ความกลัวกับความเชื่อ
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
ทำไม “สมบูรณ์แบบ” ไม่มำคริ สตจักรถึงสองอำทิตย์สมบูรณ์แบบไม่กล้ำมำและหลบหน้ำพี่
น้องในคริ สตจักร เพรำะเขำมีสิวหัวช้ำงขึ้นที่ปลำยจมูกสมบูรณ์แบบกลัวอะไร เขำคิดว่ำคนทั้ง
คริ สตจักรต้องทักเขำเรื่ อง “สิ วหัวช้ำง” สมบูรณ์แบบไม่รู้วำ่ ไม่มีใครสนใจสิ วหัวช้ำงของเขำมีแต่เขำ
เท่ำนั้น “กระชุ่มกระชวย” เปลี่ยนเสื้ อผ้ำหลำยชุด ต่ำงหูหลำยคู่และรองเท้ำหลำยยีห่ อ้ ก่อนขึ้นรถมำ
คริ สตจักร เธอจึงมำคริ สตจักรสำยเสมอ กระชุ่มกระชวยกลัวอะไรกระชุ่มกระชวยไม่รู้วำ่ คนอื่นไม่
สนใจต่ำงหู รองเท้ำ หรื อเสื้ อผ้ำของเธอเหมือนเธอสนใจ ถ้ำวันนี้คุณอำรมณ์ไม่ดีดว้ ยเรื่ องอะไร คุณลอง
ถำมตัวเองตรงไปตรงมำว่ำ “คุณกำลังกลัวอะไรอยู”่ ถ้ำคุณกล้ำตอบอำรมณ์ของคุณจะดีข้ ึน เพรำะ
อำรมณ์ในทำงลบทุกชนิดเกิดจำกควำมกลัวและควำมกลัวกลับกลำยเป็ นควำมกล้ำด้วยควำมเชื่อ ให้
พวกเรำลองเรี ยนรู้เรื่ องควำมกลัวกับควำมเชื่อจำกชีวติ ของพระเยซู และพระธรรมอิสยำห์ 41:8-20 พระ
เยซูในสวนเก็ธเซมำเน
คุณเคยมีควำมเครี ยดสุ ดขีดไหม เพื่อน ๆ หลำยคนอธิ บำยว่ำ เวลำเขำเครี ยดเขำจะนอนไม่หลับ
สมองค้ำง หัวใจเกิดอำกำรวำบ ๆ ฯลฯ คุณมีอำกำรอย่ำงไรบ้ำง พระเยซูเครี ยดสุ ดขีดในสวนเก็ธเซมำเน
พระองค์มีอำกำรอย่ำงไร พระองค์ทรงเป็ นทุกข์หนักในใจ เหงื่อของพระองค์ไหลออกเป็ นเม็ดใหญ่
เหมือนเลือด พระองค์มีควำมทุกข์กงั วลเมื่อเห็นสำวกนอนหลับ พระองค์มีอำกำรพูดซ้ ำ ๆ กัน ดู
เหมือนว่ำพระองค์ทรงว้ำเหว่อย่ำงหนักด้วยพระเยซูทรงกลัวอะไร
เมื่อพระองค์พดู กับพระบิดำว่ำ
“ขอให้ถว้ ยนี้เลื่อนพ้นไปจำกข้ำพระองค์เถิด” ภำพยนต์เรื่ อง “แพสชัน่ ออฟเดอะไคร้ส์” คงจะให้คำตอบ
พวกเรำได้ถึงควำมทุกข์ทรมำรที่พระองค์จะได้รับเมื่อเขำโบยตีและตรึ งพระองค์ และที่สุดของควำม
ทุกข์คือกำรที่พระองค์จะไม่สำมำรถติดต่อกับพระบิดำได้ สำยสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่ำงพระบุตร
พระบิดำต้องขำดสะบั้นเมื่อพระเยซูทรงรับแบกบำปของเรำ พระองค์กลับกลำยเป็ นลูกที่พลัดหลงจำก
พ่อและพระองค์ถูกปล่อยให้เผชิญกับควำมตำยเพียงลำพัง
พระเยซูทรงพิชิตควำมกลัวนี้ อย่ำงไร พระเยซูทรงอธิ ษฐำนยำวนำนด้วยควำมสัมพันธ์อนั สนิท
กับพระบิดำพระองค์ทรงไว้วำงใจในพระบิดำ แล้วพระองค์เผชิญหน้ำกับควำมกลัวนั้นทุกขั้นตอน ด้วย
ควำมเชื่อใจในพระบิดำ พระเยซูยอมให้ศตั รู จบั กุม ด้วยควำมเชื่อถือในพระบิดำพระองค์ยอมให้ศตั รู
โบยตีตบหน้ำและถ่มน้ ำลำยรด ด้วยควำมมัน่ ใจในพระดำรัสของพระบิดำ พระเยซูทรงนิ่งเงียบเมื่อเขำ
ไต่สวนพระองค์ดว้ ยควำมเชื่ อฟังในพระบิดำพระองค์ยอมให้ศตั รู ตรึ งและพระองค์ยอมตำย พระเยซู
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พิชิตควำมกลัวอย่ำงครบถ้วนด้วยควำมเชื่อในพระบิดำ
โดยควำมเชื่ อพระเยซูจึงมีชยั ชนะเหมือน
มัจจุรำชเหนื อควำมตำยเหนื อบำปและเหนือทุกข์ท้ งั ปวง
พระธรรมอิสยำห์ 41:8-20 เป็ นคู่มือของ “คนขี้กลัว” ในพระธรรมตอนนี้พระเจ้ำสอนให้เรำรู ้วำ่
ก.เรำคือใคร ข. พระเจ้ำสัญญำอะไรไว้กบั เรำ ค. พระเจ้ำอยำกให้เรำมีทศั นคติอย่ำงไร

ก.เราคือใคร
พระเจ้ำตรัสว่ำ เรำเป็ นคนที่ยงิ่ ใหญ่และเป็ นคนที่เล็กน้อยด้วย (อิสยำห์ 41:9,14) เรำเป็ นคน
เล็กน้อยของโลกนี้ที่พระเจ้ำลำกลู่ถูกงั มำจำกสุ ดปลำยแผ่นดินโลก ในสำยตำของโลกแล้วเรำเป็ นเหมือน
ตัวหนอน เรำเป็ นคนจนคนขัดสน (อิสยำห์ 41:9,14ก,17) เรำต้องเจียมตัว แต่ในสำยพระเนตรพระเจ้ำ
เปลี่ยนตัวหนอนนี้เป็ นผีเสื้ อแล้วตั้งเรำเป็ นผูร้ ับใช้ เรำต้องภูมิใจด้วยและเจียมตัวด้วยเพรำะนี่คือควำม
จริ งฝ่ ำยพระเจ้ำและควำมจริ งฝ่ ำยโลกเกี่ยวกับตัวของเรำว่ำ “เรำคือใคร”

ข.พระสั ญญาของพระเจ้ า
พระสัญญำตอนนี้ได้สัญญำกับเรำหลำยประกำรคือ
ก.พระเจ้ำเลือกเรำแล้วและจะไม่ลม้ เลิกกำรเลือก หรื อโยนเรำทิ้งเหมือนเรำโยนถุงขยะ (อิสยำห์
41:9)
ข.พระเจ้ำจะอยูก่ บั เรำ พระองค์เป็ น “ยำชูกำลัง” ของเรำ พระองค์จะโด๊ปเรำด้วยพลังของ
พระองค์ (อิสยำห์ 41:10)
ค. พระเจ้ำเข้ำข้ำงเรำเสมอ คือ ยกมือขวำให้เรำเป็ นชนะเสมอในทุกกรณี ของชีวิต ไม่วำ่ ดีหรื อ
ร้ำย เรำมีควำมสุ ขได้และชัยชนะ (อิสยำห์ 41:10ค)
ง. พระเจ้ำจะช่วยเรำเมื่อเวลำเรำไร้ค่ำถูกทอดทิ้งเหมือนของถูกจำนำลืมอยูใ่ นโรงจำนำ เพรำะ
พระเจ้ำเป็ นผูไ้ ถ่เรำ (อิสยำห์ 41:4)
จ. พระเจ้ำจะใช้เรำทำสิ่ งยิง่ ใหญ่เกินกำลังของเรำ เพื่อเรำจะหัวเรำะและคุยโตโอ้อวดถึง
พระองค์ ไม่ใช่อวดตัวเรำ (อิสยำห์ 41:16)
ฉ. พระเจ้ำจะช่วยในควำมอดอยำกหิ วกระหำยของเรำ พระเจ้ำจะเปลี่ยนควำมกันดำรของชีวติ
ให้กลำยเป็ นควำมสุ ขสมบูรณ์ได้ (อิสยำห์ 41:17-20) พระเจ้ำสัญญำพระพรอันยิง่ ใหญ่เหล่ำนี้ เพื่อเรำจะมี
ทัศนคติไม่กลัวและคนทั้งปวงจะรู ้วำ่ พระเจ้ำสถิตอยูก่ บั ผูร้ ับใช้ของพระองค์ผเู ้ ป็ นคนขัดสนยำกไร้เป็ น
คนแปลกหน้ำของแผ่นดิน และเป็ นดัง่ ตัวหนอนในมลทินของแผ่นดินโลก และยิง่ กว่ำนั้นอีก พระเจ้ำ
อยำกให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ไม่กลัวต่อศัตรู ไม่กลัวควำมยำกไร้และไม่กลัวควำมลำบำกของชีวติ พระ
เจ้ำอยำกให้ผรู ้ ับใช้เชื่อวำงไว้ใจพระเจ้ำเพื่อผูร้ ับใช้จะเบำตัว เบำใจ และบินสู งกับพระองค์ผเี สื้ อบินสู ง
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เพรำะตัวของมันเบำเวลำคนบ้ำนนอกจะจับตัวหิ่ งห้อยหรื อตัว “ทิ้งถ่วง” เขำจะร้องว่ำ “ทิ้งถ่วงหนัก
หนัก ๆ ๆ” แล้วทิ้งถ่วงก็จะบินต่ำเรี่ ยดิน คนก็จะจับขังไว้ในถ้วยแก้วใช้อ่ำนหนังสื อต่ำงแสงเทียน ทิ้ง
ถ่วงตำยในถ้วย คุณและดิฉนั มีสิทธิ์ 100% ที่จะเป็ นผีเสื้ อเบำๆ หรื อทิ้งถ่วงหนัก ๆ คุณและดิฉนั เลือกเชื่ อ
หรื อเลือกกลัวก็ได้ แต่ดิฉนั ชอบบิน ไม่ชอบตำยในถ้วย.

ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 307 พฤศจิกำยน – ธันวำคม
2005, หน้ำ 40-41.
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