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ความมั่นคงในชีวติ 

สดุด ี125 
อาจารย์สมพร  ศิริกลการ 

“บรรดาผู้ทีว่างใจในพระเจ้ากเ็หมือนภูเขาศิโยน ซ่ึงไม่หวัน่ไหว แต่ด ารงอยู่เป็นนิตย์ ภูเขาอยู่
รอบเยรูซาเลม็ฉันใด พระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ ตั้งแต่เวลานีสื้บต่อไปเป็นนิตย์ฉันน้ัน 
เพราะคทาของความอธรรมจะไม่พกัอยู่ เหนือแผ่นดินทีต่กเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบ
ธรรมจะยืน่มือออกกระท าความผดิ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงประกอบการดีต่อผู้ท าดีและต่อผู้เทีย่งธรรมใน
จิตใจของเขา แต่บรรดาผู้ที่หันเข้าหาทางคดของเขา พระเจ้าจะทรงพาเขาไปพร้อมกบัคนท าช่ัว ขอ
สันติภาพจงมีอยู่ในอสิราเอล” 

คอร่ี เทนบูม สตรีท่ีเคยผา่นชีวติในค่ายกกักนันรกนาซีสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงพระเจา้
ไดใ้ชท้่านเป็นอยา่งมากในการช่วยเหลือชาวยวิ ไดก้ล่าวไวว้า่ “ทีท่ีม่ั่นคงปลอดภัยทีสุ่ด คือทีท่ีอ่ยู่ในน า้
พระทยัพระเจ้า” 

ชีวติหลายคนอาจรู้สึกไม่ปลอดภยั ขาดความมัน่คง มองไปรอบ ๆ มีแต่ความน่ากลวั อนาคตไม่
แน่นอน ชีวติดูจะหมดหวงั ความช่วยเหลือจะมาจากไหนทางขา้งหนา้มีแต่ความไม่แน่นอน 

บางคนอาจก าลงัเผชิญกบัแรงกดดนัมากมายอาจถูกคุกคามดว้ยภยันานบัประการ หรือก าลงัมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในชีวติ หนัไปทางไหนก็มีแต่ความสับสน ส่ิงท่ีมีอยูก่  าลงัจะถูกเอาไป ส่ิงท่ีควร
ไดก้ลบัถูกคนอ่ืนแยง่ชิง ความช่วยเหลือจะมาจากไหนได ้ทุกอยา่งดูสับสนและมืดมนเหลือเกิน 

ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีตอนน้ี ก าลงัเตือนสติตนเองและเราทุกคนท่ีเช่ือในพระเจา้วา่ อยา่เพิ่ง
หมดหวงัหรือสับสน เพราะชีวติของเราอยูใ่นท่ีท่ีมัน่คง ไม่มีใครแยง่ชิงเราไปจากพระหตัถพ์ระเจา้ได ้
ไม่วา่เราก าลงัตกอยูใ่นสภาพใด พระองคท์รงอยูด่ว้ยกบัเราเสมอ 

1.ชีวติทีม่ัน่คง 

เส้นทางการด าเนินชีวิตคริสเตียน เป็นเส้นทางท่ีมัน่คง ไม่ใช่เดินอยูบ่นเส้นดา้ย ท่ีมีแต่ความ
เส่ียงและไม่แน่นอน แมบ้างคนอาจอยากเห็นเราลม้เหลวและพลาดพลั้งก็ตาม ผูเ้ขียนสดุดีกล่าววา่ 
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“บรรดาผูท่ี้วางใจ ในพระเจา้ก็เหมือนภูเขาศิโยน ซ่ึงไม่หว ัน่ไหว แต่ด ารงอยูเ่ป็นนิตย”์ เป็นชีวติท่ีมัน่คง
เหมือนภูผาท่ีตั้งมัน่ เหมือนกรุงเยรูซาเล็มท่ีมีภูเขาลอ้มรอบป้องกนัภยั (ขอ้ 2) 

ชีวติของผูท่ี้วางใจในพระเจา้ ก็เป็นเช่นเดียวกนัเป็นชีวิตท่ีมัน่คงยิง่กวา่มีป้อมปราการ เพราะเขา
มีพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิเป็นผูคุ้ม้ครองป้องกนั 

เมืองในสมยัก่อน ภูมิประเทศเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความมัน่คงของประเทศ การมีภูเขา
ลอ้มรอบช่วยป้องกนัการโจมตีของขา้ศึกและเป็นผลดีต่อการคุม้กนัภยัทางธรรมชาติดว้ย ปัจจุบนัแม้
สภาพแวดลอ้มจะเปล่ียนไป แต่ความหมายยงัเหมือนเดิม คือชีวติท่ีมัน่คงปลอดภยัคือชีวติท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองป้องกนั 

ความเช่ือของเราก็ตอ้งการการปกป้อง คุม้ครองเช่นกนั เพียงแต่เราไม่ตอ้งสร้างก าแพงหรือส่ิง
ป้องกนัเอง เพราะ “พระเจา้ทรงเป็นท่ีล้ีภยัและเป็นก าลงัของขา้พระองคท์ั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือท่ี
พร้อมอยูใ่นยามยากล าบาก” (สดุดี 46:1) พระเจา้ทรงเป็นท่ีก าบงัเขม้แขง็ส าหรับเราเขา้ไปพกัพิง 

ถา้พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา ใครจะต่อสู้เราได ้ “พระองคท์รงลอ้มขา้พระองคอ์ยูท่ ั้งขา้งหลงัและ
ขา้งหนา้และทรงวางพระหตัถบ์นขา้พระองค”์ (สดุดี 139:5) 

2. ความเช่ือทีม่ัน่คง 

ชีวติท่ีมัน่คงตั้งอยูบ่นความเช่ือท่ีเขม้แขง็ เป็นความมัน่ใจในพระเจา้วา่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ จะ
สามารถกระท าส่ิงท่ีเรามอบไวก้บัพระองคจ์นถึงท่ีส าเร็จได ้

ส่ิงท่ีมกัคุกคามทั้งความมัน่คง และความเช่ือของเรา คือความรู้สึกของเราเองและความสงสัย 
ในพระเจา้ ท าให้เราหวัน่ไหว แต่คนท่ีเช่ือมัน่ในพระเจา้ ผูเ้ขียนสดุดีบรรยายวา่ “เป็นเหมือนภูเขาศิโยน 
ซ่ึงไม่หว ัน่ไหว” ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได ้

แต่เราอาจบอกวา่ “แต่ขา้พระองคก์ าลงัสั่นคลอน ก าลงัหวัน่ไหว พระองคเ์จา้ขา้ วนัก่อนขา้
พระองคเ์ตม็ดว้ยความเช่ือ แต่วนัน้ีรู้สึกจะสงสัย วนัก่อนต่ืนข้ึนมาเตม็ดวยความสดช่ืนและซาบซ้ึงใน
ความเช่ือ แต่เชา้น้ีลุกข้ึนรู้สึกแยแ่ละทอ้ใจ หมดก าลงั ขา้แต่พระเจา้ อนัท่ีจริงบางคร้ังส่ิงแวดลอ้ม ค าพดู 
หรือความรู้สึกก็ท าใหข้า้พระองคอ่์อนไหวและสั่นคลอนแลว้” ความเช่ือของบางคนเป็นเหมือน
เทอร์โมมิเตอร์ท่ีข้ึนลงตามสภาพแวดลอ้มและเปล่ียนไปมาเสมอ เหมือนเรือล านอ้ยท่ีลอยในมหาสมุทร
ใหญ่ ค าพดูวิจารณ์เพียงเล็กนอ้ยก็ท าใหโ้กรธถูกใครปฏิเสธนิดหน่อยก็รู้สึกทอ้ใจหมดก าลงั รับค าชมแค่
ค  าเดียวก็รู้สึกเลิศลอย ชยัชนะเล็ก ๆ ก็ท  าใหต่ื้นเตน้ยนิดี อนัท่ีจริงเพียงแค่ส่ิง “เล็กนอ้ย” ก็ท  าใหเ้ขาข้ึน
สูงหรือตกต ่าไดใ้นพริบตา ชีวติแบบน้ีไม่ต่างจากพวกอิสราเอลในสมยัก่อน ท่ีสามวนัดีส่ีวนัไข ้ บางวนั
เตม็ดว้ยความเช่ือความยนิดีในพระเจา้ บางวนัก็ย  ่าแยห่ดหู่ใจ วนัน้ียินดีกบัการท่ีพระองคท์รงน าออกจาก
อียปิตว์นัรุ่งข้ึนก็บ่นต่อวา่พระองค ์ วนัวานช่ืนชมกบัอศัจรรยแ์ห่งการขา้มทะเลแดง อีกไม่ก่ีวนัก็ต่อวา่
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พระเจา้วา่ใหม้าตายในดินแดนทุรกนัดาร วนัหน่ึงดีใจกบัชยัชนะท่ีก าแพงเมืองเยรีโคพงั แต่อีกวนัก็
หวาดกลวัศตัรูจนตวัสั่น หรือเหมือนกบัสาวกของพระเยซูท่ีอยูห่อ้งชั้นบนกบัพระองค ์ เป่ียมดว้ยความ
เช่ือ วนัต่อมาก็กลวัลานจนปฏิเสธพระองค ์

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่คนเหล่านั้นและรวมทั้งเราดว้ยอาจมีความเช่ือท่ีข้ึนลงตามความรู้สึก แต่เรา
ยงัเป็นประชากรของพระเจา้ พระเจา้ยงัทรงมัน่คงเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลงแมเ้ราจะลวนเล 

ดงันั้น เราจึงตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมัน่ในพระเจา้ตามสัจจธรรมของพระองคไ์ม่ใช่ตามความรู้สึก 
แมค้วามรู้สึกของเราจะเป็นเช่นไร พระเจา้ยงัทรงเป็นเช่นเดิม เราจึงตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธความรู้สึกท่ี
แย ่ แลว้ยอมรับความจริงของพระเจา้ ยดึมัน่ในพระองคไ์ม่วา่จะรู้สึกอยา่งไร ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนเรา
ยงัคงเป็นบุตรของพระองค ์น่ีคือความจริงท่ีไม่เปล่ียน 

ความรู้สึกของเรามีความส าคญั ในหลายแง่มุมเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อชีวติ เพราะช่วยใหเ้รา
รับรู้สภาพแวดลอ้มและส่ิงท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป แต่ความรู้สึกไม่ไดบ้อกอะไรเราเก่ียวกบัพระเจา้หรือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระองค ์ ความมัน่คงของเรามาจากพระเจา้ ไม่ใช่จากความรู้สึกของเรา 
ความเช่ือของเรายดึมัน่อยูท่ี่พระเจา้ ไม่ใช่บนความรู้สึก “ภูเขาอยูร่อบเยรูเซเล็มฉนัใดพระเจา้ทรงอยูร่อบ
ประชากรของพระองค ์ ตั้งแต่เวลาน้ีสืบต่อไปเป็นนิตยฉ์นันั้น” น่ีคือสัจจะธรรม ความเช่ือของเราตั้งอยู่
บนความจริง ไมใ่ช่ตามจิตวทิยาหรืออารมณ์ท่ีไม่แน่นอน ไม่วา่เราจะรู้สึกอยา่งไรพระเจา้ก็ไม่เคย
เปล่ียนไปตามความรู้สึกนั้น 

3. ปกป้องพ้นภยั 

แมภ้ยัรอบตวัจะคุกคาม แต่ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีเช่ือมัน่ในพระเจา้องคเ์ท่ียงแท ้ เช่ือวา่ผูช้อบ
ธรรมจะไดรั้บการดูแล คนอธรรมจะไม่สามารถละเมิดขา้มมาถึงเขตแดนของเราได ้ ใครจะขดัขวาง
แผนการของพระเจา้ได ้ บางคร้ังดูเหมือนคนอธรรมก าลงัชนะ ท าทุกอยา่งไดห้มด แต่พระธรรมตอนน้ี
บอกวา่ “เพราะคทาของความอธรรมจะไม่พกัอยูเ่หนือแผน่ดินท่ีตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงวา่
คนชอบธรรมจะยืน่มือออกกระท าความผดิ ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงประกอบการดีต่อผูท้  าดีและต่อผูเ้ท่ียง
ธรรมในจิตใจของเขา” (ขอ้ 3-4) 

ส่ิงท่ีอยูใ่นพระหตัถข์องพระเจา้ ไม่มีใครแยง่ชิงไปได ้ ส่ิงท่ีทรงมอบไวก้บัเราก็เป็นส่ิงท่ีมาจาก
พระเจา้ ใครจะสามารถแยง่ไปจากพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิหรือความอธรรมจะชนะไดห้รือ ภยัอนัตราย
และการคุกคามจะไม่มากเกินกวา่ความเช่ือในพระเจา้ ความชัว่ยอ่มหาทุกวถีิทางท่ีจะท าร้ายหรือเล่นงาน
เรา แต่ “ความอธรรมจะไม่พกัอยูเ่ป็นนิตย”์ เปาโลกล่าววา่ ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกบัท่าน 
นอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิดกบัมนุษยท์ั้งหลาย พระเจา้ทรงสัตยธ์รรม พระองคจ์ะไม่ทรงให้
ท่านตอ้งถูกทดลองเกินท่ีท่านจะทนไดแ้ละเม่ือท่านถูกทดลองนั้นพระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมีทางท่ี
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จะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่านจะมีก าลงัทนได”้ (1 โครินธ์ 10:13) หรือพูดในอีกแง่หน่ึงคือ พระเจา้ทรงรู้
วา่เม่ือไรคือ “พอแล้ว” เพราะพระองคท์รงควบคุมทุกส่ิงอยู ่

หวงัวา่เราจะเช่ือมัน่และวางใจในพระเจา้ ไม่หว ัน่ไหวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจนท าให้
พระองคต์อ้งเสียพระเกียรติ 

4. พระสัญญาทีม่ัน่คงถาวร 

การท่ีเราเช่ือมัน่ในพระเจา้ และวางใจในพระองค ์ พระเจา้ทรงกระท าพนัธสัญญากบัเรา เป็น
พนัธสัญญาท่ีมัน่คงถาวร ไม่เปล่ียนแปลง 

ถา้เกิดการเปล่ียนแปลง เป็นเพราะจากเราไม่ใช่จากพระเจา้ ถา้เราเลือกท่ีจะละทิ้งพระสัญญา
ของพระเจา้หรือเลือกท่ีจะเลิกติดตามพระองค ์ พระเจา้ยงัคงเหมือนเดิม แมพ้ระองคจ์ะไม่ทรงบงัคบัเรา 
พระองคย์งัทรงสัตยซ่ื์อและไม่เปล่ียนแปลง 

บางคนละทิ้งพระเจา้ เพราะผิดหวงัในพระองคคิ์ดวา่พระเจา้ทรงลืมเขาหรือไม่รักษาพระสัญญา 
ปัญหาไม่อยูท่ี่พระเจา้ เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้องคเ์ท่ียงแทแ้ละไม่เปล่ียนแปลง ความจริงคือเรา
ขาดความเช่ือและลึก ๆ แลว้เราเลือกท่ีจะทิ้งหรือละเมิดพระสัญญานั้นเราเลือกท่ีจะตดัสินใจตามความ
ตอ้งการของเรา เลือกท่ีจะเดินตามความพอใจของเรามากกวา่จะติดตามพระองค ์

การเป็นสาวกของพระคริสตไ์ม่ใช่เป็นเหมือนสัญญาท่ีเม่ือเราละเมิดแลว้ ต่อไปน้ีก็ใหสิ้ทธ์ิพระ
เจา้ละเมิดดว้ย แต่น่ีคือพนัธสัญญาท่ีพระองคท์รงตั้งข้ึนอยา่งมัน่คงถาวร แมเ้ราละเมิด แต่พระองคไ์ม่
ทรงละเมิด หรือจอ้งคอยยกเลิก พระองคย์งัคงรักษาพนัธสัญญาเสมอ 

เราจะเลิกก็ไดถ้า้เราอยากจะเลิก เราอาจปฏิเสธพระเจา้ อนัน้ีถือเป็นอิสระทางความเช่ือของเรา 
เราอาจเลือกท่ีจะหนัหลงัใหก้บัความเช่ือ พระองคจ์ะไม่บงัคบัเรา เพราะเป็นสิทธิของเราในความเช่ือน้ี 
การละทิ้งหรือหนัหลงัใหก้บัพระเจา้เป็นเร่ืองเจตนาของเราเอง ท่ีเราลม้ลง เราจะโทษใครไม่ไดห้รือแก้
ตวัวา่เราหลงหรือลืมไปเพราะแทจ้ริงเป็นการตดัสินใจของเราเอง ไม่ใช่ใครอ่ืน 

แน่นอนเราทุกคนเป็นคนบาป ไม่สมบูรณ์ทุกประการ มีขอ้ผดิพลาด มีความสงสัยในบางคร้ัง มี
ชีวติท่ีอาจไม่เรียบร้อยในบางโอกาส การมีชีวิตผา่นวิญญาณของเราตั้งมัน่คงปลอดภยัไม่ใช่เพราะความ
ดีหรือความสามารถของเรา แต่เป็นเพราะเราเช่ือวางใจในพระเจา้ผูท้รงเป็นความมัน่คงของเรา “บรรดา
ผูท่ี้วางใจในพระเจา้” (ขอ้ 1) ไม่ใช่วางใจในตวัเอง ก็จะมัน่คงแขง็แรง คือคนท่ีตดัสินใจวา่พระเจา้คือ
พระเจา้ของเขา 
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5. ชีวติทีไ่ม่ต้องวติกกงัวล 

“ขอสันติภาพจงมีอยูใ่นอิสราเอล” ขอ้ 5 หมายความวา่ “ไม่ตอ้งเกร็งและไม่ตอ้งวติกกงัวล” 
พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา พระองคจ์ะทรงน าเราตลอดไป 

พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ของเรา เราจึงไม่ตอ้งกลวัหรือเกร็งต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือก าลงัจะเกิดข้ึน 
จงมุ่งหนา้ต่อไปในความเช่ือ และมีสันติสุขในจิตใจ ไม่มีใครจะแยง่เราไปจากพระหตัถอ์นัแขง็แกร่งน้ี
ได ้

ดงันั้น จงอยา่วติกกงัวลเลย (มทัธิว 6.25,31,34) พระองคจ์ะทรงน าเราไปจนถึงท่ีสุด ความเช่ือ
ของเราจะมัน่คง “พระเยซูเป็นผูบุ้กเบิกความเช่ือ และผูท้รงท าใหค้วามเช่ือของเราสมบูรณ์” (ฮีบรู 12.2) 

การด าเนินชีวติบนเส้นทาง ของพระเจา้อาจไม่ง่าย แต่ไม่มีอะไรตอ้งคอยวิตกกงัวล ส่ิงแวดลอ้ม
อาจน่ากลวั หรือการคุกคามอาจรุนแรง ศตัรูอาจดูเหมือนมีก าลงัมากและเหนือชั้นกวา่ อนาคตไม่
แน่นอนแต่ไม่ตอ้งห่วง แมท้างขา้งหนา้อาจดูล่ืน แต่เราจะไม่ลม้พลาด เพราะ “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์
ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระท าให้ส าเร็จจนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 1.6) 

คนท่ีวางใจในพระเจา้ยอ่มมัน่คงไม่หว ัน่ไหว เพราะเขารู้วา่ชีวติของเขายดึมัน่อยูใ่นองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้เท่ียงแท ้

คนท่ีมีพระเจา้ยอ่มตั้งมัน่เหมือนภูเขา หนกัแน่นมัน่คง แมส่ิ้งแวดลอ้มจะไม่สามารถโยกคลอน
ใหเ้คล่ือนไหวไดเ้พราะเขามีพระเจา้เป็นท่ีพึ่ง ชีวติของเขาจะอยูก่บัพระองคเ์ป็นนิตย ์

คนท่ีมีพระเจา้ยอ่มเช่ือมัน่ในพระองค ์ เพราะเขาวางใจในการทรงน าและแผนการของพระเจา้ 
พระองคท์รงควบคุมทุกอยา่งอยู ่

คนท่ีมีพระเจา้ยอ่มมีสันติสุขในจิตใจ เป็นชีวิตท่ีสม ่าเสมอ ไม่เคร่งเครียด เพราะเขารู้วา่ชีวติของ
เขาหอ้มลอ้มดว้ยฤทธานุภาพของพระเจา้ 

ขอสันติสุขจงมีอยูก่บัเราเสมอไป. 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 57 ฉบบัท่ี 309 มีนาคม – เมษายน 

2006, หนา้ 46-49. 


