทาน และ 
ถาพระเจาทรงอยูฝายทาน ก็ไมมีส่ิงใดที่จะตอตานทานได! 
 
 จงอุตสาหสําแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลว เปนคนงานที่ไมตองอาย ใชพระวจนะแหง 
ความจริงอยางถูกตอง (2 ทิโมธี 2:15) 
 
 พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา…เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมทีจ่ะ 
กระทําการดีทุกอยาง (2 ทิโมธี 3;16, 17) 



 พระวจนะของพระเจาเปนถอยคําที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งถูกประทับตราโดยพระโลหิตของพระ 
เยซู พระพรที่กลาวในพระวจนะนั้นก็เพื่อประโยชนของทาน พระเจาทรงปรารถนาใหทานที่เปนบุตร 
ของพระองคไดรับประสบการณแหงความชื่นชมยินดีอยางเต็มเปยมตลอดชีวิตในโลกนี้ เชนเดียวกับ 
ในยุคที่จะมาถึง 
 เมื่อทานไดพบขอพระคัมภีรที่ไดกลาวถึงวาในพระคริสตทานเปนใครและทานมีอะไร ก็จงเชื่อ 
ตามนั้นและยอมรับดวยปากของทาน จงปฏิเสธที่จะพูดตรงขามกับส่ิงที่พระวจนะของพระเจาได 
ประกาศเกี่ยวกับตัวทาน! ใหยืนยันพระสัญญาและความจริงเหลานี้อยางมั่นคง แลวพระสัญญาเหลา 
นี้จะกลายเปนจริงในชีวิตทาน 
 
 ถาผูใดจะสั่งภูเขานี้วา ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิไดสงสัยในใจ แตเชื่อวาจะเปนไป 
ตามที่ส่ังนั้น ก็จะเปนตามนั้นจริง (มาระโก 11:23) 
 
 ขออนุญาตใหเราที่จะชวยในการฟนความคิดของทานขึ้นใหมและชวยทานใหเติบโตขึ้นใน 
องคพระผูเปนเจา โดยขอใหทานประกาศสิ่งตอไปนี้ : 
 
 ขาพเจารับดวยปากของขาพเจาวาพระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา และเชื่อใน 
จิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนข้ึนมาจากความตาย ฉะนั้นขาพเจาจึงรอด (โรม 
10:9) 
 
 ขาพเจาไดบังเกิดใหมแลว ไมใชจากพันธมตะ แตจากพันธอมตะคือดวยพระวจนะ 
ของพระเจาอันทรงชีวิตและดํารงอยู (1 เปโตร 1:23) 
 
 ชื่อของขาพเจาถูกจดไวในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดก (วิวรณ 21:27) 
 
 ขาพเจาเปนความสวางของโลก (มัทธิว 5:14) 
 
 พระองคไดทรงชวยขาพเจาใหพนจากอํานาจของความมืด และไดทรงยายขาพเจา 
มาต้ังไวในแผนดินแหงพระบุตรที่รักของพระองค (โคโลสี 1:13) 
 



 รางกายของขาพเจาเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ… เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงถวาย 
พระเกียรติแดพระเจาดวยรางกายของขาพเจา (1 โครินธ 6:19, 20) 
 
 ขาพเจาไดรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ (โรม 12:2) 
 
 พระเจามิไดทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวใหขาพเจา แตไดทรงประทานจิตที่กอปรดวย 
ฤทธิ์ความรัก และการบังคับตนเองใหแกขาพเจา (2 ทิโมธี 1:7) 
 
 ขาพเจามีพลานามัยสมบูรณและเจริญสุขทุกประการ อยางจิตวิญญาณของขาพเจา 
ที่จําเริญอยูนั้น (3 ยอหน 2) 
 
 ขาพเจาละความกระวนกระวายของขาพเจาไวกับพระองค เพราะวาพระองคทรง 
หวงใยขาพเจา (1 เปโตร 5:7) 
 
 พระเจาจะไมละขาพเจาหรือทอดทิ้งขาพเจาเลย (ฮีบรู 13:5) 
 
 ขาพเจาดําเนินโดยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น (2 โครินธ 5:7) 
 
 ขาพเจาลืมส่ิงที่ผานพนมาแลวเสีย และโนมตัวออกไปหาส่ิงที่อยูขางหนา (ฟลิปป 
3:13) 
 
 ผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ 
ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ือ ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตน (กาลาเทีย 5: 
22, 23) 
 
 ขาพเจาผจญทุกส่ิงไดโดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา (ฟลิปป 4:13) 
 
 ขาพเจารักพระองค เพราะพระองคทรงรักขาพเจากอน (1 ยอหน 4:19) 
 
 ขาพเจาจะจําเริญและบริบูรณไปดวยความรัก (1 เธสะโลนิกา 3:12) 
 



 ขาพเจาเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้น (ยากอบ 
1:22) 
 
 พระองคผูทรงอยูในขาพเจาเปนใหญกวาผูนั้นที่อยูในโลก (1 ยอหน 4:4) 
 
 ขาพเจานอมใจยอมฟงพระเจา ขาพเจาตอสูกับมารโดยพระนามของพระเยซูและโดย 
พระวจนะของพระเจา และมันจะหนีขาพเจาไป (ยากอบ 4:7) 
 
 ขาพเจาจะประดับกายดวยพระเยซูคริสตเจา และไมจัดเตรียมอะไรไวบํารุงบําเรอ 
ตัณหาของเนื้อหนัง (โรม 13:14) 
 
 ขาพเจาวางใจในพระเจาดวยสุดใจของขาพเจา และไมพ่ึงพาความรอบรูของตนเอง 
ขาพเจายอมรับรูพระองคในทุกทางของขาพเจา และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของขาพเจา 
ราบร่ืน (สุภาษิต 3:5, 6) 
 
 ขาพเจามีกําลังข้ึนในองคพระผูเปนเจาและในฤทธิ์เดชอันมหันตของพระองค (เอเฟ
ซัส 6:10) 
 
 พระเจาของขาพเจาจะประทานสิ่งสารพัดที่ขาพเจาขาดอยูนั้นจากทรัพยอันรุงเรือง 
ของพระองคในพระเยซูคริสต (ฟลิปป 4:19) 
 
 ขาพเจาเปนทูตของพระคริสตและแบงปนความจริงแหงแผนดินของพระเจากับผูอ่ืน 
ดวยใจกลาหาญ (2 โครินธ 5:20) 
 
 ขาพเจาชนะดวยพระโลหิตของพระเมษโปดกและเพราะคําพยานของขาพเจา (วิวรณ 
12:11) 
 
 ถาพระเจาทรงอยูฝายขาพเจา ใครจะขัดขวางขาพเจา? (โรม 8:31) 
 
 ขาพเจาแนใจวาพระองคผูทรงต้ังตนการดีไวในขาพเจาแลว จะทรงกระทําใหสําเร็จ 
(ฟลิปป 1:6) 
 



 ขาพเจาชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา (ฟลิปป 4:4) 
 
 ขาพเจาแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน แลว 
พระองคจะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหลานี้ให (มัทธิว 6:33) 
 
 เมื่อพระคริสตผูทรงเปนชีวิตของขาพเจาทรงปรากฏ ขณะนั้นขาพเจาก็จะปรากฏ 
พรอมกับพระองคในศักดิ์ศรีดวย (โคโลสี 3:4) 
 
 ขอใหเร่ิมตนที่จะใชเวลากับพระวจนะของพระเจาในทุกๆ วัน ซ่ึงเปนสิทธิพิเศษของทาน และ 
เปนความรับผิดชอบของทานในฐานะเปนคริสเตียนใหม ขอใหวางตัวเองอยางมั่นคงในพระสัญญาของ 
พระเจา มองเห็นตัวเองในฐานะผูที่มีชัยชนะมากกวาผูพายแพ เชนเดียวกับที่อาหารฝายรางกายจะ 
บํารุงเลี้ยงรางกายของทาน พระวจนะของพระเจาก็จะทาํใหจิตวิญญาณและจิตใจของทานเขมแข็ง  
 
 เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมฝายวิญญาณอันบริสุทธ์ิ เพ่ือโดยน้ํานม 
นั้นจะทําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด (1 เปโตร 2:2) 
  
 การใสใจในพระวจนะของพระเจาจะทําใหความเชื่อในพระเจาพัฒนาขึ้นและความสามารถ 
ในการรับจากพระเจาเพ่ิมมากขึ้น 
 
 ความเชื่อเกิดขึ้นไดก็เพราะการไดยิน และการไดยินเกิดข้ึนไดก็เพราะการประกาศ 
พระคริสต (โรม 10:17) 
 
 แตถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่พอพระทัยของพระเจาก็ไมไดเลย เพราะวาผูที่จะ 
มาเฝาพระเจาไดนั้นตองเชื่อวาพระองคทรงดํารงพระชนมอยู และพระองคทรงเปนผูประทาน 
บําเหน็จใหแกทุกคนที่แสวงหาพระองค (ฮีบรู 11:6)  
 
 
 
 
 



บทที่ 7 
ดําเนินในความสวางแหงชีวติ 

 
 เมื่อทานไดบังเกิดใหมแลว ทานก็ควรดําเนินในความสวางทุกวันโดยเชื่อฟงพระวจนะของ พระ
เจาซึ่งทานไดเรียนรู โดยการปฏิบัติอยางสัตยซ่ือตามความจริงทุกอยางที่ไดรับการเปดเผย ก็จะ ทําให
ทานมีสติปญญามากขึ้นและรับพระพรอยางมาก! 
 
 พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองคแลววา “ถาทานทั้งหลายดํารงอยูในคํา 
ของเรา ทานก็เปนสาวกของเราอยางแทจริง และทานทั้งหลายจะรูจักสัจจะ และสัจจะจะ ทํา
ใหทานทั้งหลายเปนไทย” (ยอหน 8:31, 32) 
 
 เรา (พระเยซู) เปนความสวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมี 
ความสวางแหงชีวิต (ยอหน 8:12) 
 
 แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้น 
(ยากอบ 1:22) 
 
 พระเจาไมเพียงแตปรารถนาที่จะมีความสัมพันธกับบุตรของพระองคเทานั้น แตทรง ปรารถนา
ที่จะมีสามัคคีธรรมดวย เสียงเรียกรองจากหัวใจของพระบิดาแหงสวรรคจะเปนจริงโดย ผานความสนิท
สนมที่มาจากการอธิษฐาน 
 ยิ่งกวานั้นการรองทูลตอพระบิดาดวยความเชื่อในพระนามพระเยซูจะทําใหพระองคตอบ 
สนองความตองการของทานไดโดยตรง การสามัคคีธรรมกับพระบิดาเปนสิ่งสําคัญเพื่อรับประสบ 
การณแหงพระพรจากสวรรคในขณะที่ทานอยูในโลกนี้ 
 
 ถาทานขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา (นามของพระเยซู) พระองคจะประทาน 
ส่ิงนั้นใหแกทาน (ยอหน 16:23) 
 
 จงทูลเร่ืองความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การวิงวอน 
กับการขอบพระคุณ (ฟลิปป 4:6) 
 



 ในฐานะเปนบุตรที่เชื่อฟงของพระเจา ทานสามารถมีชัยชนะในทุกสถานการณ อยางไรก็ตาม 
ทานสามารถกาวไปสูการเติบโตเปนผูใหญโดยติดตามพระเยซูอยางม่ันคง 
 ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ทานควรเขารวมในการประชุมนมัสการในคริสตจักรทองถิ่น ซ่ึงเปน 
ที่ๆ พระเยซูไดรับการยกยองและพระวจนะของพระเจาก็ไดรับการประกาศออกไปดวยสิทธิอํานาจและ 
ฤทธิ์อํานาจ 
 
 อยาขาดการประชุมเหมือนอยางบางคนที่ขาดอยูนั้น … (ฮีบรู 10:25) 
 
 ทานควรไดรับบัพติศมาในน้ําตามที่พระเยซูไดบัญชาไวดวย ซ่ึงเปนเครื่องหมายของการทิ้ง 
ชีวิตเกาและสวมชีวิตใหมในพระคริสต 
 
 เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับ บัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19) 
 
 เราถูกฝงไวกับพระองคแลวโดยการรับบัพติศมาเขาสวนในการตายนั้น เพื่อวาเม่ือ 
พระองคไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแลว เราก็จะได 
ดําเนินตามชีวิตใหมดวยเหมือนกนั (โรม 6:4) 
 
 การมีชีวิตในความสวางคือการเดินในความรักของพระเจา การมีชีวิตที่บังเกิดใหมจะทําให 
ลักษณะธรรมชาติของทานสําแดงถึงความรักของพระบิดาแหงฟาสวรรค ทานก็สามารถมีชีวิตที่ไมเห็น 
แกตัว นําพระพรที่ยิ่งใหญไปสูผูอ่ืน และรับความสําเร็จในชีวิต! ความรักจะสรางทานอยางที่ใจของ 
ทานปรารถนา การเดินตามกฎแหงรักจะทําใหทานไมลมเหลว! 
 
 ความรักของพระเจาไดหล่ังเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึง 
พระองคไดประทานใหแกเราแลว (โรม 5:5) 
 
 ผูที่รัก…ก็อยูในความสวาง… (1 ยอหน 2:10) 
 
 ความรักไมมีวันสูญส้ิน… (1 โครินธ 13:8) 
 



 องคพระผูเปนเจาทรงตระหนักวาแมเราจะเปนคริสเตียน เราก็ไมไดมีขอยกเวนวาเราจะไม 
กระทําผิด เชนเดียวกันเมื่อเราเกิดมาเราก็ไมไดโตเปนผูใหญทันที การเติบโตฝายวิญญาณก็ไมได 
แสดงผลทันทีทันใดเชนกัน 
 โดยเฉพาะในชวงปแรกๆ ของการเดินไปกับพระเจา ทานอาจจะไมสามารถดําเนินชีวิตตาม 
มาตรฐานของพระวจนะพระเจา ทานก็ไมตองรูสึกทอใจ! ทานยังคงเปนบุตรของพระเจา และพระองค 
ก็จะทรงรื้อฟนความสนิทสนมในการสามัคคีธรรมกับพระองคขึ้นใหมดวยความรัก 
 เมื่อทานไดลมเหลว ก็ใหทานขอการยกโทษจากพระบิดาแหงฟาสวรรคในทันที โดยใหรูวา 
พระองคทรงสัตยซ่ือตามที่กลาวในพระวจนะของพระองควาพระองคจะทรงชําระทานใหบริสุทธิ์และ 
จะทรงลบความทรงจําในเรื่องความผิดของทานออกไปทั้งหมด และขอใหทานยกโทษใหตัวเองเสมอ 
ใหดําเนินชีวิตตอไปดวยความยินดี และรูวาทานกําลังเติบโตขึ้นในพระคุณและการรูจักพระเยซูคริสต 
องคพระผูเปนเจาของเรา! 
 
 ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป 
ของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งส้ิน (1 ยอหน 1:9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 8 
สงตอความสวาง 

 
 
 งานของทานขณะที่อยูในโลกนี้คือการประกาศขอเสนอที่มหัศจรรยของพระเจาในเรื่องชีวิตที่ 
ครบบริบูรณใหผูอ่ืนทราบ จงเลือกที่จะเปนพระพร! 
 จงสงตอความสวางแหงพระวจนะของพระเจาในหนังสือเลมนี้ใหกับคนอื่นที่ยังไมไดบังเกิด 
ใหม หรือใหผูท่ีไมแนใจในความสัมพันธของเขากับพระบิดาแหงฟาสวรรค ในฐานะเปนทูตของพระ 
คริสต ทานจะมีอิทธิพลตอจุดหมายปลายทางนิรันดร นําคนจากความมืดมาสูความสวางนิรันดร! 
 
 ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ (มัทธิว 10:8) 
 
 เหตุฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราตอหนามนุษย เราจะรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของ 
เราผูทรงสถิตในสวรรค (มัทธิว 10:32) 
 
 การเลือกชีวิตของพระคริสต ก็คือ กาวไปและดําเนินชีวิตที่เปนจริง! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลือกชีวติและมชีีวิต! 
 
 
ขาแตพระเจาแหงฟาสวรรค 
ขาพระองคมาหาพระองคในพระนามของพระเยซู 
ขาพระองคเชื่อในจิตใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระองค และเชื่อวาพระองคทรงชุบ  

พระเยซูขึ้นมาจากความตาย 
ขาพระองคขอละทิ้งความบาป 
ขาพระองคขอละทิ้งอดีต 
ขาพระองคขอกลับใจใหมและหันจากความชั่ว 
ขาพระองคขอเลือกชีวิต! 
เดี๋ยวนี้ขาพระองคขอตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิตของขาพระองค เปนพระผูชวยใหรอดจาก  
  บาป จากนรก และจากอํานาจของซาตาน 
ขาพระองคขอยอมรับพระเยซูเปนองคพระผูเปนเจาของขาพระองค 
นับแตน้ีไปขาพระองคเปนของพระองค 
ขาพระองคจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตที่เหลืออยูของขาพระองค 
พระองคทรงเปนผูนําและผูช้ีทางของขาพระองค 
ขาพระองคจะไมมีความละอายในพระเยซูองคพระผูเปนเจา 
ขาพระองคจะยอมรับพระองคตอหนามนุษย 
ขาพระองคเชื่อเดี๋ยวนี้วาขาพระองคเปนคริสเตียน! 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเปนพยานรวมกับจิตวิญญาณของขาพระองควาขาพระองคบังเกิดใหมแลว 
พระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจาของขาพระองค! 
ขอบพระคุณพระบิดาแหงฟาสวรรคที่ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดรและชีวิตที่ครบบริบูรณแกขาพระองค! 
ในพระนามพระเยซู อาเมน! 
 
ช่ือ ______________________________ 
วันที่ _____________________ เวลา __________________ 
 
 



  แนน แรคแลนดรับใชเต็มเวลาในพันธกิจขาวประเสริฐ เธอไดตอบสนองการทรงเรียกของ พระ
เจาเขาสูการรับใชเมื่ออายุไดเพียง 8 ป ในการเชื่อฟงการทรงเรียกนั้น แนนกระตือรือรนในการ รับใชใน
งานดานตางๆ ในที่สาธารณะตั้งแตยังเยาววัย 
 ปจจุบันนี้แนนและสามีของเธอเดินทางไปเยี่ยมพระกายของพระคริสตทั่วทุกหนแหง โดยรับใช 
ดานเสียงเพลงและการเทศนาเพื่อส่ังสอน ตักเตือน และปลอบประโลม สําแดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และฤทธิ์อํานาจของพระองคผานการเทศนาพระวจนะ ถวายเกียรติแดพระเยซู และตอบสนองความ 
ตองการของผูคน 
 นอกเหนือจากนี้ แนนไดรับใชในประเทศตางๆ โดยวิธีการหลากหลาย รวมทั้งผานหนังสือ และ
เทปคําสอน ความปรารถนาอยางแรงกลาของเธอคือที่จะปรนนิบัติรับใชดังความสวางที่ฉายแสง อยู
เสมอ เพื่อเตรียมพรอมผูคนสําหรับองคพระผูเปนเจา! 
 

 
พันธกิจแนน แรคแลนด 

Post Office Box 77, Jackson, MS 39205 
(601) 355-7777 

 


