ความมั่นคงในชีวติ
สดุดี 125
อาจารย์ สมพร ศิริกลการ
“บรรดาผู้ทวี่ างใจในพระเจ้ าก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่ หวัน่ ไหว แต่ ดารงอยู่เป็ นนิตย์ ภูเขาอยู่
รอบเยรู ซาเล็มฉันใด พระเจ้ าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ ตั้งแต่ เวลานีส้ ื บต่ อไปเป็ นนิตย์ ฉันนั้น
เพราะคทาของความอธรรมจะไม่ พกั อยู่ เหนือแผ่ นดินทีต่ กเป็ นส่ วนของคนชอบธรรม เกรงว่ าคนชอบ
ธรรมจะยืน่ มือออกกระทาความผิด ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงประกอบการดีต่อผู้ทาดีและต่ อผู้เทีย่ งธรรมใน
จิตใจของเขา แต่ บรรดาผู้ที่หันเข้ าหาทางคดของเขา พระเจ้ าจะทรงพาเขาไปพร้ อมกับคนทาชั่ ว ขอ
สั นติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอล”
คอรี่ เทนบูม สตรี ที่เคยผ่านชีวติ ในค่ายกักกันนรกนาซี สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ งพระเจ้า
ได้ใช้ท่านเป็ นอย่างมากในการช่วยเหลือชาวยิว ได้กล่าวไว้วา่ “ทีท่ มี่ ั่นคงปลอดภัยทีส่ ุ ด คือทีท่ อี่ ยู่ในนา้
พระทัยพระเจ้ า”
ชีวติ หลายคนอาจรู ้สึกไม่ปลอดภัย ขาดความมัน่ คง มองไปรอบ ๆ มีแต่ความน่ากลัว อนาคตไม่
แน่นอน ชีวติ ดูจะหมดหวัง ความช่วยเหลือจะมาจากไหนทางข้างหน้ามีแต่ความไม่แน่นอน
บางคนอาจกาลังเผชิ ญกับแรงกดดันมากมายอาจถูกคุกคามด้วยภัยนานับประการ หรื อกาลังมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชี วติ หันไปทางไหนก็มีแต่ความสับสน สิ่ งที่มีอยูก่ าลังจะถูกเอาไป สิ่ งที่ควร
ได้กลับถูกคนอื่นแย่งชิง ความช่วยเหลือจะมาจากไหนได้ ทุกอย่างดูสับสนและมืดมนเหลือเกิน
ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ กาลังเตือนสติตนเองและเราทุกคนที่เชื่ อในพระเจ้าว่า อย่าเพิ่ง
หมดหวังหรื อสับสน เพราะชีวติ ของเราอยูใ่ นที่ที่มนั่ คง ไม่มีใครแย่งชิงเราไปจากพระหัตถ์พระเจ้าได้
ไม่วา่ เรากาลังตกอยูใ่ นสภาพใด พระองค์ทรงอยูด่ ว้ ยกับเราเสมอ

1.ชีวติ ทีม่ นั่ คง
เส้นทางการดาเนินชีวิตคริ สเตียน เป็ นเส้นทางที่มนั่ คง ไม่ใช่เดินอยูบ่ นเส้นด้าย ที่มีแต่ความ
เสี่ ยงและไม่แน่นอน แม้บางคนอาจอยากเห็นเราล้มเหลวและพลาดพลั้งก็ตาม ผูเ้ ขียนสดุดีกล่าวว่า
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“บรรดาผูท้ ี่วางใจ ในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่ งไม่หวัน่ ไหว แต่ดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” เป็ นชีวติ ที่มนั่ คง
เหมือนภูผาที่ต้ งั มัน่ เหมือนกรุ งเยรู ซาเล็มที่มีภูเขาล้อมรอบป้ องกันภัย (ข้อ 2)
ชีวติ ของผูท้ ี่วางใจในพระเจ้า ก็เป็ นเช่นเดียวกันเป็ นชีวิตที่มนั่ คงยิง่ กว่ามีป้อมปราการ เพราะเขา
มีพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ เป็ นผูค้ ุม้ ครองป้ องกัน
เมืองในสมัยก่อน ภูมิประเทศเป็ นองค์ประกอบสาคัญของความมัน่ คงของประเทศ การมีภูเขา
ล้อมรอบช่วยป้ องกันการโจมตีของข้าศึกและเป็ นผลดีต่อการคุม้ กันภัยทางธรรมชาติดว้ ย ปั จจุบนั แม้
สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไป แต่ความหมายยังเหมือนเดิม คือชีวติ ที่มนั่ คงปลอดภัยคือชีวติ ที่ได้รับการ
คุม้ ครองป้ องกัน
ความเชื่อของเราก็ตอ้ งการการปกป้ อง คุม้ ครองเช่นกัน เพียงแต่เราไม่ตอ้ งสร้างกาแพงหรื อสิ่ ง
ป้ องกันเอง เพราะ “พระเจ้าทรงเป็ นที่ล้ ีภยั และเป็ นกาลังของข้าพระองค์ท้ งั หลาย เป็ นความช่วยเหลือที่
พร้อมอยูใ่ นยามยากลาบาก” (สดุดี 46:1) พระเจ้าทรงเป็ นที่กาบังเข้มแข็งสาหรับเราเข้าไปพักพิง
ถ้าพระเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา ใครจะต่อสู ้เราได้ “พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยูท่ ้ งั ข้างหลังและ
ข้างหน้าและทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์” (สดุดี 139:5)

2. ความเชื่อทีม่ นั่ คง
ชีวติ ที่มนั่ คงตั้งอยูบ่ นความเชื่ อที่เข้มแข็ง เป็ นความมัน่ ใจในพระเจ้าว่าพระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ จะ
สามารถกระทาสิ่ งที่เรามอบไว้กบั พระองค์จนถึงที่สาเร็ จได้
สิ่ งที่มกั คุกคามทั้งความมัน่ คง และความเชื่อของเรา คือความรู ้สึกของเราเองและความสงสัย
ในพระเจ้า ทาให้เราหวัน่ ไหว แต่คนที่เชื่อมัน่ ในพระเจ้า ผูเ้ ขียนสดุดีบรรยายว่า “เป็ นเหมือนภูเขาศิโยน
ซึ่ งไม่หวัน่ ไหว” ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้
แต่เราอาจบอกว่า “แต่ขา้ พระองค์กาลังสั่นคลอน กาลังหวัน่ ไหว พระองค์เจ้าข้า วันก่อนข้า
พระองค์เต็มด้วยความเชื่อ แต่วนั นี้รู้สึกจะสงสัย วันก่อนตื่นขึ้นมาเต็มดวยความสดชื่ นและซาบซึ้ งใน
ความเชื่อ แต่เช้านี้ลุกขึ้นรู ้สึกแย่และท้อใจ หมดกาลัง ข้าแต่พระเจ้า อันที่จริ งบางครั้งสิ่ งแวดล้อม คาพูด
หรื อความรู ้สึกก็ทาให้ขา้ พระองค์อ่อนไหวและสั่นคลอนแล้ว”
ความเชื่อของบางคนเป็ นเหมือน
เทอร์ โมมิเตอร์ ที่ข้ ึนลงตามสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนไปมาเสมอ เหมือนเรื อลาน้อยที่ลอยในมหาสมุทร
ใหญ่ คาพูดวิจารณ์เพียงเล็กน้อยก็ทาให้โกรธถูกใครปฏิเสธนิดหน่อยก็รู้สึกท้อใจหมดกาลัง รับคาชมแค่
คาเดียวก็รู้สึกเลิศลอย ชัยชนะเล็ก ๆ ก็ทาให้ตื่นเต้นยินดี อันที่จริ งเพียงแค่สิ่ง “เล็กน้อย” ก็ทาให้เขาขึ้น
สู งหรื อตกต่าได้ในพริ บตา ชี วติ แบบนี้ไม่ต่างจากพวกอิสราเอลในสมัยก่อน ที่สามวันดีสี่วนั ไข้ บางวัน
เต็มด้วยความเชื่อความยินดีในพระเจ้า บางวันก็ย่าแย่หดหู่ ใจ วันนี้ยินดีกบั การที่พระองค์ทรงนาออกจาก
อียปิ ต์วนั รุ่ งขึ้นก็บ่นต่อว่าพระองค์ วันวานชื่นชมกับอัศจรรย์แห่งการข้ามทะเลแดง อีกไม่กี่วนั ก็ต่อว่า
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พระเจ้าว่าให้มาตายในดินแดนทุรกันดาร วันหนึ่งดีใจกับชัยชนะที่กาแพงเมืองเยรี โคพัง แต่อีกวันก็
หวาดกลัวศัตรู จนตัวสั่น หรื อเหมือนกับสาวกของพระเยซูที่อยูห่ อ้ งชั้นบนกับพระองค์ เปี่ ยมด้วยความ
เชื่อ วันต่อมาก็กลัวลานจนปฏิเสธพระองค์
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ คนเหล่านั้นและรวมทั้งเราด้วยอาจมีความเชื่อที่ข้ ึนลงตามความรู ้สึก แต่เรา
ยังเป็ นประชากรของพระเจ้า พระเจ้ายังทรงมัน่ คงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้เราจะลวนเล
ดังนั้น เราจึงต้องเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อมัน่ ในพระเจ้าตามสัจจธรรมของพระองค์ไม่ใช่ตามความรู ้สึก
แม้ความรู ้สึกของเราจะเป็ นเช่นไร พระเจ้ายังทรงเป็ นเช่นเดิม เราจึงต้องเรี ยนรู ้ที่จะปฏิเสธความรู ้สึกที่
แย่ แล้วยอมรับความจริ งของพระเจ้า ยึดมัน่ ในพระองค์ไม่วา่ จะรู ้สึกอย่างไร ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นเรา
ยังคงเป็ นบุตรของพระองค์ นี่ คือความจริ งที่ไม่เปลี่ยน
ความรู ้สึกของเรามีความสาคัญ ในหลายแง่มุมเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อชี วติ เพราะช่วยให้เรา
รับรู ้สภาพแวดล้อมและสิ่ งที่เกิดขึ้นทัว่ ไป
แต่ความรู ้สึกไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้าหรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ ความมัน่ คงของเรามาจากพระเจ้า ไม่ใช่จากความรู ้สึกของเรา
ความเชื่อของเรายึดมัน่ อยูท่ ี่พระเจ้า ไม่ใช่บนความรู ้สึก “ภูเขาอยูร่ อบเยรู เซเล็มฉันใดพระเจ้าทรงอยูร่ อบ
ประชากรของพระองค์ ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็ นนิตย์ฉนั นั้น” นี่คือสัจจะธรรม ความเชื่อของเราตั้งอยู่
บนความจริ ง ไม่ใช่ตามจิตวิทยาหรื ออารมณ์ที่ไม่แน่นอน ไม่วา่ เราจะรู ้สึกอย่างไรพระเจ้าก็ไม่เคย
เปลี่ยนไปตามความรู ้สึกนั้น

3. ปกป้ องพ้นภัย
แม้ภยั รอบตัวจะคุกคาม แต่ผเู ้ ขียนพระธรรมสดุดีเชื่ อมัน่ ในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ เชื่ อว่าผูช้ อบ
ธรรมจะได้รับการดูแล คนอธรรมจะไม่สามารถละเมิดข้ามมาถึงเขตแดนของเราได้ ใครจะขัดขวาง
แผนการของพระเจ้าได้ บางครั้งดูเหมือนคนอธรรมกาลังชนะ ทาทุกอย่างได้หมด แต่พระธรรมตอนนี้
บอกว่า “เพราะคทาของความอธรรมจะไม่พกั อยูเ่ หนื อแผ่นดินที่ตกเป็ นส่ วนของคนชอบธรรม เกรงว่า
คนชอบธรรมจะยืน่ มือออกกระทาความผิด ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงประกอบการดีต่อผูท้ าดีและต่อผูเ้ ที่ยง
ธรรมในจิตใจของเขา” (ข้อ 3-4)
สิ่ งที่อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่มีใครแย่งชิงไปได้ สิ่ งที่ทรงมอบไว้กบั เราก็เป็ นสิ่ งที่มาจาก
พระเจ้า ใครจะสามารถแย่งไปจากพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ หรื อความอธรรมจะชนะได้หรื อ ภัยอันตราย
และการคุกคามจะไม่มากเกินกว่าความเชื่อในพระเจ้า ความชัว่ ย่อมหาทุกวิถีทางที่จะทาร้ายหรื อเล่นงาน
เรา แต่ “ความอธรรมจะไม่พกั อยูเ่ ป็ นนิตย์” เปาโลกล่าวว่า ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่าน
นอกเหนือจากการทดลองซึ่ งเคยเกิดกับมนุษย์ท้ งั หลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้
ท่านต้องถูกทดลองเกินที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่
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จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้” (1 โคริ นธ์ 10:13) หรื อพูดในอีกแง่หนึ่งคือ พระเจ้าทรงรู ้
ว่าเมื่อไรคือ “พอแล้ว” เพราะพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ งอยู่
หวังว่าเราจะเชื่ อมัน่ และวางใจในพระเจ้า
ไม่หวัน่ ไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนทาให้
พระองค์ตอ้ งเสี ยพระเกียรติ

4. พระสั ญญาทีม่ นั่ คงถาวร
การที่เราเชื่อมัน่ ในพระเจ้า และวางใจในพระองค์ พระเจ้าทรงกระทาพันธสัญญากับเรา เป็ น
พันธสัญญาที่มนั่ คงถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็ นเพราะจากเราไม่ใช่จากพระเจ้า ถ้าเราเลือกที่จะละทิ้งพระสัญญา
ของพระเจ้าหรื อเลือกที่จะเลิกติดตามพระองค์ พระเจ้ายังคงเหมือนเดิม แม้พระองค์จะไม่ทรงบังคับเรา
พระองค์ยงั ทรงสัตย์ซื่อและไม่เปลี่ยนแปลง
บางคนละทิ้งพระเจ้า เพราะผิดหวังในพระองค์คิดว่าพระเจ้าทรงลืมเขาหรื อไม่รักษาพระสัญญา
ปั ญหาไม่อยูท่ ี่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และไม่เปลี่ยนแปลง ความจริ งคือเรา
ขาดความเชื่ อและลึก ๆ แล้วเราเลือกที่จะทิ้งหรื อละเมิดพระสัญญานั้นเราเลือกที่จะตัดสิ นใจตามความ
ต้องการของเรา เลือกที่จะเดินตามความพอใจของเรามากกว่าจะติดตามพระองค์
การเป็ นสาวกของพระคริ สต์ไม่ใช่เป็ นเหมือนสัญญาที่เมื่อเราละเมิดแล้ว ต่อไปนี้ก็ให้สิทธิ์ พระ
เจ้าละเมิดด้วย แต่นี่คือพันธสัญญาที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นอย่างมัน่ คงถาวร แม้เราละเมิด แต่พระองค์ไม่
ทรงละเมิด หรื อจ้องคอยยกเลิก พระองค์ยงั คงรักษาพันธสัญญาเสมอ
เราจะเลิกก็ได้ถา้ เราอยากจะเลิก เราอาจปฏิเสธพระเจ้า อันนี้ถือเป็ นอิสระทางความเชื่ อของเรา
เราอาจเลือกที่จะหันหลังให้กบั ความเชื่อ พระองค์จะไม่บงั คับเรา เพราะเป็ นสิ ทธิ ของเราในความเชื่ อนี้
การละทิ้งหรื อหันหลังให้กบั พระเจ้าเป็ นเรื่ องเจตนาของเราเอง ที่เราล้มลง เราจะโทษใครไม่ได้หรื อแก้
ตัวว่าเราหลงหรื อลืมไปเพราะแท้จริ งเป็ นการตัดสิ นใจของเราเอง ไม่ใช่ใครอื่น
แน่นอนเราทุกคนเป็ นคนบาป ไม่สมบูรณ์ทุกประการ มีขอ้ ผิดพลาด มีความสงสัยในบางครั้ง มี
ชีวติ ที่อาจไม่เรี ยบร้อยในบางโอกาส การมีชีวิตผ่านวิญญาณของเราตั้งมัน่ คงปลอดภัยไม่ใช่เพราะความ
ดีหรื อความสามารถของเรา แต่เป็ นเพราะเราเชื่ อวางใจในพระเจ้าผูท้ รงเป็ นความมัน่ คงของเรา “บรรดา
ผูท้ ี่วางใจในพระเจ้า” (ข้อ 1) ไม่ใช่วางใจในตัวเอง ก็จะมัน่ คงแข็งแรง คือคนที่ตดั สิ นใจว่าพระเจ้าคือ
พระเจ้าของเขา

4

5. ชีวติ ทีไ่ ม่ ต้องวิตกกังวล
“ขอสันติภาพจงมีอยูใ่ นอิสราเอล” ข้อ 5 หมายความว่า “ไม่ตอ้ งเกร็ งและไม่ตอ้ งวิตกกังวล”
พระเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา พระองค์จะทรงนาเราตลอดไป
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของเรา เราจึงไม่ตอ้ งกลัวหรื อเกร็ งต่อสิ่ งที่เกิดขึ้นหรื อกาลังจะเกิดขึ้น
จงมุ่งหน้าต่อไปในความเชื่อ และมีสันติสุขในจิตใจ ไม่มีใครจะแย่งเราไปจากพระหัตถ์อนั แข็งแกร่ งนี้
ได้
ดังนั้น จงอย่าวิตกกังวลเลย (มัทธิ ว 6.25,31,34) พระองค์จะทรงนาเราไปจนถึงที่สุด ความเชื่อ
ของเราจะมัน่ คง “พระเยซูเป็ นผูบ้ ุกเบิกความเชื่อ และผูท้ รงทาให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ ” (ฮีบรู 12.2)
การดาเนินชีวติ บนเส้นทาง ของพระเจ้าอาจไม่ง่าย แต่ไม่มีอะไรต้องคอยวิตกกังวล สิ่ งแวดล้อม
อาจน่ากลัว หรื อการคุกคามอาจรุ นแรง ศัตรู อาจดูเหมือนมีกาลังมากและเหนือชั้นกว่า อนาคตไม่
แน่นอนแต่ไม่ตอ้ งห่วง แม้ทางข้างหน้าอาจดูลื่น แต่เราจะไม่ลม้ พลาด เพราะ “ข้ าพเจ้ าแน่ ใจว่าพระองค์
ผู้ทรงตั้งต้ นการดีไว้ ในพวกท่ านแล้ ว จะทรงกระทาให้ สาเร็ จจนถึงวันแห่ งพระเยซู คริสต์ ” (ฟี ลิปปี 1.6)
คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว เพราะเขารู ้วา่ ชีวติ ของเขายึดมัน่ อยูใ่ นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าเที่ยงแท้
คนที่มีพระเจ้าย่อมตั้งมัน่ เหมือนภูเขา หนักแน่นมัน่ คง แม้สิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถโยกคลอน
ให้เคลื่อนไหวได้เพราะเขามีพระเจ้าเป็ นที่พ่ งึ ชีวติ ของเขาจะอยูก่ บั พระองค์เป็ นนิตย์
คนที่มีพระเจ้าย่อมเชื่ อมัน่ ในพระองค์ เพราะเขาวางใจในการทรงนาและแผนการของพระเจ้า
พระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างอยู่
คนที่มีพระเจ้าย่อมมีสันติสุขในจิตใจ เป็ นชีวิตที่สม่าเสมอ ไม่เคร่ งเครี ยด เพราะเขารู ้วา่ ชีวติ ของ
เขาห้อมล้อมด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า
ขอสันติสุขจงมีอยูก่ บั เราเสมอไป.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน
2006, หน้า 46-49.
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