
สดุดี 37:4 

“ฉะนั้น จงกลับใจเสียใหม่ และหันมาหาพระเจ้า 

เพื่อบาปผิดของท่านจะถูกลบล้างไป”  

( กิจการ 3:19)  
 

 

“จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า  

แล้วท่านกับครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอด’”  

( กิจการ 16:31) 

ผลก าไรทีพ่ระเยซคูรสิตซ์ือ้ดว้ยความตาย

ของพระองค ์ เปน็ของผูท้ีก่ลบัใจใหม ่ และ

ไวว้างใจในพระองค ์

     การ“กลบัใจใหม่”หมายถงึการหันจากค าสญัญาอันหลอก 

ลวงต่างๆนานาของความบาป “ความเชื่อ”หมายถงึการพึง

พอใจในพระสัญญาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิง่ส าหรบัเรา

ในพระเยซคูริสต์ พระเยซกูล่าวว่า  
 

 

“ผู้ท่ีเชื่อในเราจะไม่มีวันกระหายอีกเลย”  

(ยอห์น 6:35)  
 

     ความรอดไม่ใช่สิ่งท่ีเราหาได้เอง ไม่ใช่สิ่งท่ีเราสะสมได้ 

เราได้ความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ

ของเรา ความรอดเป็นของขวญัท่ีให้เปลา่ เราจะได้รับความ

รอดถ้าเรายึดม่ันความรอดเหนือสิ่งอื่นท้ังปวง หากเราท า

เช่นน้ี วัตถุประสงค์ของการทรงสร้างของพระเจ้ากบ็รรลุผล

ส าเร็จแลว้คอื พระเจ้าได้รับพระเกยีรติสิริในเรา และเราก็

ได้รับความพึงพอใจในพระองค์...ตลอดนิจนิรันดร์  

  

  
      

 

 

     ถา้ท่านปรารถนาท่ีจะมีความชื่นชมยินดีอันเกิดจากความ

พึงพอใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งส าหรับเราในพระเยซู

คริสต์ พระเจ้าก็ทรงกระท างานอยู่ในชีวิตของท่านแล้ว ต่อ 

ไปน้ีคือสิ่งท่ีท่านสามารถท าได้เพ่ือตอบสนองต่องานน้ัน 

ทา่นควรท าอยา่งไร? 

 หันจากค าสัญญาอันหลอกลวงต่างๆนานาของความบาป 

 เรียกพระนามของพระเยซคูริสต์เพ่ือให้พระองค์ได้ช่วย 

ท่านให้รอดจากความรู้สึกผิด การลงโทษ และพันธนาการ 

พระคัมภีร์กล่าวว่า 
 

"ทุกคนท่ีร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

จะได้รับความรอด"  

(โรม 10:13) 

 

 

 ฝากความหวังของท่านไว้กับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์  

 ท าลายอ านาจแห่งค าสัญญาของความบาปด้วยความเชื่อใน

พระสัญญาของพระเจ้า ซึ่งให้ความพึงพอใจเหนือสิง่อื่นใด 

 เริ่มอ่านพระคัมภีร์เพ่ือหาพระสัญญาของพระเจ้าท่ีประเสริฐ

และยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถปลดปลอ่ยให้ท่านเปน็อสิระ 

 หาคริสตจักรท่ีเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เริ่มไปประชุม

นมัสการ และเติบโตไปด้วยกันกับผู้อื่นท่ีรักและเทิดทูนพระ

เยซูคริสต์เหนือสิ่งอื่นใด 
 

 

       

       

     ข่าวดีท่ีสุดในโลกคือ ไม่มีความขัดแย้งเลยระหว่างความ 

สุขอันเป็นไปได้ท่ีสุดของท่านกับความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์แบบ

ของพระเจ้า ความพึงพอใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งส าหรับ

เราในพระเยซูคริสต์ส าแดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นมหา-

สมบัติท่ีล้ าค่าท่ีสุด และท่านจะได้รับความสุขใจมากกว่าความ 

ปิติยินดีใดๆจะให้ได้ ซึ่งเป็นความสุขท่ีนิรันดร์และยั่งยืนนาน! 

6.  ความ 
สขุ 
ใจ  

 คณุรูห้รอืเปลา่ว่า 

  พระเจา้ไดส้ัง่ 

    ใหเ้ราแสวงหา   

 ความชืน่ชมยนิด?ี 

“จงช่ืนชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า 

และพระองค์จะประทาน 

สิ่งท่ีใจของท่าน ปรารถนา” 

สดุดี 37:4 

สบืเสาะ 
    แสวงหา 

 ความ 
สขุ 
ใจ  

สบืเสาะ 
    แสวงหา 

  

  desiringGod - พันธกจิปรารถนาพระเจา้ 
  พมิพค์รัง้ที่ 2: มนีาคม 2012 

  อ-ีเมล:์ mail@desiringGod.org 

สดุดี 100:2 

จงนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ดว้ยความยนิด!ี 



มนษุยท์กุคนควรมชีวีติอยูเ่พือ่พระเกยีรตสิริ ิ

    ของพระเจา้  

   พระเจา้ทรงสรา้งเราเพือ่พระเกยีรตสิริขิอง  

   พระองค ์  

“จงพาลูกชายของเรามาจากท่ีไกลโพ้น และลูกสาวของเรามาจาก 

สุดปลายแผ่นดินโลก...ผู้ท่ีเราได้สร้างข้ึนเพื่อเกียรติสิริของเรา”   

( อิสยาห์ 43:6-7) 

     พระเจ้าทรงสร้างเราเพ่ือส าแดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่

ของพระองค์...แบบกลอ้งโทรทรรศน์ท่ีขยายให้เห็นหมู่ดาว 

พระองค์ทรงสร้างเราเพ่ือแสดงให้โลกเห็นคุณความดี ความ

จริง ความงดงาม สติปัญญา และความเท่ียงธรรมของ

พระองค์ การส าแดงอันยิ่งใหญ่ท่ีสุดของพระเกียรติสิริของ

พระเจ้ามาจากห้วงหัวใจของเราท่ีปิติยินดีในพระองค์  

หมายความว่า พระเจ้าได้รับการสรรเสริญ และเรากไ็ด้รับ

ความสุขใจในพระองค์ พระเจ้าทรงสร้างเราเพ่ือพระองค์จะ

ได้รับพระเกยีรติสิริมากท่ีสุดในเราเม่ือเราได้รับความพึงพอใจ

มากท่ีสุดในพระองค ์

“ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่ม หรือท าอะไรก็ตาม 

จงกระท าทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจ้า ”   

(1 โครินธ์ 10:31) 

     ถา้พระเจ้าทรงสร้างเราเพ่ือพระเกียรติสิริของพระองค์ 

ก็ชััดเจนอยู่แล้วว่าเราควรมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเกียรติสิริของ

พระเจ้า หน้าท่ีของเราเกิดจากการออกแบบสร้างสรรค์ของ

พระองค์ ดังน้ันภาระรับผิดชอบอันดับแรกของเราัคอื การ

แสดงให้เห็นคุณคา่อันล้ าเลศิของพระเจ้าด้วยความพึงพอใจ

ในพระองค์ผู้ทรงเป็นทุกสิ่งส าหรบัเรา น่ีคือแก่นแท้ของการ

รักพระเจ้า การไวว้างใจในพระองค์ และการขอบพระคุณ

พระองค์ ซึ่งเป็นรากฐานของการเชือ่ฟังท่ีแท้จรงิ โดยเฉพาะ

การรักผู้อื่น 

เราทกุคนตกอยูภ่ายใตก้ารลงโทษอนัเทีย่งธรรม  

  ของพระเจา้  

3. 

“เพราะว่าทุกคนท าบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”   

(โรม 3:23) 
     การ“เสือ่มจากพระสิริของพระเจ้า”หมายความวา่อะไร?

หมายความว่า ไม่มีใครในพวกเราเลยท่ีได้ไว้วางใจในพระ

เจ้าและได้รัักและเทิดทูนพระองค์ตามสมควร เราไม่ได้พึง

พอใจกบัความยิง่ใหญ่ของพระเจ้าและเดินตามทางของพระ 

องค ์เรากลบัเสาะแสวงหาความพึงพอใจของเราในสิง่อื่น และ

ให้คุณค่าต่อสิง่เหลา่น้ันมากกว่าพระเจ้า ซึง่เป็นแก่นแท้ของ

การไหว้รปูเคารพ ต้ังแต่ความบาปได้เข้ามาในโลก เราทุกคน

ต่างพากันต่อต้านพระเจ้าผู้ทรงเป็นมหาสมบัติท่ีล้ าค่าซึ่งให้

ความพึงพอใจท้ังสิ้นแกเ่รา น่ีเป็นความผิดอันน่าอนาถใจต่อ

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 

    เราทกุคนพลาดจากการถวายพระเกยีรตสิริแิด ่

    พระเจา้ตามสมควร  

“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย”  

(โรม 6:23) 

     เราทุกคนได้ดูหม่ินดูแคลนพระเกียรติสิริของพระเจ้า 

อย่างไรน่ะหรอื? กด็้วยการเห็นดเีห็นชอบกบัสิง่อื่นเหนือพระ

เจ้า การไม่ซาบซึง้ในพระคุณ การไม่ไว้วางใจ และการไม่

เชื่อฟัง ดังน้ันพระเจ้าก็ทรงเท่ียงธรรมแล้วท่ีไดป้ิดกั้นเราจาก

ความชื่นชมยินดีในพระเกยีรติสิริของพระองค์เป็นนิจนิรันดร์  

“พวกเขาจะถกูลงโทษดว้ยความพินาศนรินัดร์   

จะถกูแยกจากเบื้องพระพกัตร์องค์พระผู้เปน็เจ้า  

และแยกจากพระบารมแีห่งฤทธานภุาพของพระองค์”   

( 2  เธสะโลนิกา 1:9)    

จากค าสาปแช่ง หากเราเพิกเฉยต่อเรือ่งของนรก เราก็จะ

เสี่ยงอยา่งมหันต์ ถ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์หยุดตรงน้ี 

หลังจากไดว้ิเคราะห์สภาพของมนุษยแ์ล้ว เราก็จะตกอยู่

ในความเคราะห์รา้ยของอนาคตอันสิ้นหวงั อย่างไรก็ตาม 

น่ียังไม่ใช่ตอนจบ... 

“ข้อความนี้เป็นความจริงซ่ึงสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา
คือ พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด”  

 (1 ทิโมธี 1:15) 

     ข่าวดคีือพระเยซคูริสต์ได้ตายเพ่ือคนบาปอย่างเรา และ

พระองค์ได้ฟ้ืนข้ึนจากความตายฝ่ายร่างกายเพ่ือรบัรองฤทธิ์

อ านาจแห่งการช่วยให้รอดของการตายน้ันและเพ่ือเปดิประตู

สู่ชีวิตนิรันดร์และความสุขนิรันดร์แก่เรา ซึ่งหมายความว่า 

พระเจ้าทรงสามารถตัดสินคนบาปท้ังหลายให้พ้นโทษผิดขณะ

ยังทรงความเท่ียงธรรม  

“พระครสิตส์ิน้พระชนมเ์พื่อลบล้างบาปเพยีงครั้งเดยีวเปน็พอ

คือ  คนชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรม  

เพือ่น าเราทั้งหลายไปถงึพระเจ้า”  

(1 เปโตร 3:18)  

การกลับไปสู่พระเจ้าดั่งกลับบ้านคือการพบกับความพึงพอใจ

ท่ีลึกซึ้งและยั่งยืนนานท่ีสุด 

1.    

2. 

4. 

 พระเจา้ทรงสง่พระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค ์

    คอืพระเยซ ูใหเ้ขา้มาในโลกเพือ่ประทานชวีติ 

    นรินัดร ์และความสขุนรินัดรแ์กเ่รา  

5. 

     ค าว่า “นรก” ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่ 14 ครัง้โดยพระ

เยซูกล่าวถึง 12 ครั้ง น่ีเป็นการเตือนอย่างจริง จังจากพระ

เยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า  ซึ่งได้ตายเพ่ือไถ่โทษคนบาป

พระองค์ทรงส าแดงวิถีแห่งชวีิตแก่ 

ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์   

มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น 

ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์  

มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์”   

     สดุดี 16:11 


