
ค่าเริ่มต้นการแสวงหาความสุขที่แท้จริง

คุณทราบหรือเปล่า? ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราและทรงทําให้เรามีแต่ความสุข

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะประทานสิ่งที่ใจของท่าน  ปรารถนา” สดุดี 37:4

1) พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อแสดงพระสิริของพระองค์

“....จงพาลูกชายของเรามาจากที่ไกลโพ้นและพาลูกสาวของเรามาจากสุดปลาย  แผ่นดินโลก....ผู้ที่เราได้สร้าง
ขึ้นเพื่อเกียรติสิริของเรา....” จากอิสยาห์ 43:6-7

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อแสดงพระสิริของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เหมือนกล้องส่องทางไกลที่ทําให้เรา
สามารถมองเห็นดวงดาวให้ใหญ่ขึ้นและชัดเจน ก็เหมือนกันกับมนุษย์เราทําให้พระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่และ
ชัดเจนขึ้น พระองค์ทรงสร้างพวกเราขึ ้นเพราะความดี ความเป็นจริง ความสวยงาม พระปัญญาและความ
ยุติธรรมของพระองค์เพื่อแสดงออกให้เราเห็น การแสดงพระสิริที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทําให้พระองค์เกิดความ
ยินดีในพระองค์คือ พระองค์ทรงพึงพอใจในพระองค์เอง หมายถึงสิ่งที่  'beระองค์ทรงมอบให้หรือทําให้เรานั้น
เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อพระองค์จะได้รับการสรรเสริญจากเรา และเราจะได้ความสุขแท้จริงตอบแทน ดังนั้น
พระองค์ผู้ที่ทรงสร้างเราขึ้นมา จะได้รับพระสิริพระเกรียรติมากขึ้นเมื่อเราพึงพอใจในพระองค์

2) มนุษย์ทุกคนสมควรมีชีวิตที่ดีเพื่อพระเกียรติพระสิริของพระเจ้า

“ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มหรือทําอะไรก็ตามจงทําทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้า ” 1 โครินธ์ 10:31

ถ้าพระเจ้าทรงสร้างพวกเราขึ้นเพื่อพระสิริของพระองค์ เราก็ทราบได้ว่าเราสมควรมีชีวิตสําหรับพระสิริของ
พระองค์ หน้าที่ของมนุษย์มาจากพระบัญชาของพระองค์อย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นสิ่งแรกที่เราจําเป็นต้องทํา
ถวายพระองค์คือ การเห็นคุณค่าความด  d5ของพระองค์โดยพอใจในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดให้เรา นี่คือ
หัวใจสําคัญที่เรารักพระองค์ได้

มัทธิว 22:37 “พระเยซูตรัสตอบว่า  ‘จงรักพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ   สุดจิต และสุดความคิดของ
ท่าน’” และไว้วางใจในพระองค์ได้ 1 ยอห์น 5:34 “การรักพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและพระ
บัญขาของพระ  cdงค์ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรง  เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลก  และความเชื่อของเรานี่
แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลก”และขอขอบพระคุณพระองค์ได้

สดุดี 100:2-4 “จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า  ด้วยความเปรมปรีดิ์  จงมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยบทเพลงชื่นบาน
จงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า  พระองค์นี่แหละที่ทรงสร้างเราและเราเป็นของพรองค์  เราเป็นประชากร
ของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์  จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ  เข้ามาในพระนิเวศ
ของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์ ”

หมายถึงรากฐานของการเชื่อฟังในพระองค์โดยแท้จริง โดยเฉพาะการมีความรักต่อคนอื่นๆ

โคโลสี 1: 4-5 “เพราะได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์  และ ความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวง
ของพระเจ้าคือความเชื่อ และความรักอันเกิดจากความหวังซึ่งสะสมไว้สําหรับท่านในสวรรค์  และซึ่งท่านได้ยิน
มาแล้วในถ้อยคําแห่งความจริง คือ ข่าวประเสริฐ”

3) พวกเราทุกคนไม่ได้ถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าเท่าที่สมควร

“เพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า ” โรม 3:23

คําว่า  “เสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้า” หมายถึงอะไร? หมายความว่า พวกเราไม่มีใครไว้วางใจพระองค์
หรือไม่ได้รักพระองค์เท่าที่ควร เราไม่พอใจกับพระเกียรติสิริของ พระองค์ พวกเราส่วนมากไปหาความสุข
ความพv dใจในสิ่งอื่น และเคารพนับถือชื่นชอบพอๆกับว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าพระเจ้า ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เรา



หันหลังให้กับพระเกียรติสิริของพระองค์

โรม 1: 21-23 “เพราะแม้ว่าพวกเขารู้จักพระเจ้า  พวกเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรง
เป็นพระเจ้า ทั้งไม่ได้ขอบพระคุณพระองค์แต่กลับคิดในสิ่งที่ไร้สาระ  และจิตใจอันโง่เขลาของพวกเขาก็มืดมัวไป
แม้เขาอ้างว่าตนมี f b ัญญา เขาก็กลับกลายเป็นคนโง่  และเอาพระเกียรติสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะไปแลกกับ
รูปเคารพซึ่งสร้างตามแบบของมนุษย์ที่ต้องตาย สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ต่างๆ ”

ตั้งแต่ความผิดบาปเข้ามาในโลก แม้ว่าเราได้ทราบอย่างลึกซึ้งในใจว่าพระองค์เป็นสมบัติล้ําค่ามากที่สุดในโลก
นี้

เอเฟซัส 2:3 “ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้น  บําเรอตัณหาแห่งวิสัยบาปของเรา  สนองความอยากกับ
ความคิดของมัน ตามวิสัยเราจึงควรแก่พระพิโรธเหมือนคนอื่น ”

แต่พวกเรายังต่อสู้ อยากได้และพอใจในสิ่งอื่นๆอีก นี่คือ สิ่งที่สร้างความตกตะลึงและน่ารังเกียจสําหรับพระผู้
เป็นเจ้าองค์ผู้สูงสุด  

เยเรมี  2:12-13 “‘ฟ้าสวรรค์เอ๋ย  จงตกตะลึงด้วยเรื่องนี้  จงขยะแขยงสะอิดสะเอียน ’ องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศ
ดังนั้น ประชากรของเราทําบาปถึงสองสถานคือ  พวกเขาได้ละทิ้งเรา  ผู้เป็นธารน้ําให้ชีวิต  และได้สร้างบ่อน้ํารั่ว
ให้ตนเอง ซึ่งเก็บน้ําไว้ไม่อยู่ ”

4) พวกเราทุกคนจะได้รับการลงโทษโดยชอบธรรมจากพระเจ้าและเป็นการสมควรที่ได้รับ

“เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาป คือความตาย....” โรม 6:23

พวกเราในทุกวันนี้ทําให้พระเกียรติสิริของพระเจ้าเสื่อมลง ไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อฟังพระองค์ ดังนั้น พระองค์ทรง
ยุติธรรมแล้วที่ไม่ประทานความสุขความสนุกสนาน ซึ่งคือความสุขที่แท้จริงแก่พวกเรา

2 เธสะโลนิกา 1:9 “พวกเขาจะถูกลงโทษด้วยความพินาศนิรันดร์  จะถูกแยกจากเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็น
เจ้าและแยกจากพระบารมีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ ”

คําว่า “นรก” เขียนไว้ในพระคัมภีร์ใหม่จํานวน 12 ครั้ง และใน 11 ครั้งเป็นคําพูดของพระเยซู นรกเป็นสถานที่ที่
มีอยู่จริง ไม่ใช่จากความเชื่อผิดๆหรือ ความคิดของนักเทศน์ที่มีนิสัยและอารมณ์ที่ไม่ดี ที่ทรงตายเพื่อทําให้เรา
รอดพ้นจากคําสาปของนรก คือจากการเสี่ยงอันตรายทั้งๆที่มนุษย์เราไม่สนใจพระเยซูคริสต์เจ้า ถ้าพระคัมภีร์
ไม่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเราเหล่ามนุษย์ พวกเราก็จะไม่รู้ชะตากรรมของเรา และไม่มีความหวังในอนาคต
 2อย่างไรก็ตาม ปริศนาต่างๆจะได้รับการเฉลยเพื่อจะทราบวิธีแก้ปัญหานี้ เชิญอ่านต่อไป

5) พระองค์ทรงส่งพระบุตรเพื่อให้ชีวิตและความสุขนิรันดร์แก่พวกเรา

“ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา  คือ พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อ
ช่วยคนบาปให้รอด และใน บรรดาคนบาป ข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด”  1 ทิโมธี  1:15

ข่าวดีคือว่า พระคริสต์ทรงตายเพื่อคนบาปอย่างพวกเราและฟื้นขึ้นจากความตายเป็นการรับรองฤทธิ์อํานาจ
ของความตาย ของพระเยซูและพระโลหิตพระเยซูคริสต์เจ้าได้เปิดประตูให้ชีวิตมีความสุขนิรันดร์

1 โครินธ์ 15:20 “แต่นี่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายจริงๆ  เป็นผลแรกของบรรดาผู้ที่ล่วงลับไป ” เรื่องที่เล่า
มาหมายความว่า พระเจ้าจะทรงยกโทษอภัยได้กับความผิดบาปของพวกเราและจะยังทรงยุติธรรมอยู่

โรม 3:25-26 “พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาป  แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซู  พระเจ้า
ทรงกระทําเช่นนี้เพื่อสําแดงความยุติธรรมของพระองค์ เพราะด้วยความอดกลั้นพระทัย  พระองค์จึงไม่ได้ทรง
ลงโทษบาปที่ทําไปก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงกระทําเช่นนี้  เพื่อสําแดงความยุติธรรมของพระองค์ในกาลปัจจุบัน
เพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมและเป็นผู้ที่ให้บรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเยซูถูกนับเป็นผู้ชอบธรรม
ด้วย” 



1 เปโตร  3:18 “เพราะพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอคือ  คนชอบธรรมตายเพื่อคน
อธรรมเพื่อนําเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า” ด้วยการกลับใจของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของพวกเราจะทรง
ประทานความสุขอย่างแท้จริงให้กับจิตใจของพวกเราและความพึงพอใจที่มีแต่ความสุขชั่วนิรันดร์

6) ทุกคนที่กลับใจใหม่  และไว้วางใจในพระคริสต์จะเป็นเจ้าของประโยชน์ทั้งหมดของความตาย  ของพระเยซู
คริสต์

“ฉะนั้นจงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าเพื่อบาปทั้งหลายของท่าน  จะถูกลบล้างไป” กิจการของอัครทูต  3:19

“พวกเขาตอบว่า  ‘จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า  แล้วท่านกับครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอด ’” กิจการของ
อัครทูต 16:31

คําว่า “กลับใจใหม่” หมายความว่า หันจากความผิดบาปทั้งสิ้น ความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า หมายถึง พอใจ
ในพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงให้เรากับพระเยซูคริสต์ “‘ผู้ที่มาหาเรา ...’ พระเยซูทรงประกาศ  ‘จะไม่มีวัน
หิวโหย...’” (จากยอห์น  6:35)

เราไม่ได้ประพฤติเพื่อได้ความรอดหรือทําบุญก็ไม่เกี่ยวกับความรอดของพระเยซูเลย

โรม 4:4-5 “เมื่อคนๆหนึ่งทํางานค่าจ้างของเขาย่อมไม่ถือว่าเป็นของขวัญ  แต่เป็นสิ่งที่เขาพึงได้รับ  ส่วนคนที่ไม่
ได้อาศัยการประพฤติ  แต่วางใจพระเจ้าผู้ทรงทําให้คนชั่วเป็นผู้ชอบธรรม  พระองค์ทรงถือว่าความเชื่อของเขา
เป็นความชอบธรรม” พวกเราจะได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ

เอเซฟัส  2:8-9 “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ  ความรอดนี้ไม่ได้มาจาก
ตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ  เพื่อจะไม่มีใ  a4รอวดได้” ความ
รอดคือ ของขวัญฟรีๆ

โรม 3:24 “และโดยพระคุณของพระเจ้า  พระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า  ด้วยการที่
พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขา” ที่เราจะได้หากอยากได้เหนือทุกสิ่งอื่น

มัทธิว 13:44 อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา  เมื่อมีผู้พบเข้าก็กลับซ่อนไว้และด้วย
ความตื่นเต้นยินดี จึงไปขายทุกสิ่งทีมีแล้วมาซื้อทุ่งนานั้น ” เมื่อเราได้ทําสิ่งเหล่านี้ การตั้งเป้าหมายของ
พระองค์ สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นได้ประสบความสําเร็จ พระองค์จะทรงได้รับพระสิริจากเราและเราจะพึง
พอใจในพระองค์ชั่วนิรันดร์

คําประกาศที่ผ่านมาถูกใจท่านหรือเปล่า ?

ถ้าหากท่านอยากมีความสุขอย่างแท้จริง ที่มาจากความพึงพอใจในพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในนาม
ของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทํางานในชีวิตของท่าน

ถ้าอย่างนั้น ท่านสมควรทําอะไรบ้าง ?

หันจากความบาปและเพียงร้องออกพระนามของพระเยซูคริสต์ ท่านก็จะรอดพ้นจากความรู้สึกผิดและการ
ลงโทษที่สมควรได้รับ จากการผูกมัดของบาปและจากการผูกมัดของตัวเราที่เป็นทาสของความรู้สึก ผิด ชอบ
ชั่ว ดี ต่างๆ        ท่านสมควรมีความหวังและความไว้วางใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเราในนาม
ของพระเยซูคริสต์ หันหลังให้กับอํานาจของความบาปโดยเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่เป็นสิ่งประเสริฐ       
อ่านพระคัมภีร์สําหรับการหาความรู้เกี่ยวกับพระสัญญาที่มีค่ามากและยิ่งใหญ่ ซึ่งทําให้พ้นจากอํานาจของ
ความบาป

2 เปโตร  1:3-4 “ฤทธิ์อํานาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่เราที่จะดําเนินชีวิต  ในทางพระเจ้า ผ่าน
ทางการรู้จักพระองค์ ผู้ทรงเรียกด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เอง  โดยสิ่งเหล่านี้  พระองค์ได้
ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ําค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้
เป็นส่วนหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อม ทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว ” แล้วท่านควร



ร่วมกับเพื่อนๆ ศึกษาพระคัมภีร์ ร่วมใจกันอธิษฐาน นมัสการบ่อยๆ และเติบโตขึ้นมาเพื่ออยู่ร่วมกับคนที่รักพระ
เยซูมากกว่าทุกสิ่ง       

“แต่สิ่งใดๆ  ที่เคยเป็นกําไรของข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าถือว่าขาดทุนเพื่อเห็นแก่พระคริสต์” ฟีลิปปี 3:7

แต่ข่าวที่ดีที่สุดในโลกคือ ไม่จําเป็นต้องมีความขัดแย้งระหว่างความสุขของท่านและความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ของ
พระเจ้า  ความพึงพอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เราในนาม พระเยซูคริสต์ทําให้พระสิริของพระองค์ยิ่ง
ใหญ่ขึ้น  ซึ่งมีค่า มีความหมายมากที่สุดสําหรับพระองค์และนี่คือ ความสุขที่แท้จริง

“พระองค์ทรงสําแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อ พระพักตร์พระองค์  มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์
ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์” สดุดี 16:11


