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ถ้ อยแถลง
ชี วิตของมนุ ษย์ที่วุ่นวายอยูก่ บั การทามาหาเลี้ยงชี พทุก ๆ วัน ต้องเผชิ ญกับปั ญหาร้ อยแปดพัน
ประการที่ประดังเข้ามารอบด้าน บางปั ญหาก็ใหญ่ บางปั ญหาก็เล็ก
ถ้าไม่อยากพบกับปั ญหาก็จะต้องออกไปอยูเ่ สี ยนอกโลก!
ทุกคนมีปัญหาและความวิตกกังวลด้วยกันทั้งนั้นต่างกันแต่ว่า ใครจะแก้ปัญหาได้เก่งกว่ากัน
น่าสงสารบางคนที่ถูกความกระวนกระวายใจเล่นงานเสี ยจนท้อแท้เหนื่ อยหน่ายใจ หมดอาลัยตายอยาก
หาความชื่นชมยินดีในชีวติ มิได้เลย
แต่ก็มีบางคนที่พบวิถีทางแห่งชัยชนะ สามารถยืนยิม้ สู ้อย่างผูม้ ีชยั ดุจ “คนเหนือโลก”
คนเหล่านี้เขาค้นพบเคล็ดลับอะไรหรื อ? !
หนังสื อ “คนเหนือโลก” จะเปิ ดเผยให้ท่านเห็นการเอาชนะความวิตกกังวลด้วยวิธีการแบบง่าย
ๆ แต่ให้ความมัน่ ใจได้ถึงร้อยเปอร์ เซ็นต์ มิใช่ดว้ ยพลังความสามารถอันมาจากมวลมนุษย์ แต่...
เชิญท่านสัมผัสกับเคล็ดลับแห่งความสุ ขจากหนังสื อเล่มนี้
พร ไพทิพย์ และธาริ นทร์
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วิธีชนะความวิตกกังวล
ในท่ามกลางสังคมของมนุ ษย์เราในทุกวันนี้ ได้มีสิ่งหนึ่ งที่ทาลายความสุ ขความยินดี อยู่อย่าง
เงี ยบเชี ยบ สิ่ งนี้ มนั ก่อให้เกิ ดความสับสนวุ่นวายและเดื อดร้ อนไปทัว่ ทุ กตัวคน ความหายนะของมัน
กาลังขยายวงกว้างไปทุกที มันเป็ นตัวการเบียดเบียนและบ่อนทาลายมนุ ษย์ชายหญิงทั้งเด็กและผูใ้ หญ่
คนเป็ นจานวนมากต้องตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของมัน เหมือนกับทาสรับใช้ดี ๆ นี่เอง
สิ่ งนั้นก็คือ “ความวิตกกังวล”
ความวิตกกังวลเป็ นตัวการที่โหดร้ ายทารุ ณมาก มันไม่รู้จกั คาว่าเมตตาปราณี มันได้ปล้นเอา
คุณค่าของชีวติ อีกทั้งยังริ ดรอนเสรี ภาพและความสุ ขที่มนุ ษย์พึงจะได้รับไป ซึ่ งแท้จริ งแล้วมันไม่มีสิทธิ์
ที่จะกระทาเช่นนั้นได้เลย
ให้เรามาเรี ยนรู ้ เคล็ดลับที่จะเอาชนะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในชี วิตของเรา ถ้าเรา
คิดและใคร่ ครวญหาหนทางจริ ง ๆ แล้ว เราสามารถที่จะเอาชนะมันได้ไม่ยาก เราสามารถที่จะสลัดตัว
ออกจากเครื่ องพันธนาการแห่ งความหมดหวังได้ แท้ที่จริ งแล้ว ความวิตกกังวลก็คือ “ศัตรู ที่อ่อนแอ” ดี
ๆ นี่เอง
ถ้าเราสวมยุทธภัณฑ์แห่ งความจริ ง และถื ออาวุธแห่ งความกล้าหาญและโผนทะยานเข้าห้ าหั่น
กับมัน แน่นอน เราสามารถที่จะเอาชัยชนะมันได้
ท่านอย่าได้คิดแม้แต่น้อยว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ชีวิตของท่านตกอยู่ภายใต้การ
ครอบงาของความวิตกกังวล พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะให้ท่านประสบกับความทุกข์ยากเกินกว่าที่จะ
ทนได้ พระองค์ทรงวางแผนชี วิตของท่านด้วยพระสติปัญญาอันล้ าเลิศของพระองค์ ในอันที่จะให้ท่าน
ดาเนินชีวติ ในแต่ละวันอย่างมีความสุ ขและความชื่ นชมยินดี และท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่า การที่ชีวิต
ของท่านต้องเผชิ ญกับอุปสรรค ปั ญหาและการทดสอบในแต่ละครั้งนั้น มิใช่ เพื่อให้ท่านบังเกิ ดความ
หมดหวังท้อแท้ใจ และเป็ นเหตุให้ท่านต้องจมลงในความทุกข์โศกมากยิง่ ขึ้น
แต่พระองค์มีพระประสงค์ให้ท่านเป็ นอิสระ พ้นจากอานาจของความทุกข์และความวิตกกังวล
ให้เรามองดู ธรรมชาติอนั สวยงามที่ พระเจ้าทรงสร้ างขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ไม่เคยมีความวิตกกลังวล
แม้แต่นอ้ ย เช่นดวงอาทิตย์ที่ทอแสงจรัสจ้าจากขอบฟ้ าในตอนเช้าตรู่ มีส่วนช่วยเพิ่มชี วิตชี วาให้แก่มวล
แมกไม้ นกเล็ก ๆ บนต้นไม้ร้องเพลงเสี ยงสดใสกังวาน ปานประหนึ่ งหลอดเสี ยงจะแตกสลาย ส่ วน
ต้นไม้ที่สูงตระหง่านนั้นเล่าก็แผ่กิ่งก้านสาขา มีใบที่หนาแน่นดุจแขนอันมหึ มาที่ชูข้ ึนไปในท้องฟ้ าเพื่อ
จะสรรเสริ ญ และยกยอพระเกียรติพระผูส้ ร้างอันมหัศจรรย์
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พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้างสิ่ งทั้งปวงด้วยพระสติปัญญาอันหาขอบเขตจากัดมิได้ พระองค์
ทรงยุติธรรมและดีรอบคอบ มนุษย์เป็ นผลงานจากฝี พระหัตถ์ของพระองค์ดงั นั้นมนุ ษย์จึงเป็ นแบบพระ
ฉายาอย่า งแท้จริ ง แผ่นดิ นโลกของเราจึ ง อุ ด มสมบู รณ์ ด้วยพระพรนานัป การ มนุ ษ ย์ไ ด้ต ัก ตวงเอา
ผลประโยชน์อย่างไม่รู้เหื อดแห้ง
พระเนตรของพระเจ้าทรงสอดส่ ายไปทัว่ พิภพ ทุก ๆ วันทรงเสาะแสวงหาผูท้ ี่มีจิตใจชอกช้ าอัน
เนื่องมาจากความ “วิตกกังวล” พระองค์ทรงรักคนเหล่านี้ และมีความต้องการที่จะตอบปั ญหาให้แก่เขา
เป็ นการไม่ถูกต้องแน่ ๆ ที่เราจะยอมปล่อยให้ความวิตกกังวลเข้ามามีอานาจครอบครองจิตใจ
ของเรา เรารู ้ ว่าสิ่ งนี้ เป็ นความชัว่ ร้ ายที่พยายามจะเข้ามาผูกมัดใจของเราและทาให้เราตกอยู่ในสภาวะ
ของคนที่มีแต่ความกระวนกระวายใจและไร้สาระ ความกระวนกระวายเป็ นศัตรู กบั พระเจ้ามันลอบคืบ
คลานเข้ามาอย่างเงี ยบเชี ยบ และปลูกฝั งปั ญหาความสงสัยและความกลัวขึ้นในชี วิตของเราผูเ้ ป็ นคริ ส
เตียน
ท่านทราบไหมว่า พระเจ้าทรงมีคาตอบสาหรับท่านที่กาลังประสบกับความกระวนกระวายใจ
และความวิตกกังวล เป็ นไปได้ที่เราจะมีชีวิตที่ เต็มล้นไปด้วยความสุ ข โดยที่ไม่ตอ้ งตกเป็ นทาสของ
ความกระวนกระวายใจอีกต่อไป เราทาได้ โดยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเรี ยนรู ้และดาเนิ นชี วิตตาม
วิถีทางที่จะนาไปสู่ สันติสุข อย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่ งใดมาเป็ นอุปสรรคขัดขวางยับยั้งเราได้
นี่เป็ นความจริ ง ท่านสามารถที่จะเอาชนะความวิตกกังวลได้ โดยไม่ตอ้ งตกเป็ นทาสของมันอีก
ต่อไป!
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อะไรคือความวิตกกังวล
อันที่จริ งแล้ว ความวิตกกังวล หรื อความกระวนกระวายใจก็คือ “ความกลัว” นัน่ เอง โดยเฉพาะ
กลัวต่อสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ความวิตกกังวลอย่างนั้นเป็ นไปแบบโง่ ๆ ไร้สาระ ไม่มี
เหตุผล บางครั้งบางคราวความวิตกกังวลแบบนี้ ดูเหมือนจะเป็ นจริ งเป็ นจัง จนเป็ นเหตุทาให้เกิดโทษภัย
ต่อตัวเองได้เช่นเดียวกันกับความวิตกกังวลที่เกิดจากความกลัวอันมีสาเหตุ
เราต้องยอมรับว่า ความวิตกกังวลบางอย่างก็เป็ นแบบมีเหตุผล เพราะมีสาเหตุสืบเนื่ องมาจากที่
เราทราบเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และเราไม่สามารถจะเดาได้วา่ เหตุการณ์น้ นั ๆ จะลงเอย
สรุ ปในรู ปใด แต่เราก็ได้พร่ าบอกตัวเองอยูต่ ลอดเวลาว่า เหตุการณ์อนั เลวร้ายบางอย่างกาลังจะย่างกราย
มาสู่ ชีวติ ของเรา
แต่ ทว่า บางครั้ ง ความคาดหมายของเราผิดถนัดเพราะเหตุ การณ์ ที่ เราคิ ดว่าเลวร้ ายนั้นกลับ
กลายเป็ นดี แต่ก็สายเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้เสี ยแล้ว เพราะเจ้าความกลัวและความวิตกกังวลได้ทาลาย
ชีวติ และกาลังใจของเราลงอย่างย่อยยับจนไม่มีชิ้นดี
การพะวักพะวงและห่วงใยในชีวติ ของมนุษย์น้ นั นับได้วา่ เป็ นสิ่ งธรรมดาทัว่ ไป เพราะชี วิตของ
เรามิใช่เป็ นแบบเด็กเล่นขายข้าวแกง และชีวติ ของเราก็ไม่เหมือนผีเสื้ อเจ้าสาราญที่บินจากดอกไม้ดอกนี้
ไปยังดอกนั้น จากดอกนั้นไปยังดอกโน้น โดยมิได้คานึงถึงเป้ าหมายที่แท้จริ ง
แต่เมื่อใดก็ตาม ที่ความห่วงใยกลับกลายเป็ นความกระวนกระวายใจอย่างไร้เหตุไร้ผล พึงรู ้เถิด
ว่าเมื่อนั้นแหละเมฆหมอกแห่ งความสงสัยและท้อแท้ใจจะเข้ามาขวางกั้นทางระหว่างเรากับพระเจ้า
ทันที มันจะมาลบเลือนแนวทางแห่งการใช้เหตุผลและสามัญสานึกที่ถูกต้องไปเสี ย
และบัดเดี๋ยวนี้เอง ความวิตกกังวลและความห่วงใยก็จะกลายเป็ นเจ้าแห่งความทุกข์โศกไปทันที
ความวิตกกังวลใจนั้นมีหลายอย่างด้วยกันเช่น วิตกกังวลต่อชี วิตของตนเอง วิตกกังวลต่อชี วิต
ของคนอื่น ๆ ตามปกติวสิ ัยแล้ว ความวิตกกังวลจะปรากฏให้เห็นชัดเจนที่สุด เมื่อเขากาลังวิตกกังวลต่อ
คนที่รัก คน ๆ นั้นอาจจะเป็ นภรรยา สามี ลูกหรื อเพื่อนสนิท
เราอาจจะกล่าวได้วา่ ยิ่งผูท้ ี่อารมณ์อ่อนไหวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็ นผูท้ ี่มีโอกาสพบกับความวิตก
กังวลมากเท่านั้น
สาเหตุของความวิตกกังวลนั้น อาจจะมาจากหลาย ๆ ด้าน
(1)สุ ขภาพร่ างกาย อาจจะเป็ นสาเหตุสาคัญของความวิตกกังวล
(2)ธุ รกิจการค้าและการเงิน ก็เป็ นสาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ งที่ทาให้ผทู ้ ี่มีใจวิตกกังวลถึงกับ
ป่ วยไข้ หรื อล้มหมอนนอนเสื่ อได้ง่าย ๆ เหมือนกัน
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ผูท้ ี่มีความห่ วงใยถึ งเรื่ องบ้านและการเลี้ ยงลูกเลี้ ยงหลาน ก็สามารถจะบันดาลให้เขาผูน้ ้ นั ตก
เป็ นทาสของความหงุดหงิด กลัดกลุม้ และความเศร้าสลดได้
ชีวติ ของคนเรานั้น ยิ่งก้าวหน้าและมีธุระยุง่ มากเท่าไหร่ ความกลัดกลุม้ ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็ นเงาตาม
ตัว มีคนจานวนไม่กี่คนที่ได้หลุดพ้นจากโรคแห่งความทุกข์ทรมานนี้
การศึกษาไม่ได้เป็ นทางนามาซึ่ งการแก้ไขที่สัมฤทธิ์ ผล ความร่ ารวย ยศศักดิ์หรื อการมีหน้ามีตา
ในวงสังคมก็เช่นเดียวกัน มีแต่จะนาไปถึงความวิตกกังวลและความกลัดกลุม้ เกาะกินใจ วัยหนุ่ม-วัยสาว
อาจจะเป็ นการเปิ ดประตูกา้ วแรกให้แก่โรคร้ายนี้ พอมีอายุมากขึ้น ปั ญหาต่าง ๆ ก็ประดังเข้ามาและยิ่ง
เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว
การที่ ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดเกิ ดมาในตระกูลสู งนั้น ก็มิได้เป็ นสิ่ งรั บประกันว่า เขาจะหลุ ดพ้นจากความ
กระวนกระวายใจถึงแม้วา่ เขาจะไปเกิดในราชสานัก เจ้าโรคร้ายนี้ก็ยงั ตามไปรังควานจนได้แหละ!
เราอาจจะสรุ ปได้ส้ นั ๆ ดังนี้ ไม่วา่ ใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้ ก็ตอ้ งพบประสบความวิตกกังวล
ต่างกันแต่วา่ พบมากพบน้อยเท่านั้น ไม่วา่ ยากดีมีจน คนที่ได้รับการศึกษาหรื อคนป่ าก็ย่อมมีความวิตก
กังวลเหมือนกัน จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีหรื อเลวก็มีค่าเท่ากัน
นับตั้งแต่เจ้านายชั้นสู ง ไปจนกระทัง่ ถึงกรรมกรแบกหาม ต่างก็ตกอยูภ่ ายใต้การบุกโจมตีของ
ศัตรู ตวั ฉกาจนี้โดยถ้วนหน้า
เมื่อประจักษ์ความจริ งเช่นนี้แล้ว ท่านอาจจะท้อใจหรื อหมดหวัง
เราขอบอกท่านว่า อย่าเพิ่งหมดอาลัยตายอยากเพราะยังมีคาตอบที่ดีสาหรับทุกคน อย่าลื มว่า
ปั ญหาทุกปั ญหาย่อมมีทางออกของมัน ในท่ามกลางความมืดมิดนั้นจะมีแสงสว่างเล็ก ๆ ส่ องออกมาให้
เรามองเห็นทางที่จะเดินต่อไป
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ผลของความวิตกกังวล
ผูท้ ี่เชื่ อถื อพระเจ้ารู ้ ดีว่า ความวิตกกังวลนั้นเป็ นบาปชนิ ดหนึ่ ง ความบาปที่ เกิ ดจากความวิตก
กังวลนั้นมีมากมายก่ายกอง เราเห็นว่าถ้าขืนปล่อยศัตรู ตวั นี้ ไว้ต่อไปมันจะเติบโตจนกระทัง่ ติดเป็ นนิ สัย
และในที่สุดมันก็จะเป็ นเหมือนโจรที่ปล้นเอาทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ ของเราไป
ต่อไปนี้ขอให้เรามาดูพฤติกรรมของเจ้าปี ศาจร้ายตนนี้...
วิธีการรุ กรานขั้นแรกของความวิตกกังวลนั้น อาจจะแฝงมากับความสุ ข ความพึงพอใจและ
ความชื่ นชมยินดี แต่เมื่อได้รับความยินดีน้ นั มากเกินขนาดพอดี ความกระวนกระวายใจก็จะปรากฏขึ้น
และแล้วความยินดี ก็ค่อย ๆ จางหายไป เงาแห่ งความชัว่ ที่ไม่เคยรู ้ จกั มาก่อนก็จะปรากฏให้เห็นลาง ๆ
แล้วค่อยเด่นชัดขึ้นเหนือภาพใด ๆ ความหอมหวนก็จะกลับกลายเป็ นความขมขื่นไปทันที
สันติสุขที่แท้จริ งนั้นเป็ นมาจากพระเจ้า พระองค์ประทานให้แก่บุตรของพระองค์ทุกคน เพื่อจะ
เป็ นอาวุธต่อต้านปั ญหาของชี วิต ในขณะที่ มรสุ มใหญ่พดั ผ่านมาบรรดาบุ ตรของพระเจ้าจะอยู่อย่าง
ปลอดภัย เมื่อเรามีสันติสุขก็จะทาให้ชีวิตมีค่าและมีความหมายมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราปล่อย
ให้ความวิตกกังวลเข้ามาปล้นและทาลายความสุ ขในจิตใจของเรา เราก็จะมีแต่ความหวาดกลัว กระวน
กระวายใจ ชีวติ ถูกบัน่ ทอนลงเรื่ อย ๆ
หลายคนทราบดีวา่ จิตใจที่แข็งแกร่ งนั้นย่อมมีอิทธิ พลต่อร่ างกายด้วย อวัยวะทุกส่ วนในร่ างกาย
ของมนุ ษ ย์จะเจริ ญเติ บโตขึ้ นได้อย่า งเต็มที่ ก็สื บเนื่ องมาจากที่ มีจิตใจปกติ สุข แต่ถ้าปล่ อยให้ค วาม
หวาดกลัวและความวิตกกังวลเจ้าครอบงาจิ ตใจเสี ยแล้ว ร่ างกายก็จะทรุ ดโทรมระบบย่อยอาหารก็จะ
ได้รับความกระทบกระเทือน การทางานก็หย่อนสมรรถภาพ ความตึ งเครี ยดทางระบบประสาทก็จะ
กาเริ บขึ้น กล้ามเนื้ อต่าง ๆ ก็เมื่อยล้าได้ง่าย ความดันโลหิ ตสู งขึ้น ระบบการทางานของสมองผิดปกติ
ความสามารถก็ลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชดั เจน
นอกจากนั้น เรายังได้พบอีกว่า ความวิตกกังวลมีผลกระทบกระเทือนต่อความสาเร็ จในอนาคต
อีกด้วย ทุกคนจะต้องมีภาระหน้าที่ปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน เช่น สามี หรื อบิดาก็ตอ้ งทางานหาเงินเลี้ยง
ครอบครัว ภรรยาหรื อมารดาก็ตอ้ งทางานบ้านและเลี้ยงดูบุตร ส่ วนคนหนุ่มสาวก็จะต้องศึกษาเล่าเรี ยน
หรื อเล่นกีฬา ถ้าหากว่าสติปัญญาไม่แจ่มใสหรื อร่ างกายไม่ปกติเสี ยแล้ว ความล้มเหลวต่าง ๆ ก็จะบังเกิด
ขึ้นได้อย่างแน่นอน
ในตอนนี้ ให้เรามาพิจารณาร่ วมกันถึงผลของความวิตกกังวลที่มีต่อวิญญาณบ้างว่าเป็ นอย่างไร
เรารู ้ดีว่ามนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่มีชีวิตสิ่ งเดียวในโลกที่สามารถรับรู ้ มีความเข้าใจและสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
ได้ โดยทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ความสัมพันธ์อนั นี้ อยูเ่ หนื อความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ต่อ
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มนุษย์ เป็ นฤทธิ์ อานาจอันมหัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้ทางพระคุณของพระองค์ อานาจนี้ ได้ยกฐานะ
ของมนุษย์ข้ ึนสู งอย่างไม่น่าเป็ นไปได้ สิ่ งนี้ทาให้เรามีความปลาบปลื้มยินดีเป็ นอย่างยิง่
แต่ความสัมพันธ์น้ ี ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความสะอาดบริ สุทธิ์ ภายในใจของมนุ ษย์เราด้วย ถ้าหากเรา
ปล่อยให้ความวิตกกังวลเป็ นเจ้าเล่ห์รุกรานเข้ามาปล้นเอาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเรากับพระเจ้าไป
มันก็จะทาลายล้างความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเจ้า มันจะขโมยเอาความรักของพระเจ้าจากเราไปเสี ยสิ้ น
ถ้าเราปล่อยให้ความวิตกกังวลเดิ นขบวนพาเหรดเข้ามาทางประตูใจ ความสุ ข ความรัก ความ
ยินดีก็จะติดปี กโบยบินออกไปทางหน้าต่าง ความวิตกกังวลมันจะชิ งเอาคุณค่าและความหมายของชี วิต
ไปเสี ยจากเรา นับว่าเป็ นเรื่ องที่เศร้าสลดเหลือเกิน เราไม่น่าปล่อยให้เหตุการณ์ทานองนี้ เกิดขึ้นในชี วิต
ของเราเลย
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ธรรมชาติของมนุษย์
เราอาจกล่ าวได้ว่า ความวิตกกังวลเป็ นลักษณะธรรมชาติ ของมนุ ษย์ มี หลายสิ่ งในชี วิตของ
คนเราที่ก่อเกิดความเป็ นห่วงเป็ นใยจนเกินขอบเขต ขณะอยูใ่ นท่ามกลางสภาวะของสังคมที่ยงุ่ เหยิงและ
ผันผวน เราไม่จาเป็ นที่จะใช้สติปัญญาอันล้ าลึกพิสดารในการที่จะเข้าใจถึงลักษณะทัว่ ไปของความวิตก
กังวล ที่พูดอยู่เดี๋ ยวนี้ มิได้หมายความว่า เป็ นการตัดสิ นความวิตกกังวลนั้นผิดหรื อถูก แต่เป็ นการทา
ความเข้าใจกับสภาพที่แท้จริ งของพวกมัน
ในทุ กวันนี้ เราต้องเผชิ ญกับ ปั ญหาต่ าง ๆ ร้ อยแปดพันประการ เรื่ องปากเรื่ องท้องก็ เป็ นสิ่ ง
สาคัญ ผูท้ ี่หาเช้ากิ นค่ า ก็มวั วุ่นอยู่กบั การประกอบอาชี พ เพื่อให้ได้เงิ นเพียงพอสาหรับครอบครัว เมื่อ
เกิดการชะงักงัน หรื อต้องออกจากงาน หรื อค่าครองชีพถีบตัวสู งขึ้น แน่นอนที่สุดผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ก็จะต้องหวัน่ วิตกต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ส่ วนผูค้ นที่อยูแ่ วดล้อมเรานั้นเล่า ก็กาลังประสบกับปั ญหาเช่นเดียวกัน เพื่อนข้าง ๆ บ้านได้รับ
บาดเจ็บเนื่ องจากเกิ ดอุบตั ิเหตุ เพื่อนอีกคนหนึ่ งก็กาลังล้มหมอนนอนเสื่ อ บางคนเกิดโรคร้ายยังผลให้
กลายเป็ นคนพิกลพิการไปตลอดชีวติ
เราทุกคนทราบดีวา่ เหตุการณ์เหล่านี้เป็ นตัวก่อให้เกิดความเศร้าสลดได้ง่ายที่สุด!
การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น เป็ นสาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ งที่นาไปสู่ ความวิตกกังวลได้ ในขณะที่
เราดารงชี วิตอยู่ในเรื อนร่ างอันน่ าพิศวงนี้ มักจะเจ็บป่ วยอยู่บ่อย ๆ เมื่อมีพลเมืองเพิ่มขึ้น โรงพยาบาล
และหลุมฝังศพก็เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว คลีนิคต่าง ๆ เต็มล้นไปด้วยคนไข้ ร้ายขายยามีอยูท่ วั่ ทุกมุมเมือง
นี่เป็ นสิ่ งพิสูจน์ให้เห็นว่า ความวิตกกังวลนั้นมันกาลังทาลายมวลมนุษยชาติลงทุก ๆ วัน
อารมณ์ ตึงเครี ยดก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่นาไปสู่ ความวิตกกังวลใจได้ ท่านที่เป็ นพ่อ-แม่คนก็มี
ความต้องการให้ลูก ๆ ของตนประพฤติตวั เป็ นคนดี พ่อบ้านก็พยายามหางานทาที่ดีกว่าและได้เงินเดือน
สู งกว่า เพื่อจะนาความสุ ขสบายมาสู่ ครอบครั ว และจะต้องผจญกับปั ญหานานาประการในแต่ละวัน
อารมณ์ที่เกิดจากปั ญหาเหล่านี้นาไปสู่ การเป็ นโรคประสาทได้ง่ายมาก
ก่อนอื่นขอเรี ยนชี้ แจงท่านผูอ้ ่านว่า โปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่า เราไม่จาเป็ นต้องห่ วงใยถึงปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การที่คิดเช่นนี้ก็ไม่เป็ นการถูกต้องอีกเช่นกัน มีความห่วงใยอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน
ประการแรก เราน่าจะเรี ยกลักษณะนี้วา่ ความเป็ นห่วงหรื อความสนใจอย่างจริ งจังมากกว่า
ประการที่สอง เป็ นความห่วงใยที่เกินขอบเขต เราจึงเรี ยกว่า “ความวิตกกังวล”
ความวิ ต กกัง วลจะส าแดงออกมาในรู ป ของความกลัว ความกลัว นี้ มัน จะเกาะกิ น ใจอยู่
ตลอดเวลา กลัวไอ้โน่ นกลัวไอ้นี่ กลัวว่าปั ญหาเหล่านี้ ที่กาลังเผชิ ญอยู่จะทรุ ดแย่ลงเรื่ อย แบบนี้ นบั ว่า
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เป็ นความห่วงใยที่ไม่ถูกต้อง ความเป็ นห่วงที่แท้จริ งนั้น จะช่วยให้เราเผชิญกับปั ญหาความทุกข์ยากด้วย
ความสงบเยือกเย็น ใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา
ส่ วนความวิตกกังวลนั้น ทาให้เราคิดสรุ ปเหตุการณ์ทนั ทีวา่ “ไม่มีทาง” “หมดหวัง” โดยที่ไม่ได้
ใคร่ ครวญถึงปั ญหานั้นอย่างรอบคอบเลย
เรามองเห็นทางหนึ่งที่จะช่วยขจัดความวิตกกังวลให้ออกไปจากจิตใจได้ ถึงแม้วา่ มันจะเกาะติด
เราแนบแน่นชนิดเข้ากระดูกดาแล้วก็ตาม
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วิธีการของมนุษย์
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับปั ญหา “ความวิตกกังวล” ต่างก็ยอมรับเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่า ความ
วิตกกังวลเป็ นปั ญหาสาคัญและอันตรายมาก ดังนั้น การแก้ไขปั ญหาจึงเป็ นเรื่ องใหญ่โตและเอิกเกริ ก
พอสมควร เคยมีผรู ้ ู ้หลายท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีแก้ไข ซึ่ งเชื่อกันว่าจะบรรลุผลสาเร็ จ
มีคนจานวนมากที่ตอ้ งเข้าพบแพทย์ในโรงพยาบาลและแพทย์ก็ได้จ่ายยาระงับประสาทให้ เพื่อ
คนไข้จะมีอาการสงบ ซึ่ งก็ใช้ได้ผลเฉพาะบางรายเท่านั้น สาหรับบางคนแล้วยาระงับประสาทไม่ได้ช่วย
อะไรเขาเลย ทั้งนี้ เป็ นเพราะสมมุตติฐานของโรคที่แท้จริ งนั้นยังไม่ได้รับการบาบัด เพราะโรคนี้ เกิดขึ้น
จากความตึงเครี ยดทางด้านจิตใจ
นักจิตวิทยาเองก็ได้คน้ คว้าศึกษาเรื่ องของจิตใจ และได้พยายามจะรักษาโรคนี้ โดยใช้วิธีการที่
ค้นพบใหม่ ๆ และได้แยกแยะอุปสรรคทางด้านจิตใจที่เขาเชื่อว่าเป็ นรากเง่าของปั ญหา บางคนก็ประสบ
ความสาเร็ จ แต่บางคนก็ตอ้ งพบกับความล้มเหลวอย่างไม่เป็ นท่า
นักศาสนาหลายท่านได้ให้คาแนะนาว่า วิธีที่ดีที่สุดในการเผชิ ญกับปั ญหาที่เป็ นต้นเหตุทาให้
เกิ ดความเศร้ า หมองก็ คือ ให้ถื อเสี ยว่า สิ่ ง นั้น “ไม่ มี ตวั ตน” โดยบอกกับ ตัวเองว่า “ตัวปั ญหาไม่ มี ”
วิธีการเช่ นนี้ ใช้เพื่อปฏิเสธต่อความเป็ นจริ งอันเป็ นตัวสาเหตุของปั ญหา ให้ถือเสมือนว่า “สิ่ งนั้นไม่มี”
“สิ่ งนี้ไม่มี” “มันไม่ได้เกิดขึ้นเลย”
นับว่าเป็ นเรื่ องที่ น่าเศร้ ามาก ปั ญหาความทุ กข์ยากนั้นก็ยงั อยู่ไม่หายไปไหน ถึ งแม้ว่าเขาจะ
พยายามบังคับสมองไม่ให้คิดจนสมองแทบจะระเบิด ก็หาได้เปลี่ยนแปลงหรื อลบล้างสิ่ งที่เกิดขึ้นไม่ วิธี
แบบนี้จึงไร้ผลโดยสิ้ นเชิง
นอกนั้นยังมีคนอีกจานวนมิใช่นอ้ ยที่ชอบปลอบใจตนเองอยูเ่ สมอในสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับความ
เป็ นจริ ง คือเขาจะพร่ าบอกตัวเองเป็ นร้อยหนพันหนว่า “ไม่มีปัญหา...ไม่มีปัญหา” เมื่อคิดถึงปั ญหาก็รีบ
ล้างมันออกเสี ย นี่ เป็ นวิธีการล้างสมองแบบอัตโนมัติอย่างหนึ่ ง ซึ่ งแท้จริ งแล้ว ความวิตกกังวลยังคงอยู่
เหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด
บางคนยิ่งเหลวไหลไปใหญ่คือ เขามีความรู ้สึกเหมือนว่า ความวิตกกังวลจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชีวติ เขาไม่มีทางใดที่ขจัดมันได้ เขาต้องพบกับความกลัดกลุม้ หัวเสี ยอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเล็ก
เรื่ องใหญ่ ผลที่ปรากฏออกมาคือ เขากลายเป็ นคนหมดอาลัยตายอยากในชี วิต และทาให้ความยาวของ
อายุหดสั้นเข้าและต้องเสี ยชีวติ ก่อนจะถึงเวลาอันสมควร
บางคนบอกว่า แท้จริ งแล้วการที่เราพยายามจะหลุดพ้นจากการเป็ นทาสของความวิตกกังวลนั้น
เป็ นสิ่ งที่ ดีเลิ ศเรากระทาได้โดยไปที่ เงี ยบสงัด เช่ นในป่ าหรื อในอารามที่ มีกาแพงหนาทึ บ และบอก
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ต่ อไปอี ก ว่า สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นก็ ป ล่ อ ยให้ม ันเกิ ดต่ อไป ความวิ ตกกัง วลไม่ ไ ด้ใ ห้ป ระโยชน์ อะไรถ้า ท่ า น
พยายามทาตามวิธีน้ ีอย่างดีที่สุด เราก็เชื่อว่าคงจะช่วยได้บา้ งเหมือนกัน
แต่ว่า เมื่อเขากลับเข้ามาเผชิ ญกับความวุ่นวายของสังคมในเมืองอีก ความวิตกกังวลก็กลับเข้า
มาเหมือนเดิม ถ้าจะให้พน้ จริ ง ๆ แล้ว เขาจะต้องตัดขาดจากสังคมอย่างสิ้ นเชิง ซึ่ งมีนอ้ ยคนที่จะทาได้
มีข่าวดีสาหรับท่าน!
มีวธิ ี เอาชนะความวิตกกังวลอีกชนิดหนึ่ง ซึ่ งดีกว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด วิธีใหม่น้ ี จะช่วยให้
ท่านหลุดพ้นจากความวิตกกังวลได้อย่างเด็ดขาด นี่เป็ นการทรงช่วยจากสวรรค์โดยตรงเป็ นวิธีการรักษา
ด้านจิตวิญญาณ หลายคนได้เคยนาไปลองปฏิบตั ิดูแล้ว ปรากฏว่าได้ผลเกินความคาดหมาย ใครก็ตามที่
อยากจะทราบว่า พระเจ้าทรงสามารถกาจัดความวิตกกังวลได้จริ งหรื อไม่ ท่านสามารถที่จะพิสูจน์ได้
ด้วยตนเอง
เราจะอธิ บายเรื่ องนี้อย่างชัดเจนในตอนต่อไป
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จาเป็ นต้ องมีความวิตกกังวล
“ความวิตกกัง วล” เป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นต้องมี โดยเฉพาะในตัวของผูท้ ี่ ย งั ไม่ไ ด้รับความรอดฝ่ าย
วิญญาณ ทั้งนี้ เพราะเขาเป็ นคนบาปและไม่เคยได้รับการไถ่โทษและการเปลี่ยนแปลงชี วิตใหม่ เขาไม่
เคยรับเอาอานาจของพระเจ้าเข้าสู่ ชีวิต ดังนั้นความวิตกกังวลจึงเป็ นสิ่ งธรรมดาในชี วิตของเขา และเมื่อ
สะสมไว้นาน ๆ เข้าก็เป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงได้
ในตอนนี้ ขอให้เรามาพิจารณาฐานะของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าว
ว่า “ทุกคนเป็ นคนบาป” ซึ่ งได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาเดิม เขาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเสี ยจาก
กองมรดกแห่งความบาปนี้ได้ มนุษย์ทุกชาติ-ภาษาทัว่ โลกที่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ก็ตกอยูภ่ ายใต้คาแช่งสาป
อันนี้ (ดูพระธรรมโรม 5:12)
บาปเป็ นจุดเริ่ มต้น แล้วก็ติดตามมาด้วยความคิดผิด คาพูดผิด บาปคือสิ่ งที่ขดั ต่อพระประสงค์
อันดีเลิศของพระเจ้า ถึงแม้วา่ สิ่ งนั้นจะเป็ นที่ชอบในสายตาของมนุ ษย์แต่ถา้ ขัดต่อพระประสงค์ของพระ
เจ้าแล้ว ย่อมถือได้วา่ เป็ น “บาป” ทั้งสิ้ น
บาปเป็ นเรื่ องที่ลึกซึ้ งและยากแก่การเข้าใจมาก พระวจนะของพระเจ้าบอกต่อไปอีกว่า “ค่าจ้าง
ของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ถ้าเราย้อนกลับถึงเรื่ องสวนเอเดนก็จะพบว่า อาดามเป็ นต้นเหตุ
ของความบาปเป็ นคนแรก เมื่ออาดามไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ได้ตกอยูใ่ นความบาป และความบาปได้
นาไปถึง “ความตาย” ตายในที่น้ ี หมายถึ งการตายฝ่ ายวิญญาณ ซึ่ งเป็ นการตัดขาดจากพระเจ้าโดยตรง
ดังนั้นอาดามและพวกลูกหลานของเขาในทุกวันนี้ จึงดาเนิ นชี วิตตามชอบใจของตนเองและพวกเขามี
ชีวติ เพียงฝ่ ายร่ างกายเท่านั้น ส่ วนจิตวิญญาณได้ตายเสี ยแล้ว
มนุ ษ ย์จะดาเนิ นชี วิตตามใจของตัวเองอยู่อย่างนี้ จนกว่าการพิ พากษาอันน่ ากลัวจะมาถึ งใน
อนาคต เมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าจะทรงเป็ นผูต้ ดั สิ นการดีหรื อการชัว่ ที่มนุ ษย์ได้กระทาลงไป หากแม้นว่า
มนุษย์ไม่ยอมรับเอาการอภัยโทษจากพระเยซูคริ สต์ นรกเท่านั้นที่จะคอยท่าในวันพิพากษา
ตัวการสาคัญในการก่อกวนมนุ ษย์อีกอย่างหนึ่ งก็คือ “พญามาร” หรื อ “ซาตาน” มันเป็ นศัตรู
หมายเลยหนึ่ งของพระเจ้าและมันพยายามจะลวงให้มนุ ษย์ท้ งั โลกคิดว่า “พญามารไม่มีจริ ง” แต่แท้จริ ง
แล้วแผนการของมันก็คือ ทาให้คนบาปละเลยและไม่สนใจในตัวของมัน (ดู 2 โคริ นธ์ 4:4) มันพยายาม
ทาให้คนบาปลื มฐานะของตนเองซึ่ งจะต้องพินาศ พญามารกาลังทาลายมนุ ษย์ในปั จจุ บนั เหมื อนเคย
ทาลายอาดามกับฮาวามาแล้วในอดี ต มันได้กระซิ บที่ขา้ ง ๆ หู ของมนุ ษย์ว่า พระเจ้าทรงเมตตากรุ ณา
อย่างมากมาย พระองค์ก็จะไม่ลงโทษผูท้ ี่ปล่อยตัวเหลิงกับความบาป
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การกระทาของพญามารขัดต่อหลักความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าและคาพยานของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งได้สั่งสอนตักเตือนให้มวลมนุ ษย์ตระหนักถึงสภาพของตนเองที่ได้หลงไปจากทาง
ของพระเจ้า พระวจนะและพระวิญญาณของพระองค์ได้บอกถึงการเชื่อและไว้วางใจในพระคริ สต์เพื่อ
จะรับการไถ่โทษบาป
มนุ ษย์ทุกคนควรจะให้ความสนใจต อเรื่ องดังกล่าวนี้ ให้มาก จะเป็ นการดี อยู่ไม่น้อยถ้าหาก
ท่านจะวิตกกังวลใจต อเรื่ องนี้ และเสาะแสวงหาจนกว่าจะได้รับคาตอบที่ดีที่สุด และนัน่ เองท่านจะ
ได้รับความสงบสุ ขในจิตใจอย่างหาที่เปรี ยบมิได้เลย
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นี่คอื คาตอบ
ขณะนี้ท่านกาลังมีความวิตกกังวลใจอยูห่ รื อ?
หรื อกาลังร้อนรุ่ มด้วยปั ญหานานาประการ? พระเจ้าทรงมีคาตอบสาหรับเรื่ องนี้ ถ้าหากว่าท่าน
ยัง ไม่ ไ ด้เป็ นคริ ส เตี ย น สิ่ ง แรกที่ ท่ า นจะต้อ งกระท าคื อ อธิ ษ ฐานสารภาพต่ อ พระเยซู ค ริ ส ต์ ขอให้
พระองค์ทรงยกโทษให้ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ ของท่านอย่างอัศจรรย์ที่สุด
เคยมีคนจานวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดเกี่ ยวกับการเป็ นคริ สเตียน บางคนเชื่ อว่า คริ สเตียนคือคนที่
เปลี่ยนการนับถือศาสนา เป็ นคนดี ไม่ป่าเถื่อน บาเพ็ญกุศลอยูเ่ นื องนิ จ ช่วยสังคมอย่างมากมาย แท้จริ ง
แล้ว การกระท าเหล่ า นี้ มิ ไ ด้เ ป็ นเครื่ อ งหมายบ่ ง บอกว่า เขารอดพ้น จากความผิ ด บาปแล้ว พระเจ้า
ทอดพระเนตรไม่เหมือนมนุษย์มองดู พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจ ถ้าเขาไม่ได้สารภาพกลับใจเสี ยใหม่
รับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เขาก็ตอ้ งถูกพิพากษาเหมือนกับคนบาปทัว่ ไป
การรอดพ้นจากบาปที่แท้จริ งนั้น เป็ นมาโดยพระคุ ณของพระเจ้า มิใช่ การพยายามของมนุ ษย์
เอง พระคุณนั้นมีความหมายว่า “มนุษย์ได้รับสิ่ งที่ไม่สมควรจะได้รับ” พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกว่า
พระเจ้า ทรงส าแดงความรั ก ของพระองค์ ต่ อ มนุ ษ ย์ใ นขณะที่ ม นุ ษ ย์เ ป็ นบาป พระคริ ส ต์ ไ ด้ท รง
สิ้ นพระชนม์เพื่อเรา
พระเยซู คริ สต์ได้เสด็จมาวายพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนมนุ ษย์ท้ งั ปวงที่ยอม
เชื่อพึ่งในพระองค์ การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์เป็ นเหตุทาให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกนั กับพระเจ้า (ดูเอเฟ
ซัส 2:8-9)
นี่เป็ นข่าวอันประเสริ ฐสาหรับคนในยุคใหม่น้ ี ที่กาลังเผชิ ญหน้ากับอันตรายที่จะมาถึงในไม่ชา้
นี้ ถ้าท่านเปิ ดจิตใจของท่านออก แล้วอัญเชิ ญพระเยซู คริ สต์เข้ามาสถิตในใจ ท่านก็จะได้กลับคืนดี กนั
กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง (ดูยอห์น 3:16-18)
เมื่อท่านได้ตอ้ นรับเอาพระเยซู คริ สต์ดว้ ยความจริ งใจแล้ว พระเจ้าก็จะประทานชี วิตใหม่ให้แก่
ท่าน เป็ นชี วิตใหม่ที่น่าทึ่งและอัศจรรย์ที่สุด เป็ นชี วิตที่ไม่มีวนั สู ญสิ้ นถึ งแม้ว่าโลกนี้ จะแตกสลายไป
ชีวติ นิรันดร์ ฝ่ายจิตวิญญาณของท่านก็ยงั คงอยูต่ ่อไป และท่านก็จะได้ตราประทับว่าเป็ นราชทูตของพระ
เยซูคริ สต์
สิ่ งที่กล่าวมาแล้ว จะเกิดขึ้นในชัว่ เวลาเพียงพริ บตาเดียว เร็ วมาก เร็ วกว่าการที่ท่านใช้เวลาอ่าน
หนังสื อตอนนี้เสี ยอีก
ท่านอาจจะถามว่า “แล้วจะรับเอาพระเยซูคริ สต์ได้อย่างไร?”
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คาตอบก็คือ “ง่ายมาก ....เพียงแต่หาสถานที่เงี ยบ ๆ สักแห่ งหนึ่ ง เปิ ดจิตใจออกต่อเฉพาะพระ
พักตร์ พระเจ้าสารภาพต่อพระองค์ว่า ท่านเป็ นคนบาป ไม่สามารถที่จะช่ วยเหลื อตนเองได้ จากนั้นก็
ขอให้พระองค์เสด็จเข้ามาสู่ จิตใจของท่าน เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แล้วจงเชื่ อและวางใจอย่างหมดหัวใจ
พระองค์จะช่วยท่านให้พน้ จากความบาป ความตาย และบึงไฟนรก ตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ในพระ
คัมภีร์ (ดู 1 ยอห์น 1:9, ยอห์น 1:12)
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คริสเตียนเป็ นเหมือนกันหรือ?
มี เ รื่ องที่ น่ า สลดบัง เกิ ด ขึ้ น แต่ ท ว่ า เป็ นความจริ ง กล่ า วคื อ มี ค นเป็ นจ านวนมากที่ ไ ด้รั บ
ประสบการณ์ จากพระเจ้าในการบังเกิ ดใหม่แล้ว และได้รับการอภัยโทษด้วยพระโลหิ ตของพระเยซู
คริ สต์เจ้าแล้ว แต่ยงั คงมี ความ “กระวนกระวายใจและวิตกกังวลอยู่” เขาไม่สามารถที่จะสลัดสิ่ งนี้ ให้
ออกจากชีวติ ของเขาได้
เป็ นเรื่ องที่น่าแปลกประหลาดมากที่คริ สเตียนบางคน เขามีความวิตกกังวลแต่เฉพาะปั ญหาที่
ใหญ่ ๆ เท่านั้น ส่ วนปั ญหาเล็กเขายอมไว้วางใจในพระเจ้า แต่เมื่อปั ญหาเล็ก ๆ ได้ขยายขอบเขตลุกลาม
กลายเป็ นปั ญหา “ใหญ่” เขาก็เริ่ มไม่ยอมไว้วางใจในพระเจ้า เขาไม่เชื่ อในพระปรี ชาสามารถไม่เชื่ อใน
ฤทธิ์ อานาจและพระสติปัญญาของพระเจ้าว่าจะสามารถขจัดปั ดเป่ าปั ญหานั้น ๆ ให้ผา่ นพ้นไปได้
คริ สเตียนส่ วนมากมักจะมีความชื่ นชมยินดี กบั เสรี ภาพที่พระเจ้าประทานให้ เขาหลุ ดพ้นจาก
ความบาป หลุดพ้นจากจิตสานึกที่คอยฟ้ องในอดีต เขามอบกายถวายชีวิตไว้ในอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้า
ด้วยความมัน่ ใจอย่างเต็มเปี่ ยมเขารู ้วา่ เมื่อบั้นปลายของชีวติ มาถึง เขาก็จะได้ไปสู่ สวรรค์
แต่เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการชาระหนี้สินที่คงั่ ค้างอยูห่ รื อว่ามีเพื่อนสนิ ทมิตรสหายคนหนึ่ งคนใด
เกิดอุบตั ิเหตุอย่างร้ายแรง ก็ดูเหมือนว่า เขาก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าต่อไปได้ และแล้วเขาก็ตอ้ ง
ตกเป็ นทาสของความวิตกกังวลอีกครั้งหนึ่ง
คริ สเตียนที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความวิตกกังวลนั้น จะเป็ นพยานที่ดีเพื่อพระคริ สต์ไม่ได้ เพราะ
ผูค้ นที่อยูร่ อบ ๆ กาลังคอยจ้องมองดูชีวติ ของเขาอยู่ พวกเพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน หรื อคนในครอบครัว
กาลังจับตาดูอยูว่ า่ ชี วิตคริ สเตียนของเขานั้นขึ้นอยู่กบั อะไร การเป็ นพยานของเขาจะไม่ประทับใจมาก
เท่าไหร่ ถ้าชีวติ ของเขาดาเนิ นไปอย่างราบเรี ยบไม่มีปัญหา แต่มีความสุ ข ความมัน่ คง มีสุขภาพดี มีเงิน
ฝากในธนาคาร มีงานดีทา มีครอบครัวที่น่าพึงพอใจ
ถ้าเป็ นแบบนี้ ใคร ๆ ก็ไม่วติ กกังวลได้ เพราะมีความสุ ขล้นเหลือ!
แต่เมื่อความทุกข์ยากลาบากมาถึ งชี วิต และมีศตั รู คอยปองร้ ายอยู่รอบข้าง เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ
ประดังเข้ามาสุ มกันกองโตเท่าภูเขา เมื่อนั้นแหละชาวโลกทั้งหลายจะคอยเฝ้ ามองดูปฏิ กิริยาของคริ ส
เตียนว่า ผูท้ ี่ประกาศตัวว่ามีพระบิดาผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อฟ้ าสวรรค์จะหมดหวังหรื อเปล่า? จะจนตรอกหรื อ
เปล่ า ? เขาจะคอยดู ว่า ความโชคร้ า ยนี้ จะท าให้ค ริ ส เตี ย นหมดมานะและท้อแท้ใ จหรื อเปล่ า ? ดู ซิ ว่า
คริ สตศาสนานั้นเที่ยงแท้หรื อไม่ และพระเจ้าจะช่วยได้จริ งไหม?
เป็ นสิ่ งที่น่าเสี ยดายอย่างมาก เมื่อเราได้พบว่า มีคริ สเตียนบางคนมีจิตใจวิตกกังวลไปเสี ยทุ ก
อย่าง เขาเป็ นคนใจร้อนและหัวเสี ยอยูเ่ สมอ เอะอะโวยวายไปเสี ยหมดทุกอย่าง วันแล้ววันเล่าเขาเฝ้ าแต่
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กลัวว่าสิ่ งอัปมงคลทั้งหลายจะมาถึงชี วิตของเขา เขาขาดความมัน่ ใจในพระเจ้าเขานึ กไม่ถึงว่าพระองค์
ทรงห่ วงใยชี วิตของเขามากกว่าที่ เขาห่ วงชี วิตของเขาเองเสี ยอี ก การดาเนิ นชี วิตของเขาในแต่ละวัน
เหมือนกับว่า เขามิได้เป็ นบุตรของพระเจ้า ช่างเป็ นสิ่ งที่น่าสลดใจอะไรเช่นนี้!
ท่านอาจจะถามว่าเรื่ องเช่ นนี้ มกั จะเกิ ดขึ้ นกับคริ สเตี ยนใหม่เท่านั้นหรื อ? เปล่ าเลย...บางคน
เป็ นคริ สเตียนมานานหลายปี แล้วก็ยงั ขาดความเชื่ อเหมือนกัน ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะเขาล้มเหลวในการ
ที่จะเรี ยนรู ้ ที่จะวางใจในพระเจ้า หลายปี ผ่านไปความล้มเหลวนั้นก็เป็ นเหมือน “ดินพอกหางหมู” จน
กลายเป็ นนิสัยวิตกกังวลไม่เว้นแต่ละวัน
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ทาไมจึงเป็ นเช่ นนั้น?
เราต้องยอมรับว่า อันนิสัยของมนุษย์เรานั้นชอบลอกเลียนแบบกัน คริ สเตียนก็เช่นเดียวกันชอบ
ตามอย่างคนอื่ น บางครั้ งเขาไม่มีความกระวนกระวายใจ แต่เพราะเห็ นคนอื่ นมี เขาก็พลอยมี ไปด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน ความวิตกกังวลนั้นเป็ นโรคที่ติดต่อได้ง่ายชนิ ดหนึ่ ง
ถ้าคริ สเตียนไม่ได้ต้ งั ใจฝึ กฝนจิตวิญญาณอย่างแท้จริ ง ตามที่พระเจ้ากาหนดเอาไว้แล้ว เขาก็จะพบแต่
ความหมดหวัง ท้อแท้ใจ เสมือนหนึ่งคนที่ไม่รู้จกั พระเจ้ามาก่อนเลย
คริ สเตียนบางคนไม่ค่อยจะยอมคิดถึงความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อตัวของเขา เขาลืมตระหนัก
ถึ งแผนการอันดี เลิ ศของพระองค์ใ นอันที่จะปกป้ องคุ ้มครองรั กษาเขาในทุ ก ๆ ด้านของชี วิต ทางที่
ถูกต้องก็คือเขาจะต้องหันความสนใจมาสู่ พระวจนะของพระองค์ เขาจะต้องเรี ยนรู ้ถึงฤทธิ์ อานาจและ
ความรักของพระองค์ มีความจริ งที่ลึกซึ้ งอยู่ประการหนึ่ งคือ ถ้าพระเจ้าละเลยหรื อไม่เอาใจใส่ ต่อผูท้ ี่
พระองค์ทรงไถ่ไว้ พระนามของพระองค์ก็จะเสื่ อมเสี ยมาก และพระองค์จะต้องเสี ยพระเกียรติมากกว่า
ความเสี ยหายของเรา อย่างชนิดที่วา่ หาที่เปรี ยบมิได้เลย
ผูท้ ี่ เ ชื่ อ พระเจ้า หลายคนไม่ ไ ด้ร ะมัด ระวัง ในการด าเนิ น ชี วิ ต เท่ า ที่ ค วร บางคนด ารงชี วิ ต
เหมือนกับชาวโลกกล่าวคือ มุ่งหวังแต่ทรั พย์สมบัติสิ่งของในโลกนี้ แต่พระคัมภี ร์ได้เตื อนว่า โลกนี้
ไม่ใช่บา้ นถาวรของเรา เราเป็ นเหมือนแขกเมืองที่แวะพักชัว่ คราวเท่านั้น เหมือนอับราฮาม “ที่ได้เฝ้ าคอย
นครที่ต้ งั บนรากฐานที่พระเจ้าทรงเป็ นนายช่ างและทรงเป็ นผูส้ ร้ าง” (ดู ฮีบรู 11:10) เพราะฉะนั้น คริ ส
เตียนซึ่ งไม่ควรมุ่งหวังในความสะดวกสบายในโลกนี้ จนเกินไป พวกเราจะต้องรู ้วา่ ชี วิตไม่ได้หมายถึง
ความราบรื่ นปกติ สุขเท่านั้น และหนทางชี วิตก็มิใช่ “โรยด้วยกลี บดอกกุหลาบ” เสมอไป เราควรจะ
เตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และเราจะต้องเข้าใจว่า ความทุกข์ยากลาบากที่
มาถึงชีวติ ของเรานั้น มิได้หมายความว่า พระเจ้าทรงลืมเราหรื อไม่สนใจใยดีในตัวเรา แต่พระองค์มีเวลา
ของพระองค์
พระคริ สตธรรมคัมภี ร์ไ ด้เน้นข้อความที่ สาคัญอี กประการหนึ่ ง ก็คือ ผูท้ ี่ เชื่ อพระองค์จาเป็ น
จะต้องพบกับความทุกข์ยากลาบาก (ดู ยอห์น 3:12) และผลที่เกิดจากความทุกข์ลาบากก็คือ ความหนัก
แน่ น อดทนและแข็งแรงพระเจ้าทรงอนุ ญาตให้มีการทดสอบเกิ ดขึ้นกับคริ สเตียน มิใช่ เพื่อทาลายให้
ย่อยยับ แต่เพื่อเสริ มสร้ างจิตวิญญาณของเราให้แข็งแกร่ งประดุ จหิ นผา และเมื่อนั้นเราก็จะยืนอยู่อย่าง
คนเหนือโลก
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ศัตรู ตวั สาคัญของคริ สเตียนคือ “พญามารซาตาน” มีคริ สเตียนหลายคนได้พยายามลดความน่ า
กลัวของมันลงไปโดยคิดว่า ซาตานไม่มีอนั ตราย แต่แท้ที่จริ งแล้วมันเป็ นคู่ปรปั กษ์ที่น่าสพรึ งกลัวที่สุด
ขออย่าให้เราประเมินค่าอานาจของซาตานต่าเกินไป (ดู 1 เปโตร 5:8)
อันที่จริ งแล้ว ปั ญหาความทุกข์ยากลาบาก การทดสอบที่เกิดขึ้นแก่คริ สเตียนนั้น พระเจ้ามิได้มี
พระประสงค์ให้เราเกิดความวิตกกังวลแม้แต่นอ้ ย แต่พระองค์ตอ้ งการสอนให้เราได้รู้จกั ในการที่จะเชื่อ
พึ่งและวางใจในพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว เราจะมีชยั ชนะต่อปั ญหาความวิตกกังวลได้อย่างเด็ดขาด ถ้าเรา
ทาตามกติกาของพระเจ้า
และเมื่อนั้น คนทั้งปวงจะมองเห็นเราเป็ นคนเหนือโลก
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คริสเตียนกับความวิตกกังวล
พระเจ้าทรงเสื่ อมเสี ยพระเกียรติอย่างมากมาย เมื่อบรรดาบุตรของพระองค์มีความวิตกกังวลใจ
ทุกข์ใจไม่มีสันติสุขที่แท้จริ ง ท่านจะมีความรู ้ สึกอย่างไร ถ้าลูก ๆ ที่ท่านรักและทนุ ถนอมมานั้นไม่มี
ความเชื่อและไว้วางใจในตัวของท่าน ทั้ง ๆ ที่ท่านก็ได้พยายามหาเงินมาเลี้ยงดูอย่างดี แต่ลูกก็ยงั วิ่งเต้น
เอะอะวุน่ วายและมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว เมื่อท่านถามลูกว่า ทาไมถึงเป็ นเช่นนี้ เด็กก็ตอบว่า
เขากาลังวิตกว่าอาหารจะไม่มีกิน เสื้ อผ่าจะไม่มีนุ่งห่ ม ที่ จะไม่มีอาศัย ท่านจะมีความสะเทือนใจมาก
เท่าใด ถ้าลูกขาดความมัน่ ใจในความสามารถของท่าน ท่านมีความรู ้สึกฉันใด พระเจ้าก็ทรงรู ้สึกฉันนั้น
พระองค์ทรงรู้สึกสะเทือนพระทัยมาก เมื่อบรรดาคริ สเตียนขาดความไว้วางใจในพระองค์
ตามที่ได้กล่ าวมาแล้วว่า ความวิตกกังวลนั้นเป็ นภัยร้ อนแรงต่อชี วิตของคริ สเตี ยน ตามปกติ
แล้วคริ สเตียจะเป็ นผูท้ ี่มีอชั ฌาสัยไม่ตรี อนั ดี มีจิตใจร่ าเริ งเบิกบานยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ ป็ นนิ จ แต่สิ่งเหล่านี้
จะแปรเปลี่ยนไปถ้าเจ้าความวิตกกังวลได้เข้ามาครอบงาชี วิตของเขา ความสงบสุ ขในจิตใจก็จะค่อย ๆ
มลายไป เขาก็จะเริ่ มปล่อยตัวปล่อยใจให้ความกระวนกระวายใจเข้ามาเป็ นเจ้าเหนือชีวิตแล้วก็จะมีความ
หวาดกลัวเป็ นเพื่อนอยูต่ ลอดทั้งวัน
เมื่อเป็ นเช่ นนี้ เสี ยแล้ว คริ สเตียนจะเป็ นพยานที่ดีได้อย่างไร? เราไม่สามารถที่จะพูดให้คนอื่น
ฟั งถึงเรื่ องความรัก ความเอาใจใส่ สันติสุขและความชื่ นชมยินดีของพระคริ สต์ เพราะเราไม่เคยสาแดง
สิ่ งเหล่านี้ ออกมาให้ประจักษ์เลย คริ สเตียนที่มีแต่ความวิตกกังวลนั้น เป็ นอุปสรรคขัดขวางมิให้คนเข้า
มาถึงความรอดด้วย เราจะต่อว่าคนที่ไม่ยอมรับเชื่ อไม่ได้เลย เพราะเขาจะศอกกลับเอาว่า “ถ้าชีวิตคริ ส
เตียนเป็ นแบบนี้ฉนั ไม่ตอ้ งการ”
ความวิตกกังวลจะลดลงได้มาก ถ้าเราจะตระหนักถึงบาเหน็จหรื อรางวัลที่จะได้รับจากพระเจ้า
อันบาเหน็จหรื อรางวัลนี้ แตกต่างจากความรอด ความรอดนั้นใคร ๆ ก็สามารถที่จะรับเอาได้ เพราะเป็ น
ของประทานโดยพระคุณของพระเจ้า คนที่รู้ตวั ว่าเป็ นคนบาป ยอมกลับใจรับเอาพระเยซู คริ สต์ ก็รับเอา
ความรอดได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น แต่บาเหน็จหรื อรางวัลเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้
ให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ที่ซื่อสัตย์สุจริ ตดาเนินชีวติ กับพระองค์ดว้ ยความรัก (1 โคริ นธ์ 3:8)
เราจะไม่สามารถปรนนิ บตั ิรับใช้ พระเจ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ ถ้าชี วิตของเรายังเต็มไปด้วย
ความกลัวที่ไร้เหตุและผล ใยสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าขาดสะบั้นลง ความคิดก็เศร้ าหมอง เพราะ
ถูกครอบงาด้วยความหวาดระแวง
ความวิตกกังวลที่โง่ เขลาและไร้ สาระนี้ เป็ นอาวุธที่ คมกริ บและมีประสิ ทธิ ภาพชั้นหนึ่ งของ
พญามารซึ่ งจะฟาดฟันให้เราทาผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้ และพระราชกิจของพระองค์ก็จะต้อง
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ชะงักงัน เพราะบรรดาบุตรของพระองค์กลายเป็ นคนท้อแท้ หมดอาลัยตายอยากในชีวิต ความเสี ยหาย
ได้เกิดขึ้นมากมายจนนับไม่ถว้ น
นับว่าเป็ นสิ่ งที่น่าเศร้าที่สุด ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้ว ความวิตกกังวลนั้นไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นชี วิตของผูท้ ี่
เชื่อ เท่าที่มนั อยูไ่ ด้ก็เพราะ เราไม่รู้จกั วิธีขจัดปั ดเป่ านัน่ เอง
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จะทาอย่ างไรดี?
เราได้ทราบแล้วว่า โทษของความวิตกกังวลนั้นมีมากมายเกินที่จะคณานับได้ นอกเหนื อจาก
ปั ญหาดังกล่าวแล้วส่ วนลึ กภายในจิตใจของผูเ้ ชื่ อพระเจ้าก็จะมีความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งในสิ่ งที่เขาได้
กระทาผิดพลาดไป และเขาก็พยายามที่จะแก้ไข แต่ทว่าบางครั้งปั ญหาเก่าก็ยงั ไม่ทนั แก้ไขปั ญหาใหม่ก็
ทับถมเข้ามา มัววุ่นวายอยู่ก ับสิ่ ง ที่ ไร้ สาระ ในที่ สุ ดชี วิตก็ ค่อย ๆ เสื่ อมลง ๆ เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ เราจะท า
อย่างไรดี?
ร่ างกายกับจิ ตใจของมนุ ษย์เรานั้นมี ความเกี่ ยวพันใกล้ชิดกันมาก เมื่ อฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดได้รับ
ความกระทบกระเทื อน อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ก็ พ ลอยเดื อ ดร้ อ นไปด้ว ย ยกตัว อย่า งเช่ น ระบบประสาทอัน
ละเอี ย ดอ่ อนของเรานั้นถ้า หากได้รับ ความผิดหวัง อย่า งรุ นแรง ก็ จะเกิ ดการ “ลัดวงจร” ขึ้ นซึ่ ง เป็ น
อันตรายอย่างมาก ผลที่ปรากฏออกมาคือ “สมองล้า” แพทย์ตอ้ งให้ยาระงับประสาท ถ้าเป็ นการเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายธรรมดาหมอก็อาจจะให้ยารักษาได้ แต่ถา้ เกี่ยวข้องกับจิตใจหรื อจิตวิญญาณ ต่อให้ยาเทวดา
ก็รักษาไม่หาย!
โรคฝ่ ายจิตวิญญาณก็ตอ้ งบาบัดรักษาทางจิตวิญญาณ ถ้ารักษาไม่ถูกจุดก็จะทาให้เป็ นโรคดื้อยา
ได้ง่าย ขอให้ท่านเข้าใจว่า พระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์ให้คริ สเตียนมีความท้อแท้หรื อมีสมองที่เมื่อยล้า
พระองค์ทรงไว้ซ่ ึ งฤทธิ์ อานาจที่จะเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลับกลายเป็ นความไว้วางใจได้ พระองค์
จะเปลี่ยนความท้อแท้ผดิ หวังให้กลายเป็ นชัยชนะอย่างงดงามได้
เราสามารถที่จะสลัดความวิตกกังวลนี้ ทิ้งไปได้ ด้วยการพึ่งในพระคุณของพระเจ้า เราจะต้องมี
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะเข้าสนิ ทสนมกับพระองค์ เราสามารถที่จะร้องขอพลกาลังจากพระ
คริ สต์เพื่อจะดึ งให้เราหลุ ดพ้นจากหลุ มแห่ งความวิปโยคนี้ แล้วพระองค์จะนาเราไปสู่ จุดสุ ดยอดแห่ ง
ความมัน่ ใจและความชื่นชมยินดี
การที่ เราจะได้ม าซึ่ ง เสรี ภาพนั้นมิ ใ ช่ เป็ นของง่ า ยนัก บางครั้ งอาจจะกิ นเวลานานและผ่า น
กรรมวิธีหลายขั้นตอน บางครั้งต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กหัดเดิน แต่เราก็ตอ้ งลุ กขึ้นแล้วก้าวเดิ น
ไปข้างหน้า และเมื่อถึ งเวลานั้นเราจะประสบกับชัยชนะ แต่สิ่งสาคัญที่สุด เราจะต้องเริ่ มต้นด้วยความ
ตั้งใจและมัน่ ใจอย่างแน่วแน่!
ถ้าท่านเป็ นอีกผูห้ นึ่ ง ที่กาลังประสบกับโรคฝ่ ายจิตวิญญาณอยู่ ขอให้กระทาดังต่อไปนี้ (1) หา
สถานที่ที่สงบเงียบสักแห่ งหนึ่ ง (2) เปิ ดพระวจนะของพระเจ้าเลือกอ่านตอนที่หนุ นใจท่าน เช่น โยชูวา
บทที่ 1 เพลงสดุดีบทที่ 103 หรื อโรมบทที่ 8 (3) คุกเข่าลงอธิ ษฐานสารภาพด้วยความจริ งใจ ที่ท่านไม่ได้
ไว้วางใจในพระเจ้าเท่าที่ควร (4) ทูลเรื่ องความปรารถนาอันแรงกล้าในอันที่จะดารงชี วิตอย่างชัยชนะ
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เหนื อความสิ้ นหวัง วิงวอนต่อพระองค์ดว้ ยความเชื่ อ ขอให้พระองค์ฉุดท่านออกจากการเป็ นทาสของ
ความวิตกกังวล (5) เพื่อความมัน่ ใจว่าพระองค์จะทรงตอบคาอธิ ษฐาน ท่านควรจะเขียนคาทูลขอของ
ท่านทั้งหมดวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
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ก้ าวต่ อไป
การอธิ ษฐานทูลขอของท่านเป็ นไปแบบไหน “ลม ๆ แล้ง ๆ” เสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ถ้า
ท่านมิได้เป็ นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริ ง พระองค์จะไม่ทรงประทานสันติสุขที่แท้จริ งและชัยชนะเหนื อ
ความสิ้ นหวังให้ ถึงแม้วา่ ท่านจะอ้างตัวว่าเป็ นคริ สเตียน แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับชีวติ ใหม่เลย
การเป็ นคริ สเตียนมิได้หมายถึ งบุคคลที่มีชีวิตที่น่านับถื อ เป็ นคนดี หรื อละเว้นจากความบาป
บางประการ เพราะเราได้พบว่าผูท้ ี่มิได้เป็ นคริ สเตียนแต่มีความประพฤติเรี ยบร้อยก็มีถมเถไป การที่จะ
ทาดีหรื อไม่ทานั้น ไม่เกี่ยวกับความรอดที่พระเจ้าจะทรงประทานให้
คริ สเตียนที่แท้จริ งคือ ผูท้ ี่สารภาพบาปกลับใจเสี ยใหม่ รับเอาพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเขา ความรอดนั้นมิได้มีไว้เพื่อคนที่ทาความดีเท่านั้น แต่มีไว้สาหรับทุกคน เมื่อเราทราบความ
จริ งเช่นนี้ แล้ว เราควรจะมอบถวายชี วิตให้แก่พระคริ สต์ เพราะพระองค์เป็ นทางเดี ยวเท่านั้น (ดู ยอห์น
14:6)
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า พระเยซู เป็ นทางหนึ่ ง หรื อเป็ นผูช้ ้ ี ทางที่ดีคนหนึ่ งเท่านั้น แต่พระองค์
เป็ นทางเดียวและไม่มีทางอื่นใดอีกแล้วที่จะนาเราขึ้นไปถึงพระเจ้าได้
มิใช่เป็ นการพยายามทาความดี หรื อถือสันโดษ อดอาหารหรื อทรมานร่ างกาย!
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านได้รับเอาพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านหรื อยัง? ท่านแน่ใจ
ไหมว่าท่านได้เป็ นคริ สเตี ยนอย่างแท้จริ งแล้ว ถ้า ท่านยังสงสัยลังเลใจ ขอแนะนาให้ท่านทาดังนี้ คื อ
อัญเชิญพระเยซูคริ สต์ให้เข้ามาสถิตในจิตใจของท่าน นี่เป็ นก้าวใหม่ของท่านอย่างแท้จริ ง ขอให้ท่านเข้า
มาถึ งพระเจ้าโดยยึดมัน่ ในพระวจนะของพระองค์ (มัทธิ ว 11:28) เมื่อท่านได้ปฏิบตั ิตามแล้ว ก็จงบอก
ต่อ ๆ ไปให้คนอื่น ๆ ทราบถึงสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาแก่ท่าน (โรม 10:9-10)
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ชีวติ นิรันดร์
ผูท้ ี่ได้กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว แต่ไม่แน่ใจในชีวิตนิรันดร์ ที่พระเจ้าทรงประทานให้ เขาสามารถ
จะทดสอบหลักฐานได้วา่ เขาได้เป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้วหรื อยัง?
ประการแรก อาจารย์เปาโลได้บอกให้เราทราบถึงลักษณะของคริ สเตียนแท้วา่ เขาเป็ นคนที่ถูก
สร้างขึ้นใหม่ (2 โคริ นธ์ 5: 17) สิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ น “ชี วิตเก่า” ก็จะมีความสาคัญน้อยลงไปและจะร่ วงหลุด
ออกจากชี วิต ความสนใจแบบใหม่ ความต้องการแบบใหม่ แรงกระตุน้ ชนิ ดใหม่ความปรารถนาอย่าง
ใหม่ก็จะค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาแทนที่สิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ อาจจะไม่ปรากฏชัดในระยะเริ่ มแรกแต่ต่อมาก็
จะกระจ่างชัดขึ้นเรื่ อย ๆ
ประการที่สอง ผูท้ ี่ถูกสร้างชีวติ ขึ้นใหม่น้ นั จะมีความหิ วกระหายในพระวจนะของพระเจ้า (ดู 1
เปโตร 2:2) เมื่อก่อนที่ยงั ไม่ได้บงั เกิดใหม่น้ นั เขาเห็นพระคัมภีร์เป็ นสิ่ งคร่ าครึ ล้าสมัย และเข้ากับความ
ต้องการของตนในปั จจุบนั นี้ ไม่ได้ แต่เมื่อเขาได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริ งแล้ว พระคัมภีร์กลับกลายเป็ น
สิ่ งที่มีค่าไปทันที เขาจะยอมรับว่า พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ทนั พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ทนั ต่อเหตุการณ์
ที่เกิ ดขึ้น อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาส่ วนตัวและส่ วนรวมได้อีกด้วย ในหนังสื อเล่มนี้ เต็มแน่ นไปด้วย
พระสติปัญญาของพระเจ้า
ประการที่สาม ผูท้ ี่ได้รับความรอดอย่างแท้จริ งแล้วนั้น จะอธิ ษฐานต่อพระเจ้าเสมอ มีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ที่สุดระหว่างผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอดกับผูท้ ี่รอดแล้วคือ คนที่ยงั ไม่ได้รับความ
รอดจะอธิ ษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเฉพาะในยามที่อยูใ่ นภาวะฉุ กเฉิ น หรื อยามเดือดร้อนอันตรายเท่านั้น
แต่บรรดาบุตรของพระเจ้ามีความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้ าพระองค์อยูท่ ุกเวลา เขาไม่เพียงแต่กล่าวมุบมิบที่
ริ มฝี ปากตอนก่อนเข้านอนหรื อรับประทานอาหารเท่านั้น แต่เขาจะอธิ ษฐานวันละหลาย ๆ ครั้ง เขาไม่
เพียงแต่กระทาให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น แต่จะแสวงหาความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์
ประการที่สี่ ความรู ้สึกและการแสดงท่าทีของเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ ก่อนหน้านี้ เขาเห็นพวกค
ริ สเตียนเป็ นคนรกโลก ล้าสมัย แต่บดั นี้ เขามีความต้องการสนิ ทสนมกับพี่นอ้ งคริ สเตียน กระตือรื อร้น
ในการรับใช้พระเจ้า ร้องเพลงด้วยใจร่ าเริ งเบิกบาน และอิ่มอกอิ่มใจเมื่อได้รับฟังคาเทศนา และที่สาคัญ
ที่สุดเขาจะไปร่ วมประชุมอธิ ษฐานที่คริ สตจักรเป็ นประจา
ประการสุ ดท้าย ทัศนคติต่อตัวเองเปลี่ยนไป แต่ก่อนนั้นเขาคิดแต่สิ่งที่จะได้รับ แต่เมื่อเป็ นคริ ส
เตียนเขาพร้อมที่จะเสี ยสละ เขาจะแสวงหาหนทางในการที่รับใช้พระเจ้า เขาจะมีความสนใจในองค์การ
ประกาศต่าง ๆ เพื่อจะให้พระดารัสสั่งสุ ดท้ายของพระเยซู คริ สต์บรรลุ ผลสาเร็ จคื อขยายไปจนถึ งสุ ด
ปลายแผ่นดินโลก (ดู มาระโก 16:15, กิจการ 1:8)
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มีอะไรเกิดขึน้ ?
ถ้าเราจะหยุดและคิดใคร่ ครวญถึงความรอดอย่างจริ งจัง มองให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้ของเรื่ องนี้
แล้วถามตนเองว่า “พระเจ้าทรงกระทาอะไรเพื่อข้าพเจ้าบ้าง เมื่อข้าพเจ้าได้เชื่อและไว้วางใจในพระองค์
...พระดารัสของพระองค์ยงั คงมีผลต่อเนื่องในชีวติ ของข้าพเจ้าอยูไ่ หม?”
แล้วเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเป็ นทาสของความวิตกกังวลได้!
เราทราบดีวา่ พระคริ สต์ได้ทรงยอมสิ้ นพระชนม์เพื่อความผิดบาปของเรา แต่เมื่อผ่านไปหลาย
เวลา ท่านลื มไปหรื อเปล่าว่า บาปของท่านได้รับการชดใช้แล้ว? มิใช่บาปในอดี ต และปั จจุบนั เท่านั้น
แต่เป็ นบาปในอนาคตด้วย ถ้าเราลืมความจริ งข้อนี้ ก็จะเป็ นเหตุให้จมลงในทะเลแห่ งความวิตกกังวลได้
(ดู ฮีบรู 9:12, 26, 28)
ถ้าหากว่าเราได้หลงกระทาความผิดบาปอีก พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งเป็ นพระบิดาทรงมีสิทธิ อย่างเต็มที่ใน
การที่จะตีสอนลงโทษและบังคับเรา (ดู ฮีบรู 12:6)
ให้เรากลับมาพูดถึงความรอดอีกสักเล็กน้อย ขอเรี ยนชี้ แจงให้ท่านเข้าใจว่า ชี วิตนิ รันดร์ เป็ นสิ่ ง
ที่เรารับได้ในทันทีท่านต้อนรับเอาองค์พระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด มิใช่ประทานให้หลังจากที่
ท่านตายไปแล้ว และถ้า หากท่า นได้ก ระทาความผิดบาปลงไปอี ก ก็ มิไ ด้หมายความว่า พระองค์จะ
ปฏิเสธท่านหรื อความรอดของท่านต้องสู ญหายไป พระเจ้าพร้อมอยูเ่ สมอที่จะอ้าแขนออกต้อนรับคนที่
ทาบาปแล้วยอมกลับใจเสี ยใหม่ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ งทุกอย่างดี วา่ ในอนาคตบุตรของพระองค์จะ
เป็ นอย่างไร และถ้าเราไว้วางใจในพระองค์ อย่างแท้จริ งแล้ว “พระองค์จะทรงคุม้ ครองรักษาท่านมิให้
ล้ม และทรงนาท่านให้ต้ งั อยูเ่ ฉพาะพระสิ ริของพระองค์ให้ปราศจากตาหนิ และมีความร่ าเริ งยินดี” (ยูดา
24)
เมื่ อพูดถึ งความรอด สิ่ ง ที่ จะขาดเสี ย มิ ได้ก็ คือ “ความบริ สุท ธิ์ ” เมื่ อเรากลับใจใหม่ พระเจ้า
ประทานความชอบธรรมให้แก่เรา (ดูโรม 5:16-17) ในสายพระเนตรของพระเจ้า เรามิใช่ เพียงแต่พน้
มลทิ นเท่านั้น แต่พระองค์ทรงถื อเสมือนว่า เราไม่เคยทาบาปมาก่ อนเลย ดังนั้น เราจึ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
ภายใต้ร่มพระคุณของพระคริ สต์ (ฟี ลิปปี 3:9) และความชอบธรรมนี้จะดารงอยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์
เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราได้เห็ นแล้วว่า สิ่ งสารพัดต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับตัวเรานั้น เป็ นมาโดย
พระคริ สต์ท้ งั สิ้ น เมื่อเป็ นเช่ นนี้ เราจะมัววิตกกังวลใจไปไย ทาไมเราจึงปล่อยให้ภูเขาแห่ งความทุกข์
ระทมมากองสุ มอยูใ่ นอกทั้ง ๆ ที่พระคริ สต์มีฤทธิ์ อานาจช่วยได้?
ให้เรามอบกายถวายชี วิต การงาน ปั ญหา ความทุกข์ ความกระวนกระวายใจไว้กบั พระองค์ผู ้
ยิง่ ใหญ่เถิด
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เมือ่ คริสเตียนทาบาป
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกเราอย่างชัดแจ้งว่า ความรอดนั้น เป็ นพระราชกิจของพระเจ้า และ
มนุษย์ไม่ได้มีส่วนช่วยในงานนี้เลย เมื่อเป็ นงานของพระเจ้าสิ่ งนี้ จึงยัง่ ยืนถาวรอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ สิ่ งนี้ ที่นาเอา
ความสุ ขความชื่นชมยินดีมาสู่ ชีวติ ของเราอย่างหาที่เปรี ยบมิได้เลย
บางท่านอาจจะถามว่า เมื่อคริ สเตียนรับเอาความรอดแล้ว เขายังจะทาบาปได้ไหม? ตอบ : คริ ส
เตียนมีโอกาสที่จะหลงกระทาความผิดบาปได้ ท่านทราบไหมว่าเมื่อคริ สเตียนทาบาปมีอะไรเกิดขึ้น?
ประการที่หนึ่ง เขาจะสู ญเสี ยความสุ ขในใจไป ความสุ ขที่วา่ นี้ เป็ นผลมาจากความสามัคคีธรรม
ระหว่างเขากับพระเยซู และกับพี่น้องคริ สเตียน เมื่อสันติสุขของพระเจ้าโบยบินออกจากจิตใจไปแล้ว
ความวิตกกังวล ความตึงเครี ยดและความทุกข์ยากก็หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ชีวติ ของเขา
ประการที่ สอง ความชื่ นชมยินดี ก็จะจากไปด้วย เราทราบดี ว่า ความสุ ขนั้นเป็ นผลของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ (กาลาเทีย 5:22) เมื่อเราได้ทาบาปและไม่ยอมกลับใจสารภาพต่อพระเจ้า พระวิญญาณ
ของพระองค์จะละจากการผลิ ตผลฝ่ ายวิญญาณ หันมาเน้นความบาปที่เราได้กระทานั้น ทาให้เราต้อง
ถ่อมตัวถ่อมใจลงสารภาพต่อพระองค์
ประการที่ ส าม เมื่ อ ท าบาป เราไม่ ส ามารถที่ จ ะเป็ นพยานต่ อ คนอื่ น ๆ ด้ว ย และจิ ต ใจ
กระตือรื อร้นที่อยากจะบอกเรื่ องแก่พระเจ้าแก่เพื่อนบ้านก็หมดไป
สรุ ปอย่ า งง่ า ย ๆ ก็ คื อ ว่ า ความบาปที่ ไ ด้ ก ระท าลงไปและไม่ ย อมสารภาพต่ อ พระเจ้ า
เปรี ยบเสมือนโจรที่ปล้นเอาความสุ ขของคริ สเตียนไป เมื่อไม่มีความสุ ข ความกระวนกระวายใจก็จะเข้า
มาแทนที่
แต่ชา้ ก่อน...พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทางแก้ไขไว้สาหรับภัยอันมหันต์น้ ี พระเยซู คริ สต์จะทรงช่วย
ปลดปล่อยท่านให้หลุ ดพ้นจากความผิดบาป เพียงแต่ท่านจะทาตามกติ กาของพระองค์ คื อ หนึ่ ง เรา
จะต้องสารภาพ ความผิดบาปต่อพระองค์ (ดู 1 ยอห์น 1:9) ให้บอกต่อพระองค์อย่างตรงไปตรงมาว่า เรา
ได้ผดิ ไปแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาชาระการล่วงละเมิดนั้น ๆ เมื่อกระทาสิ่ งเหล่านี้ ดว้ ยความเชื่ อ
และความจริ งใจแล้ว พระเจ้าจะกระทาตามพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอน และเมื่อนั้นสันติสุข
อันแท้จริ งก็จะกลับเป็ นของท่านอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราก็จะพร้อมที่จะลืมตาอ้าปากเพื่อจะเป็ นพยานต่อไป
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การทดสอบ
มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับความวิตกกังวลคือ การทดลอง หรื อ “การทดสอบ” เราถือ
ว่าสิ่ งนี้ เป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญในชี วิตคริ สเตียน การดาเนิ นชี วิตติดตามพระเจ้าจะเป็ นไปแบบทีละขั้น
ค่อย ๆ เจริ ญขึ้ นเรื่ อย ๆ ตอนแรก เขาจะเป็ นทารกฝ่ ายวิญญาณก่ อน เขาจะต้องเรี ย นรู ้ ใ นความจริ ง
เบื้องต้นของพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเปรี ยบเสมือนครู ใหญ่จะเป็ นผูส้ ั่งสอน ฝึ กฝนและนาเขา
เข้าสู่ ความบริ บูรณ์ในพระคริ สต์
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ การทดสอบจะต้องเกิดขึ้นแน่ เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจสามารถจะหลีกเลี่ยง
ได้ เราอาจกล่ า วได้ว่า ชี วิตของผูท้ ี่ เชื่ อนั้น ถ้าไม่มี การทดสอบก็ จะไม่เจริ ญเติ บ โตได้เท่ าที่ ค วร การ
ทดสอบอาจจะมาในรู ปของปัญหาการเงิน ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความโศกเศร้า ผิดหวัง
มีการทดสอบหลายประการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับความทุกข์ที่ชาวโลกกาลังประสบอยู!่
การทดสอบทุกอย่างที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ของท่านนั้นเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ พระองค์
ทรงอนุ ญ าตให้เกิ ดขึ้ นกับ ท่ า น บางที ก็ ออกมาในลัก ษณะการตี ส อน (ดู วิว รณ์ 3:19) เพื่ อ จะแก้ไ ข
ปรับปรุ งและชาระสันดานไม่ดีบางอย่างให้ออกจากตัวของท่าน
ขอให้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงกระทาสิ่ งเหล่านี้ ลงไปด้วยความรัก เพื่อชี วิตของท่านจะมีวินยั และ
เหมาะสมกับพระราชกิจของพระองค์
ในบางครั้งเพื่อนบ้านของท่านที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนอาจจะมีปัญหาและความทุกข์นอ้ ยกว่าท่าน
และในบางกรณี คนเหล่ านั้นสามารถเอาชนะต่อปั ญหาได้ง่ายรวดเร็ วกว่าท่านเสี ยอี ก ถึ งแม้ว่าเขาทา
ความผิดบาปซึ่ งท่านเองเมื่อมองแล้วยังเกิดความขยะแขยง แต่กลับปรากฏว่าเขาก้าวหน้า และประสบ
กับความสาเร็ จอย่างดี
“ท่านอาจจะร้องถามพระเจ้าว่า “ทาไมถึงเป็ นอย่างนั้น?”
หลักความจริ งมีอยู่ว่า เมื่อเวลาพิพากษามาถึ ง คนบาปที่ไม่เชื่ อจะต้องถูกตัดสิ นตามความผิด
ของเขา (ดู ฮี บรู 9:27) ส่ วนท่านนั้นได้ผ่า นพ้นการพิพากษา รั บ เอาชี วิตนิ รันดร์ จากพระเจ้า แล้ว ข้อ
แตกต่างอยูต่ รงนี้เอง
สรุ ปอย่างง่าย ๆ ก็คือว่า พระเจ้าทรงให้การทดสอบเกิ ดขึ้นกับเรานั้น ไม่ใช่ประสงค์ให้เราพบ
กับความล้มเหลว แต่เพื่อจะเสริ มสร้ างจิตวิญญาณให้แข็งแกร่ งและมีชยั ชนะในที่ สุด ในการทดสอบ
บุตรของพระองค์แต่ละครั้งพระเจ้าทรงสัญญาว่า “จะไม่มากมายจนเกิ นที่ เราจะทนได้” (ดู 1 โคริ นธ์
10:13)
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ความจริ งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ น่ าจะเป็ นแรงฤทธิ์ ผลักดันให้เราผูซ้ ่ ึ งเป็ นคริ สเตียน
จะทิ้งความวิตกกังวลได้
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จะเผชิญกับความวิตกกังวลได้ อย่ างไร?
เมื่อเราได้ตอ้ นรับเอาพระเยซูเข้ามาอยูใ่ นจิตใจแล้ว เราก็เป็ นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็สถิตอยู่
ด้วยและทรงรับรู ้การกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างในชี วิตของเรา (ยอห์น 1:12, โรม 8:14-16) พระองค์ทรงรัก
เรามากกว่าพ่อแม่ที่เป็ นมนุ ษย์เสี ยอี ก พระองค์ทรงห่ วงใยต่อความเจริ ญเติ บโตฝ่ ายวิญญาณและการ
ประพฤติของเรา พระองค์มีพระประสงค์ให้ชีวิตของเราเป็ นเหมือนพระคริ สต์ (โรม 8:29) นี่ แหละเป็ น
เหตุที่พระองค์อนุญาตให้การทดสอบเกิดขึ้น เพื่อฝึ กฝนเรา
เมื่อเรารู ้ความจริ งเช่นนี้แล้ว ก็ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของความทุกข์ยากได้ดียงิ่ ขึ้น!
แต่ก็มกั จะมีเรื่ องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นเสมอ คือ เมื่อมีความทุกข์ยากลาบากเกิดขึ้นกับคริ สเตียนบาง
คน เขามักจะตีโพยตีพาย ร้องเหมือนเด็กอมมือว่า “พระเจ้าทรงลืมเขาเสี ยแล้ว”
เขามักจะร้องเอ็ดอึงว่า “ทาไมพระเจ้าจึงให้เหตุการณ์ เลวร้ายอันนี้ เกิ ดขึ้นกับผม (ดิฉัน)!?” เขา
อยากจะให้ทุกสิ่ งดาเนินไปแบบราบเรี ยบ ตามความปรารถนาของเขา
มิใช่วา่ จะห้ามปรามเสี ยทีเดียว เมื่อใครคนใดคนหนึ่ งได้รับความทุกข์ เขาก็สามารถที่จะเข้าเฝ้ า
ต่อเฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าและทูลถามเหตุผลได้โดยการอธิ ษฐาน (ดู 1 ยอห์น 51:4)
เราสันนิฐานได้ 2 ทาง เกี่ยวกับความทุกข์ยากลาบากที่เกิดขึ้นกับชีวติ คริ สเตียนคือ....
(1) เพราะคริ สเตียนกระทาความผิดบาป การดาเนินชี วิตของเขาเป็ นอุปสรรคขัดขวางการเป็ น
พยานที่ดี พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังเตือนเขาอยู่ ถ้าเขายอมสารภาพความผิดบาปนั้น ๆ ต่อพระเจ้า (1
ยอห์น 1:9) พระองค์จะทรงชาระเขาทันที แล้วเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ ทุเลาเบาบางลง
(2) เป็ นการทดสอบจากพระเจ้า แร่ ทองคาจะต้องได้รับการเผาผลาญ เพื่อถลุง ทดสอบ และใน
ผลบั้นปลายนั้นจะพิ สู จน์ ใ ห้เป็ นเนื้ อแท้อ ันมี ค่ า ปรากฏแก่ ส ายตา คริ ส เตี ย นก็ เช่ นเดี ย วกัน พระเจ้า
ต้องการแต่งเติมตัดต่อโดยการให้ความทุกข์ยากลาบากมาถึงชีวติ และเมื่อเราทนได้พระพรก็จะหลัง่ ไหล
มาจากการทดสอบนั้น ๆ เราไม่ควรจะเป็ นทุกข์และบ่นต่อว่าพระเจ้าในเรื่ องนี้ แต่ให้เรามีความอดทน
จนกว่าชัยชนะจะมาถึง
เราได้พบกับชีวติ ของหลายคนในพระคัมภีร์เดิมที่ผา่ นการทดสอบและชี วิตของเขาเป็ นพระพร
หนุนใจเราเป็ นอันมาก เช่น ชี วิตที่เต็มไปด้วยความเชื่ อของโยบ น้อยคนนักที่จะประสบกับการทดสอบ
ขนาดหนักดังท่านผูน้ ้ ี แต่ท่านก็ผา่ นวิกฤติการณ์อนั นั้นมาได้
กษัตริ ยด์ าวิดผูป้ ระพันธ์บทเพลงสดุดี ซึ่ งเกื้ อหนุ นจิตใจเราเป็ นอันมาก แต่ท่านก็ตกอยูใ่ นการ
ทดสอบบ่อย ๆ นอกจากนั้นก็มีดานิเอลกับเพื่อนชาวเฮ็บรายอีก 3 คนที่ต้ งั ใจจะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
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เขาได้พบกับการทดสอบอย่างหนักหน่ วง แต่พวกเขาก็ยงั ฉายแสงแห่ งการเป็ นตัวอย่างออกมา ดุ จดัง
ทองคาที่บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง
ในบางกรณี น้ นั ยิง่ เรายอมจานนต่อความปรารถนาของตนเอง และรี บรับพระประสงค์ของพระ
เจ้าที่เรายังไม่รู้เร็ วมากเท่าใด พระพรก็ยงิ่ จะหลัง่ ไหลมาเร็ วมากเท่านั้น!
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มองดูพระองค์ ผ้ ูทรงฤทธิ์และความรัก
ในโลกของเราทุกวันนี้ ดาษดื่นไปด้วยคนที่ไม่น่ารักแต่แปลกมาก “ทาไมพระเจ้าจึงรักเรา เรามี
ดีอะไรหรื อ?” คาตอบก็คือ “พระเจ้ารักเพราะรัก” พระคัมภีร์บอกว่า “พระเจ้าทรงเป็ นความรัก ” (ยอห์น
3:16) เรื่ องนี้ ไม่จาเป็ นต้องตี ความหมายให้ลาบากยากเย็นทางศาสนาศาสตร์ เพราะมีพยานหลักฐาน
ปรากฏแจ้งอยูแ่ ล้วว่า พระองค์ทรงรักมนุษย์จนถึงกับยอมส่ งพระบุตรลงมาตายไถ่บาป นาความรอดอัน
ใหญ่หลวงมาให้ผทู ้ ี่เชื่อทุกคน
มนุษย์ท้ งั หลายเต็มไปด้วยบาปหนาอธรรม การกบฏเห็นแก่ตวั แต่พระเจ้ายังทรงรัก นับว่าเป็ น
สิ่ งที่ล้ าลึกเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ความรักของพระเจ้าสาแดงออกทาง....
“การอภัยโทษบาปให้ผทู ้ ี่กลับใจเสี ยใหม่”
อันความรักของพระเจ้านั้น เป็ นความรักที่เราทั้งหลายผูเ้ ป็ นคนอธรรมไม่สมควรจะได้รับ การ
แสดงออกของเราไม่ เพี ย งพอที่ จ ะรั บ เอาความรั ก จากพระองค์ไ ด้ นับ ได้ว่า เราเป็ นผูท้ ี่ โชคดี อ ย่า ง
มหาศาลทีเดียว
ขอเรี ยนให้ทราบอย่างชัดแจ้งว่า ความรักของพระเจ้ามิได้ข้ ึนอยูท่ ี่การประพฤติของเรา ความรัก
ของพระองค์จะไม่ลดน้อยถอยลงไป ถึงแม้วา่ เราจะกระทาในสิ่ งที่ไม่ถูก พระองค์สนพระทัยในชี วิตของ
เราทุกคน พระองค์ตอ้ งการให้เรากลับมีความสามัคคีธรรมกับพระองค์
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ความวิตกกังวลจะปรากฏออกมาให้เห็นได้อย่างไร? ถ้าเราวิตกกังวลก็เท่ากับ
ว่า เรากาลังสงสัยในความรักของพระเจ้า เป็ นการปฏิเสธต่อพระลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และ
มิหนาซ้ ายังหมิ่นประมาทต่อพระคุณของพระองค์อีกด้วย
เพียงแต่เราไตร่ ตรองดูความรักของพระเจ้า ก็ทาให้เกิดสันติสุขในจิตใจได้
เพียงแต่อ่านถึงความรักของพระองค์ในพระคัมภีร์ ก็นามาซึ่ งความสงบสุ ขในจิตใจได้
เพี ย งแต่ ข อให้ พ ระเจ้า ทรงฟื้ นฟู ค วามรั ก ในตัว เรา ก็ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ จิ ต ใจเต็ ม ล้น ไปด้ว ยการ
ขอบพระคุณ
พระเจ้านั้นทรงยิง่ ใหญ่นกั ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทาไม่ได้ ฤทธิ์ อานาจของพระองค์มิได้
สาแดงออกด้านอัตราเท่านั้น แต่จะพบในฝ่ ายวิญญาณอย่างมากมาย
ถ้า เราจะพิ จารณาถึ ง ฤทธิ์ อ านาจของพระเจ้า ทางด้า นวัตถุ เช่ น โลกของเรานี้ มี เส้ น รอบวง
24,902 ไมล์ (สองหมื่นสี่ พนั เก้าร้ อยสองไมล์) และมี น้ าหนักมากทีเดี ยว นอกจากนั้นก็มีระบบสุ ริยะ
จักรวาล ซึ่ งมีดาวนพเคราะห์อื่น ๆ อีก 9 ดวง และดวงจันทร์ อีกมากมาย พร้อมทั้งดวงอาทิตย์ลูกมหึ มา
เป็ นศูนย์กลาง ดวงอาทิตย์ใหญ่โตมากสามารถจะเอาโลกของเราบรรจุลงไปได้ถึง 1 ล้านลูก
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ในระบบสุ ริย ะจัก รวาลยังมี ดวงอาทิ ตย์ดวงอื่ น ๆ อี ก เฉพาะทางช้างเผือกอย่า งเดี ยวก็ มีดวง
อาทิตย์ต้ งั 100,000 ล้านดวงแล้ว (หนึ่งแสนล้านดวง) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าทึ่งมากที่สุด
นี่เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า!
บางครั้งเราไม่จาเป็ นจะต้องไปรู ้วา่ มีอะไรอยูใ่ นจักรวาลอื่น ๆ บ้าง เพราะแม้แต่สิ่งของที่อยูใ่ น
โลกเราก็ยงั รู ้ไม่หมดเลย เช่นต้นไม้ ภูเขา แม่น้ า ปลาและนกต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีใครสารวจและรู ้แน่วา่
มีจานวนเท่าใด? ไม่ตอ้ งไปพูดถึ งพวกต้นไม้และพืชอื่น ๆ นักกวีผหู ้ นึ่ งได้กล่าวเอาไว้อย่างถูกต้องว่า
“โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่ งสารพัดอันดี ซึ่ งสามารถบันดาลให้เราเป็ นสุ ขดังพระราชาได้”
พระเจ้าของเราเป็ นผูม้ ีฤทธิ์ อานาจสู งสุ ด พระองค์สามารถนาเราให้พบกับความสุ ขที่แท้จริ งได้
เพราะว่าเราเป็ นบุ ตรของพระองค์ ในเมื่ อเราเป็ นบุ ตรของพระเจ้าและจะมัววิตกกัง วลอยู่ทาไม เรา
สามารถที่จะทูลขอในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ทุกเมื่อ (เยเรมีย ์ 33:3)
การที่ เรากล่ าวเช่ นนี้ ก็มิได้หมายความว่า พระองค์จะทรงตอบคาถามของเราในทันที ทนั ใด
ตามที่ใจของเราปรารถนา คาอธิ ษฐานของเราหลายครั้งเป็ นการแสดงออกที่โง่ และไม่เป็ นที่พอพระทัย
ของพระเจ้า ถึงแม้กระนั้นก็ตาม พระกรรณของพระองค์ยงั ทรงเปิ ดอยูเ่ สมอพระทัยของพระองค์เต็มล้น
ไปด้วยความเมตตา พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจอย่างเพียงพอที่จะช่วยได้
เคล็ดลับสุ ดยอดในการอธิ ษฐานคือ พระเจ้าจะสาแดงฤทธิ์ อานาจและน้ าพระทัยของพระองค์
ให้ประจักษ์เมื่อเราอธิ ษฐานสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระองค์ (ดู 1 ยอห์น 5:14)
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ผู้ช่วยอันทรงฤทธิ์
ให้เราหวนระลึ กถึ งเรื่ องสาคัญที่สุดเรื่ องหนึ่ ง ในคืนที่พระเยซู คริ สตเจ้าของเราประทับอยู่ใน
โลก ก่อนที่จะถูกจับตรึ งบนไม้กางเขน พระองค์อยูต่ ามลาพังกับเหล่าสาวกในห้องชั้นบน พระองค์ทรง
ทราบดี วา่ อะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบว่า สาวกจะแตกกระจัดกระจายไปเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู ้
เลี้ยง พระทัยพระองค์ทรงห่ วงใยเขามาก พระองค์ได้ตรัสหนุ นใจพวกเขาให้คลายความวิตกกังวล โดย
บอกว่า ผูช้ ่ วยองค์หนึ่ งคื อวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาสถิ ตอยู่กบั เขา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นี้ จะเป็ นผู ้
ช่วยเหลือและปลอบประโลมใจในยามทุกย์ยาก
และแล้วเหตุการณ์ ก็บงั เกิ ดขึ้นสมจริ ง คือ 40 วัน หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ (วันเพนเตคศ
เต) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมา และเริ่ มพระราชกิจของพระองค์ทนั ทีท้ งั ในจิตใจของผูท้ ี่เชื่ อและ
ผูท้ ี่ไม่เชื่อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูน้ ามนุ ษย์ไปสู่ การสานึ กตัวกลับใจใหม่ (ดู ยอห์น 3:7-8) และสร้าง
ชี วิตของผูท้ ี่เชื่ อขึ้นใหม่ คนที่เคยเป็ นลูกของพญามารก็กลับกลายเป็ นบุตรของพระเจ้า พระราชกิ จขั้น
ต่อไปก็คือทรงรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับศีลบัพติสมา (ดู 1 โคริ นธ์ 12:13) ของผูท้ ี่เชื่อ พระองค์ทรงแจ้ง
ให้คริ สเตียนเห็นถึงความจาเป็ นในการสนิ ทสนมกับพระคริ สต์และคนอื่น ๆ พระคัมภีร์ได้ยกตัวอย่าง
ให้เราเห็นถึงลักษณะของอวัยวะที่จาเป็ นต้องติดกับร่ างกายฉันใด คริ สเตียนก็ได้ติดกับพระคริ สต์ฉนั นั้น
เหมือนกับการ “เชื่ อม” หรื อ “ร่ วมทาง” หรื อ “เข้าหุ ้นส่ วน” ด้านวิญญาณจิตในพระคริ สต์อนั
เป็ นคริ สตจักรที่ไม่มีวนั เสื่ อมคลาย
กิ จการของพระวิญญาณยังมิ ได้จบลงเพียงเท่านั้น พระองค์ยงั ทรงประทับตราผูท้ ี่ เชื่ ออีกด้วย
(เอเฟซัส 4:30) เราต้องทราบว่า ในโลกนี้ มีอานาจของวิญญาณชัว่ มากที่ คอยทาลายสมาชิ กของพระ
คริ สต์ ถ้าซาตานมันมีโอกาสเมื่อไหร่ มันจะทาการฉกฉวยทันที แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่คริ สเตียนทุก
คนได้รับการประทับตราจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว เป็ นตราผนึกที่บอกว่า “นี่เป็ นคนของพระคริ สต์”
พระองค์ได้ตรัสกับมารร้ายว่า “อย่าแตะต้องทรัพย์สมบัติของเรา”
เมื่อมีผหู ้ นึ่ งใดต้อนรับพระเยซู คริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะทรงกระทาภายในใจของผูน้ ้ นั
สิ่ งนี้ มิได้เกิ ดขึ้นเพราะคุ ณความดี ของเรา แต่เป็ นของประทานจากเบื้องบนและเป็ นสิ่ งที่ดารงถาวรอยู่
เป็ นนิตย์ ถ้าเราเข้าใจเรื่ องนี้อย่างแท้จริ งแล้ว สันติสุขอย่างเหลือล้นก็จะหลัง่ ไหลมาสู่ จิตใจของเราทุกคน
ที่กล่าวมาแล้วนี้ยงั ไม่เป็ นการเพียงพอ เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่สถิตอยูใ่ นจิตใจของผูท้ ี่เชื่ อ
ยังได้ชาระจิตใจของคริ สเตียนอีกด้วย และขอย้าให้เข้าใจด้วยว่า การที่พระวิญญาณสถิตอยูใ่ นใจของผูท้ ี่
เชื่ อนั้น มิได้หมายความว่า พระองค์ทรงแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ โดยสถิ ตกับคนโน้นนิ ดคนนี้ หน่ อย แต่
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พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั ทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ ท่านอาจสงสัยว่า สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นไปได้อย่างไร ไม่มี
ใครสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เพราะนัน่ เป็ นปั ญหาของพระเจ้า มิใช่ของมนุษย์!
สิ่ ง สาคัญที่ สุ ดก็ คื อ เราสามารถสลัดเจ้า ความวิตกกังวลทิ้ง ไป และมี ค วามชื่ นชมยินดี อย่า ง
แท้จริ งได้ เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นจิตใจของเราอยูต่ ลอดเวลา มีบางคนเข้าใจผิดคิดว่า พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จะสถิ ตอยูก่ บั ผูท้ ี่เชื่ อในขณะที่เขาไม่ทาบาปเท่านั้น และขณะเมื่อเขาทาบาปพระองค์ก็
จะละทิ้งไป แต่พระองค์ทรงสัญญาอย่างเป็ นมัน่ เป็ นเหมาะว่า “เราจะอยูร่ ่ วมกับท่านตลอดไป” (ดู ยอห์น
14:16)
แน่นอนเมื่อผูเ้ ชื่ อพระเจ้าได้หลงกระทาบาป พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ทรงเสี ยพระทัยอย่างสุ ดซึ้ ง
และเมื่ อ เขาไม่ เ อาใจใส่ ต่ อ เสี ย งเตื อนและเสี ย งเรี ย กร้ อ งของพระองค์ ก็ เ ท่ า กับ ว่า เขาได้ “ดับ พระ
วิญญาณ” แต่พระองค์จะไม่ละเขาไป พระองค์จะทรงย้าเตือนถึงความผิดบาป และเมื่อเขาสารภาพความ
บาปนั้น ๆ และด าเนิ น ตามการทรงน าของพระองค์ พระองค์ ก็ จ ะทรงเพิ่ ม อ านาจให้ พร้ อ มทั้ง
ประเล้าประโลมใจและหนุนใจเขาอีกด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นองค์หนึ่ งในสามของตรี เอกานุ ภาพ พระองค์ทรงสัพพัญญูรู้แจ้ง
ทุกประการ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงทราบ เมื่ อบรรดาบุตรของพระองค์อยู่ในความทุกข์โศกเศร้ า
พระองค์เป็ นผูป้ ลอบประโลมอันล้ าเลิ ศ ในช่ วงเวลาแห่ งความชื่ นชมยินดี พระองค์ทรงมีความชื่ นชม
ยินดีดว้ ย เมื่อเรามืดมนด้วยปัญหาพระองค์จะทรงนาทางและสาแดงให้เห็นประจักษ์ (ดู โรม 8:14)
พระวิญญาณไม่เพียงแต่คอยตักเตือนคริ สเตียนทางอ้อมเท่านั้น บางครั้งบางคราวพระองค์ทรง
นาชีวติ ตรง ๆ เลยทีเดียว พระองค์มิได้ทรงอยูเ่ ฉย ๆ ทางเบื้องหลังและรอจนกว่าเรามีปัญหาแล้วจึงมาหา
พระองค์ขอรับการช่ วยเหลื อ พระองค์ได้จดั เตรี ยมวางแผนการชี วิตของเราไว้ล่วงหน้า ทรงจัดการให้
ชีวติ ของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์
เมื่อเราใคร่ ครวญถึงความจริ งเกี่ ยวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว จะเห็นว่าไม่มีช่องว่างสาหรับ
ความวิตกกังวลเลย พระองค์ทรงพร้อมอยูเ่ สมอที่จะช่วยเรา เมื่อเรามีความทุกข์ทอ้ แท้ใจ พลุ่งพล่านด้วย
ความโกรธ หรื อมีความกลัว จงมอบปั ญหาเหล่านี้ ไว้กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะพระองค์เท่านั้นเป็ น
คาตอบ
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พระคัมภีร์คอื ตารา
พระคัมภีร์เป็ นตาราแห่ งการรักษาโรควิตกกังวลแต่ละหน้าในหนังสื อเล่มนี้ บรรจุแน่ นไปด้วย
ตัวอย่างในวิธีการต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานให้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ให้เรามาพิจารณาดูใน
พระธรรมกิจการบทที่ 12:1-9 เป็ นตัวอย่างสักเรื่ องหนึ่ง....
หลังจากที่พระเยซู คริ สต์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ได้ไม่นานนัก กษัตริ ยเ์ ฮโรดได้ปกครองคริ สเตียน
ด้วยความเหี้ ยมโหด ท่านสั่งให้ประหารชี วิตของยาโกโบซึ่ งเป็ นพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ การกระทา
เช่นนั้นเป็ นที่ชอบใจของบรรดาผูน้ าชาวยิวยิ่งนัก (ผูน้ าชาวยิวคือ พวกอาลักษณ์และฟาริ สี) เฮโรคคิดว่า
จะเป็ นการดีมากยิง่ ขึ้น ถ้าจะจับเปโตรขังไว้ในคุกอีกคนหนึ่ง!
เหตุการร์ ตึงเครี ยดมาก พวกคริ สเตียนที่อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มควรจะทาอย่างไรดี?
คริ สตจักรก็ได้ทาในสิ่ งที่ควรกระทาคือ เรี ยกบรรดาผูเ้ ชื่ อมาร่ วมใจกันอธิ ษฐานอย่างร้ อนรน
พวกเขาอธิ ษฐานอย่างเอาจริ งเอาจังจนเวลาผ่านไปถึงดึกดื่ นเที่ยงคืน ในขณะที่เปโตรถูกจับล่ามโซ่ ติด
กับทหารสองคนในคุ ก และมี ทหารอีกหลายนายเฝ้ าที่ ประตู มองไม่เห็ นทางเลยว่าเปโตรจะหลุ ดพ้น
ออกมาได้ และน่าประหลาดเช่นกันที่เปโตรไม่วติ กกังวลเลย เขากลับนอนหลับเสี ยอีก
แต่ทนั ใดนั้น เหตุการณ์แปลกประหลาดก็ได้บงั เกิดขึ้น มีแสงสว่างจ้าเข้ามาในคุก และมีทูตของ
พระเจ้าออกมาจากแสงนั้น พวกทหารสะดุง้ โหยงเผ่นพรวดไปคนละทิศละทาง โซ่ ที่ล่ามข้อมือของเป
โตรก็หลุดออกดังทาด้วยกระดาษ อัครสาวกเดินตามทูตสวรรค์ไปติด ๆ ผ่านประตูทีละชั้นจนกระทัง่ มา
ยืนอยู่นอกถนนใหญ่ ขณะที่เดิ นตามทูตสวรรค์น้ นั เปโตรคิดว่าตนเองได้ฝันไป จนกระทัง่ เมื่ออากาศ
เย็น ๆ ได้กระทบกับผิวของเขา เปโตรคงจะหยิกเนื้อตัวเองแรง ๆ จึงทาให้เขารู ้สึกตัวว่าสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้น
เป็ นความจริ ง ทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ละจากไป
อัครสาวกเดนตายจึงรี บตรงไปยังบ้านของยอห์น และมาระโกทันที เมื่อถึงแล้วจึงเคาะประตูเบา
ๆ สักครู่ หนึ่งมีสาวคนใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาจะเปิ ดประตู พลันนางก็จาได้วา่ เป็ นเสี ยงของเปโตร จึง
ตกตะลึงลืมเปิ ดประตู แต่หนั กลับวิง่ ไปหาสาวกคนอื่น ๆ ที่กาลังอธิ ษฐานกันอยู่ กว่าพวกเขาจะเชื่ อ นาง
ก็ตอ้ งยืนยันแล้วยืนยันอีก จากนั้นความปี ติยนิ ดีก็ตามมาอย่างล้นเหลือ
มีไม่บ่อยนักที่พระเจ้าจะส่ งทูตของพระองค์ลงมาปล่อยคริ สเตียนออกจากคุก แต่พระองค์ทรง
กระทาให้เราประจักษ์แก่ตาแล้ว สิ่ งสาคัญที่ จะต้องจดจาไว้เสมอก็คือไม่มีสิ่งใดยากสาหรับพระองค์
พระองค์ทรงทาได้ทุกสิ่ งพระองค์ทรงสนพระทัยในบุตรของพระองค์ทุกคน ฤทธิ์ อานาจของพระองค์
สามารถช่วยเราได้
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แต่อย่าลืมว่า เบื้องหลังของการช่วยเปโตรออกจากคุกครั้งนี้ คือการ “อธิ ษฐาน” ด้วยใจร้อนรน
นี่เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
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นี่กอ็ กี เรื่องหนึ่ง!
เมื่ อครั้ ง ที่ เปาโลกับซี ลาได้เดิ นทางประกาศพระกิ ตติ คุณไปถึ งเมื องหนึ่ งชื่ อฟิ ลิ ปปอย (ดู ใ น
กิจการ 16:12-40) ซึ่ งเป็ นเมืองขึ้นของโรม ชาวเมืองฟิ ลิปปอยได้ตอ้ นรับเอาข่าวแห่ งความรอดด้วยความ
เต็มใจ พระคัมภีร์ได้บนั ทึกว่า เปาโลเต็มไปด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า และได้นาคนจานวนมากมาถึง
พระคริ สต์
ในขณะที่เปาโลได้พานักอยูท่ ี่เมืองนี้ ท่านได้ขบั ผีออกจากร่ างของเด็กหญิงคนหนึ่ ง ผีที่สิงเด็ก
คนนั้นเป็ นผีหมอดู ซึ่ งทานายอนาคตได้ จึงเป็ นเหตุให้คนไร้ศีลธรรมบางพวกใช้เด็กคนนี้ เป็ นเครื่ องมือ
หาเงิ น เข้า กระเป๋ า คนพวกนี้ โกรธแค้น เปาโลกับ ซี ล ามาก ถึ ง กับ ลงมื อ จับ กุ ม คนทั้ง สองน าไปให้
ผูป้ กครองเมืองลงโทษ
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าทั้งสองคนถูกโบยตีดว้ ยแส้ และถูกนาตัวไปขังไว้ในคุกมืดใต้ดิน พร้อมกับ
ถูกล่ามโซ่ไว้ที่ขอ้ เท้าทั้งสองข้าง!
เรามีความเชื่ออย่างไม่สงสัยว่า คริ สตจักรที่เพิ่งเกิดใหม่ในเมืองนี้ จะต้องอธิ ษฐานเผื่อเปาโลกับ
ซี ลาแน่ ๆ ถึงแม้จะไม่ได้บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็ตาม นี่คือสิ่ งที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐาน
บรรยากาศในคุกตอนเที่ยงคืน แทนที่จะได้ยินเสี ยงครวญครางเนื่ องจากแผลระบม หรื อเสี ยง
โวยวายสบถสาบานจากนักโทษ กลับมีเสี ยงประหลาดดังออกมาจากปากของผูร้ ั บใช้พระเจ้าทั้งสอง
เป็ นเสี ยงอธิ ษฐานและสรรเสริ ญพระเจ้า ซึ่ งเพื่อนร่ วมคุกทุกคนได้ยนิ อย่างถนัดชัดเจน
ในทันใดนั้นก็บงั เกิ ดแผ่นดินไหว รากคุกสั่นสะเทือนสะท้าน ประตูคุกก็เปิ ดออกทุกบาน โซ่
ตรวนที่จาจองเหล่านักโทษอยูก่ ็หลุดออกสิ้ น พวกเขาลิงโลดใจที่เป็ นอิสระอีกครั้งหนึ่ง
ผูค้ ุ มตกใจกลัวจนตัวสั่น เพราะถ้านักโทษหนี ไปเขาจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด นัน่ ก็หมายถึ ง
ชีวติ ของเขาเอง เขาชักดาบออกหมายจะฆ่าตัวตาย แต่เปาโลได้ห้ามไว้เสี ยก่อน จากนั้นท่านก็นาผูค้ ุมเข้า
รับเชื่อในพระเยซูคริ สต์เปาโลกับพวกก็ได้รับความช่วยเหลือจากผูค้ ุม และผูค้ ุมกับครอบครัวก็รับศีลบัพ
ติสมาในคืนวันนั้นเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ช่างประหลาดหนักหนา เป็ นการปิ ดฉากลงด้วยความสุ ขชนิ ดที่เปาโล ซี ลา
และครอบครัวของนายคุกเองก็คาดไม่ถึง
เป็ นความจริ งที่วา่ พระเจ้าทรงสามารถดูแลรักษาผูร้ ับใช้ของพระองค์ให้พน้ จากการข่มเหงและ
ภัยพิบตั ิต่าง ๆ เช่นการถูกจาจอง ความทุกข์ยากลาบากและ ฯลฯ ได้ แต่พระองค์ทรงพอพระทัยที่จะให้
เหตุการณ์ เลวร้ ายเกิ ดขึ้นเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงนาเขาให้ผ่านเหตุการณ์ เหล่านี้ โดยฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์ เมื่อนั้นทุกคนจะได้ประจักษ์ถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
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คุณแม่ ผู้โศกเศร้ า
มีเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมที่น่าจะนามากล่าวในที่น้ ี เพราะลีลาชี วิตของเจ้าของเรื่ องน่าสนใจ
มาก คือมีหญิงหม้ายคนหนึ่ง เธอเป็ นภรรยาของผูเ้ ผยพระวจนะ นางมีปัญหาเรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ มาก จะ
ทามาหากินก็ลาบากนางไม่มีทางเลือกทางอื่น นอกจากจะให้ลูกสองคนไปเป็ นทาสรับใช้คนอื่น นี่เป็ น
เหตุแห่งความวิตกกังวลของนางอยากจะถามท่านผูอ้ ่านว่า มีใครบ้างเคยประสบกับเหตุการณ์ทานองนี้
ให้เรามาติดตามดูซิวา่ พระเจ้าจะทรงกระทาอย่างไรแก่นาง? (ดู 2 พงศ์กษัตริ ย ์ 4:1-7)
หญิงหม้ายผูน้ ้ ี ได้ไปหาเอลีซาซึ่ งเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้าในสมัยนั้น นางบอกถึงความ
กระวนกระวายใจ ความทุกข์โศกและปั ญหาอื่น ๆ คนของพระเจ้าได้ถามนางว่า นางมีทรัพย์สมบัติอะไร
เหลืออยูบ่ า้ ง? นางตอบว่ามีน้ ามันเพียงไหเดียวเท่านั้น!
เอลี ซาได้บอกนางว่า ไปยืมกะลามังเปล่า ๆ หลาย ๆ ใบจากเพื่อนบ้านข้างเคียง ท่านได้ย้ าแก่
นางว่า “อย่าให้น้อย!” ดู 2 พงษ์กษัตริ ย ์ 4:3 นางตอบว่าอย่างไร? นางทาตามคาแนะนาหรื อไม่? นางมี
ความมัน่ ใจมากน้อยเพียงไรในคนของพระเจ้า? เอลีซายังสั่งกาชับอีกว่า ให้พาลูกสองคนเข้าไปในบ้าน
ทั้งกะลามังเปล่ากับน้ ามันไหนั้นนางจะต้องเทน้ ามันออกจากไหใส่ ภาชนะเหล่านั้นให้เต็มหมดทุกใบ
หญิงหม้ายได้กระทาตามคาสั่งทุกประการ นางเท...เท และเท กะลามังแล้วกะลามังเล่าเต็มหมด
นางได้บอกว่า “เอากะละมังมาให้แม่อีกลูกหนึ่ ง” ลูกตอบว่า “กะลามังหมดแล้ว” ทันใดนั้นน้ ามันก็หยุด
ไหล (ดู 4:6) หญิงหม้ายได้ถามผูร้ ับใช้ของพระเจ้าว่า “จะให้ทาอย่างไรต่อไป?” ท่านเอลีซาก็บอกว่า ให้
เอาน้ ามันนั้นไปขายเพื่อชาระหนี้ สินเสี ย ส่ วนที่เหลื อก็ใช้สาหรับเลี้ ยงชี วิตต่อไป พวกลูก ๆ ก็พน้ จาก
การเป็ นทาส เขามีชยั ชนะเพราะความเชื่อที่ไม่มีเงื่อนไข
เหตุการณ์แปลกประหลาดอีกเรื่ องหนึ่ ง ในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับผูร้ ับใช้ของพระเจ้าชื่อเอลียา
พระเจ้าได้ตรัสสั่งให้ท่านไปหาหญิงหม้ายคนหนึ่ งที่เมืองเศราฟั ทพระองค์บอกเอล ยาว่า ที่เมืองนี้ เขา
จะได้การเลี้ยงดูจากเธอยามนี้ เป็ นหน้าแล้งกันดารอาหารยิ่งนัก เมื่อท่านเดิ นทางไปถึงก็พบว่าเธอมีน้ า
และแป้ งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอเป็ นอาหารของเธอและลูก และมื้อนี้ ก็เป็ นมื้อสุ ดท้าย เมื่อรับประทาน
แล้วก็ตอ้ งนอนรอความตาย เอลียาได้บอกแก่นางว่า ให้เอาแป้ งนั้นทาขนมก้อนเล็ก ๆ ให้ท่านก่อนแล้ว
จึงค่อยทาสาหรับนางเองกับลูก แน่ นอนเมื่อหญิงหม้ายได้ยินคาพูดประโยคนี้ ของผูร้ ับใช้พระเจ้า นาง
จะต้องเกิดความวิตกกังวลเป็ นธรรมดา แต่ทว่า...นางก็ยอมเชื่อฟัง
ถ้าหากว่านางจะปฏิเสธไม่ยอมทาหรื อชักช้ารี รออยูก่ ็ยอ่ มจะไม่มีใครต่อว่านางได้ แต่พระคัมภีร์
ได้บนั ทึกไว้อย่างชัดเจนว่า นางทาขนมให้เอลี ยารับประทานก่อนเพราะความเชื่ อของนาง พระคัมภีร์
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กล่าวว่า นางได้รับอย่างล้นเหลือ “แป้ งในหม้อก็ไม่หมด น้ ามันในไหก็ไม่ขาด” (16:16) จนกระทัง่ ฤดู
ฝนย่างเข้ามา และการกันดารอาหารก็สิ้นสุ ดลง เรื่ องนี้ก็จบลงด้วยความสุ ขโดยทัว่ หน้ากัน
ในเรื่ องที่เกิดขึ้นนี้ เราไม่อาจจะหาข้อมาต่อว่าพระเจ้าได้แม้แต่คาเดียว เพราะพระองค์ทรงสมา
รถประทานสิ่ งที่จาเป็ นแก่เราได้ พระองค์ทรงประทานผ่านทางผูร้ ับใช้ของพระองค์
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ความวิตกกังวลและ.....สิ้นหวัง
ผูร้ ับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็มีโอกาสตกในห้วงเหวแห่ งความวิตกกังวลและความสิ้ นหวังได้
เหมือนกัน เหตุการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้นในพระคัมภีร์เดิ ม 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:1-18 เป็ นช่ วงระยะเวลาก่อนที่ความ
วิตกกังวลจะเยือนมาถึ ง เอลียาได้นากาลังของผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้าเข้าพิสูจน์กบั พระบาอัล เป็ นการประลอง
กาลังอานาจระหว่างพระเจ้ากับ ซาตาน ระหว่า งผูท้ ี่ ติดตามพระเจ้ากับ พวกไหว้รูปเคารพผลพิ สู จน์
ปรากฏออกมาว่า พระเจ้าทรงมี ชยั ชนะอย่างงดงาม พระองค์ประทานไฟตกลงมาจากท้องฟ้ าตามคา
อธิษฐานของเอลียา เป็ นผลสาเร็ จอย่างอัศจรรย์ที่สุด
แต่ต่อมาเหตุ การณ์ ก็เริ่ มแปรเปลี่ ยนไป ราชิ นีเยซาเบล มเหสี ของกษัตริ ยอ์ าหับผูค้ รอบครอง
ประเทศอิสราเอลพระนางเป็ นคนชัว่ และนับถือรู ปเคารพอย่างเข้ากระดูกดาพระนางทรงเดือดดาลมากที่
พระบาอัลต้องพบกับความพ่ายแพ้ คนรับใช้พระบาอัลถูกฆ่าตายถึง 450 คน เยเซเบลทรงปฏิญาณว่า ถ้า
ภายใน 24 ชัว่ โมงนี้ พระนางมิได้ฆ่าเอลียาเป็ นการแก้แค้นแล้ว ก็ขอให้พระบาอัลลงโทษพระนาง
ให้เรากลับมาดูทางด้านเอลียาบ้าง หลังจากได้รับชัยชนะอันงดงามในครั้งนี้ แล้ว ทุกคนก็มนั่ ใจ
ว่า ท่านคงจะไม่หวาดหวัน่ และคงจะหัวเราะเยาะคาปฏิญาณของมเหสี ของกษัตริ ยอ์ าหับ แต่เหตุการณ์
กลับตาลปั ตรแทบไม่น่าเชื่อว่าเอลียาจะขวัญเสี ยและหวาดกลัว โดยไม่ยอมคิดคานึงถึงเหตุผล เขาหนี หวั
ซุ กหัวซุ นตลอดทั้งวันในป่ าทุ รกันดารเพื่อรักษาชี วิตไว้ และท้ายที่ สุดเมื่ อเหน็ดเหนื่ อยก็นงั่ พักอยู่ใต้
ต้นไม้ และท่านได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าเอาชีวติ ของท่านไปเสี ย!
นี่เป็ นชัว่ ระยะเวลาสั้น ๆ อันน่าประหลาดสาหรับคนที่เพิ่งขอไฟตกลงมาจากฟ้ าฆ่าบรรดาคนที่
เป็ นศัตรู ของพระเจ้ามาหยก ๆ สิ่ งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มิได้เป็ นผลของความวิตกกังวล แต่เป็ นเชื้ อแห่ งความ
วิตกกังวลที่เพาะลงไปในจิตใจทีละน้อย ๆ ผลก็ปรากฏออกมาในรู ปของความปวดร้าว เศร้าหมองและ
สิ้ นหวัง
เอลียากาลังเป็ นเช่นนี้ ดว้ ย ท่านอ่อนเพลียและหมดหวังจึงนอนลงใต้ตน้ ไม้และหลับไป ก็มีทูต
สวรรค์องค์หนึ่ งมาปลุกท่านและเอาขนมปั งและน้ าให้ท่าน ท่านรับประทานและดื่มเสร็ จแล้วก็นอนลง
ไปอีก ต่อมาทูตสวรรค์ก็มาครั้งที่สองและปลุกให้ลุกขึ้นพร้อมสั่งอาหารร้อน ๆ ให้ดว้ ยอาหารประหลาด
สองมื้อนั้นทาให้เอลียาดารงชี วิตต่อไปได้ถึงสี่ สิบวันสี่ สิบคืน ต่อมาท่านเดินทางไปถึ งภูเขาโฮเร็ บและ
พบถ้ าแห่ งหนึ่ งซึ่ งหลบซ่ อนตัวอยู่ที่นนั่ และพระเจ้าเสด็จมาหาท่านและถามว่า ท่านกาลังทาอะไรอยู่
ที่นี่!
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ไม่มีคาตาหนิ หรื อเยาะเย้ยหรื อการลงโทษใด ๆ จากพระเจ้า เอลี ยาได้อธิ บายให้พระองค์ฟังว่า
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าทั้งหมดมีเพียงท่านผูเ้ ดี ยวที่มีชีวิตรอดอยู่ นอกนั้นถูกฆ่าตายหมด พระเจ้าได้สาแดง
ให้เอลียาทราบว่า ท่านเข้าใจผิด พร้อมกับทรงแต่งตั้งท่านใหม่และได้นากลับไปยังตาแหน่งเดิม
หลังจากพบกับ ชัยชนะก็ ม กั จะมี อนั ตราย ทุ กคนจะต้องเข้า ใกล้ชิ ดกับ พระเจ้า อยู่เสมอ เมื่ อ
บังเกิดความผิดพลาดควรจะสารภาพกับพระเจ้าตรง ๆ เพื่อจะมีการอภัยโทษ ชาระบาป และมีโอกาสรับ
ใช้พระองค์อีกต่อไป
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ความวิตกกังวล 2 ประเภท
ประเภทที่หนึ่ง อาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นความห่ วงใยแบบโง่ ๆ โดยไม่จาเป็ น ไม่มีมูลเหตุเพียงพอ
สิ่ งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะเนื่องจากการได้รับข่าวผิด ๆ หรื อรับรู ้เรื่ องราวไม่เพียงพอ เมื่อไม่เพียงพอก็ไม่
ทราบเรื่ องราวที่แท้จริ งทั้งหมด แล้วก็สรุ ปเอาแบบผิด ๆ ความวิตกกังวลชนิ ดนี้ แก้ได้โดยง่าย คือต้อง
สื บเสาะค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ จะช่วยให้ท่านเข้าใจดีข้ ึน แล้วความวิตกกังวลก็จะหายไป
บางครั้งอาจจะเป็ นไปได้ที่ท่านตกอยู่ในภาวะห่ วงใยในสิ่ งที่ไม่ใช่ ธุระของท่าน เรามักจะวิตก
กังวลแทนคนอื่น ๆ เสมอ วิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ อย่าไปวิตกกังวลถึงเรื่ องของคนอื่น ปล่อยเขาตามเรื่ อง
ตามราว
แต่ถา้ สมมุติวา่ มีปัญหาเกิดขึ้นจริ ง ความยากลาบากเกิดขึ้นจริ งและมีอนั ตรายด้วย ก็ขอให้ท่าน
ถามตัวเองว่า “ความวิตกกังวลจะช่ วยให้ขา้ พเจ้าได้รับคาตอบหรื อไม่?” เมื่อรู ้ วา่ ไม่สามารถที่จะแก้ไข
สถานการณ์ได้ ถ้าไม่คิดถึงเรื่ องเหล่านั้นเสี ยเลย ก็ไม่เป็ นการฉลาดกว่าหรื อ? ควรจะใช้จิตสานึกตรองดู
ความวิตกกังวลบางอย่างเกิดจากคนอื่นที่เราคบหาสมาคมด้วย คนนั้นเป็ นคนเจ้าทุกข์แล้วท่านก็
รั บ เอาความทุ ก ข์ข องเขาเข้ามาสู่ ชี วิตของท่ า น และเมื่ อมี เพื่ อนบางคนประสบกับ ปั ญหาในท านอง
เดี ยวกันนี้ ท่านก็สรุ ปในทันทีทนั ใดว่า จะเกิดความเสี ยหายเช่นเดียวกับคนนั้น ท่านทราบได้อย่างไร?
เพราะส่ วนประกอบของปั ญหาอาจจะแตกต่างกัน ฉะนั้นผลที่ปรากฏออกมาก็จะแตกต่างกันราวกับฟ้ า
กับดินก็ได้
ให้มาคิ ดอีกแง่ หนึ่ ง ความวิตกกังวลอาจจะเริ่ มจากข่าวที่ เราฟั งมาอย่างผิด ๆ หรื ออาจจะเป็ น
เพราะ “เราฟั งไม่ได้ศพั ท์ ก็จบั เอามากระเดียด” เราคิดไม่ดีหรื อไม่ทนั คิดก็ตดั สิ นใจโครมครามลงไป นี่
แหละจึงเป็ นปั ญหาทางฝ่ ายวิญญาณ พระเจ้าทรงทราบปั ญหานี้ ดี พระองค์พร้ อมเสมอ ที่ จะประทาน
สติปัญญาให้แก่คนที่ร้องทูลขอการอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อแบบง่าย ๆ จะบรรลุผลสาเร็ จ
ขณะที่ท่านเล่ าอาการไข้และความหวาดวิตกให้หมอฟั ง หมอจะนั่งฟั งอย่างสงบ ไม่มีอาการ
ทุกข์ร้อน ทั้งนี้เป็ นเพราะหมอรู ้จกั การรักษาโรคได้ดี จะรักษาวิธีไหนจะใช้ยาขนานใดบ้าง หมอทราบดี
ว่าเมื่อสั่งจ่ายยาให้ท่านไปแล้ว อาการหวาดวิตกของท่านก็จะหายไปด้วย
เราทั้งหลาย ผูเ้ ป็ นบุตรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันควรจะนาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์
ดูอย่างสุ ขมุ รอบคอบว่า สิ่ งนี้เกิดขึ้นจริ งหรื อ? หรื อเป็ นข่าวโคมลอย? มีขอ้ มูลที่สามารถพิสูจน์แล้วหรื อ?
ความวิตกกังวลที่ เป็ นอยู่จะช่ วยชี วิตของเราให้ดีข้ ึ นไหม? เมื่ อพิ จารณาอย่างถ้วนถี่ และหาคาตอบที่
แท้จริ งได้ เชื่อแน่วา่ ความวิตกกังวลของท่านจะลดลงไปถึงครึ่ งหนึ่งทีเดียว
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ประการที่สอง มิใช่เป็ นความวิตกกังวลแบบโง่เขลาไร้เหตุผล แต่เป็ นปั ญหาที่มีขอ้ เท็จจริ ง เป็ น
ความวิตกกังวลที่ควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ขอให้เราทบทวนถึงคาจากัดความอีกครั้งหนึ่ ง
ความเป็ นห่วงหมายถึง ความคิดในแง่ที่สงบ พอดี ไม่มากเกินไป อีกทั้งยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ ส่ วนความวิตกกังวลอี กอย่างหนึ่ งก็คือ ความวิตกเกิ นเหตุ ขาดการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ บางครั้งนาไปสู่ การเป็ นโรคจิต ซึ่ งทาให้อารมณ์เสี ยอยูบ่ ่อย ๆ
ความห่วงใยนั้นเป็ นสิ่ งที่ดีและจาเป็ นต้องมี เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่ความวิตกกังวล
เป็ นสิ่ งที่ไร้ประโยชน์ มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีข้ ึนเลย มีแต่เลวลงเรื่ อย ๆ
ตามปกติ วิ สั ย แล้ว มนุ ษ ย์ทุ ก คนย่ อ มมี ค วามเป็ นห่ ว งเป็ นใย เรามี ค วามต้อ งการสิ่ ง อื่ น ๆ
เช่ นเดี ยวกับคนทัว่ ไป แต่เราไม่ควรห่ วงใยมากเกิ นไป เพราะเรารู ้ ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้ทุกอย่าง
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นจะนาเราไปสู่ ความไพบูลย์ในพระคริ สต์ จิตวิญญาณของเราจะเจริ ญเติบโตขึ้ น
เรื่ อย ๆ
ชี วิตของคริ สเตียนแตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ ไป ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่ น ศัตรู ความทุกข์
ยากลาบากหรื อความทรมาน สิ่ งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นแน่ ๆ ไม่มีคริ สเตียนที่บงั เกิดใหม่อย่างแท้จริ งและ
ร้อนรนรักพระเจ้าจะหลีกพ้นจากปั ญหาดังกล่าว
เหตุการณ์เหล่านี้จะเป็ นไปได้อย่างไร ในเมื่อคริ สเตียนมีพระบิดาและพระผูช้ ่วยให้รอดสถิตอยู่
ด้วย? เป็ นไปได้เพราะมีปัญหาบางอย่างอยูน่ อกเหนื อความเข้าใจของเรา พระทัยของพระองค์ลึกล้ าเกิน
กว่าที่เราจะคาดคิดได้ พระองค์มิได้ผกู พันอยูก่ บั สิ่ งของในโลกนี้ แต่ทรงอยูก่ บั สิ่ งที่อยูเ่ บื้องบน พระองค์
สนพระทัยชีวติ อันนิรันดร์ ของเรา พระองค์มีพระประสงค์ที่จะช่วยเราจนถึงที่สุด
พ่อแม่ที่ฉลาดในการเลี้ ยงบุตรของตนนั้น ก็จะปล่อยให้เด็กผจญกับปั ญหาความทุกข์ยากบ้าง
เพื่อจะเป็ นการสอนและเตรี ยมพวกเขาให้เผชิ ญกับชี วิตในอนาคตได้ ในขณะเดี ยวกันพ่อแม่ก็จะคอย
เฝ้ าดูอย่างเอาใจใส่ เขาจะไม่ปล่อยให้การทดสอบเช่นนี้หนักเกินไป
พ่อแม่รักลูกฉันใด พระเจ้าก็ทรงรักคริ สเตียนฉันนั้น! และรักมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่า
ต่อคาถามที่วา่ เราควรจะวิตกกังวลถึงปั ญหาที่พระเจ้าทรงอนุ ญาติให้เกิดขึ้นหรื อไม่? คาตอบก็
คือ ไม่ควรเป็ นเช่ นนั้น เราควรจะยอมรับและเรี ยนรู ้ จากบทเรี ยนเหล่านี้ โดยดาเนิ นชี วิตแต่ละวันด้วย
การอธิ ษฐานและมีความเชื่อหวังใจว่า พระเจ้าทรงดูแลรักษาเรา
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พระคัมภีร์อนั ลา้ เลิศ
ในพระวจนะของพระเจ้ามีอยูห่ ลายตอนที่สามารถช่วยขจัดความวิตกกังวลให้ออกจากความคิด
ของเราได้ ข้อความดังกล่าวนี้ ท่านไม่ควรเพียงแต่อ่านผ่านไปเท่านั้น แต่ควรท่องจาและภาวนาข้อความ
เหล่านั้นเป็ นประจา
ในตอนต้นของเพลงสดุดีบทที่ 39 ได้ทา้ ทายพวกเราอย่างมาก ซึ่ งพอจะสรุ ปได้ประโยคเดียวว่า
“อย่าวิตกกังวล” บังเอิ ญเราชอบเปรี ยบเที ยบชี วิตคริ สเตี ยนกับผูท้ ี่ ไม่เชื่ อ เรามักจะคิ ดว่า เรามี ปัญหา
มากกว่าชาวโลก พวกเขาร่ ารวยแต่ พวกเรายากจน ผูเ้ ขี ย นเพลงสดุ ดีตอนนี้ ไ ด้เตื อนว่า ชี วิตของคน
เหล่านั้นสั้นนิดเดียว แต่ของพวกเรายาวนานเป็ นนิจนิรันดร์
เมื่อพิจารณาต่อไปจะพบว่า เพลงสดุดีมีหลักสู ตรของการดาเนินชีวติ คริ สเตียนที่มีความสุ ขดังนี้
ประการแรก เราจะต้องวางใจในพระเจ้า ทั้งนี้ รวมถึ งการ “กระทาดี ” ด้วย (ดูสดุดี 37:3) พระ
วจนะของพระเจ้าได้ให้ความมัน่ ใจแก่เราว่า เราจะ “อาศัยอยู่ในแผ่นดิ น” ซึ่ งเต็มเปี่ ยมไปด้วยพระพร
และเราจะได้รับการ “เลี้ยงดู” ตามใจปรารถนา
ประการที่สอง ผูท้ ี่มีความสุ ขจะต้องปิ ติยินดี เท่าที่ควร ทางที่ถูกคือ เขาควรจะมีความสุ ขความ
ยินดีอย่างที่สุดในพระราชกิจและพระคาของพระองค์ ไม่ดาเนิ นชี วิตตามใจปรารถนาหรื อตามความเย้า
ยวนของโลกนี้
ประการที่สาม ก็มีความหมายที่ลึกซึ้ งมากคือ เขาจะต้องมอบทางของเขาไว้กบั พระเจ้า (บทที่
37:5) หมายความว่า เขาไม่เพียงแต่ตอ้ นรับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดเท่านั้น แต่ได้วางชี วิต
ของเขาไว้ในอุ ้ง พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้าอี ก ด้วย เคล็ ดลับแห่ ง ความมี ชัย ก็ คื อไว้วางใจใน
พระองค์ทุก ๆ วัน ตั้งแต่เช้าจรดค่ า ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงวางใจในพระเจ้า และมี
ความเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระทาให้สาเร็ จ
ประการสุ ดท้าย คือจุดสุ ดยอดของการดาเนินชีวิตคริ สเตียน คือ “จงสงบอยูต่ ่อพระเจ้า” เราไม่
ต้องแบกภาระทุกอย่างไว้เพียงคนเดี ยว แต่ฝากไว้กบั พระองค์ ถ้าหากท่านได้กระทาเช่ นนี้ แล้ว ความ
ปรารถนาของเรายังไม่ผลสาเร็ จ ก็ขอให้รอจนกว่าพระองค์จะทรงกระทาให้สาเร็ จ
ถ้าท่านด เนิ นตามข้อตักเตื อนแห่ งพระคุ ณนี้ ด้วยความสัตย์ซื่อ พร้ อมทั้งเชื่ อพระสัญญาของ
พระองค์ท่านก็ไม่เปิ ดช่องให้ความวิตกกังวลนั้นเกิดขึ้นได้ ดูประหนึ่งเป็ นวิธีธรรมดาแบบง่าย ๆ แต่ทว่า
ลึ ก ซึ้ งมาก การรั ก ษาเยียวยาความวิตกกัง วลนั้น มิ ใ ช่ เป็ นวิธี ก ารจากสติ ปัญญาของมนุ ษ ย์ หรื อจาก
นักจิตวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญ แต่การรักษาโรคแห่งความวิตกกังวลจะต้องมาจากพระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่สูงสุ ด ผูท้ รง
สร้างและประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อช่วยเหลือเรา
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อย่ าวิตกกังวล
ท่านอาจจะไม่สนใจพิจารณาฟิ ลิปปี บทที่ 4:6-7 พระธรรมตอนนี้ เป็ นข้อแนะนาที่สาคัญที่สุดที่
สอนว่า “อย่าวิตกกังวล” บางฉบับก็แปลว่า “อย่าทุ กข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ” และบางฉบับก็แปลว่า “อย่า
กระวนกระวายใจ” ถึ งแม้จะแปลอย่างไรก็หมายความถึ ง “จงหยุดความวิตกกังวลเกี่ ยวกับทุ กสิ่ งทุ ก
อย่าง” นี่คือความหมายที่ตรงที่สุด เป็ นคาสัง่ มิให้เรา “วิตกกังวลโดยเด็ดขาด”
แต่จะปฏิบตั ิตามได้อย่างไร?
ผูเ้ ขียนพระธรรมฟิ ลิ ปปี ได้ช้ ี แจงให้เราทราบว่าให้เรามอบความปรารถนาทุกอย่างต่อพระเจ้า
โดยการอธิ ษฐาน คาที่ ตอ้ งการเน้นในที่น้ ี คือ “ความปรารถนาทุกอย่าง” บางคนอาจจะมีความรู ้ สึกว่า
ควรจะมอบปั ญหาใหญ่ ๆ ไว้กบั พระเจ้าเท่านั้น แต่ก็มีอีกนัน่ แหละปั ญหาที่เกิ ดขึ้นคือ เราไม่รู้วา่ ปั ญหา
เล็กหรื อใหญ่? หลายครั้งหลายหนที่เรามักจะทาให้เรื่ อง “เล็ก” กลายเป็ นเรื่ องใหญ่”
น่ าสังเกตว่า คาวิงวอนความปรารถนาทุ กอย่างต้องมอบไว้กบั พระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน การ
อธิ ษฐานหมายความรวมถึ ง การนมัสการ และการเข้าเฝ้ าพระองค์อย่างเอาจริ งเอาจัง การกราบทูลดู
เหมือนเป็ นการขอหรื อการเสนออย่างเจาะจง
แต่อย่าลืมสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่ติดตามมาคือ “การขอบพระคุณ” เพราะมีเหตุผลสาหรับการกระทา
เช่นนี้ ขณะที่เราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับเหตุการณ์ที่ผา่ นพ้นมาในอดี ต ปั จจุบนั และเหตุการณ์ ที่จะ
มาถึงในอนาคต เราก็จะได้รับการหนุ นใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และขอให้เรามีความเชื่ อว่าพระองค์
จะทรงตอบคาอธิ ษฐานอย่างแน่นอน
สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ งก็คือ การอธิ ษฐานอย่างสม่ าเสมอ การอธิ ษฐานอย่างสม่ าเสมอมิได้
หมายความว่าเป็ นการทูลขอทุกสิ่ งทุกอย่างในขณะเดียวกัน แต่เราควรจะอธิ ษฐานเป็ นอย่าง ๆ ไปชนิ ด
ไม่หยุดหย่อน แล้วก็ติดตามด้วยการขอบพระคุณพระองค์
การอธิ ษฐานบ่อย ๆ นั้นมิใช่เป็ นการรบกวนพระเจ้าหรื อทาให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะ
พระองค์มิได้เหมือนมนุษย์ทวั่ ไป ซึ่ งถ้าถูกรบกวนบ่อย ๆ ก็จะพาลโมโหโกรธาแต่พระเจ้าต้องการให้เรา
รี บเข้าเฝ้ าอธิ ษฐานต่อพระองค์ การกระทาเช่นนี้จะทาให้พระองค์พอพระทัยอย่างมาก
ในข้อที่ 7 ต่อลงมาเป็ นผลลัพธ์ของการอธิ ษฐานคือ สันติสุขของพระเจ้า จะคุม้ ครองจิตใจและ
ความคิดของเราไว้ ในที่น้ ี มีขอ้ ที่น่าคิดมากคือ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะกระทาทุ กอย่างตามการทูลขอ
ของเรา แต่ทาไมคาอธิ ษฐานของเราหลายครั้งไม่ไดรับคาตอบ ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเราทูลขอในสิ่ งที่
อยูน่ อกประเด็นหรื ออยูน่ อกพระประสงค์ของพระเจ้า
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ถ้าหากว่าเราขอถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระองค์แน่นอนความสุ ขความมัน่ ใจจะคืบคลานเข้า
มาสู่ จิตใจและความคิดของเรา และแล้วความวิตกกังวลก็จะอันตรธานหายไปสิ้ น และความเชื่ อก็จะ
แน่นแฟ้ นขึ้นเรื่ อย ๆ
ขอกล่าวย้ าในที่น้ ี อีกครั้งหนึ่ งว่า สุ ดยอดแห่ งความปรารถนาของทุกคนคือ สันติสุข หรื อความ
ชื่นชมยินดีในพระเจ้า ทุกคนทราบดีอยูแ่ ก่ใจว่า เขาจะหาสันติสุขและความชื่ นชมยินดีน้ ี มิได้เลย ถ้าหาก
ปล่อยให้เจ้าแห่งความวิตกกังวลคอยบัน่ ทอนและกัดกินชีวติ ให้ผกุ ร่ อนอยูเ่ รื่ อย ๆ
ดังนั้น ไม่มีทางหนึ่ งทางใดที่ จะสลัดสิ่ งนี้ พน้ ไปได้นอกจากทางพระคุณของพระเจ้า ในพระ
นามของพระองค์ผูท้ รงฤทธิ์ ให้เราร่ วมมือร่ วมใจกันสลัดแอกแห่ งความวิตกกังวลนี้ เหวี่ยงทิ้งไปเสี ย
แล้วต้อนรับเอาสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเข้ามาสู่ จิตใจ
แล้วบรรยากาศในการดารงชีพของเราจะเต็มไปด้วยชีวติ ชีวา!
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เชิญมาเถิด
ต่อไปนี้ขอให้เราพิจารณาดูคาตรัสของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึงปรากฏในพระธรรมมัทธิ วบทที่ 11:2830 และก่อนที่พระองค์จะตรัสข้อความนี้ กบั ฝูงชน พระองค์ก็ได้ประกาศถึงความพินาศที่จะเกิดแก่ผทู ้ ี่
ไม่ยอมกลับใจเสี ยใหม่สายพระเนตรอันประกอบด้วยความเมตตากรุ ณาได้สอดส่ ายพบบางคนในฝูงชน
เหล่านั้น ในท่ามกลางเมฆหมอกแห่งความผิดหวัง ยังมีบางคนที่อยากจะกลับใจเสี ยใหม่และต้อนรับเอา
พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด พระองค์จึงตรัสเชิญชวนว่า “จงมาหาเรา...และเราจะให้ท่านทั้งหลายหาย
เหนื่อยเป็ นสุ ข”
หรื อถ้าเราแปลเป็ นไทยอีกทีก็คงจะได้ความหมายดังนี้ “บรรดาผูท้ ี่วิตกกังวลจนเหน็ดเหนื่ อย
และผูท้ ี่แบกภาระหนักซึ่ งกาลังจะหมดเรี่ ยวแรง จงมาหาเรา เราเท่านั้นที่จะช่ วยท่านให้หลุ ดพ้นจาก
ความวิตกกังวลและปั ญหาอันหนักอึ้ง เราจะให้ท่านพบกับความสดชื่ น หายเหนื่ อยเป็ นสุ ข เราเป็ นห่ วง
ท่านอย่างแท้จริ ง”
พระคัมภีร์ตอนนี้ บอกอย่างชัดเจนว่า สิ่ งสาคัญประการแรกคือ เราจะต้อง “มาหา” พระคริ สต์
เป็ นความตั้ง ใจอย่างแน่ วแน่ ที่จะพบพระองค์ให้ไ ด้ แน่ นอนเมื่ อพระองค์ท รงสัญญาเช่ นนี้ พระองค์
จะต้องคอยเราอยู่เราจะต้องพบพระองค์แบบตัวต่อตัว มิใช่ ดว้ ยการผ่านทางบุคคลหนึ่ งบุคคลใด หรื อ
คริ สตจักรหนึ่งคริ สตจักรใด
เราพบพระเยซู คริ สต์ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอาจารย์คนใด และไม่ตอ้ งผ่านหลักข้อเชื่ อใด หรื อ...
ฯลฯ
เป็ นสิ่ งที่ น่า คิ ดจริ ง ๆ พระคริ สต์ท รงเชิ ญเฉพาะบรรดาผูท้ ี่ เหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนัก
หมายความว่า ผูท้ ี่สุขสบายไม่เชิ ญหรื อ? หามิได้ ถ้าเรากวาดสายตาดูมนุ ษย์ที่ยงั ชี พอยูใ่ นโลกนี้ จะพบว่า
ทุกคนเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่เขาจะรู ้ตวั หรื อไม่เท่านั้น
ดังนั้น ตามความเป็ นจริ ง ทุกคนควรเข้าหาพระคริ สต์!
พระเยซู มิได้ทรงเชิ ญเฉพาะผูท้ ี่ทางานหนักทางฝ่ ายร่ างกายแบบหามรุ่ งหามค่ าเท่านั้น แต่ทรง
เชิ ญผูท้ ี่เหนื่ อยหน่ายเมื่อยล้าฝ่ ายวิญญาณด้วย พระองค์ไม่ได้เล็งถึ งความเมื่อยล้าของพวกกล้ามเนื้ อ แต่
เล็งถึ งจิ ตใจ พระองค์ประทานพลังพิเศษให้ทุกคนที่ มาหาพระองค์ เขาจะได้สัมผัสกับความชุ่ มชื่ น มี
ชีวติ ชีวาสุ ดที่จะหาอื่นใดมาเปรี ยบปานได้
ในบทที่ 11 ข้อ 29 มี ค าชวนต่ อ อี ก ว่า “ให้ รั บ แอกของพระองค์แ บก” หมายถึ ง การเข้า มี
สัมพันธภาพกับพระองค์
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ภาระของพระเยซู ค ริ ส ต์น้ ี เ ป็ นภาระที่ เบาและเหมาะส าหรั บ แต่ ล ะคน ภาระอันนี้ จะมี ก าร
พักผ่อนเป็ นพิเศษ คือการพักผ่อนในความสาเร็ จ เป็ นความปลื้ มปิ ติเป็ นล้นพ้นที่บรรลุสู่เป้ าหมาย หรื อ
อาจจะเรี ยกอีกอย่างหนึ่งก็ได้วา่ เป็ นความพึงพอใจที่ได้เห็นงานสาเร็ จลงด้วยดี อย่างนี้ ก็เป็ นการพักผ่อน
ชนิดหนึ่งมิใช่หรื อ?
ผูท้ ี่ทางานรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริ ง พระองค์ทรงประทานวิธีการที่จะพักผ่อนให้ เป็ นการผ่อน
คลายความตึงเครี ยดทางด้านสมองและด้านร่ างกาย เป็ นความสงบสุ ขที่ลึกซึ้ งมาก
“แอก” ของพระคริ สต์น้ นั เหมาะสม และภาระของพระองค์ก็เบา เพราะแอกชนิ ดนี้ ใช้เทียมคู่
ท่านเคยเห็นวัวเทียมเกวียนไหม? ถ้าวัวคู่ไหนมีตวั หนึ่งแข็งแรงกว่าอีกตัวหนึ่ ง วัวตัวที่อ่อนแอกว่านั้นจะ
รับภาระเบา
วัวเทียมเกวียนเป็ นฉันใด พระเจ้ากับคริ สเตียนก็เป็ นฉันนั้น!
พระองค์ได้ประกาศว่า “ฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เรา
แล้ว ...เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไป..(มัทธิ ว 28:18-20) การทางานของผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนนั้นมิได้ทา
โดยโดดเดี่ยวเดียวดายแต่พระเจ้าทรงร่ วมมือกับเขา ความรับผิดชอบอันนี้ ผกู พันอยูก่ บั พระองค์ ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่า งานนี้จะวิเศษสักปานใด
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คลังแห่ งความสุ ข
เรากล่าวได้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่มมีคาตอบอยูอ่ ย่างพร้อมมูลในปั ญหาต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นปั ญหาความวิตกกังวล ปั ญหาความทุกข์ยากลาบากและ ฯลฯ อีกทั้งยังมีคาเทศนาที่เร้าใจ บ่งบอกถึง
ประวัติศาสตร์ ที่ให้ความดลใจ พรั่งพร้อมด้วยสุ ภาษิตที่คมคาย ชี วประวัติที่ประทับใจ อีกทั้งมีจดหมาย
ที่ตกั เตือนและแนะนา
ในที่น้ ีจะขอยกโคลงบทหนึ่งซึ่ งอยูต่ อนกลางของพระคัมภีร์มาหนุนใจท่านผูอ้ ่าน โคลงบทนี้ จะ
ช่ วยปลอบประโลมใจได้ดีที่สุด เร่ งเร้ าและประทับใจ ชื่ อว่า “บทเพลงสดุ ดี ” มี อยู่ดว้ ยกันถึ ง 50 บท
ผูเ้ ขียนโคลงนี้มีจุดประสงค์ที่จะใช้ในการขับร้องประกอบดนตรี ได้กล่าวถึงเรื่ องราวและประสบการณ์
ของมนุ ษย์ นับว่าเป็ นการยากมากที่จะแยกแยะอารมณ์ ต่าง ๆ ของมนุ ษย์ใส่ ลงในบทโคลง แต่ก็ปรากฏ
ในหนังสื อนี้อย่างครบถ้วน
มีบทเพลงต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น เพลงสรรเสริ ญ บทดลใจ เร้าใจ ความโศกเศร้าเสี ยใจ การ
สานึ กผิด ความสุ ขใจเมื่ อได้รับการปลอบประโลมและคาสั่งสอน แนะนา ผูท้ ี่มีปัญหาท้อแท้ใจและ
หวาดหวัน่ ทุกยุคทุกสมัย เมื่อได้ลิ้มรสพระธรรมนี้แล้ว ก็จะเต็มเปี่ ยมไปด้วยความเอิบอาบในดวงใจ
การอ่านบทเพลงสดุ ดี ช่ วยยกให้จิตใจฟื้ นชื่ นขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออ่านดัง ๆ ท่านจะพบกับความ
ประทับใจ เมื่อเริ่ มตั้งต้นอ่านตั้งแต่บทแรก เรื่ อยไปจนจบ แล้วขีดเส้นใต้ตอนที่ประทับใจ
มี บทเพลงที่ เด่ น ๆ อยู่มากมายหลายตอนที เดี ยว และเหมาะสาหรั บผูท้ ี่ มี ความวิตกกังวลอยู่
ขอให้เราเริ่ มตั้งแต่บทที่หนึ่ งเลยทีเดียว คาแรกในบทนี้ ก็คือ “ความสุ ข” อันหมายถึง “พระพรจากพระ
เจ้า” ข้อความถัดลงมาก็ได้บรรยายถึ งวิธีที่จะได้ความสุ ขนั้นมา ในบรรดาวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งของ
ชาวโลกและคริ สเตียนจะพบว่า เพลงสดุดีบทที่ 23 อยูใ่ นอันดับยอดเยี่ยมทีเดียว โครงเรื่ องตอนนี้ แสดง
ให้เห็นถึงการดูแลของพระเจ้าต่อคนของพระองค์ ถ้าบทเพลงสดุดีบทนี้เป็ นความจริ ง เราก็เชื่อแน่วา่ ....
ไม่จาเป็ นที่คริ สเตียนจะต้องมีความวิตกกังวลอีกต่อไป!
ต่อลงมาในบทที่ 27 ก็เป็ นบทกลอนที่ ยอดเยี่ยมอีกบทหนึ่ งที่ ควรจะได้อ่าน และในบทที่ 34
ผูเ้ ขียนบทกลอนกาลังตกอยู่ภายในวงล้อมของเหล่าศัตรู ท่านกาลังบังเกิดความหวาดหวัน่ และมีความ
ต้องการปั จจัยในการดารงชีพต่อมาถึงบทที่ 46 แสดงให้เห็นสภาพที่พ่ ึงพิงอันถาวร คือ พระเจ้า ในบทที่
51 ได้อธิ บายถึงการสานึกถึงความผิดบาปที่ได้กระทาลงไป ความล้มเหลว และได้กลับใจเสี ยใหม่อย่าง
แท้จริ ง บทที่ 72 ชี้ ให้เห็ นเหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นหลังจากสิ้ นโลกแล้ว เวลานั้นโลกของเราจะเนื องแน่ น
ไปด้วยผูช้ อบธรรม และจะดาเนินชีวติ อย่างสงบสุ ข
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ในบทที่ 103 ได้เร้าจิตใจให้เราสรรเสริ ญพระเจ้า บทที่ 104 พูดถึ งพระราชกิ จของพระเจ้าบน
แผ่นดินโลกพอถึงบทที่ 107 ก็หนุ นใจให้สรรเสริ ญพระเจ้าอีก ในบทที่ 119 ได้เปิ ดเผยให้เห็นถึงความ
มหัศจรรย์ของพระคัมภีร์
และบทสุ ดท้าย คือบทที่ 150 สรุ ปสุ ดยอดเป็ นการสรรเสริ ญพระเจ้า!

55

ชัยชนะสุ ดยอด
ขอเรี ยนย้ าในที่น้ ี อีกครั้งหนึ่ งว่า พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้ท่านตกเป็ นทาสของความวิตก
กังวล พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยที่จะให้เสี ยเวลาอยูก่ บั ความหวาดกลัวอันไร้สาระ คริ สเตียนอยูท่ ี่ไหน
ที่นนั่ มีแต่ความสุ ข สภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศรอบ ๆ ไม่สามารถที่จะทาลายความสุ ขของเขาได้
อิสระเสรี และความชื่นชมยินดีเป็ นนิจคือสัญญลักษณ์ของล กของพระเจ้า
ชี วิตคริ สเตียนเป็ นชี วิตที่มีชยั ชนะต่อศัตรู ท้ งั 3 ด้าน คือ (1)ชัยชนะต่อโลก (2)ชัยชนะต่อเนื้ อ
หนังและ (3)ชัยชนะต่อพญามารซาตานและเหล่าวิญญาณชัว่ เราอาจกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าศัตรู ท้ งั สาม
ชนิดนี้ได้เป็ นตัวการนาความวิตกกังวลมาสู่ ชีวติ คริ สเตียนอย่างมาก
แต่ถา้ เราประจักษ์ต่อความจริ งที่วา่ เราเป็ นบุตรของพระเจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด พระองค์ได้ประทาน
ฤทธิ์ อานาจของพระองค์ให้แก่เราที่จะเอาชนะต่อความรุ่ มร้อนกระวนกระวายใจได้ เราไม่จาเป็ นต้องตก
เป็ นทาสของมันอีกต่อไป
ในฐานะแห่ งการเป็ นบุตรของพระเจ้า เราสามารถมี จิตใจที่ชื่นชมยินดี ในทุกสิ่ งทุกอย่าง เมื่ อ
ปั ญหาประดังเข้ามาจะไม่มีวนั ทาให้เราสั่นคลอนได้ เพราะเรามีฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าที่ช่วยผลักดันอยู่
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านสัมผัสฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าแล้วหรื อยัง?
มีสิ่งเดี ยวเท่านั้นที่เราจาเป็ นต้องทาคือ “มีความตั้งใจที่จะไปถึ งหลักชัย!” เอาชนะให้ได้ สิ่ งนี้
จะต้องเด่นชัดอยูใ่ นห้วงความคิดของเรา เราจะต้องทูลขอฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้า ขอกาลังจากพระองค์
ให้เรามีความกล้าหาญและกระตือรื อร้นในการที่จะต่อสู ้จนศัตรู พา่ ยแพ้ประกายแห่ งความมานะพยายาม
ในตัวของเราจะช่ วยจุ ดไฟในอารมณ์ และเริ่ มเร่ งเร้ ากาลัง ในที่ สุดเราจะรั กษาชัยชนะอันเด็ดขาดได้
ตลอดไป
มีบางคนที่ถูกความวิตกกังวลเกาะกินจิตใจมาเกือบตลอดชัว่ อายุขยั อาจจะเป็ นไปได้ที่เขาเกิ ด
ในครอบครัวที่อยูท่ ่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจ และอาจจะเป็ นไปได้วา่
เหตุการณ์ที่พบเห็นอยูท่ ุก ๆ วันได้ฝังลึกอยูใ่ นชีวติ จนเป็ นเหตุให้เขามองในแง่ร้ายมากกว่าแง่ดี
นิสัยที่วา่ นี้ได้พอกพูนมากขึ้นในชีวติ จนกระทัง่ เขายอมพ่ายแพ้ต่อทุกสิ่ งที่อยูท่ ี่ผา่ นเข้ามา
มีวธิ ี แก้ได้ผลชะงัดที่สุด!
คือ ให้เชื่อในฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงสามารถช่วยท่านได้! ท่านจะพ้นจากความ
วิตกกังวลอย่างแน่นอน และท่านจะยิม้ อย่างผูม้ ีชยั
บางท่านที่กาลังจับหนังสื อเล่มนี้อ่านอยู่ ส่ วนลึกภายในจิตใจอาจจะกาลังมีความกลัว วิตกกังวล
หลายสิ่ งหลายอย่าง มีความท้อแท้ใจเกิดขึ้น หมดหวังและโศกเศร้าท่านอาจจะกาลังทอดอาลัยตายอยาก
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ในชีวติ ดูเหมือนว่ามืดแปดด้าน ไม่มีทางใด ๆ ที่จะแก้ไขได้ ท่านได้พยายามแล้วนับครั้งไม่ถว้ นที่จะหนี
มัน แต่ก็พบความล้มเหลว
ถ้าท่ านรู ้ สึ กเช่ นนั้น จงขอบพระคุ ณพระเจ้าเถิ ด เพราะยังมี ทางแก้ไ ข พระเจ้า ผูย้ ิ่งใหญ่ ทรง
สามารถช่วยท่านได้ ถ้าพระองค์ช่วยท่านไม่ได้ พระองค์ก็คงไม่ใช่พระเจ้า ขอเพียงแต่ให้ท่านมีความเชื่ อ
เท่านั้นเป็ นพอ
พระเจ้าทรงสามารถช่วยได้ และช่วยทัน ถ้าพระเจ้าช่วยไม่ทนั คือพระเจ้าที่ช่วยไม่ได้ ขอเพียง
ให้ท่านทาหน้าที่ของท่าน ส่ วนพระเจ้าก็จะทาหน้าที่ของพระองค์คือท่านจะต้องมีความตั้งใจที่จะดาเนิ น
ชีวติ อย่างมีเสรี ภาพ ตั้งใจที่จะสลัดตัวให้พน้ จากความวิตกกังวล ปฏิญาณในจิตใจของตนเองว่า “ข้าพเจ้า
จะกระทาหน้าที่ของข้าพเจ้า”
จากนั้นก็ร้องขอพระเจ้าแห่งความรัก การอภัยโทษและทรงไว้ซ่ ึ งฤทธานุ ภาพให้ยกชูท่านขึ้นให้
พ้นจากวิถีชีวติ เดิม และวางท่านลงบนศิลาอันมัน่ คงแห่งพระคุณอันอุดมของพระองค์
ท่านมีชยั ชนะได้ในวันนี้!
โดยทางพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา!
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ถ้าท่านไม่อยากพบกับปั ญหา ก็จะต้องออกไปอยูเ่ สี ยนอกโลก
ทุกคนมีปัญหาและความวิตกกังวลด้วยกันทั้งนั้น
บางคนกระวนกระวายใจเสี ยจนโรคประสาทเล่นงาน!
แต่ก็มีบางคนได้พบกับวิถีทางแห่งชัยชนะ เขา
สามารถยืนยิม้ สู ้ดุจ “คนเหนือโลก”
คนเหล่านี้เขาค้นพบเคล็ดลับอะไรหรื อ?!
หนังสื อเล่มนี้จะเปิ ดเผยให้ท่านเห็น......
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