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ถ้อยแถลง 
ชีวิตของมนุษยท่ี์วุ่นวายอยูก่บัการท ามาหาเล้ียงชีพทุก ๆ วนั ตอ้งเผชิญกบัปัญหาร้อยแปดพนั

ประการท่ีประดงัเขา้มารอบดา้น บางปัญหาก็ใหญ่ บางปัญหาก็เล็ก 
ถา้ไม่อยากพบกบัปัญหาก็จะตอ้งออกไปอยูเ่สียนอกโลก! 
ทุกคนมีปัญหาและความวิตกกงัวลดว้ยกนัทั้งนั้นต่างกนัแต่ว่า ใครจะแกปั้ญหาไดเ้ก่งกว่ากนั 

น่าสงสารบางคนท่ีถูกความกระวนกระวายใจเล่นงานเสียจนทอ้แทเ้หน่ือยหน่ายใจ หมดอาลยัตายอยาก
หาความช่ืนชมยนิดีในชีวติมิไดเ้ลย 

แต่ก็มีบางคนท่ีพบวถีิทางแห่งชยัชนะ สามารถยนืยิม้สู้อยา่งผูมี้ชยั ดุจ “คนเหนือโลก” 
คนเหล่าน้ีเขาคน้พบเคล็ดลบัอะไรหรือ? ! 
หนงัสือ “คนเหนือโลก” จะเปิดเผยให้ท่านเห็นการเอาชนะความวิตกกงัวลดว้ยวิธีการแบบง่าย 

ๆ แต่ใหค้วามมัน่ใจไดถึ้งร้อยเปอร์เซ็นต ์มิใช่ดว้ยพลงัความสามารถอนัมาจากมวลมนุษย ์แต่... 
เชิญท่านสัมผสักบัเคล็ดลบัแห่งความสุขจากหนงัสือเล่มน้ี 
พร  ไพทิพย ์ และธารินทร์ 
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วธีิชนะความวติกกงัวล 

ในท่ามกลางสังคมของมนุษยเ์ราในทุกวนัน้ี ไดมี้ส่ิงหน่ึงท่ีท าลายความสุขความยินดีอยู่อย่าง
เงียบเชียบ ส่ิงน้ีมนัก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายและเดือดร้อนไปทัว่ทุกตวัคน ความหายนะของมนั
ก าลงัขยายวงกวา้งไปทุกที มนัเป็นตวัการเบียดเบียนและบ่อนท าลายมนุษยช์ายหญิงทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 
คนเป็นจ านวนมากตอ้งตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมนั เหมือนกบัทาสรับใชดี้ ๆ น่ีเอง 

ส่ิงนั้นก็คือ “ความวติกกงัวล” 
ความวิตกกงัวลเป็นตวัการท่ีโหดร้ายทารุณมาก มนัไม่รู้จกัค าว่าเมตตาปราณี มนัไดป้ล้นเอา

คุณค่าของชีวติอีกทั้งยงัริดรอนเสรีภาพและความสุขท่ีมนุษยพ์ึงจะไดรั้บไป ซ่ึงแทจ้ริงแลว้มนัไม่มีสิทธ์ิ
ท่ีจะกระท าเช่นนั้นไดเ้ลย 

ให้เรามาเรียนรู้เคล็ดลบัท่ีจะเอาชนะความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในชีวิตของเรา ถา้เรา
คิดและใคร่ครวญหาหนทางจริง ๆ แลว้ เราสามารถท่ีจะเอาชนะมนัไดไ้ม่ยาก เราสามารถท่ีจะสลดัตวั
ออกจากเคร่ืองพนัธนาการแห่งความหมดหวงัได ้แทท่ี้จริงแลว้ ความวิตกกงัวลก็คือ “ศตัรูท่ีอ่อนแอ” ดี 
ๆ น่ีเอง 

ถา้เราสวมยุทธภณัฑ์แห่งความจริง และถืออาวุธแห่งความกลา้หาญและโผนทะยานเขา้ห ้ าหั่น
กบัมนั แน่นอน เราสามารถท่ีจะเอาชยัชนะมนัได ้

ท่านอย่าไดคิ้ดแมแ้ต่น้อยว่า พระเจา้ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะให้ชีวิตของท่านตกอยู่ภายใตก้าร
ครอบง าของความวติกกงัวล พระองคไ์ม่ทรงปรารถนาจะให้ท่านประสบกบัความทุกขย์ากเกินกวา่ท่ีจะ
ทนได ้พระองคท์รงวางแผนชีวิตของท่านดว้ยพระสติปัญญาอนัล ้าเลิศของพระองค ์ในอนัท่ีจะให้ท่าน
ด าเนินชีวติในแต่ละวนัอยา่งมีความสุขและความช่ืนชมยินดี และท่านอยา่เพิ่งเขา้ใจผิดคิดวา่ การท่ีชีวิต
ของท่านตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค ปัญหาและการทดสอบในแต่ละคร้ังนั้น มิใช่เพื่อให้ท่านบงัเกิดความ
หมดหวงัทอ้แทใ้จ และเป็นเหตุใหท้่านตอ้งจมลงในความทุกขโ์ศกมากยิง่ข้ึน 

แต่พระองคมี์พระประสงคใ์หท้่านเป็นอิสระ พน้จากอ านาจของความทุกขแ์ละความวติกกงัวล 
ให้เรามองดูธรรมชาติอนัสวยงามท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยมีความวิตกกลงัวล

แมแ้ต่นอ้ย เช่นดวงอาทิตยท่ี์ทอแสงจรัสจา้จากขอบฟ้าในตอนเชา้ตรู่ มีส่วนช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้แก่มวล
แมกไม ้นกเล็ก ๆ บนตน้ไมร้้องเพลงเสียงสดใสกงัวาน ปานประหน่ึงหลอดเสียงจะแตกสลาย ส่วน
ตน้ไมท่ี้สูงตระหง่านนั้นเล่าก็แผก่ิ่งกา้นสาขา มีใบท่ีหนาแน่นดุจแขนอนัมหึมาท่ีชูข้ึนไปในทอ้งฟ้าเพื่อ
จะสรรเสริญ และยกยอพระเกียรติพระผูส้ร้างอนัมหศัจรรย ์
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พระเจา้ทรงเป็นผูเ้นรมิตสร้างส่ิงทั้งปวงดว้ยพระสติปัญญาอนัหาขอบเขตจ ากดัมิได ้พระองค์
ทรงยติุธรรมและดีรอบคอบ มนุษยเ์ป็นผลงานจากฝีพระหตัถ์ของพระองคด์งันั้นมนุษยจึ์งเป็นแบบพระ
ฉายาอย่างแท้จริง แผ่นดินโลกของเราจึงอุดมสมบูรณ์ด้วยพระพรนานัปการ มนุษย์ได้ตักตวงเอา
ผลประโยชน์อยา่งไม่รู้เหือดแหง้ 

พระเนตรของพระเจา้ทรงสอดส่ายไปทัว่พิภพ ทุก ๆ วนัทรงเสาะแสวงหาผูท่ี้มีจิตใจชอกช ้ าอนั
เน่ืองมาจากความ “วติกกงัวล” พระองคท์รงรักคนเหล่าน้ี และมีความตอ้งการท่ีจะตอบปัญหาใหแ้ก่เขา 

เป็นการไม่ถูกตอ้งแน่ ๆ ท่ีเราจะยอมปล่อยให้ความวิตกกงัวลเขา้มามีอ านาจครอบครองจิตใจ
ของเรา เรารู้ว่าส่ิงน้ีเป็นความชัว่ร้ายท่ีพยายามจะเขา้มาผูกมดัใจของเราและท าให้เราตกอยู่ในสภาวะ
ของคนท่ีมีแต่ความกระวนกระวายใจและไร้สาระ ความกระวนกระวายเป็นศตัรูกบัพระเจา้มนัลอบคืบ
คลานเขา้มาอย่างเงียบเชียบ และปลูกฝังปัญหาความสงสัยและความกลวัข้ึนในชีวิตของเราผูเ้ป็นคริส
เตียน 

ท่านทราบไหมวา่ พระเจา้ทรงมีค าตอบส าหรับท่านท่ีก าลงัประสบกบัความกระวนกระวายใจ 
และความวิตกกงัวล เป็นไปได้ท่ีเราจะมีชีวิตท่ีเต็มล้นไปดว้ยความสุข โดยท่ีไม่ตอ้งตกเป็นทาสของ
ความกระวนกระวายใจอีกต่อไป เราท าได ้โดยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะเรียนรู้และด าเนินชีวิตตาม
วถีิทางท่ีจะน าไปสู่สันติสุข อยา่ใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดมาเป็นอุปสรรคขดัขวางยบัย ั้งเราได ้

น่ีเป็นความจริง ท่านสามารถท่ีจะเอาชนะความวิตกกงัวลได ้โดยไม่ตอ้งตกเป็นทาสของมนัอีก
ต่อไป! 
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อะไรคอืความวติกกงัวล 

อนัท่ีจริงแลว้ ความวติกกงัวล หรือความกระวนกระวายใจก็คือ “ความกลวั” นัน่เอง โดยเฉพาะ
กลวัต่อส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหน้า ความวิตกกงัวลอย่างนั้นเป็นไปแบบโง่ ๆ ไร้สาระ ไม่มี
เหตุผล บางคร้ังบางคราวความวติกกงัวลแบบน้ีดูเหมือนจะเป็นจริงเป็นจงั จนเป็นเหตุท าให้เกิดโทษภยั
ต่อตวัเองไดเ้ช่นเดียวกนักบัความวติกกงัวลท่ีเกิดจากความกลวัอนัมีสาเหตุ 

เราตอ้งยอมรับวา่ ความวติกกงัวลบางอยา่งก็เป็นแบบมีเหตุผล เพราะมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากท่ี
เราทราบเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต และเราไม่สามารถจะเดาไดว้า่ เหตุการณ์นั้น ๆ จะลงเอย
สรุปในรูปใด แต่เราก็ไดพ้ร ่ าบอกตวัเองอยูต่ลอดเวลาวา่ เหตุการณ์อนัเลวร้ายบางอยา่งก าลงัจะยา่งกราย
มาสู่ชีวติของเรา 

แต่ทว่า บางคร้ังความคาดหมายของเราผิดถนัดเพราะเหตุการณ์ท่ีเราคิดว่าเลวร้ายนั้นกลับ
กลายเป็นดี แต่ก็สายเกินกวา่ท่ีเราจะแกไ้ขไดเ้สียแลว้ เพราะเจา้ความกลวัและความวิตกกงัวลไดท้  าลาย
ชีวติและก าลงัใจของเราลงอยา่งยอ่ยยบัจนไม่มีช้ินดี 

การพะวกัพะวงและห่วงใยในชีวติของมนุษยน์ั้น นบัไดว้า่เป็นส่ิงธรรมดาทัว่ไป เพราะชีวิตของ
เรามิใช่เป็นแบบเด็กเล่นขายขา้วแกง และชีวติของเราก็ไม่เหมือนผเีส้ือเจา้ส าราญท่ีบินจากดอกไมด้อกน้ี
ไปยงัดอกนั้น จากดอกนั้นไปยงัดอกโนน้ โดยมิไดค้  านึงถึงเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 

แต่เม่ือใดก็ตาม ท่ีความห่วงใยกลบักลายเป็นความกระวนกระวายใจอยา่งไร้เหตุไร้ผล พึงรู้เถิด
ว่าเม่ือนั้นแหละเมฆหมอกแห่งความสงสัยและทอ้แทใ้จจะเขา้มาขวางกั้นทางระหว่างเรากบัพระเจา้
ทนัที มนัจะมาลบเลือนแนวทางแห่งการใชเ้หตุผลและสามญัส านึกท่ีถูกตอ้งไปเสีย 

และบดัเด๋ียวน้ีเอง ความวติกกงัวลและความห่วงใยก็จะกลายเป็นเจา้แห่งความทุกขโ์ศกไปทนัที 
ความวิตกกงัวลใจนั้นมีหลายอย่างดว้ยกนัเช่น วิตกกงัวลต่อชีวิตของตนเอง วิตกกงัวลต่อชีวิต

ของคนอ่ืน ๆ ตามปกติวสิัยแลว้ ความวติกกงัวลจะปรากฏให้เห็นชดัเจนท่ีสุด เม่ือเขาก าลงัวิตกกงัวลต่อ
คนท่ีรัก คน ๆ นั้นอาจจะเป็นภรรยา สามี ลูกหรือเพื่อนสนิท 

เราอาจจะกล่าวไดว้า่ ยิ่งผูท่ี้อารมณ์อ่อนไหวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นผูท่ี้มีโอกาสพบกบัความวิตก
กงัวลมากเท่านั้น 

สาเหตุของความวติกกงัวลนั้น อาจจะมาจากหลาย ๆ ดา้น 
(1)สุขภาพร่างกาย อาจจะเป็นสาเหตุส าคญัของความวติกกงัวล 
(2)ธุรกิจการคา้และการเงิน ก็เป็นสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้ผูท่ี้มีใจวิตกกงัวลถึงกบั

ป่วยไข ้หรือลม้หมอนนอนเส่ือไดง่้าย ๆ เหมือนกนั 
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ผูท่ี้มีความห่วงใยถึงเร่ืองบา้นและการเล้ียงลูกเล้ียงหลาน ก็สามารถจะบนัดาลให้เขาผูน้ั้นตก
เป็นทาสของความหงุดหงิด กลดักลุม้และความเศร้าสลดได ้

ชีวติของคนเรานั้น ยิ่งกา้วหนา้และมีธุระยุง่มากเท่าไหร่ ความกลดักลุม้ก็ยิ่งเพิ่มข้ึนเป็นเงาตาม
ตวั มีคนจ านวนไม่ก่ีคนท่ีไดห้ลุดพน้จากโรคแห่งความทุกขท์รมานน้ี 

การศึกษาไม่ไดเ้ป็นทางน ามาซ่ึงการแกไ้ขท่ีสัมฤทธ์ิผล ความร ่ ารวย ยศศกัด์ิหรือการมีหนา้มีตา
ในวงสังคมก็เช่นเดียวกนั มีแต่จะน าไปถึงความวติกกงัวลและความกลดักลุม้เกาะกินใจ วยัหนุ่ม-วยัสาว
อาจจะเป็นการเปิดประตูกา้วแรกให้แก่โรคร้ายน้ี พอมีอายุมากข้ึน ปัญหาต่าง ๆ ก็ประดงัเขา้มาและยิ่ง
เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั 

การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดเกิดมาในตระกูลสูงนั้น ก็มิได้เป็นส่ิงรับประกนัว่า เขาจะหลุดพน้จากความ
กระวนกระวายใจถึงแมว้า่ เขาจะไปเกิดในราชส านกั เจา้โรคร้ายน้ีก็ยงัตามไปรังควานจนไดแ้หละ! 

เราอาจจะสรุปไดส้ั้น ๆ ดงัน้ี ไม่วา่ใครก็ตามท่ีเกิดมาในโลกน้ี ก็ตอ้งพบประสบความวิตกกงัวล 
ต่างกนัแต่วา่พบมากพบนอ้ยเท่านั้น ไม่วา่ยากดีมีจน คนท่ีไดรั้บการศึกษาหรือคนป่าก็ย่อมมีความวิตก
กงัวลเหมือนกนั จะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีหรือเลวก็มีค่าเท่ากนั 

นบัตั้งแต่เจา้นายชั้นสูง ไปจนกระทัง่ถึงกรรมกรแบกหาม ต่างก็ตกอยูภ่ายใตก้ารบุกโจมตีของ
ศตัรูตวัฉกาจน้ีโดยถว้นหนา้ 

เม่ือประจกัษค์วามจริงเช่นน้ีแลว้ ท่านอาจจะทอ้ใจหรือหมดหวงั 
เราขอบอกท่านว่า อย่าเพิ่งหมดอาลยัตายอยากเพราะยงัมีค าตอบท่ีดีส าหรับทุกคน อย่าลืมว่า

ปัญหาทุกปัญหายอ่มมีทางออกของมนั ในท่ามกลางความมืดมิดนั้นจะมีแสงสวา่งเล็ก ๆ ส่องออกมาให้
เรามองเห็นทางท่ีจะเดินต่อไป 
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ผลของความวติกกงัวล 

ผูท่ี้เช่ือถือพระเจา้รู้ดีว่า ความวิตกกงัวลนั้นเป็นบาปชนิดหน่ึง ความบาปท่ีเกิดจากความวิตก
กงัวลนั้นมีมากมายก่ายกอง เราเห็นวา่ถา้ขืนปล่อยศตัรูตวัน้ีไวต่้อไปมนัจะเติบโตจนกระทัง่ติดเป็นนิสัย 
และในท่ีสุดมนัก็จะเป็นเหมือนโจรท่ีปลน้เอาทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติของเราไป 

ต่อไปน้ีขอใหเ้รามาดูพฤติกรรมของเจา้ปีศาจร้ายตนน้ี... 
วิธีการรุกรานขั้นแรกของความวิตกกงัวลนั้น อาจจะแฝงมากบัความสุข ความพึงพอใจและ

ความช่ืนชมยินดี แต่เม่ือไดรั้บความยินดีนั้นมากเกินขนาดพอดี ความกระวนกระวายใจก็จะปรากฏข้ึน 
และแลว้ความยินดีก็ค่อย ๆ จางหายไป เงาแห่งความชัว่ท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อนก็จะปรากฏให้เห็นลาง ๆ 
แลว้ค่อยเด่นชดัข้ึนเหนือภาพใด ๆ ความหอมหวนก็จะกลบักลายเป็นความขมข่ืนไปทนัที 

สันติสุขท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นมาจากพระเจา้ พระองคป์ระทานใหแ้ก่บุตรของพระองคทุ์กคน เพื่อจะ
เป็นอาวุธต่อตา้นปัญหาของชีวิต ในขณะท่ีมรสุมใหญ่พดัผ่านมาบรรดาบุตรของพระเจา้จะอยู่อย่าง
ปลอดภยั เม่ือเรามีสันติสุขก็จะท าให้ชีวิตมีค่าและมีความหมายมากข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราปล่อย
ให้ความวิตกกงัวลเขา้มาปลน้และท าลายความสุขในจิตใจของเรา เราก็จะมีแต่ความหวาดกลวั กระวน
กระวายใจ ชีวติถูกบัน่ทอนลงเร่ือย ๆ 

หลายคนทราบดีวา่ จิตใจท่ีแขง็แกร่งนั้นยอ่มมีอิทธิพลต่อร่างกายดว้ย อวยัวะทุกส่วนในร่างกาย
ของมนุษยจ์ะเจริญเติบโตข้ึนได้อย่างเต็มท่ี ก็สืบเน่ืองมาจากท่ีมีจิตใจปกติสุข แต่ถ้าปล่อยให้ความ
หวาดกลวัและความวิตกกงัวลเจา้ครอบง าจิตใจเสียแลว้ ร่างกายก็จะทรุดโทรมระบบย่อยอาหารก็จะ
ไดรั้บความกระทบกระเทือน การท างานก็หย่อนสมรรถภาพ ความตึงเครียดทางระบบประสาทก็จะ
ก าเริบข้ึน กลา้มเน้ือต่าง ๆ ก็เม่ือยลา้ไดง่้าย ความดนัโลหิตสูงข้ึน ระบบการท างานของสมองผิดปกติ
ความสามารถก็ลดนอ้ยถอยลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

นอกจากนั้น เรายงัไดพ้บอีกวา่ ความวิตกกงัวลมีผลกระทบกระเทือนต่อความส าเร็จในอนาคต
อีกดว้ย ทุกคนจะตอ้งมีภาระหนา้ท่ีปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั เช่น สามี หรือบิดาก็ตอ้งท างานหาเงินเล้ียง
ครอบครัว ภรรยาหรือมารดาก็ตอ้งท างานบา้นและเล้ียงดูบุตร ส่วนคนหนุ่มสาวก็จะตอ้งศึกษาเล่าเรียน
หรือเล่นกีฬา ถา้หากวา่สติปัญญาไม่แจ่มใสหรือร่างกายไม่ปกติเสียแลว้ ความลม้เหลวต่าง ๆ ก็จะบงัเกิด
ข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน 

ในตอนน้ีให้เรามาพิจารณาร่วมกนัถึงผลของความวิตกกงัวลท่ีมีต่อวิญญาณบา้งวา่เป็นอยา่งไร 
เรารู้ดีว่ามนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีชีวิตส่ิงเดียวในโลกท่ีสามารถรับรู้ มีความเขา้ใจและสามคัคีธรรมกบัพระเจา้
ได ้โดยทางพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ความสัมพนัธ์อนัน้ีอยูเ่หนือความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยต่์อ
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มนุษย ์เป็นฤทธ์ิอ านาจอนัมหศัจรรยท่ี์พระเจา้ประทานใหท้างพระคุณของพระองค ์อ านาจน้ีไดย้กฐานะ
ของมนุษยข้ึ์นสูงอยา่งไม่น่าเป็นไปได ้ส่ิงน้ีท าใหเ้รามีความปลาบปล้ืมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 

แต่ความสัมพนัธ์น้ีก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัความสะอาดบริสุทธ์ิภายในใจของมนุษยเ์ราดว้ย ถา้หากเรา
ปล่อยให้ความวิตกกงัวลเป็นเจา้เล่ห์รุกรานเขา้มาปลน้เอาความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเรากบัพระเจา้ไป 
มนัก็จะท าลายลา้งความไวว้างใจท่ีเรามีต่อพระเจา้ มนัจะขโมยเอาความรักของพระเจา้จากเราไปเสียส้ิน 

ถา้เราปล่อยให้ความวิตกกงัวลเดินขบวนพาเหรดเขา้มาทางประตูใจ ความสุข ความรัก ความ
ยนิดีก็จะติดปีกโบยบินออกไปทางหนา้ต่าง ความวิตกกงัวลมนัจะชิงเอาคุณค่าและความหมายของชีวิต
ไปเสียจากเรา นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีเศร้าสลดเหลือเกิน เราไม่น่าปล่อยให้เหตุการณ์ท านองน้ีเกิดข้ึนในชีวิต
ของเราเลย 



 12 

ธรรมชาติของมนุษย์ 

เราอาจกล่าวได้ว่า ความวิตกกังวลเป็นลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์มีหลายส่ิงในชีวิตของ
คนเราท่ีก่อเกิดความเป็นห่วงเป็นใยจนเกินขอบเขต ขณะอยูใ่นท่ามกลางสภาวะของสังคมท่ียุง่เหยิงและ
ผนัผวน เราไม่จ  าเป็นท่ีจะใชส้ติปัญญาอนัล ้าลึกพิสดารในการท่ีจะเขา้ใจถึงลกัษณะทัว่ไปของความวิตก
กงัวล ท่ีพูดอยู่เด๋ียวน้ีมิได้หมายความว่า เป็นการตดัสินความวิตกกงัวลนั้นผิดหรือถูก แต่เป็นการท า
ความเขา้ใจกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของพวกมนั 

ในทุกวนัน้ี เราตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ร้อยแปดพนัประการ เร่ืองปากเร่ืองทอ้งก็เป็นส่ิง
ส าคญั ผูท่ี้หาเชา้กินค ่า ก็มวัวุ่นอยู่กบัการประกอบอาชีพ เพื่อให้ไดเ้งินเพียงพอส าหรับครอบครัว เม่ือ
เกิดการชะงกังนั หรือตอ้งออกจากงาน หรือค่าครองชีพถีบตวัสูงข้ึน แน่นอนท่ีสุดผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ก็จะตอ้งหวัน่วติกต่อเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ส่วนผูค้นท่ีอยูแ่วดลอ้มเรานั้นเล่า ก็ก าลงัประสบกบัปัญหาเช่นเดียวกนั เพื่อนขา้ง ๆ บา้นไดรั้บ
บาดเจ็บเน่ืองจากเกิดอุบติัเหตุ เพื่อนอีกคนหน่ึงก็ก าลงัลม้หมอนนอนเส่ือ บางคนเกิดโรคร้ายยงัผลให้
กลายเป็นคนพิกลพิการไปตลอดชีวติ 

เราทุกคนทราบดีวา่ เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นตวัก่อใหเ้กิดความเศร้าสลดไดง่้ายท่ีสุด! 
การเจ็บไขไ้ดป่้วยนั้น เป็นสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีน าไปสู่ความวิตกกงัวลได ้ในขณะท่ี

เราด ารงชีวิตอยู่ในเรือนร่างอนัน่าพิศวงน้ี มกัจะเจ็บป่วยอยู่บ่อย ๆ เม่ือมีพลเมืองเพิ่มข้ึน โรงพยาบาล
และหลุมฝังศพกเ็พิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั คลีนิคต่าง ๆ เต็มลน้ไปดว้ยคนไข ้ร้ายขายยามีอยูท่ ัว่ทุกมุมเมือง 
น่ีเป็นส่ิงพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ ความวติกกงัวลนั้นมนัก าลงัท าลายมวลมนุษยชาติลงทุก ๆ วนั 

อารมณ์ตึงเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีน าไปสู่ความวิตกกงัวลใจได ้ท่านท่ีเป็นพ่อ-แม่คนก็มี
ความตอ้งการใหลู้ก ๆ ของตนประพฤติตวัเป็นคนดี พอ่บา้นก็พยายามหางานท าท่ีดีกวา่และไดเ้งินเดือน
สูงกว่า เพื่อจะน าความสุขสบายมาสู่ครอบครัว และจะตอ้งผจญกบัปัญหานานาประการในแต่ละวนั 
อารมณ์ท่ีเกิดจากปัญหาเหล่าน้ีน าไปสู่การเป็นโรคประสาทไดง่้ายมาก 

ก่อนอ่ืนขอเรียนช้ีแจงท่านผูอ่้านวา่ โปรดอย่าเขา้ใจผิดคิดวา่ เราไม่จ  าเป็นตอ้งห่วงใยถึงปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การท่ีคิดเช่นน้ีก็ไม่เป็นการถูกตอ้งอีกเช่นกนั มีความห่วงใยอยู ่2 ลกัษณะดว้ยกนั 

ประการแรก เราน่าจะเรียกลกัษณะน้ีวา่ ความเป็นห่วงหรือความสนใจอยา่งจริงจงัมากกวา่ 
ประการท่ีสอง เป็นความห่วงใยท่ีเกินขอบเขต เราจึงเรียกวา่ “ความวติกกงัวล” 
ความวิตกกังวลจะส าแดงออกมาในรูปของความกลัว ความกลัวน้ีมันจะเกาะกินใจอยู่

ตลอดเวลา กลวัไอโ้น่นกลวัไอน่ี้ กลวัว่าปัญหาเหล่าน้ีท่ีก าลงัเผชิญอยู่จะทรุดแย่ลงเร่ือย แบบน้ีนบัว่า
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เป็นความห่วงใยท่ีไม่ถูกตอ้ง ความเป็นห่วงท่ีแทจ้ริงนั้น จะช่วยใหเ้ราเผชิญกบัปัญหาความทุกขย์ากดว้ย
ความสงบเยอืกเยน็ ใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหา 

ส่วนความวติกกงัวลนั้น ท าใหเ้ราคิดสรุปเหตุการณ์ทนัทีวา่ “ไม่มีทาง” “หมดหวงั” โดยท่ีไม่ได้
ใคร่ครวญถึงปัญหานั้นอยา่งรอบคอบเลย 

เรามองเห็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยขจดัความวติกกงัวลใหอ้อกไปจากจิตใจได ้ถึงแมว้า่มนัจะเกาะติด
เราแนบแน่นชนิดเขา้กระดูกด าแลว้ก็ตาม 
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วธีิการของมนุษย์ 

ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหา “ความวิตกกงัวล” ต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกนัว่า ความ
วิตกกงัวลเป็นปัญหาส าคญัและอนัตรายมาก ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาจึงเป็นเร่ืองใหญ่โตและเอิกเกริก
พอสมควร เคยมีผูรู้้หลายท่านไดพ้ยายามคิดคน้หาวธีิแกไ้ข ซ่ึงเช่ือกนัวา่จะบรรลุผลส าเร็จ 

มีคนจ านวนมากท่ีตอ้งเขา้พบแพทยใ์นโรงพยาบาลและแพทยก์็ไดจ่้ายยาระงบัประสาทให้ เพื่อ
คนไขจ้ะมีอาการสงบ ซ่ึงก็ใชไ้ดผ้ลเฉพาะบางรายเท่านั้น ส าหรับบางคนแลว้ยาระงบัประสาทไม่ไดช่้วย
อะไรเขาเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะสมมุตติฐานของโรคท่ีแทจ้ริงนั้นยงัไม่ไดรั้บการบ าบดั เพราะโรคน้ีเกิดข้ึน
จากความตึงเครียดทางดา้นจิตใจ 

นกัจิตวิทยาเองก็ไดค้น้ควา้ศึกษาเร่ืองของจิตใจ และไดพ้ยายามจะรักษาโรคน้ีโดยใช้วิธีการท่ี
คน้พบใหม่ ๆ และไดแ้ยกแยะอุปสรรคทางดา้นจิตใจท่ีเขาเช่ือวา่เป็นรากเง่าของปัญหา บางคนก็ประสบ
ความส าเร็จ แต่บางคนก็ตอ้งพบกบัความลม้เหลวอยา่งไม่เป็นท่า 

นกัศาสนาหลายท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าวา่ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการเผชิญกบัปัญหาท่ีเป็นตน้เหตุท าให้
เกิดความเศร้าหมองก็คือ ให้ถือเสียว่า ส่ิงนั้น “ไม่มีตวัตน” โดยบอกกับตวัเองว่า “ตวัปัญหาไม่มี” 
วิธีการเช่นน้ีใชเ้พื่อปฏิเสธต่อความเป็นจริงอนัเป็นตวัสาเหตุของปัญหา ให้ถือเสมือนว่า “ส่ิงนั้นไม่มี” 
“ส่ิงน้ีไม่มี” “มนัไม่ไดเ้กิดข้ึนเลย” 

นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้ามาก ปัญหาความทุกข์ยากนั้นก็ยงัอยู่ไม่หายไปไหน ถึงแมว้่าเขาจะ
พยายามบงัคบัสมองไม่ใหคิ้ดจนสมองแทบจะระเบิด ก็หาไดเ้ปล่ียนแปลงหรือลบลา้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ วิธี
แบบน้ีจึงไร้ผลโดยส้ินเชิง 

นอกนั้นยงัมีคนอีกจ านวนมิใช่นอ้ยท่ีชอบปลอบใจตนเองอยูเ่สมอในส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัความ
เป็นจริง คือเขาจะพร ่ าบอกตวัเองเป็นร้อยหนพนัหนวา่ “ไม่มีปัญหา...ไม่มีปัญหา” เม่ือคิดถึงปัญหาก็รีบ
ลา้งมนัออกเสีย น่ีเป็นวิธีการลา้งสมองแบบอตัโนมติัอยา่งหน่ึง ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ความวิตกกงัวลยงัคงอยู่
เหมือนเดิม ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงแต่ประการใด 

บางคนยิ่งเหลวไหลไปใหญ่คือ เขามีความรู้สึกเหมือนวา่ ความวิตกกงัวลจะเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวติเขาไม่มีทางใดท่ีขจดัมนัได ้เขาตอ้งพบกบัความกลดักลุม้หวัเสียอยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะเป็นเร่ืองเล็ก
เร่ืองใหญ่ ผลท่ีปรากฏออกมาคือ เขากลายเป็นคนหมดอาลยัตายอยากในชีวิต และท าให้ความยาวของ
อายหุดสั้นเขา้และตอ้งเสียชีวติก่อนจะถึงเวลาอนัสมควร 

บางคนบอกวา่ แทจ้ริงแลว้การท่ีเราพยายามจะหลุดพน้จากการเป็นทาสของความวิตกกงัวลนั้น
เป็นส่ิงท่ีดีเลิศเรากระท าได้โดยไปท่ีเงียบสงดั เช่นในป่าหรือในอารามท่ีมีก าแพงหนาทึบ และบอก
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ต่อไปอีกว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็ปล่อยให้มันเกิดต่อไป ความวิตกกังวลไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรถ้าท่าน
พยายามท าตามวธีิน้ีอยา่งดีท่ีสุด เราก็เช่ือวา่คงจะช่วยไดบ้า้งเหมือนกนั 

แต่ว่า เม่ือเขากลบัเขา้มาเผชิญกบัความวุ่นวายของสังคมในเมืองอีก ความวิตกกงัวลก็กลบัเขา้
มาเหมือนเดิม ถา้จะใหพ้น้จริง ๆ แลว้ เขาจะตอ้งตดัขาดจากสังคมอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงมีนอ้ยคนท่ีจะท าได ้

มีข่าวดีส าหรับท่าน! 
มีวธีิเอาชนะความวติกกงัวลอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงดีกวา่วธีิท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมด วิธีใหม่น้ีจะช่วยให้

ท่านหลุดพน้จากความวติกกงัวลไดอ้ยา่งเด็ดขาด น่ีเป็นการทรงช่วยจากสวรรคโ์ดยตรงเป็นวิธีการรักษา
ดา้นจิตวญิญาณ หลายคนไดเ้คยน าไปลองปฏิบติัดูแลว้ ปรากฏวา่ไดผ้ลเกินความคาดหมาย ใครก็ตามท่ี
อยากจะทราบวา่ พระเจา้ทรงสามารถก าจดัความวิตกกงัวลไดจ้ริงหรือไม่ ท่านสามารถท่ีจะพิสูจน์ได้
ดว้ยตนเอง 

เราจะอธิบายเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนในตอนต่อไป 
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จ าเป็นต้องมคีวามวติกกงัวล 

“ความวิตกกังวล” เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต้องมีโดยเฉพาะในตวัของผูท่ี้ยงัไม่ได้รับความรอดฝ่าย
วิญญาณ ทั้งน้ีเพราะเขาเป็นคนบาปและไม่เคยไดรั้บการไถ่โทษและการเปล่ียนแปลงชีวิตใหม่ เขาไม่
เคยรับเอาอ านาจของพระเจา้เขา้สู่ชีวิต ดงันั้นความวิตกกงัวลจึงเป็นส่ิงธรรมดาในชีวิตของเขา และเม่ือ
สะสมไวน้าน ๆ เขา้ก็เป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงได ้

ในตอนน้ีขอให้เรามาพิจารณาฐานะของผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าว
วา่ “ทุกคนเป็นคนบาป” ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาเดิม เขาไม่มีทางท่ีจะหลีกเล่ียงเสียจาก
กองมรดกแห่งความบาปน้ีได ้มนุษยทุ์กชาติ-ภาษาทัว่โลกท่ียงัไม่ไดรั้บการไถ่ก็ตกอยูภ่ายใตค้  าแช่งสาป
อนัน้ี (ดูพระธรรมโรม 5:12) 

บาปเป็นจุดเร่ิมตน้ แลว้ก็ติดตามมาดว้ยความคิดผิด ค าพูดผิด บาปคือส่ิงท่ีขดัต่อพระประสงค์
อนัดีเลิศของพระเจา้ ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะเป็นท่ีชอบในสายตาของมนุษยแ์ต่ถา้ขดัต่อพระประสงคข์องพระ
เจา้แลว้ ยอ่มถือไดว้า่เป็น “บาป” ทั้งส้ิน 

บาปเป็นเร่ืองท่ีลึกซ้ึงและยากแก่การเขา้ใจมาก พระวจนะของพระเจา้บอกต่อไปอีกวา่ “ค่าจา้ง
ของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ถา้เรายอ้นกลบัถึงเร่ืองสวนเอเดนก็จะพบวา่ อาดามเป็นตน้เหตุ
ของความบาปเป็นคนแรก เม่ืออาดามไม่ยอมเช่ือฟังพระเจา้เขาก็ไดต้กอยูใ่นความบาป และความบาปได้
น าไปถึง “ความตาย” ตายในท่ีน้ีหมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณ ซ่ึงเป็นการตดัขาดจากพระเจา้โดยตรง 
ดงันั้นอาดามและพวกลูกหลานของเขาในทุกวนัน้ีจึงด าเนินชีวิตตามชอบใจของตนเองและพวกเขามี
ชีวติเพียงฝ่ายร่างกายเท่านั้น ส่วนจิตวญิญาณไดต้ายเสียแลว้ 

มนุษยจ์ะด าเนินชีวิตตามใจของตวัเองอยู่อย่างน้ีจนกว่าการพิพากษาอนัน่ากลัวจะมาถึงใน
อนาคต เม่ือถึงเวลานั้นพระเจา้จะทรงเป็นผูต้ดัสินการดีหรือการชัว่ท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าลงไป หากแมน้วา่
มนุษยไ์ม่ยอมรับเอาการอภยัโทษจากพระเยซูคริสต ์นรกเท่านั้นท่ีจะคอยท่าในวนัพิพากษา 

ตวัการส าคญัในการก่อกวนมนุษยอี์กอย่างหน่ึงก็คือ “พญามาร” หรือ “ซาตาน” มนัเป็นศตัรู
หมายเลยหน่ึงของพระเจา้และมนัพยายามจะลวงให้มนุษยท์ั้งโลกคิดวา่ “พญามารไม่มีจริง” แต่แทจ้ริง
แลว้แผนการของมนัก็คือ ท าใหค้นบาปละเลยและไม่สนใจในตวัของมนั (ดู 2 โครินธ์ 4:4) มนัพยายาม
ท าให้คนบาปลืมฐานะของตนเองซ่ึงจะตอ้งพินาศ พญามารก าลงัท าลายมนุษยใ์นปัจจุบนัเหมือนเคย
ท าลายอาดามกบัฮาวามาแลว้ในอดีต มนัไดก้ระซิบท่ีขา้ง ๆ หูของมนุษยว์่า พระเจา้ทรงเมตตากรุณา
อยา่งมากมาย พระองคก์็จะไม่ลงโทษผูท่ี้ปล่อยตวัเหลิงกบัความบาป 
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การกระท าของพญามารขดัต่อหลกัความจริงในพระวจนะของพระเจา้และค าพยานของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงไดส้ั่งสอนตกัเตือนให้มวลมนุษยต์ระหนกัถึงสภาพของตนเองท่ีไดห้ลงไปจากทาง
ของพระเจา้ พระวจนะและพระวิญญาณของพระองคไ์ดบ้อกถึงการเช่ือและไวว้างใจในพระคริสตเ์พื่อ
จะรับการไถ่โทษบาป 

มนุษยทุ์กคนควรจะให้ความสนใจต  อเร่ืองดงักล่าวน้ีให้มาก จะเป็นการดีอยู่ไม่น้อยถา้หาก
ท่านจะวิตกกงัวลใจต  อเร่ืองน้ี และเสาะแสวงหาจนกว่าจะไดรั้บค าตอบท่ีดีท่ีสุด และนัน่เองท่านจะ
ไดรั้บความสงบสุขในจิตใจอยา่งหาท่ีเปรียบมิไดเ้ลย 
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น่ีคอืค าตอบ 

ขณะน้ีท่านก าลงัมีความวติกกงัวลใจอยูห่รือ? 
หรือก าลงัร้อนรุ่มดว้ยปัญหานานาประการ? พระเจา้ทรงมีค าตอบส าหรับเร่ืองน้ี ถา้หากวา่ท่าน

ยงัไม่ได้เป็นคริสเตียน ส่ิงแรกท่ีท่านจะต้องกระท าคือ อธิษฐานสารภาพต่อพระเยซูคริสต์ ขอให้
พระองคท์รงยกโทษให ้พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงชีวติของท่านอยา่งอศัจรรยท่ี์สุด 

เคยมีคนจ านวนไม่น้อยท่ีเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียน บางคนเช่ือว่า คริสเตียนคือคนท่ี
เปล่ียนการนบัถือศาสนา เป็นคนดี ไม่ป่าเถ่ือน บ าเพญ็กุศลอยูเ่นืองนิจ ช่วยสังคมอยา่งมากมาย แทจ้ริง
แล้วการกระท าเหล่าน้ีมิได้เป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกว่า เขารอดพน้จากความผิดบาปแล้ว พระเจ้า
ทอดพระเนตรไม่เหมือนมนุษยม์องดู พระเจา้ทอดพระเนตรท่ีจิตใจ ถา้เขาไม่ไดส้ารภาพกลบัใจเสียใหม่ 
รับเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด เขาก็ตอ้งถูกพิพากษาเหมือนกบัคนบาปทัว่ไป 

การรอดพน้จากบาปท่ีแทจ้ริงนั้น เป็นมาโดยพระคุณของพระเจา้ มิใช่การพยายามของมนุษย์
เอง พระคุณนั้นมีความหมายวา่ “มนุษยไ์ดรั้บส่ิงท่ีไม่สมควรจะไดรั้บ” พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกวา่ 
พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ในขณะท่ีมนุษย์เป็นบาป พระคริสต์ได้ทรง
ส้ินพระชนมเ์พื่อเรา 

พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมาวายพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษยท์ั้งปวงท่ียอม
เช่ือพึ่งในพระองค ์การส้ินพระชนมข์องพระองคเ์ป็นเหตุท าใหม้นุษยไ์ดก้ลบัคืนดีกนักบัพระเจา้ (ดูเอเฟ
ซสั 2:8-9) 

น่ีเป็นข่าวอนัประเสริฐส าหรับคนในยุคใหม่น้ี ท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัอนัตรายท่ีจะมาถึงในไม่ชา้
น้ี ถา้ท่านเปิดจิตใจของท่านออก แลว้อญัเชิญพระเยซูคริสต์เขา้มาสถิตในใจ ท่านก็จะไดก้ลบัคืนดีกนั
กบัพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง (ดูยอห์น 3:16-18)  

เม่ือท่านไดต้อ้นรับเอาพระเยซูคริสตด์ว้ยความจริงใจแลว้ พระเจา้ก็จะประทานชีวิตใหม่ให้แก่
ท่าน เป็นชีวิตใหม่ท่ีน่าท่ึงและอศัจรรยท่ี์สุด เป็นชีวิตท่ีไม่มีวนัสูญส้ินถึงแมว้่าโลกน้ีจะแตกสลายไป 
ชีวตินิรันดร์ฝ่ายจิตวญิญาณของท่านก็ยงัคงอยูต่่อไป และท่านก็จะไดต้ราประทบัวา่เป็นราชทูตของพระ
เยซูคริสต ์

ส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้ จะเกิดข้ึนในชัว่เวลาเพียงพริบตาเดียว เร็วมาก เร็วกวา่การท่ีท่านใชเ้วลาอ่าน
หนงัสือตอนน้ีเสียอีก 

ท่านอาจจะถามวา่ “แลว้จะรับเอาพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร?” 
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ค าตอบก็คือ “ง่ายมาก ....เพียงแต่หาสถานท่ีเงียบ ๆ สักแห่งหน่ึง เปิดจิตใจออกต่อเฉพาะพระ
พกัตร์พระเจา้สารภาพต่อพระองค์ว่า ท่านเป็นคนบาป ไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้ จากนั้นก็
ขอให้พระองคเ์สด็จเขา้มาสู่จิตใจของท่าน เป็นพระผูช่้วยให้รอด แลว้จงเช่ือและวางใจอยา่งหมดหวัใจ 
พระองคจ์ะช่วยท่านให้พน้จากความบาป ความตาย และบึงไฟนรก ตามท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไวใ้นพระ
คมัภีร์ (ดู 1 ยอห์น 1:9, ยอห์น 1:12) 
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คริสเตียนเป็นเหมอืนกนัหรือ? 

มีเร่ืองท่ีน่าสลดบังเกิดข้ึน แต่ทว่าเป็นความจริงกล่าวคือ มีคนเป็นจ านวนมากท่ีได้รับ
ประสบการณ์จากพระเจา้ในการบงัเกิดใหม่แลว้ และได้รับการอภยัโทษดว้ยพระโลหิตของพระเยซู
คริสต์เจา้แล้ว แต่ยงัคงมีความ “กระวนกระวายใจและวิตกกงัวลอยู่” เขาไม่สามารถท่ีจะสลดัส่ิงน้ีให้
ออกจากชีวติของเขาได ้

เป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกประหลาดมากท่ีคริสเตียนบางคน เขามีความวิตกกงัวลแต่เฉพาะปัญหาท่ี
ใหญ่ ๆ เท่านั้น ส่วนปัญหาเล็กเขายอมไวว้างใจในพระเจา้ แต่เม่ือปัญหาเล็ก ๆ ไดข้ยายขอบเขตลุกลาม
กลายเป็นปัญหา “ใหญ่” เขาก็เร่ิมไม่ยอมไวว้างใจในพระเจา้ เขาไม่เช่ือในพระปรีชาสามารถไม่เช่ือใน
ฤทธ์ิอ านาจและพระสติปัญญาของพระเจา้วา่จะสามารถขจดัปัดเป่าปัญหานั้น ๆ ใหผ้า่นพน้ไปได ้

คริสเตียนส่วนมากมกัจะมีความช่ืนชมยินดีกบัเสรีภาพท่ีพระเจา้ประทานให้ เขาหลุดพน้จาก
ความบาป หลุดพน้จากจิตส านึกท่ีคอยฟ้องในอดีต เขามอบกายถวายชีวิตไวใ้นอุง้พระหตัถ์ของพระเจา้
ดว้ยความมัน่ใจอยา่งเตม็เป่ียมเขารู้วา่เม่ือบั้นปลายของชีวติมาถึง เขาก็จะไดไ้ปสู่สวรรค ์

แต่เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการช าระหน้ีสินท่ีคัง่คา้งอยูห่รือวา่มีเพื่อนสนิทมิตรสหายคนหน่ึงคนใด
เกิดอุบติัเหตุอยา่งร้ายแรง ก็ดูเหมือนวา่ เขาก็ไม่สามารถท่ีจะไวว้างใจพระเจา้ต่อไปได ้และแลว้เขาก็ตอ้ง
ตกเป็นทาสของความวติกกงัวลอีกคร้ังหน่ึง 

คริสเตียนท่ีมีชีวิตเต็มไปดว้ยความวิตกกงัวลนั้น จะเป็นพยานท่ีดีเพื่อพระคริสต์ไม่ได ้เพราะ
ผูค้นท่ีอยูร่อบ ๆ ก าลงัคอยจอ้งมองดูชีวติของเขาอยู ่พวกเพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว
ก าลงัจบัตาดูอยูว่า่ ชีวิตคริสเตียนของเขานั้นข้ึนอยู่กบัอะไร การเป็นพยานของเขาจะไม่ประทบัใจมาก
เท่าไหร่ ถา้ชีวติของเขาด าเนินไปอยา่งราบเรียบไม่มีปัญหา แต่มีความสุข ความมัน่คง มีสุขภาพดี มีเงิน
ฝากในธนาคาร มีงานดีท า มีครอบครัวท่ีน่าพึงพอใจ 

ถา้เป็นแบบน้ี ใคร ๆ ก็ไม่วติกกงัวลได ้เพราะมีความสุขลน้เหลือ! 
แต่เม่ือความทุกข์ยากล าบากมาถึงชีวิต และมีศตัรูคอยปองร้ายอยู่รอบขา้ง เม่ือมีปัญหาต่าง ๆ 

ประดงัเขา้มาสุมกนักองโตเท่าภูเขา เม่ือนั้นแหละชาวโลกทั้งหลายจะคอยเฝ้ามองดูปฏิกิริยาของคริส
เตียนว่า ผูท่ี้ประกาศตวัว่ามีพระบิดาผูเ้ป็นเจา้เหนือฟ้าสวรรค์จะหมดหวงัหรือเปล่า? จะจนตรอกหรือ
เปล่า? เขาจะคอยดูว่าความโชคร้ายน้ีจะท าให้คริสเตียนหมดมานะและท้อแท้ใจหรือเปล่า? ดูซิว่า
คริสตศาสนานั้นเท่ียงแทห้รือไม่ และพระเจา้จะช่วยไดจ้ริงไหม? 

เป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายอย่างมาก เม่ือเราไดพ้บว่า มีคริสเตียนบางคนมีจิตใจวิตกกงัวลไปเสียทุก
อยา่ง เขาเป็นคนใจร้อนและหวัเสียอยูเ่สมอ เอะอะโวยวายไปเสียหมดทุกอยา่ง วนัแลว้วนัเล่าเขาเฝ้าแต่
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กลวัว่าส่ิงอปัมงคลทั้งหลายจะมาถึงชีวิตของเขา เขาขาดความมัน่ใจในพระเจา้เขานึกไม่ถึงวา่พระองค์
ทรงห่วงใยชีวิตของเขามากกว่าท่ีเขาห่วงชีวิตของเขาเองเสียอีก การด าเนินชีวิตของเขาในแต่ละวนั
เหมือนกบัวา่ เขามิไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้ ช่างเป็นส่ิงท่ีน่าสลดใจอะไรเช่นน้ี! 

ท่านอาจจะถามว่าเร่ืองเช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัคริสเตียนใหม่เท่านั้นหรือ? เปล่าเลย...บางคน
เป็นคริสเตียนมานานหลายปีแลว้ก็ยงัขาดความเช่ือเหมือนกนั ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะเขาลม้เหลวในการ
ท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะวางใจในพระเจา้ หลายปีผ่านไปความลม้เหลวนั้นก็เป็นเหมือน “ดินพอกหางหมู” จน
กลายเป็นนิสัยวติกกงัวลไม่เวน้แต่ละวนั 
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ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน? 

เราตอ้งยอมรับวา่ อนันิสัยของมนุษยเ์รานั้นชอบลอกเลียนแบบกนั คริสเตียนก็เช่นเดียวกนัชอบ
ตามอย่างคนอ่ืน บางคร้ังเขาไม่มีความกระวนกระวายใจ แต่เพราะเห็นคนอ่ืนมี เขาก็พลอยมีไปด้วย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัเพื่อนท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน ความวิตกกงัวลนั้นเป็นโรคท่ีติดต่อไดง่้ายชนิดหน่ึง 
ถา้คริสเตียนไม่ไดต้ั้งใจฝึกฝนจิตวิญญาณอย่างแทจ้ริง ตามท่ีพระเจา้ก าหนดเอาไวแ้ลว้ เขาก็จะพบแต่
ความหมดหวงั ทอ้แทใ้จ เสมือนหน่ึงคนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้มาก่อนเลย 

คริสเตียนบางคนไม่ค่อยจะยอมคิดถึงความห่วงใยของพระเจา้ท่ีมีต่อตวัของเขา เขาลืมตระหนกั
ถึงแผนการอนัดีเลิศของพระองค์ในอนัท่ีจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาในทุก ๆ ด้านของชีวิต ทางท่ี
ถูกตอ้งก็คือเขาจะตอ้งหนัความสนใจมาสู่พระวจนะของพระองค ์เขาจะตอ้งเรียนรู้ถึงฤทธ์ิอ านาจและ
ความรักของพระองค์ มีความจริงท่ีลึกซ้ึงอยู่ประการหน่ึงคือ ถา้พระเจา้ละเลยหรือไม่เอาใจใส่ต่อผูท่ี้
พระองคท์รงไถ่ไว ้พระนามของพระองคก์็จะเส่ือมเสียมาก และพระองคจ์ะตอ้งเสียพระเกียรติมากกวา่
ความเสียหายของเรา อยา่งชนิดท่ีวา่หาท่ีเปรียบมิไดเ้ลย 

ผูท่ี้เช่ือพระเจ้าหลายคนไม่ได้ระมัดระวงัในการด าเนินชีวิตเท่าท่ีควร บางคนด ารงชีวิต
เหมือนกบัชาวโลกกล่าวคือ มุ่งหวงัแต่ทรัพยส์มบติัส่ิงของในโลกน้ี แต่พระคมัภีร์ได้เตือนว่า โลกน้ี
ไม่ใช่บา้นถาวรของเรา เราเป็นเหมือนแขกเมืองท่ีแวะพกัชัว่คราวเท่านั้น เหมือนอบัราฮาม “ท่ีไดเ้ฝ้าคอย
นครท่ีตั้งบนรากฐานท่ีพระเจา้ทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผูส้ร้าง” (ดู ฮีบรู 11:10) เพราะฉะนั้น คริส
เตียนซ่ึงไม่ควรมุ่งหวงัในความสะดวกสบายในโลกน้ีจนเกินไป พวกเราจะตอ้งรู้วา่ ชีวิตไม่ไดห้มายถึง
ความราบร่ืนปกติสุขเท่านั้น และหนทางชีวิตก็มิใช่ “โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ” เสมอไป เราควรจะ
เตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเพื่อเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และเราจะตอ้งเขา้ใจวา่ ความทุกขย์ากล าบากท่ี
มาถึงชีวติของเรานั้น มิไดห้มายความวา่ พระเจา้ทรงลืมเราหรือไม่สนใจใยดีในตวัเรา แต่พระองคมี์เวลา
ของพระองค ์

พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้เน้นขอ้ความท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ผูท่ี้เช่ือพระองค์จ  าเป็น
จะตอ้งพบกบัความทุกขย์ากล าบาก (ดู ยอห์น 3:12) และผลท่ีเกิดจากความทุกขล์ าบากก็คือ ความหนกั
แน่น อดทนและแข็งแรงพระเจา้ทรงอนุญาตให้มีการทดสอบเกิดข้ึนกบัคริสเตียน มิใช่เพื่อท าลายให้
ยอ่ยยบั แต่เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราให้แข็งแกร่งประดุจหินผา และเม่ือนั้นเราก็จะยืนอยู่อย่าง
คนเหนือโลก 
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ศตัรูตวัส าคญัของคริสเตียนคือ “พญามารซาตาน” มีคริสเตียนหลายคนไดพ้ยายามลดความน่า
กลวัของมนัลงไปโดยคิดวา่ ซาตานไม่มีอนัตราย แต่แทท่ี้จริงแลว้มนัเป็นคู่ปรปักษท่ี์น่าสพรึงกลวัท่ีสุด 
ขออยา่ใหเ้ราประเมินค่าอ านาจของซาตานต ่าเกินไป (ดู 1 เปโตร 5:8) 

อนัท่ีจริงแลว้ ปัญหาความทุกขย์ากล าบาก การทดสอบท่ีเกิดข้ึนแก่คริสเตียนนั้น พระเจา้มิไดมี้
พระประสงคใ์หเ้ราเกิดความวติกกงัวลแมแ้ต่นอ้ย แต่พระองคต์อ้งการสอนให้เราไดรู้้จกัในการท่ีจะเช่ือ
พึ่งและวางใจในพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว เราจะมีชยัชนะต่อปัญหาความวิตกกงัวลไดอ้ยา่งเด็ดขาด ถา้เรา
ท าตามกติกาของพระเจา้ 

และเม่ือนั้น คนทั้งปวงจะมองเห็นเราเป็นคนเหนือโลก 
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คริสเตียนกบัความวติกกงัวล 

พระเจา้ทรงเส่ือมเสียพระเกียรติอยา่งมากมาย เม่ือบรรดาบุตรของพระองคมี์ความวิตกกงัวลใจ
ทุกข์ใจไม่มีสันติสุขท่ีแทจ้ริง ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร ถา้ลูก ๆ ท่ีท่านรักและทนุถนอมมานั้นไม่มี
ความเช่ือและไวว้างใจในตวัของท่าน ทั้ง ๆ ท่ีท่านก็ไดพ้ยายามหาเงินมาเล้ียงดูอยา่งดี แต่ลูกก็ยงัวิ่งเตน้
เอะอะวุน่วายและมีจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยความหวาดกลวั เม่ือท่านถามลูกวา่ ท าไมถึงเป็นเช่นน้ีเด็กก็ตอบวา่ 
เขาก าลงัวิตกว่าอาหารจะไม่มีกิน เส้ือผ่าจะไม่มีนุ่งห่ม ท่ีจะไม่มีอาศยั ท่านจะมีความสะเทือนใจมาก
เท่าใด ถา้ลูกขาดความมัน่ใจในความสามารถของท่าน ท่านมีความรู้สึกฉนัใด พระเจา้ก็ทรงรู้สึกฉนันั้น 
พระองคท์รงรู้สึกสะเทือนพระทยัมาก เม่ือบรรดาคริสเตียนขาดความไวว้างใจในพระองค์ 

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ความวิตกกงัวลนั้นเป็นภยัร้อนแรงต่อชีวิตของคริสเตียน ตามปกติ
แลว้คริสเตียจะเป็นผูท่ี้มีอชัฌาสัยไม่ตรีอนัดี มีจิตใจร่าเริงเบิกบานยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่ป็นนิจ แต่ส่ิงเหล่าน้ี
จะแปรเปล่ียนไปถา้เจา้ความวิตกกงัวลไดเ้ขา้มาครอบง าชีวิตของเขา ความสงบสุขในจิตใจก็จะค่อย ๆ 
มลายไป เขาก็จะเร่ิมปล่อยตวัปล่อยใจใหค้วามกระวนกระวายใจเขา้มาเป็นเจา้เหนือชีวิตแลว้ก็จะมีความ
หวาดกลวัเป็นเพื่อนอยูต่ลอดทั้งวนั 

เม่ือเป็นเช่นน้ีเสียแลว้ คริสเตียนจะเป็นพยานท่ีดีไดอ้ยา่งไร? เราไม่สามารถท่ีจะพูดให้คนอ่ืน
ฟังถึงเร่ืองความรัก ความเอาใจใส่ สันติสุขและความช่ืนชมยินดีของพระคริสต ์เพราะเราไม่เคยส าแดง
ส่ิงเหล่าน้ีออกมาให้ประจกัษเ์ลย คริสเตียนท่ีมีแต่ความวิตกกงัวลนั้น เป็นอุปสรรคขดัขวางมิให้คนเขา้
มาถึงความรอดดว้ย เราจะต่อวา่คนท่ีไม่ยอมรับเช่ือไม่ไดเ้ลย เพราะเขาจะศอกกลบัเอาวา่ “ถา้ชีวิตคริส
เตียนเป็นแบบน้ีฉนัไม่ตอ้งการ” 

ความวติกกงัวลจะลดลงไดม้าก ถา้เราจะตระหนกัถึงบ าเหน็จหรือรางวลัท่ีจะไดรั้บจากพระเจา้ 
อนับ าเหน็จหรือรางวลัน้ีแตกต่างจากความรอด ความรอดนั้นใคร ๆ ก็สามารถท่ีจะรับเอาได ้เพราะเป็น
ของประทานโดยพระคุณของพระเจา้ คนท่ีรู้ตวัวา่เป็นคนบาป ยอมกลบัใจรับเอาพระเยซูคริสต ์ก็รับเอา
ความรอดได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน แต่บ าเหน็จหรือรางวลัเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไว้
ใหผู้รั้บใชข้องพระองคท่ี์ซ่ือสัตยสุ์จริตด าเนินชีวติกบัพระองคด์ว้ยความรัก (1 โครินธ์ 3:8) 

เราจะไม่สามารถปรนนิบติัรับใช ้พระเจา้อย่างมีประสิทธิภาพได ้ถา้ชีวิตของเรายงัเต็มไปดว้ย
ความกลวัท่ีไร้เหตุและผล ใยสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้ขาดสะบั้นลง ความคิดก็เศร้าหมอง เพราะ
ถูกครอบง าดว้ยความหวาดระแวง 

ความวิตกกงัวลท่ีโง่เขลาและไร้สาระน้ี เป็นอาวุธท่ีคมกริบและมีประสิทธิภาพชั้นหน่ึงของ
พญามารซ่ึงจะฟาดฟันใหเ้ราท าผดิต่อพระประสงคข์องพระเจา้ได ้และพระราชกิจของพระองคก์็จะตอ้ง
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ชะงกังนั เพราะบรรดาบุตรของพระองคก์ลายเป็นคนทอ้แท ้หมดอาลยัตายอยากในชีวิต ความเสียหาย
ไดเ้กิดข้ึนมากมายจนนบัไม่ถว้น 

นบัวา่เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้าท่ีสุด ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ ความวติกกงัวลนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นชีวิตของผูท่ี้
เช่ือ เท่าท่ีมนัอยูไ่ดก้็เพราะ เราไม่รู้จกัวธีิขจดัปัดเป่านัน่เอง 
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จะท าอย่างไรด?ี 

เราไดท้ราบแลว้ว่า โทษของความวิตกกงัวลนั้นมีมากมายเกินท่ีจะคณานบัได ้นอกเหนือจาก
ปัญหาดงักล่าวแล้วส่วนลึกภายในจิตใจของผูเ้ช่ือพระเจา้ก็จะมีความเสียใจอย่างสุดซ้ึงในส่ิงท่ีเขาได้
กระท าผดิพลาดไป และเขาก็พยายามท่ีจะแกไ้ข แต่ทวา่บางคร้ังปัญหาเก่าก็ยงัไม่ทนัแกไ้ขปัญหาใหม่ก็
ทบัถมเข้ามา มวัวุ่นวายอยู่กับส่ิงท่ีไร้สาระ ในท่ีสุดชีวิตก็ค่อย ๆ เส่ือมลง ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจะท า
อยา่งไรดี? 

ร่างกายกับจิตใจของมนุษยเ์รานั้นมีความเก่ียวพนัใกล้ชิดกนัมาก เม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้รับ
ความกระทบกระเทือน อีกฝ่ายหน่ึงก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ระบบประสาทอัน
ละเอียดอ่อนของเรานั้นถ้าหากได้รับความผิดหวงัอย่างรุนแรง ก็จะเกิดการ “ลัดวงจร” ข้ึนซ่ึงเป็น
อนัตรายอยา่งมาก ผลท่ีปรากฏออกมาคือ “สมองลา้” แพทยต์อ้งให้ยาระงบัประสาท ถา้เป็นการเจ็บป่วย
ทางร่างกายธรรมดาหมอก็อาจจะให้ยารักษาได ้แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัจิตใจหรือจิตวิญญาณ ต่อให้ยาเทวดา
ก็รักษาไม่หาย! 

โรคฝ่ายจิตวญิญาณก็ตอ้งบ าบดัรักษาทางจิตวิญญาณ ถา้รักษาไม่ถูกจุดก็จะท าให้เป็นโรคด้ือยา
ไดง่้าย ขอใหท้่านเขา้ใจวา่ พระเจา้ไม่ไดมี้พระประสงคใ์ห้คริสเตียนมีความทอ้แทห้รือมีสมองท่ีเม่ือยลา้ 
พระองคท์รงไวซ่ึ้งฤทธ์ิอ านาจท่ีจะเปล่ียนความวิตกกงัวลให้กลบักลายเป็นความไวว้างใจได ้พระองค์
จะเปล่ียนความทอ้แทผ้ดิหวงัใหก้ลายเป็นชยัชนะอยา่งงดงามได ้

เราสามารถท่ีจะสลดัความวิตกกงัวลน้ีทิ้งไปได ้ดว้ยการพึ่งในพระคุณของพระเจา้ เราจะตอ้งมี
ความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ในการท่ีจะเขา้สนิทสนมกบัพระองค์ เราสามารถท่ีจะร้องขอพลก าลงัจากพระ
คริสต์เพื่อจะดึงให้เราหลุดพน้จากหลุมแห่งความวิปโยคน้ี แลว้พระองค์จะน าเราไปสู่จุดสุดยอดแห่ง
ความมัน่ใจและความช่ืนชมยนิดี 

การท่ีเราจะได้มาซ่ึงเสรีภาพนั้นมิใช่เป็นของง่ายนัก บางคร้ังอาจจะกินเวลานานและผ่าน
กรรมวิธีหลายขั้นตอน บางคร้ังตอ้งลม้ลุกคลุกคลานเหมือนเด็กหัดเดิน แต่เราก็ตอ้งลุกข้ึนแลว้กา้วเดิน
ไปขา้งหนา้ และเม่ือถึงเวลานั้นเราจะประสบกบัชยัชนะ แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุด เราจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยความ
ตั้งใจและมัน่ใจอยา่งแน่วแน่! 

ถา้ท่านเป็นอีกผูห้น่ึง ท่ีก าลงัประสบกบัโรคฝ่ายจิตวิญญาณอยู ่ขอให้กระท าดงัต่อไปน้ี (1) หา
สถานท่ีท่ีสงบเงียบสักแห่งหน่ึง (2) เปิดพระวจนะของพระเจา้เลือกอ่านตอนท่ีหนุนใจท่าน เช่น โยชูวา 
บทท่ี 1 เพลงสดุดีบทท่ี 103 หรือโรมบทท่ี 8 (3) คุกเข่าลงอธิษฐานสารภาพดว้ยความจริงใจ ท่ีท่านไม่ได้
ไวว้างใจในพระเจา้เท่าท่ีควร (4) ทูลเร่ืองความปรารถนาอนัแรงกลา้ในอนัท่ีจะด ารงชีวิตอยา่งชยัชนะ
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เหนือความส้ินหวงั วิงวอนต่อพระองค์ดว้ยความเช่ือ ขอให้พระองค์ฉุดท่านออกจากการเป็นทาสของ
ความวิตกกงัวล (5) เพื่อความมัน่ใจว่าพระองค์จะทรงตอบค าอธิษฐาน ท่านควรจะเขียนค าทูลขอของ
ท่านทั้งหมดวางไวเ้ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ 
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ก้าวต่อไป 

การอธิษฐานทูลขอของท่านเป็นไปแบบไหน “ลม ๆ แลง้ ๆ” เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ถา้
ท่านมิไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้ท่ีแทจ้ริง พระองคจ์ะไม่ทรงประทานสันติสุขท่ีแทจ้ริงและชยัชนะเหนือ
ความส้ินหวงัให ้ถึงแมว้า่ท่านจะอา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับชีวติใหม่เลย 

การเป็นคริสเตียนมิไดห้มายถึงบุคคลท่ีมีชีวิตท่ีน่านบัถือ เป็นคนดี หรือละเวน้จากความบาป
บางประการ เพราะเราไดพ้บวา่ผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสเตียนแต่มีความประพฤติเรียบร้อยก็มีถมเถไป การท่ีจะ
ท าดีหรือไม่ท านั้น ไม่เก่ียวกบัความรอดท่ีพระเจา้จะทรงประทานให ้

คริสเตียนท่ีแทจ้ริงคือ ผูท่ี้สารภาพบาปกลบัใจเสียใหม่ รับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอดของเขา ความรอดนั้นมิไดมี้ไวเ้พื่อคนท่ีท าความดีเท่านั้น แต่มีไวส้ าหรับทุกคน เม่ือเราทราบความ
จริงเช่นน้ีแลว้ เราควรจะมอบถวายชีวิตให้แก่พระคริสต ์เพราะพระองคเ์ป็นทางเดียวเท่านั้น (ดู ยอห์น 
14:6) 

พระคมัภีร์ไม่ไดบ้อกวา่ พระเยซูเป็นทางหน่ึง หรือเป็นผูช้ี้ทางท่ีดีคนหน่ึงเท่านั้น แต่พระองค์
เป็นทางเดียวและไม่มีทางอ่ืนใดอีกแลว้ท่ีจะน าเราข้ึนไปถึงพระเจา้ได ้

มิใช่เป็นการพยายามท าความดี หรือถือสันโดษ อดอาหารหรือทรมานร่างกาย! 
ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านไดรั้บเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่านหรือยงั? ท่านแน่ใจ

ไหมว่าท่านได้เป็นคริสเตียนอย่างแทจ้ริงแล้ว ถ้าท่านยงัสงสัยลงัเลใจ ขอแนะน าให้ท่านท าดงัน้ีคือ 
อญัเชิญพระเยซูคริสตใ์หเ้ขา้มาสถิตในจิตใจของท่าน น่ีเป็นกา้วใหม่ของท่านอยา่งแทจ้ริง ขอให้ท่านเขา้
มาถึงพระเจา้โดยยึดมัน่ในพระวจนะของพระองค ์(มทัธิว 11:28) เม่ือท่านไดป้ฏิบติัตามแลว้ ก็จงบอก
ต่อ ๆ ไปใหค้นอ่ืน ๆ ทราบถึงส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าแก่ท่าน (โรม 10:9-10) 
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ชีวตินิรันดร์ 

ผูท่ี้ไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่แลว้ แต่ไม่แน่ใจในชีวิตนิรันดร์ท่ีพระเจา้ทรงประทานให้ เขาสามารถ
จะทดสอบหลกัฐานไดว้า่ เขาไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงแลว้หรือยงั? 

ประการแรก อาจารยเ์ปาโลไดบ้อกให้เราทราบถึงลกัษณะของคริสเตียนแทว้า่ เขาเป็นคนท่ีถูก
สร้างข้ึนใหม่ (2 โครินธ์ 5: 17) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็น “ชีวิตเก่า” ก็จะมีความส าคญันอ้ยลงไปและจะร่วงหลุด
ออกจากชีวิต ความสนใจแบบใหม่ ความตอ้งการแบบใหม่ แรงกระตุน้ชนิดใหม่ความปรารถนาอย่าง
ใหม่ก็จะค่อย ๆ คืบคลานเขา้มาแทนท่ีส่ิงใหม่ ๆ เหล่าน้ีอาจจะไม่ปรากฏชดัในระยะเร่ิมแรกแต่ต่อมาก็
จะกระจ่างชดัข้ึนเร่ือย ๆ 

ประการท่ีสอง ผูท่ี้ถูกสร้างชีวติข้ึนใหม่นั้น จะมีความหิวกระหายในพระวจนะของพระเจา้ (ดู 1 
เปโตร 2:2) เม่ือก่อนท่ียงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่นั้น เขาเห็นพระคมัภีร์เป็นส่ิงคร ่ าครึ ลา้สมยั และเขา้กบัความ
ตอ้งการของตนในปัจจุบนัน้ีไม่ได ้แต่เม่ือเขาไดก้ลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริงแลว้ พระคมัภีร์กลบักลายเป็น
ส่ิงท่ีมีค่าไปทนัที เขาจะยอมรับวา่ พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีทนั พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีทนัต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งยงัสามารถแกปั้ญหาส่วนตวัและส่วนรวมไดอี้กดว้ย ในหนงัสือเล่มน้ีเต็มแน่นไปดว้ย
พระสติปัญญาของพระเจา้ 

ประการท่ีสาม ผูท่ี้ไดรั้บความรอดอย่างแทจ้ริงแลว้นั้น จะอธิษฐานต่อพระเจา้เสมอ มีความ
แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัท่ีสุดระหวา่งผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอดกบัผูท่ี้รอดแลว้คือ คนท่ียงัไม่ไดรั้บความ
รอดจะอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจา้เฉพาะในยามท่ีอยูใ่นภาวะฉุกเฉิน หรือยามเดือดร้อนอนัตรายเท่านั้น 
แต่บรรดาบุตรของพระเจา้มีความปรารถนาท่ีจะเขา้เฝ้าพระองคอ์ยูทุ่กเวลา เขาไม่เพียงแต่กล่าวมุบมิบท่ี
ริมฝีปากตอนก่อนเขา้นอนหรือรับประทานอาหารเท่านั้น แต่เขาจะอธิษฐานวนัละหลาย ๆ คร้ัง เขาไม่
เพียงแต่กระท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้เท่านั้น แต่จะแสวงหาความสัมพนัธ์สนิทกบัพระองค ์

ประการท่ีส่ี ความรู้สึกและการแสดงท่าทีของเขาจะเปล่ียนแปลงใหม่ ก่อนหนา้น้ีเขาเห็นพวกค
ริสเตียนเป็นคนรกโลก ลา้สมยั แต่บดัน้ี เขามีความตอ้งการสนิทสนมกบัพี่นอ้งคริสเตียน กระตือรือร้น
ในการรับใชพ้ระเจา้ ร้องเพลงดว้ยใจร่าเริงเบิกบาน และอ่ิมอกอ่ิมใจเม่ือไดรั้บฟังค าเทศนา และท่ีส าคญั
ท่ีสุดเขาจะไปร่วมประชุมอธิษฐานท่ีคริสตจกัรเป็นประจ า 

ประการสุดทา้ย ทศันคติต่อตวัเองเปล่ียนไป แต่ก่อนนั้นเขาคิดแต่ส่ิงท่ีจะไดรั้บ แต่เม่ือเป็นคริส
เตียนเขาพร้อมท่ีจะเสียสละ เขาจะแสวงหาหนทางในการท่ีรับใชพ้ระเจา้ เขาจะมีความสนใจในองคก์าร
ประกาศต่าง ๆ เพื่อจะให้พระด ารัสสั่งสุดทา้ยของพระเยซูคริสต์บรรลุผลส าเร็จคือขยายไปจนถึงสุด
ปลายแผน่ดินโลก (ดู มาระโก 16:15, กิจการ 1:8) 
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มอีะไรเกดิขึน้? 

ถา้เราจะหยุดและคิดใคร่ครวญถึงความรอดอย่างจริงจงั มองให้ลึกลงไปถึงแก่นแทข้องเร่ืองน้ี 
แลว้ถามตนเองวา่ “พระเจา้ทรงกระท าอะไรเพื่อขา้พเจา้บา้ง เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ช่ือและไวว้างใจในพระองค์
...พระด ารัสของพระองคย์งัคงมีผลต่อเน่ืองในชีวติของขา้พเจา้อยูไ่หม?” 

แลว้เราก็สามารถท่ีจะหลุดพน้จากการเป็นทาสของความวติกกงัวลได!้ 
เราทราบดีวา่ พระคริสตไ์ดท้รงยอมส้ินพระชนมเ์พื่อความผิดบาปของเรา แต่เม่ือผา่นไปหลาย

เวลา ท่านลืมไปหรือเปล่าว่า บาปของท่านไดรั้บการชดใช้แลว้? มิใช่บาปในอดีต และปัจจุบนัเท่านั้น 
แต่เป็นบาปในอนาคตดว้ย ถา้เราลืมความจริงขอ้น้ี ก็จะเป็นเหตุให้จมลงในทะเลแห่งความวิตกกงัวลได ้
(ดู ฮีบรู 9:12, 26, 28) 

ถา้หากวา่เราไดห้ลงกระท าความผิดบาปอีก พระเจา้ผูซ่ึ้งเป็นพระบิดาทรงมีสิทธิอยา่งเต็มท่ีใน
การท่ีจะตีสอนลงโทษและบงัคบัเรา (ดู ฮีบรู 12:6) 

ใหเ้รากลบัมาพดูถึงความรอดอีกสักเล็กนอ้ย ขอเรียนช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจวา่ ชีวิตนิรันดร์เป็นส่ิง
ท่ีเรารับไดใ้นทนัทีท่านตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด มิใช่ประทานให้หลงัจากท่ี
ท่านตายไปแล้ว และถ้าหากท่านได้กระท าความผิดบาปลงไปอีก ก็มิได้หมายความว่า พระองค์จะ
ปฏิเสธท่านหรือความรอดของท่านตอ้งสูญหายไป พระเจา้พร้อมอยูเ่สมอท่ีจะอา้แขนออกตอ้นรับคนท่ี
ท าบาปแลว้ยอมกลบัใจเสียใหม่ พระองคท์รงทราบทุกส่ิงทุกอยา่งดีวา่ ในอนาคตบุตรของพระองคจ์ะ
เป็นอยา่งไร และถา้เราไวว้างใจในพระองค ์อยา่งแทจ้ริงแลว้ “พระองค์จะทรงคุม้ครองรักษาท่านมิให้
ลม้ และทรงน าท่านใหต้ั้งอยูเ่ฉพาะพระสิริของพระองคใ์หป้ราศจากต าหนิ และมีความร่าเริงยินดี” (ยดูา 
24) 

เม่ือพูดถึงความรอด ส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได้ก็คือ “ความบริสุทธ์ิ” เม่ือเรากลับใจใหม่ พระเจ้า
ประทานความชอบธรรมให้แก่เรา (ดูโรม 5:16-17) ในสายพระเนตรของพระเจา้ เรามิใช่เพียงแต่พน้
มลทินเท่านั้น แต่พระองค์ทรงถือเสมือนว่า เราไม่เคยท าบาปมาก่อนเลย ดงันั้น เราจึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
ภายใตร่้มพระคุณของพระคริสต ์(ฟีลิปปี 3:9) และความชอบธรรมน้ีจะด ารงอยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์

เท่าท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เราไดเ้ห็นแลว้ว่า ส่ิงสารพดัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเรานั้น เป็นมาโดย
พระคริสต์ทั้งส้ิน เม่ือเป็นเช่นน้ี เราจะมวัวิตกกงัวลใจไปไย ท าไมเราจึงปล่อยให้ภูเขาแห่งความทุกข์
ระทมมากองสุมอยูใ่นอกทั้ง ๆ ท่ีพระคริสตมี์ฤทธ์ิอ านาจช่วยได?้ 

ให้เรามอบกายถวายชีวิต การงาน ปัญหา ความทุกข์ ความกระวนกระวายใจไวก้บัพระองค์ผู ้
ยิง่ใหญ่เถิด 
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เมือ่คริสเตียนท าบาป 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกเราอยา่งชดัแจง้วา่ ความรอดนั้น เป็นพระราชกิจของพระเจา้ และ
มนุษยไ์ม่ไดมี้ส่วนช่วยในงานน้ีเลย เม่ือเป็นงานของพระเจา้ส่ิงน้ีจึงย ัง่ยืนถาวรอยูเ่ป็นนิตย ์ส่ิงน้ีท่ีน าเอา
ความสุขความช่ืนชมยนิดีมาสู่ชีวติของเราอยา่งหาท่ีเปรียบมิไดเ้ลย 

บางท่านอาจจะถามวา่ เม่ือคริสเตียนรับเอาความรอดแลว้ เขายงัจะท าบาปไดไ้หม? ตอบ : คริส
เตียนมีโอกาสท่ีจะหลงกระท าความผดิบาปได ้ท่านทราบไหมวา่เม่ือคริสเตียนท าบาปมีอะไรเกิดข้ึน? 

ประการท่ีหน่ึง เขาจะสูญเสียความสุขในใจไป ความสุขท่ีวา่น้ี เป็นผลมาจากความสามคัคีธรรม
ระหว่างเขากบัพระเยซูและกบัพี่น้องคริสเตียน เม่ือสันติสุขของพระเจา้โบยบินออกจากจิตใจไปแลว้ 
ความวติกกงัวล ความตึงเครียดและความทุกขย์ากก็หลัง่ไหลเขา้มาสู่ชีวติของเขา 

ประการท่ีสอง ความช่ืนชมยินดีก็จะจากไปด้วย เราทราบดีว่า ความสุขนั้นเป็นผลของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ (กาลาเทีย 5:22) เม่ือเราไดท้  าบาปและไม่ยอมกลบัใจสารภาพต่อพระเจา้ พระวิญญาณ
ของพระองค์จะละจากการผลิตผลฝ่ายวิญญาณ หันมาเน้นความบาปท่ีเราได้กระท านั้น ท าให้เราตอ้ง
ถ่อมตวัถ่อมใจลงสารภาพต่อพระองค ์

ประการท่ีสาม เม่ือท าบาป เราไม่สามารถท่ีจะเป็นพยานต่อคนอ่ืน ๆ ด้วย และจิตใจ
กระตือรือร้นท่ีอยากจะบอกเร่ืองแก่พระเจา้แก่เพื่อนบา้นก็หมดไป 

สรุปอย่างง่าย ๆ ก็ คือว่า ความบาปท่ีได้กระท าลงไปและไม่ยอมสารภาพต่อพระเจ้า
เปรียบเสมือนโจรท่ีปลน้เอาความสุขของคริสเตียนไป เม่ือไม่มีความสุข ความกระวนกระวายใจก็จะเขา้
มาแทนท่ี 

แต่ชา้ก่อน...พระเจา้ทรงจดัเตรียมทางแกไ้ขไวส้ าหรับภยัอนัมหนัตน้ี์ พระเยซูคริสตจ์ะทรงช่วย
ปลดปล่อยท่านให้หลุดพน้จากความผิดบาป เพียงแต่ท่านจะท าตามกติกาของพระองค์ คือ หน่ึง เรา
จะตอ้งสารภาพ ความผดิบาปต่อพระองค ์(ดู 1 ยอห์น 1:9) ให้บอกต่อพระองคอ์ยา่งตรงไปตรงมาวา่ เรา
ไดผ้ดิไปแลว้ ขอพระองคท์รงโปรดเมตตาช าระการล่วงละเมิดนั้น ๆ เม่ือกระท าส่ิงเหล่าน้ีดว้ยความเช่ือ
และความจริงใจแลว้ พระเจา้จะกระท าตามพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอน และเม่ือนั้นสันติสุข
อนัแทจ้ริงก็จะกลบัเป็นของท่านอีกคร้ังหน่ึง แลว้เราก็จะพร้อมท่ีจะลืมตาอา้ปากเพื่อจะเป็นพยานต่อไป 
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การทดสอบ 

มีส่ิงหน่ึงท่ีอาจจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัความวติกกงัวลคือ การทดลอง หรือ “การทดสอบ” เราถือ
วา่ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัในชีวิตคริสเตียน การด าเนินชีวิตติดตามพระเจา้จะเป็นไปแบบทีละขั้น
ค่อย ๆ เจริญข้ึนเร่ือย ๆ ตอนแรก เขาจะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณก่อน เขาจะต้องเรียนรู้ในความจริง
เบ้ืองตน้ของพระคมัภีร์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงเปรียบเสมือนครูใหญ่จะเป็นผูส้ั่งสอน ฝึกฝนและน าเขา
เขา้สู่ความบริบูรณ์ในพระคริสต ์

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ี การทดสอบจะตอ้งเกิดข้ึนแน่ เป็นส่ิงท่ีไม่อาจสามารถจะหลีกเล่ียง
ได้ เราอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตของผูท่ี้เช่ือนั้น ถ้าไม่มีการทดสอบก็จะไม่เจริญเติบโตได้เท่าท่ีควร การ
ทดสอบอาจจะมาในรูปของปัญหาการเงิน ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ความโศกเศร้า ผดิหวงั 

มีการทดสอบหลายประการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัความทุกขท่ี์ชาวโลกก าลงัประสบอยู!่ 
การทดสอบทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มาในชีวติของท่านนั้นเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไว ้พระองค์

ทรงอนุญาตให้เกิดข้ึนกับท่าน บางทีก็ออกมาในลักษณะการตีสอน (ดู วิวรณ์ 3:19) เพื่อจะแก้ไข
ปรับปรุงและช าระสันดานไม่ดีบางอยา่งใหอ้อกจากตวัของท่าน 

ขอให้เขา้ใจว่า พระเจา้ทรงกระท าส่ิงเหล่าน้ีลงไปดว้ยความรัก เพื่อชีวิตของท่านจะมีวินยัและ
เหมาะสมกบัพระราชกิจของพระองค ์

ในบางคร้ังเพื่อนบา้นของท่านท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนอาจจะมีปัญหาและความทุกขน์อ้ยกวา่ท่าน 
และในบางกรณีคนเหล่านั้นสามารถเอาชนะต่อปัญหาได้ง่ายรวดเร็วกว่าท่านเสียอีก ถึงแมว้่าเขาท า
ความผิดบาปซ่ึงท่านเองเม่ือมองแลว้ยงัเกิดความขยะแขยง แต่กลบัปรากฏว่าเขากา้วหน้า และประสบ
กบัความส าเร็จอยา่งดี 

“ท่านอาจจะร้องถามพระเจา้วา่ “ท าไมถึงเป็นอยา่งนั้น?” 
หลกัความจริงมีอยู่ว่า เม่ือเวลาพิพากษามาถึง คนบาปท่ีไม่เช่ือจะตอ้งถูกตดัสินตามความผิด

ของเขา (ดู ฮีบรู 9:27) ส่วนท่านนั้นได้ผ่านพน้การพิพากษา รับเอาชีวิตนิรันดร์จากพระเจา้แล้ว ข้อ
แตกต่างอยูต่รงน้ีเอง 

สรุปอย่างง่าย ๆ ก็คือว่า พระเจา้ทรงให้การทดสอบเกิดข้ึนกบัเรานั้น ไม่ใช่ประสงค์ให้เราพบ
กบัความล้มเหลว แต่เพื่อจะเสริมสร้างจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งและมีชยัชนะในท่ีสุด ในการทดสอบ
บุตรของพระองค์แต่ละคร้ังพระเจา้ทรงสัญญาว่า “จะไม่มากมายจนเกินท่ีเราจะทนได”้ (ดู 1 โครินธ์ 
10:13) 
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ความจริงในพระวจนะของพระเจา้ตอนน้ี น่าจะเป็นแรงฤทธ์ิผลกัดนัให้เราผูซ่ึ้งเป็นคริสเตียน 
จะทิ้งความวติกกงัวลได ้
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จะเผชิญกบัความวติกกงัวลได้อย่างไร? 

เม่ือเราไดต้อ้นรับเอาพระเยซูเขา้มาอยูใ่นจิตใจแลว้ เราก็เป็นบุตรของพระเจา้ พระองคก์็สถิตอยู่
ดว้ยและทรงรับรู้การกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวิตของเรา (ยอห์น 1:12, โรม 8:14-16) พระองคท์รงรัก
เรามากกว่าพ่อแม่ท่ีเป็นมนุษยเ์สียอีก พระองค์ทรงห่วงใยต่อความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณและการ
ประพฤติของเรา พระองคมี์พระประสงคใ์ห้ชีวิตของเราเป็นเหมือนพระคริสต ์(โรม 8 :29) น่ีแหละเป็น
เหตุท่ีพระองคอ์นุญาตใหก้ารทดสอบเกิดข้ึน เพื่อฝึกฝนเรา 

เม่ือเรารู้ความจริงเช่นน้ีแลว้ ก็ช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายของความทุกขย์ากไดดี้ยิง่ข้ึน! 
แต่ก็มกัจะมีเร่ืองท่ีน่าเศร้าเกิดข้ึนเสมอ คือ เม่ือมีความทุกขย์ากล าบากเกิดข้ึนกบัคริสเตียนบาง

คน เขามกัจะตีโพยตีพาย ร้องเหมือนเด็กอมมือวา่ “พระเจา้ทรงลืมเขาเสียแลว้” 
เขามกัจะร้องเอ็ดอึงว่า “ท าไมพระเจา้จึงให้เหตุการณ์เลวร้ายอนัน้ีเกิดข้ึนกบัผม (ดิฉัน)!?” เขา

อยากจะใหทุ้กส่ิงด าเนินไปแบบราบเรียบ ตามความปรารถนาของเขา 
มิใช่วา่จะหา้มปรามเสียทีเดียว เม่ือใครคนใดคนหน่ึงไดรั้บความทุกข ์เขาก็สามารถท่ีจะเขา้เฝ้า

ต่อเฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้และทูลถามเหตุผลไดโ้ดยการอธิษฐาน (ดู 1 ยอห์น 51:4) 
เราสันนิฐานได ้2 ทาง เก่ียวกบัความทุกขย์ากล าบากท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติคริสเตียนคือ.... 
(1) เพราะคริสเตียนกระท าความผิดบาป การด าเนินชีวิตของเขาเป็นอุปสรรคขดัขวางการเป็น

พยานท่ีดี พระวิญญาณบริสุทธ์ิก าลงัเตือนเขาอยู่ ถา้เขายอมสารภาพความผิดบาปนั้น ๆ ต่อพระเจา้ (1 
ยอห์น 1:9) พระองคจ์ะทรงช าระเขาทนัที แลว้เหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ ทุเลาเบาบางลง 

(2) เป็นการทดสอบจากพระเจา้ แร่ทองค าจะตอ้งไดรั้บการเผาผลาญ เพื่อถลุง ทดสอบ และใน
ผลบั้นปลายนั้นจะพิสูจน์ให้เป็นเน้ือแท้อันมีค่าปรากฏแก่สายตา คริสเตียนก็เช่นเดียวกัน พระเจ้า
ตอ้งการแต่งเติมตดัต่อโดยการใหค้วามทุกขย์ากล าบากมาถึงชีวติ และเม่ือเราทนไดพ้ระพรก็จะหลัง่ไหล
มาจากการทดสอบนั้น ๆ เราไม่ควรจะเป็นทุกขแ์ละบ่นต่อว่าพระเจา้ในเร่ืองน้ี แต่ให้เรามีความอดทน
จนกวา่ชยัชนะจะมาถึง 

เราไดพ้บกบัชีวติของหลายคนในพระคมัภีร์เดิมท่ีผา่นการทดสอบและชีวิตของเขาเป็นพระพร
หนุนใจเราเป็นอนัมาก เช่น ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความเช่ือของโยบ นอ้ยคนนกัท่ีจะประสบกบัการทดสอบ
ขนาดหนกัดงัท่านผูน้ี้ แต่ท่านก็ผา่นวกิฤติการณ์อนันั้นมาได ้

กษตัริยด์าวิดผูป้ระพนัธ์บทเพลงสดุดี ซ่ึงเก้ือหนุนจิตใจเราเป็นอนัมาก แต่ท่านก็ตกอยูใ่นการ
ทดสอบบ่อย ๆ นอกจากนั้นก็มีดานิเอลกบัเพื่อนชาวเฮบ็รายอีก 3 คนท่ีตั้งใจจะถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ 
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เขาได้พบกบัการทดสอบอย่างหนกัหน่วง แต่พวกเขาก็ยงัฉายแสงแห่งการเป็นตวัอย่างออกมา ดุจดงั
ทองค าท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่ง 

ในบางกรณีนั้น ยิง่เรายอมจ านนต่อความปรารถนาของตนเอง และรีบรับพระประสงคข์องพระ
เจา้ท่ีเรายงัไม่รู้เร็วมากเท่าใด พระพรก็ยิง่จะหลัง่ไหลมาเร็วมากเท่านั้น! 
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มองดูพระองค์ผู้ทรงฤทธ์ิและความรัก 

ในโลกของเราทุกวนัน้ีดาษด่ืนไปดว้ยคนท่ีไม่น่ารักแต่แปลกมาก “ท าไมพระเจา้จึงรักเรา เรามี
ดีอะไรหรือ?” ค  าตอบก็คือ “พระเจา้รักเพราะรัก” พระคมัภีร์บอกวา่ “พระเจา้ทรงเป็นความรัก” (ยอห์น 
3:16) เร่ืองน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งตีความหมายให้ล าบากยากเย็นทางศาสนาศาสตร์เพราะมีพยานหลกัฐาน
ปรากฏแจง้อยูแ่ลว้วา่ พระองคท์รงรักมนุษยจ์นถึงกบัยอมส่งพระบุตรลงมาตายไถ่บาป น าความรอดอนั
ใหญ่หลวงมาใหผู้ท่ี้เช่ือทุกคน 

มนุษยท์ั้งหลายเต็มไปดว้ยบาปหนาอธรรม การกบฏเห็นแก่ตวั แต่พระเจา้ยงัทรงรัก นบัวา่เป็น
ส่ิงท่ีล ้าลึกเกินกวา่ท่ีเราจะเขา้ใจได ้ความรักของพระเจา้ส าแดงออกทาง.... 

“การอภยัโทษบาปใหผู้ท่ี้กลบัใจเสียใหม่” 
อนัความรักของพระเจา้นั้น เป็นความรักท่ีเราทั้งหลายผูเ้ป็นคนอธรรมไม่สมควรจะไดรั้บ การ

แสดงออกของเราไม่เพียงพอท่ีจะรับเอาความรักจากพระองค์ได้ นับได้ว่า เราเป็นผูท่ี้โชคดีอย่าง
มหาศาลทีเดียว 

ขอเรียนใหท้ราบอยา่งชดัแจง้วา่ ความรักของพระเจา้มิไดข้ึ้นอยูท่ี่การประพฤติของเรา ความรัก
ของพระองคจ์ะไม่ลดนอ้ยถอยลงไป ถึงแมว้า่เราจะกระท าในส่ิงท่ีไม่ถูก พระองคส์นพระทยัในชีวิตของ
เราทุกคน พระองคต์อ้งการใหเ้รากลบัมีความสามคัคีธรรมกบัพระองค ์

เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ ความวติกกงัวลจะปรากฏออกมาใหเ้ห็นไดอ้ยา่งไร? ถา้เราวติกกงัวลก็เท่ากบั
วา่ เราก าลงัสงสัยในความรักของพระเจา้ เป็นการปฏิเสธต่อพระลกัษณะอนัยิ่งใหญ่ของพระองค ์และ
มิหน าซ ้ ายงัหม่ินประมาทต่อพระคุณของพระองคอี์กดว้ย 

เพียงแต่เราไตร่ตรองดูความรักของพระเจา้ ก็ท  าใหเ้กิดสันติสุขในจิตใจได ้
เพียงแต่อ่านถึงความรักของพระองคใ์นพระคมัภีร์ ก็น ามาซ่ึงความสงบสุขในจิตใจได ้
เพียงแต่ขอให้พระเจ้าทรงฟ้ืนฟูความรักในตัวเรา ก็เป็นเหตุให้จิตใจเต็มล้นไปด้วยการ

ขอบพระคุณ 
พระเจา้นั้นทรงยิง่ใหญ่นกั ไม่มีส่ิงใดท่ีพระองคท์รงกระท าไม่ได ้ฤทธ์ิอ านาจของพระองคมิ์ได้

ส าแดงออกดา้นอตัราเท่านั้น แต่จะพบในฝ่ายวญิญาณอยา่งมากมาย 
ถ้าเราจะพิจารณาถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้าทางด้านวตัถุ เช่น โลกของเราน้ีมีเส้นรอบวง 

24,902 ไมล์ (สองหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยสองไมล์) และมีน ้ าหนักมากทีเดียว นอกจากนั้นก็มีระบบสุริยะ
จกัรวาล ซ่ึงมีดาวนพเคราะห์อ่ืน ๆ อีก 9 ดวง และดวงจนัทร์อีกมากมาย พร้อมทั้งดวงอาทิตยลู์กมหึมา
เป็นศูนยก์ลาง ดวงอาทิตยใ์หญ่โตมากสามารถจะเอาโลกของเราบรรจุลงไปไดถึ้ง 1 ลา้นลูก 
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ในระบบสุริยะจกัรวาลยงัมีดวงอาทิตย์ดวงอ่ืน ๆ อีกเฉพาะทางช้างเผือกอย่างเดียวก็มีดวง
อาทิตยต์ั้ง 100,000 ลา้นดวงแลว้ (หน่ึงแสนลา้นดวง) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงมากท่ีสุด 

น่ีเป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้! 
บางคร้ังเราไม่จ  าเป็นจะตอ้งไปรู้วา่มีอะไรอยูใ่นจกัรวาลอ่ืน ๆ บา้ง เพราะแมแ้ต่ส่ิงของท่ีอยูใ่น

โลกเราก็ยงัรู้ไม่หมดเลย เช่นตน้ไม ้ภูเขา แม่น ้า ปลาและนกต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีใครส ารวจและรู้แน่วา่
มีจ  านวนเท่าใด? ไม่ตอ้งไปพูดถึงพวกตน้ไมแ้ละพืชอ่ืน ๆ นกักวีผูห้น่ึงไดก้ล่าวเอาไวอ้ย่างถูกตอ้งว่า 
“โลกน้ีเตม็ไปดว้ยส่ิงสารพดัอนัดี ซ่ึงสามารถบนัดาลใหเ้ราเป็นสุขดงัพระราชาได”้ 

พระเจา้ของเราเป็นผูมี้ฤทธ์ิอ านาจสูงสุด พระองคส์ามารถน าเราให้พบกบัความสุขท่ีแทจ้ริงได ้
เพราะว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ ในเม่ือเราเป็นบุตรของพระเจ้าและจะมวัวิตกกงัวลอยู่ท  าไม เรา
สามารถท่ีจะทูลขอในส่ิงท่ีตอ้งการไดทุ้กเม่ือ (เยเรมีย ์33:3) 

การท่ีเรากล่าวเช่นน้ี ก็มิได้หมายความว่า พระองค์จะทรงตอบค าถามของเราในทนัทีทนัใด 
ตามท่ีใจของเราปรารถนา ค าอธิษฐานของเราหลายคร้ังเป็นการแสดงออกท่ีโง่ และไม่เป็นท่ีพอพระทยั
ของพระเจา้ ถึงแมก้ระนั้นก็ตาม พระกรรณของพระองคย์งัทรงเปิดอยูเ่สมอพระทยัของพระองคเ์ต็มลน้
ไปดว้ยความเมตตา พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจอยา่งเพียงพอท่ีจะช่วยได ้

เคล็ดลบัสุดยอดในการอธิษฐานคือ พระเจา้จะส าแดงฤทธ์ิอ านาจและน ้ าพระทยัของพระองค์
ใหป้ระจกัษเ์ม่ือเราอธิษฐานสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัของพระองค ์(ดู 1 ยอห์น 5:14) 
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ผู้ช่วยอนัทรงฤทธ์ิ 

ให้เราหวนระลึกถึงเร่ืองส าคญัท่ีสุดเร่ืองหน่ึง ในคืนท่ีพระเยซูคริสตเจา้ของเราประทบัอยู่ใน
โลก ก่อนท่ีจะถูกจบัตรึงบนไมก้างเขน พระองคอ์ยูต่ามล าพงักบัเหล่าสาวกในห้องชั้นบน พระองคท์รง
ทราบดีวา่ อะไรจะเกิดข้ึนพระองคท์รงทราบวา่ สาวกจะแตกกระจดักระจายไปเหมือนฝูงแกะท่ีไม่มีผู ้
เล้ียง พระทยัพระองคท์รงห่วงใยเขามาก พระองค์ไดต้รัสหนุนใจพวกเขาให้คลายความวิตกกงัวล โดย
บอกว่า ผูช่้วยองค์หน่ึงคือวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาสถิตอยู่กบัเขา พระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ีจะเป็นผู ้
ช่วยเหลือและปลอบประโลมใจในยามทุกยย์าก 

และแลว้เหตุการณ์ก็บงัเกิดข้ึนสมจริง คือ 40 วนั หลงัจากพระองคส้ิ์นพระชนม ์(วนัเพนเตคศ
เต) พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมา และเร่ิมพระราชกิจของพระองคท์นัทีทั้งในจิตใจของผูท่ี้เช่ือและ
ผูท่ี้ไม่เช่ือ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผูน้ ามนุษยไ์ปสู่การส านึกตวักลบัใจใหม่ (ดู ยอห์น 3:7-8) และสร้าง
ชีวิตของผูท่ี้เช่ือข้ึนใหม่ คนท่ีเคยเป็นลูกของพญามารก็กลบักลายเป็นบุตรของพระเจา้ พระราชกิจขั้น
ต่อไปก็คือทรงรับผดิชอบเก่ียวกบัการรับศีลบพัติสมา (ดู 1 โครินธ์ 12:13) ของผูท่ี้เช่ือ พระองคท์รงแจง้
ให้คริสเตียนเห็นถึงความจ าเป็นในการสนิทสนมกบัพระคริสต์และคนอ่ืน ๆ พระคมัภีร์ไดย้กตวัอย่าง
ใหเ้ราเห็นถึงลกัษณะของอวยัวะท่ีจ าเป็นตอ้งติดกบัร่างกายฉนัใด คริสเตียนก็ไดติ้ดกบัพระคริสตฉ์นันั้น 

เหมือนกบัการ “เช่ือม” หรือ “ร่วมทาง” หรือ “เขา้หุ้นส่วน” ดา้นวิญญาณจิตในพระคริสต์อนั
เป็นคริสตจกัรท่ีไม่มีวนัเส่ือมคลาย 

กิจการของพระวิญญาณยงัมิได้จบลงเพียงเท่านั้น พระองค์ยงัทรงประทบัตราผูท่ี้เช่ืออีกดว้ย 
(เอเฟซัส 4:30) เราตอ้งทราบว่า ในโลกน้ีมีอ านาจของวิญญาณชัว่มากท่ีคอยท าลายสมาชิกของพระ
คริสต ์ถา้ซาตานมนัมีโอกาสเม่ือไหร่ มนัจะท าการฉกฉวยทนัที แต่ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีคริสเตียนทุก
คนไดรั้บการประทบัตราจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ เป็นตราผนึกท่ีบอกวา่ “น่ีเป็นคนของพระคริสต์” 
พระองคไ์ดต้รัสกบัมารร้ายวา่ “อยา่แตะตอ้งทรัพยส์มบติัของเรา” 

เม่ือมีผูห้น่ึงใดตอ้นรับพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็จะทรงกระท าภายในใจของผูน้ั้น 
ส่ิงน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเพราะคุณความดีของเรา แต่เป็นของประทานจากเบ้ืองบนและเป็นส่ิงท่ีด ารงถาวรอยู่
เป็นนิตย ์ถา้เราเขา้ใจเร่ืองน้ีอยา่งแทจ้ริงแลว้ สันติสุขอยา่งเหลือลน้ก็จะหลัง่ไหลมาสู่จิตใจของเราทุกคน 

ท่ีกล่าวมาแลว้น้ียงัไม่เป็นการเพียงพอ เพราะพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีสถิตอยูใ่นจิตใจของผูท่ี้เช่ือ
ยงัไดช้ าระจิตใจของคริสเตียนอีกดว้ย และขอย  ้าใหเ้ขา้ใจดว้ยวา่ การท่ีพระวิญญาณสถิตอยูใ่นใจของผูท่ี้
เช่ือนั้น มิไดห้มายความว่า พระองค์ทรงแบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยสถิตกบัคนโน้นนิดคนน้ีหน่อย แต่
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พระองคท์รงสถิตอยูก่บัทุกคนอยา่งสมบูรณ์แบบ ท่านอาจสงสัยวา่ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ไม่มี
ใครสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้เพราะนัน่เป็นปัญหาของพระเจา้ มิใช่ของมนุษย!์ 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือ เราสามารถสลัดเจ้าความวิตกกังวลทิ้งไป และมีความช่ืนชมยินดีอย่าง
แทจ้ริงได ้เพราะพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นจิตใจของเราอยูต่ลอดเวลา มีบางคนเขา้ใจผิดคิดวา่ พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิจะสถิตอยูก่บัผูท่ี้เช่ือในขณะท่ีเขาไม่ท าบาปเท่านั้น และขณะเม่ือเขาท าบาปพระองค์ก็
จะละทิ้งไป แต่พระองคท์รงสัญญาอยา่งเป็นมัน่เป็นเหมาะวา่ “เราจะอยูร่่วมกบัท่านตลอดไป” (ดู ยอห์น 
14:16) 

แน่นอนเม่ือผูเ้ช่ือพระเจา้ไดห้ลงกระท าบาป พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ทรงเสียพระทยัอยา่งสุดซ้ึง 
และเม่ือเขาไม่เอาใจใส่ต่อเสียงเตือนและเสียงเรียกร้องของพระองค์ ก็เท่ากับว่าเขาได้ “ดับพระ
วญิญาณ” แต่พระองคจ์ะไม่ละเขาไป พระองคจ์ะทรงย  ้าเตือนถึงความผิดบาป และเม่ือเขาสารภาพความ
บาปนั้ น ๆ และด าเนินตามการทรงน าของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงเพิ่มอ านาจให้ พร้อมทั้ ง
ประเลา้ประโลมใจและหนุนใจเขาอีกดว้ย 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นองค์หน่ึงในสามของตรีเอกานุภาพ พระองค์ทรงสัพพญัญูรู้แจง้
ทุกประการ ไม่มีส่ิงใดท่ีพระองค์ไม่ทรงทราบ เม่ือบรรดาบุตรของพระองค์อยู่ในความทุกข์โศกเศร้า 
พระองค์เป็นผูป้ลอบประโลมอนัล ้ าเลิศ ในช่วงเวลาแห่งความช่ืนชมยินดี พระองค์ทรงมีความช่ืนชม
ยนิดีดว้ย เม่ือเรามืดมนดว้ยปัญหาพระองคจ์ะทรงน าทางและส าแดงใหเ้ห็นประจกัษ ์(ดู โรม 8:14) 

พระวิญญาณไม่เพียงแต่คอยตกัเตือนคริสเตียนทางออ้มเท่านั้น บางคร้ังบางคราวพระองคท์รง
น าชีวติตรง ๆ เลยทีเดียว พระองคมิ์ไดท้รงอยูเ่ฉย ๆ ทางเบ้ืองหลงัและรอจนกวา่เรามีปัญหาแลว้จึงมาหา
พระองค์ขอรับการช่วยเหลือ พระองค์ไดจ้ดัเตรียมวางแผนการชีวิตของเราไวล่้วงหน้า ทรงจดัการให้
ชีวติของเราสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระองค ์

เม่ือเราใคร่ครวญถึงความจริงเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ จะเห็นวา่ไม่มีช่องวา่งส าหรับ
ความวติกกงัวลเลย พระองคท์รงพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะช่วยเรา เม่ือเรามีความทุกขท์อ้แทใ้จ พลุ่งพล่านดว้ย
ความโกรธ หรือมีความกลวั จงมอบปัญหาเหล่าน้ีไวก้บัพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพราะพระองคเ์ท่านั้นเป็น
ค าตอบ 
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พระคมัภีร์คอืต ารา 

พระคมัภีร์เป็นต าราแห่งการรักษาโรควิตกกงัวลแต่ละหน้าในหนงัสือเล่มน้ีบรรจุแน่นไปดว้ย
ตวัอยา่งในวธีิการต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ประทานใหเ้พื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์ให้เรามาพิจารณาดูใน
พระธรรมกิจการบทท่ี 12:1-9 เป็นตวัอยา่งสักเร่ืองหน่ึง.... 

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ไดไ้ม่นานนกั กษตัริยเ์ฮโรดไดป้กครองคริสเตียน
ดว้ยความเห้ียมโหด ท่านสั่งให้ประหารชีวิตของยาโกโบซ่ึงเป็นพี่ชายของยอห์นดว้ยดาบ การกระท า
เช่นนั้นเป็นท่ีชอบใจของบรรดาผูน้ าชาวยิวยิ่งนกั (ผูน้  าชาวยิวคือ พวกอาลกัษณ์และฟาริสี) เฮโรคคิดวา่
จะเป็นการดีมากยิง่ข้ึน ถา้จะจบัเปโตรขงัไวใ้นคุกอีกคนหน่ึง! 

เหตุการร์ตึงเครียดมาก พวกคริสเตียนท่ีอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มควรจะท าอยา่งไรดี? 
คริสตจกัรก็ไดท้  าในส่ิงท่ีควรกระท าคือ เรียกบรรดาผูเ้ช่ือมาร่วมใจกนัอธิษฐานอย่างร้อนรน 

พวกเขาอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจงัจนเวลาผา่นไปถึงดึกด่ืนเท่ียงคืน ในขณะท่ีเปโตรถูกจบัล่ามโซ่ติด
กบัทหารสองคนในคุก และมีทหารอีกหลายนายเฝ้าท่ีประตู มองไม่เห็นทางเลยว่าเปโตรจะหลุดพน้
ออกมาได ้และน่าประหลาดเช่นกนัท่ีเปโตรไม่วติกกงัวลเลย เขากลบันอนหลบัเสียอีก 

แต่ทนัใดนั้น เหตุการณ์แปลกประหลาดก็ไดบ้งัเกิดข้ึน มีแสงสวา่งจา้เขา้มาในคุก และมีทูตของ
พระเจา้ออกมาจากแสงนั้น พวกทหารสะดุง้โหยงเผ่นพรวดไปคนละทิศละทาง โซ่ท่ีล่ามขอ้มือของเป
โตรก็หลุดออกดงัท าดว้ยกระดาษ อคัรสาวกเดินตามทูตสวรรคไ์ปติด ๆ ผา่นประตูทีละชั้นจนกระทัง่มา
ยืนอยู่นอกถนนใหญ่ ขณะท่ีเดินตามทูตสวรรค์นั้น เปโตรคิดว่าตนเองไดฝั้นไป จนกระทัง่เม่ืออากาศ
เยน็ ๆ ไดก้ระทบกบัผวิของเขา เปโตรคงจะหยกิเน้ือตวัเองแรง ๆ จึงท าใหเ้ขารู้สึกตวัวา่ส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน
เป็นความจริง ทนัใดนั้นทูตสวรรคก์็ละจากไป 

อคัรสาวกเดนตายจึงรีบตรงไปยงับา้นของยอห์น และมาระโกทนัที เม่ือถึงแลว้จึงเคาะประตูเบา 
ๆ สักครู่หน่ึงมีสาวคนใชค้นหน่ึงช่ือโรดาออกมาจะเปิดประตู พลนันางก็จ  าไดว้า่เป็นเสียงของเปโตร จึง
ตกตะลึงลืมเปิดประตู แต่หนักลบัวิง่ไปหาสาวกคนอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัอธิษฐานกนัอยู ่กวา่พวกเขาจะเช่ือ นาง
ก็ตอ้งยนืยนัแลว้ยนืยนัอีก จากนั้นความปีติยนิดีก็ตามมาอยา่งลน้เหลือ 

มีไม่บ่อยนกัท่ีพระเจา้จะส่งทูตของพระองคล์งมาปล่อยคริสเตียนออกจากคุก แต่พระองคท์รง
กระท าให้เราประจกัษ์แก่ตาแล้ว ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งจดจ าไวเ้สมอก็คือไม่มีส่ิงใดยากส าหรับพระองค ์
พระองค์ทรงท าไดทุ้กส่ิงพระองคท์รงสนพระทยัในบุตรของพระองค์ทุกคน ฤทธ์ิอ านาจของพระองค์
สามารถช่วยเราได ้
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แต่อย่าลืมว่า เบ้ืองหลงัของการช่วยเปโตรออกจากคุกคร้ังน้ีคือการ “อธิษฐาน” ดว้ยใจร้อนรน 
น่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
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น่ีกอ็กีเร่ืองหน่ึง! 

เม่ือคร้ังท่ีเปาโลกบัซีลาได้เดินทางประกาศพระกิตติคุณไปถึงเมืองหน่ึงช่ือฟิลิปปอย (ดูใน 
กิจการ 16:12-40) ซ่ึงเป็นเมืองข้ึนของโรม ชาวเมืองฟิลิปปอยไดต้อ้นรับเอาข่าวแห่งความรอดดว้ยความ
เตม็ใจ พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกวา่ เปาโลเต็มไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ และไดน้ าคนจ านวนมากมาถึง
พระคริสต ์

ในขณะท่ีเปาโลไดพ้  านกัอยูท่ี่เมืองน้ี ท่านไดข้บัผีออกจากร่างของเด็กหญิงคนหน่ึง ผีท่ีสิงเด็ก
คนนั้นเป็นผหีมอดู ซ่ึงท านายอนาคตได ้จึงเป็นเหตุให้คนไร้ศีลธรรมบางพวกใชเ้ด็กคนน้ีเป็นเคร่ืองมือ
หาเงินเข้ากระเป๋า คนพวกน้ีโกรธแค้นเปาโลกับซีลามาก ถึงกับลงมือจับกุมคนทั้ งสองน าไปให้
ผูป้กครองเมืองลงโทษ 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้ทั้งสองคนถูกโบยตีดว้ยแส้ และถูกน าตวัไปขงัไวใ้นคุกมืดใตดิ้น พร้อมกบั
ถูกล่ามโซ่ไวท่ี้ขอ้เทา้ทั้งสองขา้ง! 

เรามีความเช่ืออยา่งไม่สงสัยวา่ คริสตจกัรท่ีเพิ่งเกิดใหม่ในเมืองน้ีจะตอ้งอธิษฐานเผื่อเปาโลกบั
ซีลาแน่ ๆ ถึงแมจ้ะไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ก็ตาม น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน 

บรรยากาศในคุกตอนเท่ียงคืน แทนท่ีจะไดย้ินเสียงครวญครางเน่ืองจากแผลระบม หรือเสียง
โวยวายสบถสาบานจากนกัโทษ กลบัมีเสียงประหลาดดงัออกมาจากปากของผูรั้บใช้พระเจา้ทั้งสอง 
เป็นเสียงอธิษฐานและสรรเสริญพระเจา้ ซ่ึงเพื่อนร่วมคุกทุกคนไดย้นิอยา่งถนดัชดัเจน 

ในทนัใดนั้นก็บงัเกิดแผ่นดินไหว รากคุกสั่นสะเทือนสะทา้น ประตูคุกก็เปิดออกทุกบาน โซ่
ตรวนท่ีจ าจองเหล่านกัโทษอยูก่็หลุดออกส้ิน พวกเขาลิงโลดใจท่ีเป็นอิสระอีกคร้ังหน่ึง 

ผูคุ้มตกใจกลวัจนตวัสั่น เพราะถา้นกัโทษหนีไปเขาจะตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด นัน่ก็หมายถึง
ชีวติของเขาเอง เขาชกัดาบออกหมายจะฆ่าตวัตาย แต่เปาโลไดห้้ามไวเ้สียก่อน จากนั้นท่านก็น าผูคุ้มเขา้
รับเช่ือในพระเยซูคริสตเ์ปาโลกบัพวกก็ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูคุ้ม และผูคุ้มกบัครอบครัวก็รับศีลบพั
ติสมาในคืนวนันั้นเอง 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีช่างประหลาดหนกัหนา เป็นการปิดฉากลงดว้ยความสุขชนิดท่ีเปาโล ซีลา 
และครอบครัวของนายคุกเองก็คาดไม่ถึง 

เป็นความจริงท่ีวา่ พระเจา้ทรงสามารถดูแลรักษาผูรั้บใชข้องพระองคใ์ห้พน้จากการข่มเหงและ
ภยัพิบติัต่าง ๆ เช่นการถูกจ าจอง ความทุกขย์ากล าบากและ ฯลฯ ได ้แต่พระองคท์รงพอพระทยัท่ีจะให้
เหตุการณ์เลวร้ายเกิดข้ึนเพื่อว่าพระองค์จะไดท้รงน าเขาให้ผ่านเหตุการณ์เหล่าน้ีโดยฤทธ์ิอ านาจของ
พระองค ์เม่ือนั้นทุกคนจะไดป้ระจกัษถึ์งความยิง่ใหญ่ของพระองค ์
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คุณแม่ผู้โศกเศร้า 

มีเร่ืองหน่ึงในพระคมัภีร์เดิมท่ีน่าจะน ามากล่าวในท่ีน้ี เพราะลีลาชีวิตของเจา้ของเร่ืองน่าสนใจ
มาก คือมีหญิงหมา้ยคนหน่ึง เธอเป็นภรรยาของผูเ้ผยพระวจนะ นางมีปัญหาเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ มาก จะ
ท ามาหากินก็ล าบากนางไม่มีทางเลือกทางอ่ืน นอกจากจะให้ลูกสองคนไปเป็นทาสรับใชค้นอ่ืน น่ีเป็น
เหตุแห่งความวติกกงัวลของนางอยากจะถามท่านผูอ่้านวา่ มีใครบา้งเคยประสบกบัเหตุการณ์ท านองน้ี 

ใหเ้รามาติดตามดูซิวา่ พระเจา้จะทรงกระท าอยา่งไรแก่นาง? (ดู 2 พงศก์ษตัริย ์4:1-7) 
หญิงหมา้ยผูน้ี้ไดไ้ปหาเอลีซาซ่ึงเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ในสมยันั้น นางบอกถึงความ

กระวนกระวายใจ ความทุกขโ์ศกและปัญหาอ่ืน ๆ คนของพระเจา้ไดถ้ามนางวา่ นางมีทรัพยส์มบติัอะไร
เหลืออยูบ่า้ง? นางตอบวา่มีน ้ามนัเพียงไหเดียวเท่านั้น! 

เอลีซาไดบ้อกนางว่า ไปยืมกะลามงัเปล่า ๆ หลาย ๆ ใบจากเพื่อนบา้นขา้งเคียง ท่านไดย้  ้าแก่
นางว่า “อยา่ให้น้อย!” ดู 2 พงษก์ษตัริย ์4:3 นางตอบว่าอย่างไร? นางท าตามค าแนะน าหรือไม่? นางมี
ความมัน่ใจมากนอ้ยเพียงไรในคนของพระเจา้? เอลีซายงัสั่งก าชบัอีกวา่ ให้พาลูกสองคนเขา้ไปในบา้น
ทั้งกะลามงัเปล่ากบัน ้ามนัไหนั้นนางจะตอ้งเทน ้ามนัออกจากไหใส่ภาชนะเหล่านั้นใหเ้ตม็หมดทุกใบ 

หญิงหมา้ยไดก้ระท าตามค าสั่งทุกประการ นางเท...เท และเท กะลามงัแลว้กะลามงัเล่าเต็มหมด 
นางไดบ้อกวา่ “เอากะละมงัมาใหแ้ม่อีกลูกหน่ึง” ลูกตอบวา่ “กะลามงัหมดแลว้” ทนัใดนั้นน ้ ามนัก็หยุด
ไหล (ดู 4:6) หญิงหมา้ยไดถ้ามผูรั้บใชข้องพระเจา้วา่ “จะให้ท าอยา่งไรต่อไป?” ท่านเอลีซาก็บอกวา่ ให้
เอาน ้ ามนันั้นไปขายเพื่อช าระหน้ีสินเสีย ส่วนท่ีเหลือก็ใช้ส าหรับเล้ียงชีวิตต่อไป พวกลูก ๆ ก็พน้จาก
การเป็นทาส เขามีชยัชนะเพราะความเช่ือท่ีไม่มีเง่ือนไข 

เหตุการณ์แปลกประหลาดอีกเร่ืองหน่ึง ในพระคมัภีร์เดิมเก่ียวกบัผูรั้บใชข้องพระเจา้ช่ือเอลียา 
พระเจา้ไดต้รัสสั่งให้ท่านไปหาหญิงหมา้ยคนหน่ึงท่ีเมืองเศราฟัทพระองคบ์อกเอล  ยาวา่ ท่ีเมืองน้ีเขา
จะไดก้ารเล้ียงดูจากเธอยามน้ีเป็นหน้าแลง้กนัดารอาหารยิ่งนกั เม่ือท่านเดินทางไปถึงก็พบว่าเธอมีน ้ า
และแป้งเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น พอเป็นอาหารของเธอและลูก และม้ือน้ีก็เป็นม้ือสุดทา้ย เม่ือรับประทาน
แลว้ก็ตอ้งนอนรอความตาย เอลียาไดบ้อกแก่นางวา่ ให้เอาแป้งนั้นท าขนมกอ้นเล็ก ๆ ให้ท่านก่อนแลว้
จึงค่อยท าส าหรับนางเองกบัลูก แน่นอนเม่ือหญิงหมา้ยไดย้ินค าพูดประโยคน้ีของผูรั้บใช้พระเจา้ นาง
จะตอ้งเกิดความวติกกงัวลเป็นธรรมดา แต่ทวา่...นางก็ยอมเช่ือฟัง 

ถา้หากวา่นางจะปฏิเสธไม่ยอมท าหรือชกัชา้รีรออยูก่็ยอ่มจะไม่มีใครต่อวา่นางได ้แต่พระคมัภีร์
ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างชดัเจนว่า นางท าขนมให้เอลียารับประทานก่อนเพราะความเช่ือของนาง พระคมัภีร์
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กล่าวว่า นางไดรั้บอย่างลน้เหลือ “แป้งในหมอ้ก็ไม่หมด น ้ ามนัในไหก็ไม่ขาด” (16:16) จนกระทัง่ฤดู
ฝนยา่งเขา้มา และการกนัดารอาหารก็ส้ินสุดลง เร่ืองน้ีก็จบลงดว้ยความสุขโดยทัว่หนา้กนั 

ในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนน้ีเราไม่อาจจะหาขอ้มาต่อวา่พระเจา้ไดแ้มแ้ต่ค าเดียว เพราะพระองคท์รงสมา
รถประทานส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่เราได ้พระองคท์รงประทานผา่นทางผูรั้บใชข้องพระองค ์
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ความวติกกงัวลและ.....ส้ินหวงั 

ผูรั้บใชท่ี้ยิ่งใหญ่ของพระเจา้ก็มีโอกาสตกในห้วงเหวแห่งความวิตกกงัวลและความส้ินหวงัได้
เหมือนกนั เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในพระคมัภีร์เดิม 1 พงศก์ษตัริย ์19:1-18 เป็นช่วงระยะเวลาก่อนท่ีความ
วิตกกงัวลจะเยือนมาถึง เอลียาไดน้ าก าลงัของผูท่ี้เช่ือพระเจา้เขา้พิสูจน์กบัพระบาอลั เป็นการประลอง
ก าลังอ านาจระหว่างพระเจ้ากับซาตาน ระหว่างผูท่ี้ติดตามพระเจ้ากับพวกไหวรู้ปเคารพผลพิสูจน์
ปรากฏออกมาว่า พระเจา้ทรงมีชยัชนะอย่างงดงาม พระองค์ประทานไฟตกลงมาจากทอ้งฟ้าตามค า
อธิษฐานของเอลียา เป็นผลส าเร็จอยา่งอศัจรรยท่ี์สุด 

แต่ต่อมาเหตุการณ์ก็เร่ิมแปรเปล่ียนไป ราชินีเยซาเบล มเหสีของกษตัริยอ์าหับผูค้รอบครอง
ประเทศอิสราเอลพระนางเป็นคนชัว่และนบัถือรูปเคารพอยา่งเขา้กระดูกด าพระนางทรงเดือดดาลมากท่ี
พระบาอลัตอ้งพบกบัความพา่ยแพ ้คนรับใชพ้ระบาอลัถูกฆ่าตายถึง 450 คน เยเซเบลทรงปฏิญาณวา่ ถา้
ภายใน 24 ชัว่โมงน้ี พระนางมิไดฆ่้าเอลียาเป็นการแกแ้คน้แลว้ ก็ขอใหพ้ระบาอลัลงโทษพระนาง 

ใหเ้รากลบัมาดูทางดา้นเอลียาบา้ง หลงัจากไดรั้บชยัชนะอนังดงามในคร้ังน้ีแลว้ ทุกคนก็มัน่ใจ
วา่ ท่านคงจะไม่หวาดหวัน่ และคงจะหวัเราะเยาะค าปฏิญาณของมเหสีของกษตัริยอ์าหบั แต่เหตุการณ์
กลบัตาลปัตรแทบไม่น่าเช่ือวา่เอลียาจะขวญัเสียและหวาดกลวั โดยไม่ยอมคิดค านึงถึงเหตุผล เขาหนีหวั
ซุกหัวซุนตลอดทั้งวนัในป่าทุรกนัดารเพื่อรักษาชีวิตไว ้และทา้ยท่ีสุดเม่ือเหน็ดเหน่ือยก็นั่งพกัอยู่ใต้
ตน้ไม ้และท่านไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้เอาชีวติของท่านไปเสีย! 

น่ีเป็นชัว่ระยะเวลาสั้น ๆ อนัน่าประหลาดส าหรับคนท่ีเพิ่งขอไฟตกลงมาจากฟ้าฆ่าบรรดาคนท่ี
เป็นศตัรูของพระเจา้มาหยก ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นผลของความวิตกกงัวล แต่เป็นเช้ือแห่งความ
วติกกงัวลท่ีเพาะลงไปในจิตใจทีละนอ้ย ๆ ผลก็ปรากฏออกมาในรูปของความปวดร้าว เศร้าหมองและ
ส้ินหวงั 

เอลียาก าลงัเป็นเช่นน้ีดว้ย ท่านอ่อนเพลียและหมดหวงัจึงนอนลงใตต้น้ไมแ้ละหลบัไป ก็มีทูต
สวรรคอ์งคห์น่ึงมาปลุกท่านและเอาขนมปังและน ้ าให้ท่าน ท่านรับประทานและด่ืมเสร็จแลว้ก็นอนลง
ไปอีก ต่อมาทูตสวรรคก์็มาคร้ังท่ีสองและปลุกใหลุ้กข้ึนพร้อมสั่งอาหารร้อน ๆ ใหด้ว้ยอาหารประหลาด
สองม้ือนั้นท าให้เอลียาด ารงชีวิตต่อไปไดถึ้งส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน ต่อมาท่านเดินทางไปถึงภูเขาโฮเร็บและ
พบถ ้ าแห่งหน่ึงซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่ท่ีนัน่ และพระเจา้เสด็จมาหาท่านและถามว่า ท่านก าลงัท าอะไรอยู่
ท่ีน่ี! 
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ไม่มีค  าต าหนิหรือเยาะเยย้หรือการลงโทษใด ๆ จากพระเจา้ เอลียาไดอ้ธิบายให้พระองค์ฟังว่า 
ผูรั้บใชข้องพระเจา้ทั้งหมดมีเพียงท่านผูเ้ดียวท่ีมีชีวิตรอดอยู่ นอกนั้นถูกฆ่าตายหมด พระเจา้ไดส้ าแดง
ใหเ้อลียาทราบวา่ ท่านเขา้ใจผดิ พร้อมกบัทรงแต่งตั้งท่านใหม่และไดน้ ากลบัไปยงัต าแหน่งเดิม 

หลังจากพบกบัชัยชนะก็มกัจะมีอนัตราย ทุกคนจะต้องเขา้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่เสมอ เม่ือ
บงัเกิดความผดิพลาดควรจะสารภาพกบัพระเจา้ตรง ๆ เพื่อจะมีการอภยัโทษ ช าระบาป และมีโอกาสรับ
ใชพ้ระองคอี์กต่อไป 
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ความวติกกงัวล 2 ประเภท 

ประเภทท่ีหน่ึง อาจจะเรียกไดว้า่เป็นความห่วงใยแบบโง่ ๆ โดยไม่จ  าเป็น ไม่มีมูลเหตุเพียงพอ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีอาจจะเน่ืองจากการไดรั้บข่าวผิด ๆ หรือรับรู้เร่ืองราวไม่เพียงพอ เม่ือไม่เพียงพอก็ไม่
ทราบเร่ืองราวท่ีแทจ้ริงทั้งหมด แลว้ก็สรุปเอาแบบผิด ๆ ความวิตกกงัวลชนิดน้ีแกไ้ดโ้ดยง่าย คือตอ้ง
สืบเสาะคน้หาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ จะช่วยใหท้่านเขา้ใจดีข้ึน แลว้ความวติกกงัวลก็จะหายไป 

บางคร้ังอาจจะเป็นไปไดท่ี้ท่านตกอยู่ในภาวะห่วงใยในส่ิงท่ีไม่ใช่ธุระของท่าน เรามกัจะวิตก
กงัวลแทนคนอ่ืน ๆ เสมอ วธีิท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดก็คือ อยา่ไปวิตกกงัวลถึงเร่ืองของคนอ่ืน ปล่อยเขาตามเร่ือง
ตามราว 

แต่ถา้สมมุติวา่ มีปัญหาเกิดข้ึนจริง ความยากล าบากเกิดข้ึนจริงและมีอนัตรายดว้ย ก็ขอให้ท่าน
ถามตวัเองว่า “ความวิตกกงัวลจะช่วยให้ขา้พเจา้ไดรั้บค าตอบหรือไม่?” เม่ือรู้วา่ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข
สถานการณ์ได ้ถา้ไม่คิดถึงเร่ืองเหล่านั้นเสียเลย ก็ไม่เป็นการฉลาดกวา่หรือ? ควรจะใชจิ้ตส านึกตรองดู 

ความวติกกงัวลบางอยา่งเกิดจากคนอ่ืนท่ีเราคบหาสมาคมดว้ย คนนั้นเป็นคนเจา้ทุกขแ์ลว้ท่านก็
รับเอาความทุกข์ของเขาเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน และเม่ือมีเพื่อนบางคนประสบกับปัญหาในท านอง
เดียวกนัน้ี ท่านก็สรุปในทนัทีทนัใดวา่ จะเกิดความเสียหายเช่นเดียวกบัคนนั้น ท่านทราบไดอ้ย่างไร? 
เพราะส่วนประกอบของปัญหาอาจจะแตกต่างกนั ฉะนั้นผลท่ีปรากฏออกมาก็จะแตกต่างกนัราวกบัฟ้า
กบัดินก็ได ้

ให้มาคิดอีกแง่หน่ึง ความวิตกกงัวลอาจจะเร่ิมจากข่าวท่ีเราฟังมาอย่างผิด ๆ หรืออาจจะเป็น
เพราะ “เราฟังไม่ไดศ้พัท ์ก็จบัเอามากระเดียด” เราคิดไม่ดีหรือไม่ทนัคิดก็ตดัสินใจโครมครามลงไป น่ี
แหละจึงเป็นปัญหาทางฝ่ายวิญญาณ พระเจา้ทรงทราบปัญหาน้ีดี พระองค์พร้อมเสมอ ท่ีจะประทาน
สติปัญญาใหแ้ก่คนท่ีร้องทูลขอการอธิษฐานดว้ยความเช่ือแบบง่าย ๆ จะบรรลุผลส าเร็จ 

ขณะท่ีท่านเล่าอาการไขแ้ละความหวาดวิตกให้หมอฟัง หมอจะนั่งฟังอย่างสงบ ไม่มีอาการ
ทุกขร้์อน ทั้งน้ีเป็นเพราะหมอรู้จกัการรักษาโรคไดดี้ จะรักษาวิธีไหนจะใชย้าขนานใดบา้ง หมอทราบดี
วา่เม่ือสั่งจ่ายยาใหท้่านไปแลว้ อาการหวาดวติกของท่านก็จะหายไปดว้ย 

เราทั้งหลาย ผูเ้ป็นบุตรของพระเจา้ก็เช่นเดียวกนัควรจะน าความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์
ดูอยา่งสุขมุรอบคอบวา่ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนจริงหรือ? หรือเป็นข่าวโคมลอย? มีขอ้มูลท่ีสามารถพิสูจน์แลว้หรือ? 
ความวิตกกงัวลท่ีเป็นอยู่จะช่วยชีวิตของเราให้ดีข้ึนไหม? เม่ือพิจารณาอย่างถ้วนถ่ีและหาค าตอบท่ี
แทจ้ริงได ้เช่ือแน่วา่ ความวติกกงัวลของท่านจะลดลงไปถึงคร่ึงหน่ึงทีเดียว 
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ประการท่ีสอง มิใช่เป็นความวติกกงัวลแบบโง่เขลาไร้เหตุผล แต่เป็นปัญหาท่ีมีขอ้เท็จจริง เป็น
ความวติกกงัวลท่ีควรจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ขอใหเ้ราทบทวนถึงค าจ ากดัความอีกคร้ังหน่ึง 
ความเป็นห่วงหมายถึง ความคิดในแง่ท่ีสงบ พอดี ไม่มากเกินไป อีกทั้งยงัมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ 
ท่ีจะแกปั้ญหานั้น ๆ ส่วนความวิตกกงัวลอีกอย่างหน่ึงก็คือ ความวิตกเกินเหตุขาดการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ บางคร้ังน าไปสู่การเป็นโรคจิต ซ่ึงท าใหอ้ารมณ์เสียอยูบ่่อย ๆ 

ความห่วงใยนั้นเป็นส่ิงท่ีดีและจ าเป็นตอ้งมี เราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได ้แต่ความวิตกกงัวล
เป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ มนัไม่ไดช่้วยอะไรใหดี้ข้ึนเลย มีแต่เลวลงเร่ือย ๆ 

ตามปกติวิสัยแล้ว มนุษย์ทุกคนย่อมมีความเป็นห่วงเป็นใย เรามีความต้องการส่ิงอ่ืน ๆ 
เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป แต่เราไม่ควรห่วงใยมากเกินไป เพราะเรารู้ว่าพระเจา้ทรงจดัเตรียมให้ทุกอย่าง 
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะน าเราไปสู่ความไพบูลยใ์นพระคริสต์ จิตวิญญาณของเราจะเจริญเติบโตข้ึน
เร่ือย ๆ 

ชีวิตของคริสเตียนแตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ไป ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น ศตัรู ความทุกข์
ยากล าบากหรือความทรมาน ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเกิดข้ึนแน่ ๆ ไม่มีคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่อยา่งแทจ้ริงและ
ร้อนรนรักพระเจา้จะหลีกพน้จากปัญหาดงักล่าว 

เหตุการณ์เหล่าน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือคริสเตียนมีพระบิดาและพระผูช่้วยให้รอดสถิตอยู่
ดว้ย? เป็นไปไดเ้พราะมีปัญหาบางอยา่งอยูน่อกเหนือความเขา้ใจของเรา พระทยัของพระองคลึ์กล ้าเกิน
กวา่ท่ีเราจะคาดคิดได ้พระองคมิ์ไดผ้กูพนัอยูก่บัส่ิงของในโลกน้ี แต่ทรงอยูก่บัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน พระองค์
สนพระทยัชีวติอนันิรันดร์ของเรา พระองคมี์พระประสงคท่ี์จะช่วยเราจนถึงท่ีสุด 

พ่อแม่ท่ีฉลาดในการเล้ียงบุตรของตนนั้น ก็จะปล่อยให้เด็กผจญกบัปัญหาความทุกข์ยากบา้ง 
เพื่อจะเป็นการสอนและเตรียมพวกเขาให้เผชิญกบัชีวิตในอนาคตได ้ในขณะเดียวกนัพ่อแม่ก็จะคอย
เฝ้าดูอยา่งเอาใจใส่ เขาจะไม่ปล่อยใหก้ารทดสอบเช่นน้ีหนกัเกินไป 

พอ่แม่รักลูกฉนัใด พระเจา้ก็ทรงรักคริสเตียนฉนันั้น! และรักมากกวา่หลายร้อยหลายพนัเท่า 
ต่อค าถามท่ีวา่ เราควรจะวิตกกงัวลถึงปัญหาท่ีพระเจา้ทรงอนุญาติให้เกิดข้ึนหรือไม่? ค  าตอบก็

คือ ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เราควรจะยอมรับและเรียนรู้จากบทเรียนเหล่าน้ี โดยด าเนินชีวิตแต่ละวนัดว้ย
การอธิษฐานและมีความเช่ือหวงัใจวา่ พระเจา้ทรงดูแลรักษาเรา 
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พระคมัภีร์อนัล า้เลศิ 

ในพระวจนะของพระเจา้มีอยูห่ลายตอนท่ีสามารถช่วยขจดัความวิตกกงัวลให้ออกจากความคิด
ของเราได ้ขอ้ความดงักล่าวน้ี ท่านไม่ควรเพียงแต่อ่านผา่นไปเท่านั้น แต่ควรท่องจ าและภาวนาขอ้ความ
เหล่านั้นเป็นประจ า 

ในตอนตน้ของเพลงสดุดีบทท่ี 39 ไดท้า้ทายพวกเราอยา่งมาก ซ่ึงพอจะสรุปไดป้ระโยคเดียววา่ 
“อย่าวิตกกงัวล” บงัเอิญเราชอบเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนกบัผูท่ี้ไม่เช่ือ เรามกัจะคิดว่า เรามีปัญหา
มากกว่าชาวโลก พวกเขาร ่ ารวยแต่พวกเรายากจน ผูเ้ขียนเพลงสดุดีตอนน้ีได้เตือนว่า ชีวิตของคน
เหล่านั้นสั้นนิดเดียว แต่ของพวกเรายาวนานเป็นนิจนิรันดร์ 

เม่ือพิจารณาต่อไปจะพบวา่ เพลงสดุดีมีหลกัสูตรของการด าเนินชีวติคริสเตียนท่ีมีความสุขดงัน้ี 
ประการแรก เราจะตอ้งวางใจในพระเจา้ ทั้งน้ีรวมถึงการ “กระท าดี” ดว้ย (ดูสดุดี 37:3) พระ

วจนะของพระเจา้ไดใ้ห้ความมัน่ใจแก่เราว่า เราจะ “อาศยัอยู่ในแผ่นดิน” ซ่ึงเต็มเป่ียมไปดว้ยพระพร 
และเราจะไดรั้บการ “เล้ียงดู” ตามใจปรารถนา 

ประการท่ีสอง ผูท่ี้มีความสุขจะตอ้งปิติยินดีเท่าท่ีควร ทางท่ีถูกคือ เขาควรจะมีความสุขความ
ยนิดีอยา่งท่ีสุดในพระราชกิจและพระค าของพระองค ์ไม่ด าเนินชีวิตตามใจปรารถนาหรือตามความเยา้
ยวนของโลกน้ี 

ประการท่ีสาม ก็มีความหมายท่ีลึกซ้ึงมากคือ เขาจะตอ้งมอบทางของเขาไวก้บัพระเจา้ (บทท่ี 
37:5) หมายความว่า เขาไม่เพียงแต่ตอ้นรับเอาพระคริสต์เป็นพระผูช่้วยให้รอดเท่านั้น แต่ไดว้างชีวิต
ของเขาไวใ้นอุ้งพระหัตถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระเจ้าอีกด้วย เคล็ดลับแห่งความมีชัยก็คือไวว้างใจใน
พระองค์ทุก ๆ วนั ตั้งแต่เชา้จรดค ่า ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน จงวางใจในพระเจา้ และมี
ความเช่ือวา่พระองคจ์ะทรงกระท าใหส้ าเร็จ 

ประการสุดทา้ย คือจุดสุดยอดของการด าเนินชีวิตคริสเตียน คือ “จงสงบอยูต่่อพระเจา้” เราไม่
ตอ้งแบกภาระทุกอย่างไวเ้พียงคนเดียว แต่ฝากไวก้บัพระองค์ ถา้หากท่านไดก้ระท าเช่นน้ีแลว้ ความ
ปรารถนาของเรายงัไม่ผลส าเร็จ ก็ขอใหร้อจนกวา่พระองคจ์ะทรงกระท าใหส้ าเร็จ 

ถา้ท่านด   เนินตามขอ้ตกัเตือนแห่งพระคุณน้ีด้วยความสัตยซ่ื์อ พร้อมทั้งเช่ือพระสัญญาของ
พระองคท์่านก็ไม่เปิดช่องใหค้วามวติกกงัวลนั้นเกิดข้ึนได ้ดูประหน่ึงเป็นวิธีธรรมดาแบบง่าย ๆ แต่ทวา่
ลึกซ้ึงมาก การรักษาเยียวยาความวิตกกงัวลนั้น มิใช่เป็นวิธีการจากสติปัญญาของมนุษย์ หรือจาก
นกัจิตวทิยาผูเ้ช่ียวชาญ แต่การรักษาโรคแห่งความวติกกงัวลจะตอ้งมาจากพระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่สูงสุด ผูท้รง
สร้างและประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อช่วยเหลือเรา 
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อย่าวติกกงัวล 

ท่านอาจจะไม่สนใจพิจารณาฟิลิปปี บทท่ี 4:6-7 พระธรรมตอนน้ีเป็นขอ้แนะน าท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี
สอนว่า “อย่าวิตกกงัวล” บางฉบบัก็แปลว่า “อย่าทุกข์ร้อนในส่ิงใด ๆ” และบางฉบบัก็แปลว่า “อย่า
กระวนกระวายใจ” ถึงแมจ้ะแปลอย่างไรก็หมายความถึง “จงหยุดความวิตกกงัวลเก่ียวกบัทุกส่ิงทุก
อยา่ง” น่ีคือความหมายท่ีตรงท่ีสุด เป็นค าสั่งมิใหเ้รา “วติกกงัวลโดยเด็ดขาด” 

แต่จะปฏิบติัตามไดอ้ยา่งไร? 
ผูเ้ขียนพระธรรมฟิลิปปีไดช้ี้แจงให้เราทราบว่าให้เรามอบความปรารถนาทุกอยา่งต่อพระเจา้

โดยการอธิษฐาน ค าท่ีตอ้งการเน้นในท่ีน้ีคือ “ความปรารถนาทุกอย่าง” บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า 
ควรจะมอบปัญหาใหญ่ ๆ ไวก้บัพระเจา้เท่านั้น แต่ก็มีอีกนัน่แหละปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เราไม่รู้วา่ปัญหา
เล็กหรือใหญ่? หลายคร้ังหลายหนท่ีเรามกัจะท าใหเ้ร่ือง “เล็ก” กลายเป็นเร่ืองใหญ่” 

น่าสังเกตว่า ค  าวิงวอนความปรารถนาทุกอย่างตอ้งมอบไวก้บัพระเจา้ด้วยการอธิษฐาน การ
อธิษฐานหมายความรวมถึง การนมสัการ และการเขา้เฝ้าพระองค์อย่างเอาจริงเอาจงั การกราบทูลดู
เหมือนเป็นการขอหรือการเสนออยา่งเจาะจง 

แต่อยา่ลืมส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีติดตามมาคือ “การขอบพระคุณ” เพราะมีเหตุผลส าหรับการกระท า
เช่นน้ี ขณะท่ีเราขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับเหตุการณ์ท่ีผา่นพน้มาในอดีต ปัจจุบนัและเหตุการณ์ท่ีจะ
มาถึงในอนาคต เราก็จะไดรั้บการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และขอให้เรามีความเช่ือวา่พระองค์
จะทรงตอบค าอธิษฐานอยา่งแน่นอน 

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ การอธิษฐานอย่างสม ่าเสมอ การอธิษฐานอย่างสม ่าเสมอมิได้
หมายความวา่เป็นการทูลขอทุกส่ิงทุกอยา่งในขณะเดียวกนั แต่เราควรจะอธิษฐานเป็นอยา่ง ๆ ไปชนิด
ไม่หยดุหยอ่น แลว้ก็ติดตามดว้ยการขอบพระคุณพระองค ์

การอธิษฐานบ่อย ๆ นั้นมิใช่เป็นการรบกวนพระเจา้หรือท าให้พระเจา้ไม่ทรงพอพระทยั เพราะ
พระองคมิ์ไดเ้หมือนมนุษยท์ัว่ไป ซ่ึงถา้ถูกรบกวนบ่อย ๆ ก็จะพาลโมโหโกรธาแต่พระเจา้ตอ้งการให้เรา
รีบเขา้เฝ้าอธิษฐานต่อพระองค ์การกระท าเช่นน้ีจะท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัอยา่งมาก 

ในขอ้ท่ี 7 ต่อลงมาเป็นผลลพัธ์ของการอธิษฐานคือ สันติสุขของพระเจา้ จะคุม้ครองจิตใจและ
ความคิดของเราไว ้ในท่ีน้ีมีขอ้ท่ีน่าคิดมากคือ พระเจา้ทรงสัญญาว่าจะกระท าทุกอย่างตามการทูลขอ
ของเรา แต่ท าไมค าอธิษฐานของเราหลายคร้ังไม่ไดรับค าตอบ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เราทูลขอในส่ิงท่ี
อยูน่อกประเด็นหรืออยูน่อกพระประสงคข์องพระเจา้ 
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ถา้หากวา่เราขอถูกตอ้งตามน ้าพระทยัของพระองคแ์น่นอนความสุขความมัน่ใจจะคืบคลานเขา้
มาสู่จิตใจและความคิดของเรา และแลว้ความวิตกกงัวลก็จะอนัตรธานหายไปส้ิน และความเช่ือก็จะ
แน่นแฟ้นข้ึนเร่ือย ๆ 

ขอกล่าวย  ้าในท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึงวา่ สุดยอดแห่งความปรารถนาของทุกคนคือ สันติสุข หรือความ
ช่ืนชมยนิดีในพระเจา้ ทุกคนทราบดีอยูแ่ก่ใจวา่ เขาจะหาสันติสุขและความช่ืนชมยินดีน้ีมิไดเ้ลย ถา้หาก
ปล่อยใหเ้จา้แห่งความวติกกงัวลคอยบัน่ทอนและกดักินชีวติใหผ้กุร่อนอยูเ่ร่ือย ๆ 

ดงันั้น ไม่มีทางหน่ึงทางใดท่ีจะสลดัส่ิงน้ีพน้ไปไดน้อกจากทางพระคุณของพระเจา้ ในพระ
นามของพระองค์ผูท้รงฤทธ์ิ ให้เราร่วมมือร่วมใจกนัสลดัแอกแห่งความวิตกกงัวลน้ีเหวี่ยงทิ้งไปเสีย 
แลว้ตอ้นรับเอาสันติสุขและความช่ืนชมยนิดีของพระเจา้เขา้มาสู่จิตใจ 

แลว้บรรยากาศในการด ารงชีพของเราจะเตม็ไปดว้ยชีวติชีวา! 
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เชิญมาเถิด 

ต่อไปน้ีขอใหเ้ราพิจารณาดูค าตรัสของพระเยซูคริสตซ่ึ์งปรากฏในพระธรรมมทัธิวบทท่ี 11:28-
30 และก่อนท่ีพระองค์จะตรัสขอ้ความน้ีกบัฝูงชน พระองค์ก็ไดป้ระกาศถึงความพินาศท่ีจะเกิดแก่ผูท่ี้
ไม่ยอมกลบัใจเสียใหม่สายพระเนตรอนัประกอบดว้ยความเมตตากรุณาไดส้อดส่ายพบบางคนในฝงูชน
เหล่านั้น ในท่ามกลางเมฆหมอกแห่งความผดิหวงั ยงัมีบางคนท่ีอยากจะกลบัใจเสียใหม่และตอ้นรับเอา
พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด พระองคจึ์งตรัสเชิญชวนวา่ “จงมาหาเรา...และเราจะใหท้่านทั้งหลายหาย
เหน่ือยเป็นสุข” 

หรือถา้เราแปลเป็นไทยอีกทีก็คงจะไดค้วามหมายดงัน้ี “บรรดาผูท่ี้วิตกกงัวลจนเหน็ดเหน่ือย
และผูท่ี้แบกภาระหนักซ่ึงก าลงัจะหมดเร่ียวแรง จงมาหาเรา เราเท่านั้นท่ีจะช่วยท่านให้หลุดพน้จาก
ความวิตกกงัวลและปัญหาอนัหนกัอ้ึง เราจะให้ท่านพบกบัความสดช่ืน หายเหน่ือยเป็นสุข เราเป็นห่วง
ท่านอยา่งแทจ้ริง” 

พระคมัภีร์ตอนน้ีบอกอย่างชดัเจนว่า ส่ิงส าคญัประการแรกคือ เราจะตอ้ง “มาหา” พระคริสต ์
เป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะพบพระองค์ให้ได้ แน่นอนเม่ือพระองค์ทรงสัญญาเช่นน้ี พระองค์
จะตอ้งคอยเราอยู่เราจะตอ้งพบพระองค์แบบตวัต่อตวั มิใช่ดว้ยการผ่านทางบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือ
คริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใด 

เราพบพระเยซูคริสต์ไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านอาจารยค์นใด และไม่ตอ้งผ่านหลกัขอ้เช่ือใด หรือ...
ฯลฯ 

เป็นส่ิงท่ีน่าคิดจริง ๆ พระคริสต์ทรงเชิญเฉพาะบรรดาผูท่ี้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก 
หมายความวา่ ผูท่ี้สุขสบายไม่เชิญหรือ? หามิได ้ถา้เรากวาดสายตาดูมนุษยท่ี์ยงัชีพอยูใ่นโลกน้ีจะพบวา่ 
ทุกคนเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระดว้ยกนัทั้งนั้น เพียงแต่เขาจะรู้ตวัหรือไม่เท่านั้น 

ดงันั้น ตามความเป็นจริง ทุกคนควรเขา้หาพระคริสต!์ 
พระเยซูมิไดท้รงเชิญเฉพาะผูท่ี้ท  างานหนกัทางฝ่ายร่างกายแบบหามรุ่งหามค ่าเท่านั้น แต่ทรง

เชิญผูท่ี้เหน่ือยหน่ายเม่ือยลา้ฝ่ายวิญญาณดว้ย พระองคไ์ม่ไดเ้ล็งถึงความเม่ือยลา้ของพวกกลา้มเน้ือ แต่
เล็งถึงจิตใจ พระองค์ประทานพลงัพิเศษให้ทุกคนท่ีมาหาพระองค์ เขาจะได้สัมผสักบัความชุ่มช่ืน มี
ชีวติชีวาสุดท่ีจะหาอ่ืนใดมาเปรียบปานได ้

ในบทท่ี 11 ข้อ 29 มีค าชวนต่ออีกว่า “ให้รับแอกของพระองค์แบก” หมายถึงการเข้ามี
สัมพนัธภาพกบัพระองค ์
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ภาระของพระเยซูคริสต์น้ีเป็นภาระท่ีเบาและเหมาะส าหรับแต่ละคน ภาระอันน้ีจะมีการ
พกัผอ่นเป็นพิเศษ คือการพกัผอ่นในความส าเร็จ เป็นความปล้ืมปิติเป็นลน้พน้ท่ีบรรลุสู่เป้าหมาย หรือ
อาจจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงก็ไดว้า่เป็นความพึงพอใจท่ีไดเ้ห็นงานส าเร็จลงดว้ยดี อยา่งน้ีก็เป็นการพกัผอ่น
ชนิดหน่ึงมิใช่หรือ? 

ผูท่ี้ท  างานรับใชพ้ระเจา้อยา่งแทจ้ริง พระองคท์รงประทานวิธีการท่ีจะพกัผอ่นให้ เป็นการผอ่น
คลายความตึงเครียดทางดา้นสมองและดา้นร่างกาย เป็นความสงบสุขท่ีลึกซ้ึงมาก 

“แอก” ของพระคริสต์นั้นเหมาะสม และภาระของพระองค์ก็เบา เพราะแอกชนิดน้ีใช้เทียมคู่ 
ท่านเคยเห็นววัเทียมเกวยีนไหม? ถา้ววัคู่ไหนมีตวัหน่ึงแขง็แรงกวา่อีกตวัหน่ึง ววัตวัท่ีอ่อนแอกวา่นั้นจะ
รับภาระเบา 

ววัเทียมเกวยีนเป็นฉนัใด พระเจา้กบัคริสเตียนก็เป็นฉนันั้น! 
พระองคไ์ดป้ระกาศวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เรา

แลว้ ...เหตุฉะนั้นเจา้ทั้งหลายจงออกไป..(มทัธิว 28:18-20) การท างานของผูท่ี้เป็นคริสเตียนนั้นมิไดท้  า
โดยโดดเด่ียวเดียวดายแต่พระเจา้ทรงร่วมมือกบัเขา ความรับผิดชอบอนัน้ีผกูพนัอยูก่บัพระองค ์ไม่ตอ้ง
สงสัยเลยวา่ งานน้ีจะวเิศษสักปานใด 
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คลงัแห่งความสุข 

เรากล่าวไดว้า่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่มมีค าตอบอยูอ่ยา่งพร้อมมูลในปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นปัญหาความวติกกงัวล ปัญหาความทุกขย์ากล าบากและ ฯลฯ อีกทั้งยงัมีค าเทศนาท่ีเร้าใจ บ่งบอกถึง
ประวติัศาสตร์ท่ีให้ความดลใจ พร่ังพร้อมดว้ยสุภาษิตท่ีคมคาย ชีวประวติัท่ีประทบัใจ อีกทั้งมีจดหมาย
ท่ีตกัเตือนและแนะน า 

ในท่ีน้ีจะขอยกโคลงบทหน่ึงซ่ึงอยูต่อนกลางของพระคมัภีร์มาหนุนใจท่านผูอ่้าน โคลงบทน้ีจะ
ช่วยปลอบประโลมใจได้ดีท่ีสุด เร่งเร้าและประทบัใจ ช่ือว่า “บทเพลงสดุดี” มีอยู่ดว้ยกนัถึง 50 บท 
ผูเ้ขียนโคลงน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะใชใ้นการขบัร้องประกอบดนตรี ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวและประสบการณ์
ของมนุษย ์นบัวา่เป็นการยากมากท่ีจะแยกแยะอารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษยใ์ส่ลงในบทโคลง แต่ก็ปรากฏ
ในหนงัสือน้ีอยา่งครบถว้น 

มีบทเพลงต่าง ๆ อยา่งครบถว้น เช่น เพลงสรรเสริญ บทดลใจ เร้าใจ ความโศกเศร้าเสียใจ การ
ส านึกผิด ความสุขใจเม่ือได้รับการปลอบประโลมและค าสั่งสอน แนะน า ผูท่ี้มีปัญหาทอ้แทใ้จและ
หวาดหวัน่ทุกยคุทุกสมยั เม่ือไดล้ิ้มรสพระธรรมน้ีแลว้ ก็จะเตม็เป่ียมไปดว้ยความเอิบอาบในดวงใจ 

การอ่านบทเพลงสดุดี ช่วยยกให้จิตใจฟ้ืนช่ืนข้ึนโดยเฉพาะเม่ืออ่านดงั ๆ ท่านจะพบกบัความ
ประทบัใจ เม่ือเร่ิมตั้งตน้อ่านตั้งแต่บทแรก เร่ือยไปจนจบ แลว้ขีดเส้นใตต้อนท่ีประทบัใจ 

มีบทเพลงท่ีเด่น ๆ อยู่มากมายหลายตอนทีเดียว และเหมาะส าหรับผูท่ี้มีความวิตกกงัวลอยู ่
ขอให้เราเร่ิมตั้งแต่บทท่ีหน่ึงเลยทีเดียว ค าแรกในบทน้ีก็คือ “ความสุข” อนัหมายถึง “พระพรจากพระ
เจา้” ขอ้ความถดัลงมาก็ได้บรรยายถึงวิธีท่ีจะได้ความสุขนั้นมา ในบรรดาวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งของ
ชาวโลกและคริสเตียนจะพบวา่ เพลงสดุดีบทท่ี 23 อยูใ่นอนัดบัยอดเยี่ยมทีเดียว โครงเร่ืองตอนน้ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงการดูแลของพระเจา้ต่อคนของพระองค ์ถา้บทเพลงสดุดีบทน้ีเป็นความจริง เราก็เช่ือแน่วา่.... 

ไม่จ  าเป็นท่ีคริสเตียนจะตอ้งมีความวติกกงัวลอีกต่อไป! 
ต่อลงมาในบทท่ี 27 ก็เป็นบทกลอนท่ียอดเยี่ยมอีกบทหน่ึงท่ีควรจะได้อ่าน และในบทท่ี 34 

ผูเ้ขียนบทกลอนก าลงัตกอยู่ภายในวงลอ้มของเหล่าศตัรู ท่านก าลงับงัเกิดความหวาดหวัน่และมีความ
ตอ้งการปัจจยัในการด ารงชีพต่อมาถึงบทท่ี 46 แสดงใหเ้ห็นสภาพท่ีพึ่งพิงอนัถาวร คือ พระเจา้ ในบทท่ี 
51 ไดอ้ธิบายถึงการส านึกถึงความผดิบาปท่ีไดก้ระท าลงไป ความลม้เหลว และไดก้ลบัใจเสียใหม่อยา่ง
แทจ้ริง บทท่ี 72 ช้ีให้เห็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากส้ินโลกแลว้ เวลานั้นโลกของเราจะเนืองแน่น
ไปดว้ยผูช้อบธรรม และจะด าเนินชีวติอยา่งสงบสุข 
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ในบทท่ี 103 ไดเ้ร้าจิตใจให้เราสรรเสริญพระเจา้ บทท่ี 104 พูดถึงพระราชกิจของพระเจา้บน
แผน่ดินโลกพอถึงบทท่ี 107 ก็หนุนใจให้สรรเสริญพระเจา้อีก ในบทท่ี 119 ไดเ้ปิดเผยให้เห็นถึงความ
มหศัจรรยข์องพระคมัภีร์ 

และบทสุดทา้ย คือบทท่ี 150 สรุปสุดยอดเป็นการสรรเสริญพระเจา้! 
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ชัยชนะสุดยอด 

ขอเรียนย  ้าในท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึงว่า พระเจา้ไม่มีพระประสงค์ให้ท่านตกเป็นทาสของความวิตก
กงัวล พระองคไ์ม่ทรงพอพระทยัท่ีจะให้เสียเวลาอยูก่บัความหวาดกลวัอนัไร้สาระ คริสเตียนอยูท่ี่ไหน 
ท่ีนัน่มีแต่ความสุข สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศรอบ ๆ ไม่สามารถท่ีจะท าลายความสุขของเขาได ้
อิสระเสรีและความช่ืนชมยนิดีเป็นนิจคือสัญญลกัษณ์ของล  กของพระเจา้ 

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตท่ีมีชยัชนะต่อศตัรูทั้ง 3 ดา้น คือ (1)ชยัชนะต่อโลก (2)ชยัชนะต่อเน้ือ
หนงัและ (3)ชยัชนะต่อพญามารซาตานและเหล่าวญิญาณชัว่ เราอาจกล่าวไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ศตัรูทั้งสาม
ชนิดน้ีไดเ้ป็นตวัการน าความวติกกงัวลมาสู่ชีวติคริสเตียนอยา่งมาก 

แต่ถา้เราประจกัษต่์อความจริงท่ีวา่ เราเป็นบุตรของพระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่สูงสุด พระองคไ์ดป้ระทาน
ฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์หแ้ก่เราท่ีจะเอาชนะต่อความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจได ้เราไม่จ  าเป็นตอ้งตก
เป็นทาสของมนัอีกต่อไป 

ในฐานะแห่งการเป็นบุตรของพระเจา้ เราสามารถมีจิตใจท่ีช่ืนชมยินดีในทุกส่ิงทุกอย่าง เม่ือ
ปัญหาประดงัเขา้มาจะไม่มีวนัท าใหเ้ราสั่นคลอนได ้เพราะเรามีฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ท่ีช่วยผลกัดนัอยู ่

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านสัมผสัฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้แลว้หรือยงั? 
มีส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีเราจ าเป็นตอ้งท าคือ “มีความตั้งใจท่ีจะไปถึงหลกัชยั!” เอาชนะให้ได ้ส่ิงน้ี

จะตอ้งเด่นชดัอยูใ่นห้วงความคิดของเรา เราจะตอ้งทูลขอฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ ขอก าลงัจากพระองค์
ใหเ้รามีความกลา้หาญและกระตือรือร้นในการท่ีจะต่อสู้จนศตัรูพา่ยแพป้ระกายแห่งความมานะพยายาม
ในตวัของเราจะช่วยจุดไฟในอารมณ์และเร่ิมเร่งเร้าก าลัง ในท่ีสุดเราจะรักษาชัยชนะอนัเด็ดขาดได้
ตลอดไป 

มีบางคนท่ีถูกความวิตกกงัวลเกาะกินจิตใจมาเกือบตลอดชัว่อายุขยั อาจจะเป็นไปไดท่ี้เขาเกิด
ในครอบครัวท่ีอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยความกระวนกระวายใจ และอาจจะเป็นไปไดว้า่
เหตุการณ์ท่ีพบเห็นอยูทุ่ก ๆ วนัไดฝั้งลึกอยูใ่นชีวติจนเป็นเหตุใหเ้ขามองในแง่ร้ายมากกวา่แง่ดี 

นิสัยท่ีวา่น้ีไดพ้อกพนูมากข้ึนในชีวติจนกระทัง่เขายอมพา่ยแพต่้อทุกส่ิงท่ีอยูท่ี่ผา่นเขา้มา 
มีวธีิแกไ้ดผ้ลชะงดัท่ีสุด! 
คือ ใหเ้ช่ือในฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้วา่ พระองคท์รงสามารถช่วยท่านได!้ ท่านจะพน้จากความ

วติกกงัวลอยา่งแน่นอน และท่านจะยิม้อยา่งผูมี้ชยั 
บางท่านท่ีก าลงัจบัหนงัสือเล่มน้ีอ่านอยู ่ส่วนลึกภายในจิตใจอาจจะก าลงัมีความกลวั วิตกกงัวล

หลายส่ิงหลายอยา่ง มีความทอ้แทใ้จเกิดข้ึน หมดหวงัและโศกเศร้าท่านอาจจะก าลงัทอดอาลยัตายอยาก
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ในชีวติ ดูเหมือนวา่มืดแปดดา้น ไม่มีทางใด ๆ ท่ีจะแกไ้ขได ้ท่านไดพ้ยายามแลว้นบัคร้ังไม่ถว้นท่ีจะหนี
มนั แต่ก็พบความลม้เหลว 

ถ้าท่านรู้สึกเช่นนั้น จงขอบพระคุณพระเจ้าเถิด เพราะยงัมีทางแก้ไข พระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่ทรง
สามารถช่วยท่านได ้ถา้พระองคช่์วยท่านไม่ได ้พระองคก์็คงไม่ใช่พระเจา้ ขอเพียงแต่ใหท้่านมีความเช่ือ
เท่านั้นเป็นพอ 

พระเจา้ทรงสามารถช่วยได ้และช่วยทนั ถา้พระเจา้ช่วยไม่ทนัคือพระเจา้ท่ีช่วยไม่ได ้ขอเพียง
ใหท้่านท าหนา้ท่ีของท่าน ส่วนพระเจา้ก็จะท าหนา้ท่ีของพระองคคื์อท่านจะตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะด าเนิน
ชีวติอยา่งมีเสรีภาพ ตั้งใจท่ีจะสลดัตวัใหพ้น้จากความวติกกงัวล ปฏิญาณในจิตใจของตนเองวา่ “ขา้พเจา้
จะกระท าหนา้ท่ีของขา้พเจา้” 

จากนั้นก็ร้องขอพระเจา้แห่งความรัก การอภยัโทษและทรงไวซ่ึ้งฤทธานุภาพให้ยกชูท่านข้ึนให้
พน้จากวถีิชีวติเดิม และวางท่านลงบนศิลาอนัมัน่คงแห่งพระคุณอนัอุดมของพระองค ์

ท่านมีชยัชนะไดใ้นวนัน้ี! 
โดยทางพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเรา! 
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ถา้ท่านไม่อยากพบกบัปัญหา ก็จะตอ้งออกไปอยูเ่สียนอกโลก 
ทุกคนมีปัญหาและความวติกกงัวลดว้ยกนัทั้งนั้น 
บางคนกระวนกระวายใจเสียจนโรคประสาทเล่นงาน! 

แต่ก็มีบางคนไดพ้บกบัวถีิทางแห่งชยัชนะ เขา 
สามารถยนืยิม้สู้ดุจ “คนเหนือโลก” 
คนเหล่าน้ีเขาคน้พบเคล็ดลบัอะไรหรือ?! 
หนงัสือเล่มน้ีจะเปิดเผยใหท้่านเห็น...... 


