เรื่อง เทคนิคพิชิตความเครียด
(มัทธิว 26: 36-46)
อ.ธวัช เย็นใจ
(1) คานา
คุณเคยมีอาการอย่างนี้บา้ งไหม? รู ้สึกวิตกกังวล ตื่นเต้นเกินเหตุ รู ้สึกไม่ปลอดภัย หลับยาก
สับสน ขี้หลงขี้ลืม ครั่นเนื้ อครั่นตัวเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย หวาดกลัว และพูดมากกว่าปกติ
แล้วอย่างนี้ล่ะเคยเป็ นบ้างไหม? รู ้สึกว่ากระเพาะปั่ นป่ วน ท้องเสี ยเป็ นประจา ใจเต้นแรงเหงื่อ
ออกที่มือโดยไม่ทราบสาเหตุ บางครั้งรู ้สึกว่าตัวเบาโหวง ใจหายแว๊บ หน้าร้อนวูบวาบ ปากแห้ง หูแว่ว
ได้ยนิ เสี ยง คลื่นไส้อยากอาเจียน รู ้สึกปวดหัว ปวดเมื่อยเนื้อตัว กล้ามเนื้ อสัน่ กระตุก พูดติดอ่าง คอแข็ง
เหลียวไม่ค่อยได้
แน่นอน นี่คืออาการของความเครี ยด

(2) ความเครียดเป็ นเรื่องปกติ
ปั ญญาจารย์บอกแก่เราว่า “ไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 1:10) เปาโลยืนยัน
ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวติ ของเรานั้นเคยเกิดขึ้นกับบุคคลในอดีตมาแล้วทั้งสิ้ น (1 โคริ นธ์
10:13)
อาดัมกับเอวารู ้สึกเครี ยดกับการทดลองของมารซาตาน (ปฐมกาล 3) จนทนไม่ไหวจึงพ่ายแพ้
อย่างสิ้ นเชิง
โมเสสรู ้สึกเครี ยดกับการบริ หารชุมชน
และเครี ยดกับเสี ยงประท้วงของชนชาติอิสราเอล
(อพยพ 18: 14) พวกเขาร้องขอน้ า อาหาร และความปลอดภัย ด้วยคาแนะนาของเยโธรพ่อตา ทาให้
โมเสสสามารถแก้ปัญหาได้
เอลียาห์เครี ยดกับการต่อต้านของกษัตริ ยอ์ าหับและเยเซเบล (1 พงษ์กษัตริ ย ์ 19:3) จนต้องวิง่ หนี
เข้าป่ าสามวัน จนกระทัง่ พระเจ้าส่ งอีกาและทูตสวรรค์มาหนุนกาลังใจ
ยาโคบเครี ยดกับปั ญหาครอบครัว เสี ยงข่มขู่ของนางราเชลภรรยาที่ “ต้องการมีบุตร” ให้ได้ ไม่
งั้นเธอจะตาย (ปฐมกาล 30:1-2)
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(3) พระเยซูคริสต์ ทรงเผชิญความเครียด
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าแท้และเป็ นมนุษย์แท้ 100% สิ่ งที่ปรากฏในพระธรรม มัทธิ ว 26:36-46
แสดงถึงลักษณะความเครี ยดของพระองค์อย่างชัดเจน เพราะพระเยซูรู้วา่ จะต้องพบกับความตายในอีก
สิ บชัว่ โมงข้างหน้า
1) พระองค์ ทรงแยกตัวออกจากกลุ่มคน “ไกลประมาณขว้างหินตก” (ลูกา 22:41)
ข้อสังเกตที่ง่ายนิดเดียว คนที่เครี ยดมักจะชอบอยูค่ นเดียว ไม่สุงสิ งกับใคร
2) พระเยซู ทรงโศกเศร้ า (ข้อ 37) พระธรรมมาระโกบอกว่า “วิตกยิง่ ” (มาระโก 14:13) ไม่มี
ความชื่นชมยินดีเลย ซึ่งคนใกล้ชิดจะสามารถสังเกตเห็นได้
3) พระเยซู ทรงรู้ สึกหนักใจ (37) ลูกาบอกว่า “เป็ นทุกข์มาก” (ลูกา 22:44) ส่ วนมาระโกบอกว่า
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ใจเป็ นทุกข์แทบจะตาย” (มาระโก 14:34)
4) เรียกร้ องความสนใจ (ข้อ 40) พระองค์ถามบรรดาสาวกว่า “ท่านจะคอยเฝ้ าอยูก่ บั เราสักทุ่ม
เดียวไม่ได้หรื อ”
5) ออกอาการทางร่ างกาย “เหงื่อเม็ดโตไหลหยดลงมาเหมือนเลือด” (ข้อ 44)
ความหมายในภาษาเดิม
ความเครี ยด Eutress (ภาษากรี ก) ความเครี ยดแบบนี้ดี มีประโยชน์ และท้าทาย จะช่วยผลักดัน
ให้มนุษย์ทางานจนประสบความสาเร็ จ
ความเครี ยดแบบ Distress (ภาษาลาติน) เป็ นความเครี ยดที่ไม่ดี ทาให้เกิดความท้อแท้ใจหมด
หวัง หมดกาลังใจ ห่อเหี่ ยว หวาดกลัว มีผลกระทบต่อหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ และมีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินอาหารด้วย

(4) พระเยซูจัดการความเครียดอย่ างไร
คุณคิดว่าใครมีความเครี ยดมากกว่าพระเยซู? มีใครที่รู้ตวั ว่าจะต้องถูกตรึ งตายบนไม้กางเขนใน
อีกไม่กี่ชวั่ โมงข้างหน้า ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทาความผิดประการใดเลย?
1) พระเยซูหาเวลาส่ วนตัวที่บนภูเขามะกอกเทศเพื่อจะคิดและใคร่ ครวญ (ลูกา 22:39)
2) พระองค์มีเวลาที่จะถ่อมใจลงอธิ ษฐาน (ลูกา 22:31) มาระโกบอกว่า พระองค์ทรงซบกายลง
ที่ดิน (มาระโก 14:35)
3) พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็แสวงหาน้ าพระทัยของพระบิดาโดย
การอธิ ษฐานว่า ถ้าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้จอกแห่งความตายเลื่อนพ้นไป แต่ถา้ ไม่ก็ขอให้มี
กาลังเพียงพอที่จะรับได้
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4) ให้เรายอมรับว่ามีความเครี ยด ขอพระวิญญาณทรงควบคุมความคิดของเรา ใช้เวลาในการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หาเวลาเพื่อออกกาลังกายบ้าง รับประทานอาหารจาพวกผักมาก ๆ ลดสารจาพวก
เสพติด (เช่น น้ าชา กาแฟ น้ าอัดลม ชอคโกแลท) หลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เรี ยนรู ้จกั มองโลกในแง่
ดี (จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี 1 เธสะโลนิกา 5: 18) แบ่งปั นปั ญหากับคนของพระเจ้า เพื่อการ
อธิษฐานเผื่อและหัดเป็ นคนมีอารมณ์ขนั

(5) สรุป
พายุทาให้ตน้ ไม้หยัง่ รากลึกแข็งแรงฉันใด ความเครี ยดและปั ญหาต่าง ๆ ย่อมทาให้ชีวติ
ของคริ สเตียนเข้มแข็งและก้าวหน้าฉันนั้น
จงเลียนแบบอย่างจากพระเยซูคริ สต์

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 49 ฉบับที่ 261 มีนาคม – เมษายน
1998, หน้า 36.

3

