
อ.เกลินน ลิม
Pastor Glenn Lim





WHAT DO YOU SEE?

คุณมองเห็น

อยางไร ?



มัทธิว 6 :22-23
22 “ดวงตาคือประทีปของกาย หากตาของทานดี ท้ังกาย

ของทานกจ็ะเต็มไปดวยความสวาง 23 แตถาตาของทาน

เสีย ท้ังกายของทานก็จะเต็มไปดวยความมืด หากความ

สวางในทานเปนความมืดมน ความมืดน้ันจะหนาทึบสัก

เพียงใด!
“The eye is the lamp of the body. If 
your eyes are healthy, your whole 
body will be full of light. But if your 
eyes are unhealthy, your whole 
body will be full of darkness. If then 
the light within you is darkness, 
how great is that darkness!”

Matthew 6 : 22 – 23



“Give thanks to the LORD, he is good; his love endures forever.”

สดุดี 118
จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+

เพราะพระองคทรงแสนดี

ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิรันดร



มัทธิว 14: 30 - 31
30 แตพอเขาเห็นวาลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกําลังจะ

จมก็รองวา “พระองคเจาขา ชวยดวย!”
31 พระเยซูทรงย่ืนพระหัตถจับเขาไวทันทีและตรัสวา 
“ทานผูมีความเชื่อนอย เหตุใดทานจึงสงสัย?”

30 But when he saw the wind, he was 
afraid and, beginning to sink, cried 
out, “Lord, save me!” 31 Immediately 
Jesus reached out his hand and 
caught him. “You of little faith,” he 
said, “why did you doubt?”

Matthew 14:30–31



1 เธสะโลนิกา 5: 16-18
จงช่ืนบานอยูเสมอ จงอธิษฐานอยางสมํ่าเสมอ 

จงขอบพระคุณในทุกกรณี...

1 Thessalonians 5:16 – 18
Rejoice always, pray continually,
give thanks in all circumstances…



John 20:1–18

ยอหน 20:1-18



(v6) Then Simon Peter came along and went straight into the tomb. He saw
the strips of linen lying there,…

 6 แลวซีโมนเปโตรซึ่งตามมาขางหลังก็วิ่งตรงเขาไปในอุโมงค เขา

เห็นแถบผาลินินวางอยู...

John 20   ยอหน 20

Saw: Behold in amazement / Bewildered

การเห็น : ตะลึง / ฉงน



(v8) …the other disciple, who had reached the tomb first, also went 
inside. He saw and believed.

8 ในที่สุดสาวกคนนั้นซ่ึงมาถึงอุโมงคกอนก็เขา

มาขางในดวย เขาไดเห็นและเช่ือ 

Saw: Perceive with understanding / Enlightened

ไดเห็น : ไดรับความเขาใข / 

ความกระจาง

John 20   ยอหน 20



GODISNOWHERE
พ  ร  ะ  เ  จ  าไ  ม  อู  ย
GOD_IS_NOWHERE

พระ-เจา-ไมอยู
GOD_IS_NOW_HERE!

พระเจาอยูท่ีนี่



Belief

จงเชื่อ



ยอหน 20:29
“แลวพระเยซูตรัสบอกเขาวา “เพราะทานไดเห็นเราทาน

จึงเชื่อ ความสุขมีแกผูที่ไมไดเห็นแตก็ยังเชื่อ”

"Because you have seen me, you 
believed; blessed are those who 
have not seen & yet believe.”

John 20:29





What do you see?
คุณเห็นอะไร
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