ความจริง 3 ประการในการพึง่ พระเจ้ า
ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ข้ อพระคัมภีร์
สดุดี 46 “พระเจ้าทรงเป็ นที่ล้ ีภยั และเป็ นกาลังของข้าพระองค์ท้ งั หลาย เป็ นความช่วยเหลือที่
พร้อมอยูใ่ นยามยากลาบาก ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้วา่ แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้วา่ ภูเขา
ทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่ สะดือทะเล แม้วา่ น้ าทะเลคึกคะนอง และฟองฟู แม้วา่ ภูเขาสั่นสะเทือนเพราะ
ทะเลอลวนนั้น มีแม่น้ าสายหนึ่งที่คลองระบายกระทาให้พระมหานครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับ
บริ สุทธิ์ ขององค์ผสู ้ ู งสุ ด พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ่ งอรุ ณพระ
เจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้ บรรดาประชาชาติก็อลหม่าน และราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลน พระองค์
ทรงเปล่งพระสุ รเสี ยงแผ่นดินโลกก็ละลายไป พระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโค
บทรงเป็ นที่ล้ ีภยั ของเรา มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระจ้า ว่าพระองค์ทรงกระทาให้เริ ศร้างในแผ่นดิน
โลกอย่างไร พระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอก
เสี ย พระองค์ทรงเผารถรบเสี ยด้วยไฟ “จงนิ่งเสี ย และรู ้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็ นที่ยกย่องท่ามกลาง
ประชาชาติ เราเป็ นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโค
บทรงเป็ นที่ล้ ีภยั ของพวกเรา”

คานา
1. เวลาที่เราไม่มีปัญหา มีความสุ ข ดูเหมือนว่า เรามีเพื่อนมากมาย แต่เวลาที่เรามีปัญหา มีความ
ทุกข์ ต้องการความช่วยเหลือ เราหาเพื่อนสักคนก็ไม่มี ถึงจะเข้าสุ ภาษิตที่วา่ “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตาย
หายาก” ฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเราจะหันไปพึ่งใคร แน่นอนที่สุดเราที่เป็ นคริ สเตียนนั้นเราต้องพึ่งพระ
เจ้า
2. ในปี ใหม่ 2002 นี้ ท่านคิดว่ายังมีหนทางหรื อไม่สาหรับความมืดมน ทางตันของท่านหรื อไม่
จุดประสงค์ ของคาเทศน์ คาสอน
เพือ่ เน้ นยา้ ว่าคริสตชนควรจะพึง่ พระเจ้ า
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เนือ้ เรื่อง
ความจริง 3 ประการในการพึง่ พระเจ้ า
1. พระเจ้ามีพร้อมในทุกสิ่ งทุกอย่าง พระเจ้าเป็ นกาลังของเราทั้งหลาย เป็ นความช่วยเหลือที่
พร้อมกันอยูพ่ ระเจ้ามีพร้อมทุกสิ่ ง ไม่วา่ เรามีปัญหาเรื่ องเศรษฐกิจปั ญหาทางการศึกษา การเงิน
ความสัมพันธ์กบั คนข้างเคียง อนาคตอันมืดมนที่ขาดความมัน่ คงปลอดภัย พระเจ้าก็มีพร้อมคอย
ช่วยเหลือเรา ไม่วา่ เป็ นเรื่ องอะไรพระเจ้าทรงมีพร้อมจะช่วยเหลือเราได้ในทุกเวลา พระเจ้ามีพร้อมใน
ยามที่เรายากลาบากอยูเ่ สมอ ไม่มีความมัน่ ใจใด ๆ ที่เราจะมัน่ ใจได้เท่ากับการที่เราจะได้วางใจในพระ
เจ้าของเราพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง สดุดี 34:10, สดุดี 37:3-5 ฮีบรู 13:8 พระคาย้าเตือนเราว่า ให้เรา
อย่ากลัว ตัวอย่างข้าพเจ้ากับครอบครัวออกไปทานอาหารนอกบ้านกันสังเกตเห็นบุตรคนเล็กนั้น เวลา
เลือกสั่งอาหาร เขาจะดูรายการอาหารที่เขาชอบโดยไม่ได้ดูราคาอาหารนั้นว่าจะถูกหรื อแพง พอเขาชอบ
ทานอาหาร เขาจะดูรายการอาหารนั้น ทั้งนี้ เพราะเขาไม่กลัวว่า คุณพ่อจะมีเงินพอจ่ายหรื อไม่เพราะคุณ
พ่อเคยพาไปทานนอกบ้านทุกครั้งที่ทานคุณพ่อเป็ นผูจ้ ่ายให้เสมอ บุตรของข้าพเจ้าไม่กลัว เพราะไว้ใจ
คุณพ่อ สาหรับคริ สเตียนเองก็เช่นกัน เรามีพระเจ้าผูเ้ ป็ นพระบิดาของเรา พระองค์ทรงทราบและมีวธิ ีที่
จะช่วยให้เรามีชยั ชนะได้
2. ลี้ภยั ในพระเจ้า ทรงเป็ นที่ล้ ีภยั เป็ นกาลังของเราทั้งหลาย เป็ นความช่วยเหลือที่พร้อมอยูเ่ สมอ
ในยามยากลาบาก เวลาที่เรามีภยั เป็ นเวลาที่เรากลัวที่สุด เวลาที่เราเผชิญหน้ากับปั ญหาเป็ นยามที่เราทา
อะไรไม่ถูก แล้วไม่อยากจะทาอะไรต่อไป ถ้าเราลี้ภยั ในพระเจ้าจะทาให้เราไม่มีความกลัว จะมี
ความรู ้สึกปลอดภัย มัน่ คงและจะมีกาลังสดุดี 34:8
ดังข้อพระคัมภีร์ ฮีบรู 13:6 “เหตุฉะนั้น เราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่ อมัน่ ว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทาอะไรแก่ขา้ พเจ้าได้เล่า” พระองค์จะทรง
ปกป้ องรักษาเราไว้ ไม่ยอมให้เราพลาดพลั้ง ไม่ยอมให้เราต้องตกทุกข์ยากสาหัสขอให้เราเริ่ มต้นในปี
ใหม่น้ ีดว้ ยการลี้ภยั ในพระเจ้า ให้เราถือว่า พระเจ้าเป็ นผูป้ กป้ องคุม้ ภัยแก่เราตลอดปี ใหม่น้ ีไม่เพียงแต่
เฉพาะปี นี้ แต่เสมอไป หากพระองค์ทรงนาพาเราในอดีตอย่างเข้มแข็ง และนาพวกเรามาแล้วฉันใด
พระองค์เองก็จะทรงนาพาเราต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน
3. นิ่งรอคอยพระเจ้า จงนิ่งเสี ยและรู ้เถิดว่า เราคือพระเจ้า มีเวลาที่เราต้องเคลื่อนไหวหรื อลงมือ
ทาอะไรบางสิ่ งบางประการ ทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะช่วยตัวเราเองในสิ่ งที่เราทาอะไรด้วยตนเองได้ และก็มี
เวลาที่เราต้องนิ่งเพื่อรอคอยพระเจ้า พระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าสาหรับของพวกเราทุกคน เมื่อเราต้อง
เรี ยนรู ้กบั พระองค์ในการหยุด สงบนิ่ง และสาหรับการรอคอยในพระเจ้า เวลาที่เรามีปัญหา ต้องการ
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ความช่วยหลือเวลาที่เป็ นทุกข์ก็ให้เรารอคอยพระองค์ ปั ญหาทุกปั ญหาให้เรามอบไว้กบั พระเจ้า สงบนิ่ง
แล้วในที่สุดพระเจ้าจะให้ในสิ่ งที่เรารอคอย อย่าใจร้อนออกนอกหน้าพระเจ้า เพราะจะทาให้เสี ยการ
อย่าใช้อารมณ์ตวั เราเองเป็ นหลัก ให้เราใช้ความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในพระเจ้าเป็ นหลัก และสิ่ งหนึ่งที่ทาให้
เรา แสดงออกถึงความเชื่ อของเราด้วย ก็คือ การสงบนิ่งรอคอยพระเจ้าในการแก้ไขปั ญหาให้กบั เรา

สรุป
1. หากมีปัญหาใด ๆ (เวลาเทศนาอาจกล่าวถึงปั ญหาบางประการที่สมาชิกหรื อคริ สตจักรกาลัง
เผชิญอยูก่ ็ได้) ที่ท่านกาลังเผชิญอยูน่ ้ นั ท่านเคยราลึกถึงความครบถ้วนบริ บูรณ์ ความพร้อมอยูข่ องพระ
เจ้าหรื อไม่ มีอะไรบ้างที่ท่านยังต้องการอยู่ ให้พ่ งึ พระเจ้า
2. หากปัญหาใดที่ถูกดูเหมือนเป็ นพิษเป็ นภัยกาลังโจมตีท่านอยู่ ให้เข้าลี้ภยั ในพระเจ้า คือ การ
ยอมรับความช่วยเหลือของพระองค์
3. หากยังไม่ได้รับตามใจปรารถนา ให้รอคอยพระองค์ พระเจ้าไม่เคยทาอะไรไม่ทนั การ ใน
เวลาของพระองค์ พระเจ้าจะทาให้เกิดสิ่ งที่ดีที่สุดในชีวติ ของท่าน

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 284, หน้า 18-19.
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