
 1 

 

 

ความเช่ือมัน่ ความมัน่คง ความมัน่ใจ 

 

 

 

 

 

Gewissheit, Beständigkeit, Zuversicht 

 
 

 Zeit mit Gott, 5-18 März 2007 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวุรรณี บ. แปล 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © องคก์ารสายสัมพนัธ์ 
Kontaktkreis Saisampan e.V. 

Ringofenstr. 15 
44287 Dortmund 

Tel.: 07 00 72 47 26 72 
www.saisampan.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saisampan.de/


 3 

 

ความเช่ือมัน่ ความมัน่คง ความมัน่ใจ 

 

 
 ส่ิงใดยงัคงอยู?่ ในพิธีเคารพศพของคริสเตียนท่านหน่ึง คุณลกัษณะสามอยา่งท่ีผูเ้สียชีวติได้
ทิ้งไวเ้ป็นพยานการไดเ้ป็นผูติ้ดตามพระเยซูคริสตคื์อ – ความเช่ือมั่น ความมัน่คง ความมัน่ใจ คริส
เตียนทุกคนควรจะมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นน้ีมิใช่หรือ? 
 พวกเราอยูใ่นโลกท่ีเตม็ไปดว้ยความไม่แน่นอน ความไม่สัตยซ่ื์อ และไม่มีอนาคต โลกน้ี
ตอ้งการคนท่ีมีความหวงั และชีวติท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผูท่ี้หยบิยืน่อนาคตและความหวงัแก่เขา “พระ
เจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามีไว้ส าหรับเจ้า เป็นแผนงานเพ่ือสวสัดิภาพ ไม่ใช่เพ่ือความทุกข
ภาพ เพ่ือจะให้อนาคตและความหวงัใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29.11) คนรอบตวัเราเห็นอะไรในตวัเรา? เรา
ไดน้ าผูอ่ื้นใหม้ารู้จกัพระเยซูผูท้รงประทานความเช่ือมัน่ ความมัน่คง และความมัน่ใจใหเ้ป็นรางวลั
ท่ีเราไดใ้ชชี้วิตกบัพระองคห์รือไม่? 
 

ความเช่ือมั่น 
 ผูใ้ดท่ีเช่ือในพระเยซูจะรู้และเขา้ใจถึงส่ิงต่างๆซ่ึงผูท่ี้ไม่มีความเช่ือน้ีจะเขา้ใจได ้ “แต่มนุษย์
ธรรมดาจะรับส่ิงเหล่านีซ่ึ้งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นส่ิงโง่เขลา” 
(1โครินธ์2.14) “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล า้ลึกในพระทัยของพระองค์ ตามพระ
เจตนารมณ์ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงด าริไว้ในพระคริสต์” (เอเฟซัส 1.9) ผูใ้ดมีความเช่ือ ผูน้ั้นก็
จะรู้มากกวา่คนอ่ืน คริสเตียนรู้วา่ตนเองเช่ือในส่ิงใด - เม่ือทุกส่ิงกลายเป็นผงคลีดินเป็นทรายไป ส่ิง
ท่ียงัคงอยูคื่อนิรันดร์กาล 
 เม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ เราไดพ้บความรู้ท่ิมีคุณค่ามากมาย คนส่วนมากเพียงแต่อ่านและรับรู้
เก็บไวใ้นสมองเท่านั้น แต่หากใครสามารถน าส่ิงท่ีรู้มาปฎิบติัในชีวติ ความรู้นั้นจะกลายเป็นความ
เช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่จะหล่อหลอมลกัษณะนิสัย และการปฎิบติัตนของชีวติคริสเตียน พระคมัภีร์
ประกนัวา่เราสามารถด าเนินชีวติดว้ยพระวจนะอยา่งเช่ือมัน่ได ้ เราแน่ใจไดว้า่เราไดรั้บความรอด
แลว้เม่ือพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวิตเรา เราเช่ือมัน่ไดว้า่พระองคส์ถิตอยูใ่นตวัเรา “ข้อ 
ความเหล่านีข้้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านท้ังหลายท่ีเช่ือในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพ่ือท่าน
ท้ังหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพ่ือท่านจะได้เช่ือในพระนามของพระบุตรพระเจ้า” (1 
ยอห์น 5.13) “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราท้ังหลายว่า เราท้ังหลายเป็นบุตร
ของพระเจ้า” (โรม 8.16) และเรายงัแน่ใจไดว้า่ “ท่านรู้ว่า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านท้ังหลายออกจาก
การประพฤติอันหาสาระมิได้ ซ่ึงท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยส่ิงท่ีเส่ือม
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สลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะท่ี
ปราศจากต าหนิหรือจุดด่าง” (1 เปโตร 1.18-19) และพระเจา้ไดท้รงรับรองในส่ิงท่ีเราควรรู้ “พระ
สัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล บัดนี ้ พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงป้ันท่าน 
อิสราเอล ตรัสดังนีว่้า อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามช่ือ เจ้าเป็นของเรา” (อิส
ยาห์ 43.1) เรารู้เช่นกนัวา่เราเป็นประชากรสวรรคเ์พราะพระเจา้ทรงตรัสวา่ แต่จงเปรมปรีด์ิเพราะช่ือ
ของพวกเจา้จดไวใ้นสวรรค ์ และพวกเรายงัคงยนิดีหรือไม่กบัพระวจนะท่ีสร้างความมัน่ใจวา่ “เรา
บอกความจริงแก่ท่านท้ัง หลายว่า ถ้าผู้ใดฟังค าของเราและเช่ือในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นกมี็
ชีวิตนิรันดร์ และไม่ถกูพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5.24) ขอบพระคุณ
พระเจา้ส าหรับความเช่ือมัน่วา่บาปต่าง ๆ ของเราไดรั้บการยกโทษแลว้ “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา 
พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเท่ียงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราให้พ้นจาก
การอธรรมท้ังส้ิน” (1 ยอห์น 1.9) 
 ความเช่ือมัน่ในความเช่ือของพวกเราไม่ไดต้ั้งบนความรู้และปัญญาของมนุษย ์ เพื่อต่อสู้กบั
ความยากล าบากเรายดึมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ท่ีวา่ ความหายนะ ภยัพิบติั หรือความตายไม่ใช่
ส่ิงสุดทา้ยในชีวติมนุษย ์ เรามีความหวงัเม่ือพระเยซูตรัสคร้ังสุดทา้ยบนกางเขนวา่ “ส าเร็จแลว้” พระ
เยซูไดท้รงตรัสดว้ยความเช่ือมัน่วา่พระองคท์รงเป็นเคร่ืองถวายบูชาท่ีสมบูรณ์ ฉะนั้นขอให้เรา
อยา่ไดมี้ความคลางแคลงใจวา่พระเจา้ยงัทรงไม่ยกโทษบาปของเรา  
 การท่ีเราไดรั้บสิทธิพิเศษในการด าเนินชีวติดว้ยความเช่ือมัน่ ไม่ไดห้มายความวา่เราจะหมด
ความแคลงใจ หรือจะมีความมัน่ใจตลอดไป หลายส่ิงในชีวติยงัคงไม่แน่นอน แมเ้รารู้วา่ชีวตินิรันดร์
จะน าเราไปท่ีหนใด แต่เราไม่รู้วา่พรุ่งน้ีจะน าอะไรเขา้มาในชีวติ เรารู้ดีแก่ใจวา่พระเจา้จะน าเราไป
ในทางท่ีถูกตอ้ง แต่เราไม่รู้วา่พระองคจ์ะน าเราไปเส้นทางไหน เรารู้วา่พระองคจ์ะคุม้ครองเรา แต่
พระองคไ์ม่ทรงป้องกนัเราจากความล าบากเสมอไป แต่พระองคท์รงอยูก่บัเราและช่วยเหลือเราใน
ยามทุกขย์าก  “เม่ือเจ้าลุยข้ามน า้ เราจะอยู่กับเจ้า เม่ือข้ามแม่น า้ น า้จะไม่ท่วมเจ้า เม่ือเจ้าลุยไฟ เจ้าจะ
ไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า” (อิสยาห์ 43.2)  เพื่อการรับมือกบัความไม่มัน่ใจ ความ
คลางแคลงใจต่างๆมากมายท่ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของเรา เราตอ้งทอดสมอใหลึ้กในพระวจนะ การ
พยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองรังแต่จะสร้างความหวาดกลวั แต่ความเช่ือมัน่ในกระท าการของพระ
เจา้โดยทางพระเยซูคริสตส์ร้างสันติสุขในใจ และสันติในชีวติประจ าวนัท่ีวุน่วาย สับสนอลหม่าน 
ดงันั้นจงกล่าวกบัตนเองดว้ยความเช่ือมัน่อยูส่ม  ่าเสมอวา่ เราเป็นลูกท่ีรักของพระเจา้ ไม่มีส่ิงใดและ
ใครสามารถจะฉีกเราออกจากพระหตัถข์องพระองคไ์ด ้  “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จัก
แกะเหล่านั้น และแกะนั้นกต็ามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะท้ังหลาย แกะเหล่านั้นจะไม่มีวนัพินาศ
และจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10.27-28)   
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ความมั่นคง 
 เม่ือใดท่ีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนในใจ ภยัพิบติัลุกล ้าชีวติเรา ความหดหู่และความทอ้ถอยไม่
ยอมผอ่นปรน ส่ิงท่ีเราตอ้งการไม่ใช่เพียงแค่สถานท่ีปลอดภยัสักแห่งเพื่อหลบภยั หากเราตอ้งมี
ความเช่ือท่ีหนกัแน่นวา่ฐานท่ีเรายนือยูน่ั้นมัน่คงแน่นหนา “พลเมืองเอ๋ย จงวางใจในพระองค์เสมอ
ทุกเวลา จงพากันรับตั้งจิตใจ ทูลเฉพาะพระองค์เถิด ด้วยพระเจ้าเป็นท่ีพ่ึงพ านักของพวกเรา” (เพลง
สดุดี 62.8)  
 
ส่ิงส าคญัคือ  

ข้อแรก คงอยู่ในท่าทขีองความไว้วางใจ 
 อาสาฟอธิษฐานต่อพระเจา้ในเพลงสดุดี “ฝ่ายข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพเจ้าแทบหลุดแล้ว 
ย่างเท้าของข้าพเจ้าแทบจะพลาดพลั้งลงไปแล้ว ...............การท่ีข้าพเจ้าได้ช าระใจของข้าพเจ้า และ
ได้ล้างมือให้หมดจดกเ็สียเวลาเปล่าๆ เพราะข้าพเจ้าต้องรับความทุกข์ล าบากวนัยงัค า่ และถกูตีทุก ๆ 
เวลาเช้า” (เพลงสดุดี 73.2,13-14) อาสาฟไม่เขา้ใจวา่ท าไมคนท่ีกระท าความชัว่กลบัไดดี้ คนท่ีไม่เช่ือ
พระเจา้มีชีวิตท่ีสุขสบาย แต่ส านึกก็ปลุกเขาใหต่ื้น “ส่วนใจของข้าพเจ้า เศร้าสลดไป และข้าพเจ้า
แปลบเสียวถึงหัวใจ ข้าพเจ้านีเ้ป็นคนหยาบคาย และโง่เขลานัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนสัตว์เดียรฉานต่อ
พักตร์พระองค์”(73.21-22)  
 อาสาฟคิดส านึกข้ึนไดอ้ยา่งไร? “จนข้าพเจ้าได้เข้าไปถึงพระวิหารของพระเจ้า และ
พิจารณาปลายชีวิตของพวกเขา - พวกไม่เช่ือในพระเจ้า” (73.17) หลงัจากนั้นท่านจึงเห็นชดัเจนอีก
คร้ังวา่ แมท้่านจะไม่เขา้ใจในทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่ท่านทราบแก่ใจดีวา่ “ถึงกระนั้นกดี็ ข้าพเจ้ายงัอยู่กับ
พระองค์เสมอ พระองค์ได้ทรงยึดมือขวาของข้าพเจ้าไว้ พระองค์จะทรงน าข้าพเจ้าด้วยค าแนะน า
ของพระองค์ และภายหลังจะทรงรับข้าพเจ้าไปสู่พระรัศมี”(73.23-24) ดงัเช่นอาสาฟ เราทูลต่อพระ
เจา้ไดถึ้งส่ิงท่ีลิดรอนความเช่ือของเรา พระองคจ์ะประทานความช่วยเหลือเพื่อให้เรายงัคงติดสนิท
อยูก่บัพระองค ์  ขอใหเ้รายดึมัน่ติดอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ ใหพ้ระองคน์ าพาและอยา่ไดล้ะทิ้งความ
ไวว้างใจ “เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิง้ความไว้วางใจของท่าน” (ฮีบรู 10.35) 
 แลว้เราจะยนืหยดัอยูก่บัความเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ยา่งไร? ดว้ยการมีใจแน่วแน่ท่ีจะ
คน้หาพระสัญญาไมตรีของพระเจา้ และพึ่งพาพระสัญญาของพระองค ์ในพระคมัภีร์เต็มไปดว้ยพระ
สัญญา พระวจนะเป็นสมบติัอนัเลิศล ้า พระวจนะปลอบประโลมใจ และช่วยใหผู้มี้ความกงัวลใจ
และผูล้ม้เหลวยนืหยดัไดอี้กคร้ังหน่ึง เม่ือพระเจา้ตรัสวา่ เราจะไม่ทอดทิ้งเจา้ ก็เหมือนยาสมานแผล 
และเม่ือพระองคต์รัสวา่ จงไดรั้บการปลอบประโลมและอยา่กลวัเลย ก็สร้างสันติสุขในใจเรา  
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ข้อสอง ติดสนิทอยู่กบัพระเยซูคริสต์ 
 “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะ
ติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านกเ็ช่นเดียวกัน จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา เราเป็นเถา
องุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนท่ีติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก 
เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะท าส่ิงใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15.4-5) พระเยซูไม่ไดต้รัสวา่ “จง
เขม้แขง็และหนกัแน่น แลว้พวกท่านจะแกปั้ญหาไดเ้อง” พระองคท์รงทราบวา่พวกเราแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองไม่ได ้ ในพระเยซูคริสตคื์อทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการ การติดสนิทกบัพระองคห์มายถึงความ
ปลอดภยั การช้ีน าพา การคุม้ครองรักษา และการโอบอุม้ ความมัน่คงของเราคือผลซ่ึงพระเยซูทรง
ประทานใหเ้ม่ือเรามีความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ 
 

ข้อสาม ยดึมัน่อยู่กบัส่ิงทีเ่รารู้ 
 เราจะพบความหนกัแน่นมัน่คงซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีล ้าค่าในอคัรสาวกเปโตรและยอห์น ท่าน
ทั้งสองมัน่คงในความเช่ือแมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีล าบาก สาวกทั้งสองถูกหา้มไม่ใหป้ระกาศพระ
นามของพระเยซู ท่านทั้งสองควรจะหวัน่กลวัต่อค าข่มขู่ของเหล่าปุโรหิตท่ีมีอ านาจมากมาย แต่เป
โตรและยอห์นรู้ดีวา่อ านาจของพวกเหล่าปุโรหิตไม่สามารถเทียบเท่ากบัอ านาจของพระเจา้ซ่ึงอยู่
เหนืออ านาจทั้งปวง ฉะนั้นสาวกทั้งสองจึงยนืหยดัมัน่คง และไม่กลวัท่ีจะประกาศอยา่งตรงไปตรง 
มา “ด้วยว่าข้าพเจ้าจะไม่พูดตามท่ีได้เห็นและได้ยินนั้นกห็ามิได้” (กิจการ 4.20) ความสัมพนัธ์ท่ีมี
ต่อพระเยซูคริสตป์ลดปล่อยพวกเขาจากความกลวัท่ีมีต่อมนุษย ์ หากค าสั่งใดคา้นกบัพระประสงค์
ของพระเจา้ พวกเขาเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ พระองคมี์ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในชีวติของพวก
เขา ฉะนั้นพวกเขาจึงรับฟังค าแนะน าของพระองคเ์ป็นอนัดบัหน่ึง “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของ
ข้าพเจ้าเป็นส่ิงมีค่าและประเสริฐส าหรับตัวข้าพเจ้า  แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอท าหน้า ท่ีให้ส าเร็จก็
แล้วกัน และท าการปรนนิบัติท่ีได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือท่ีจะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ 
ซ่ึงส าแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20.24) 
 เหตุผลท่ีท าใหเ้ปโตรและยอห์นมีความมัน่คง ความตั้งใจจริง และความหมายมัน่ท่ีจะเช่ือฟัง
พระเจา้มากกวา่มนุษยไ์ดก้ลายเป็นมาตรฐานของคริสเตียนจ านวนมากท่ีติด ตามพระเยซู ความเช่ือ
ฟังของพวกเราล่ะ?  การยนืหยดัและความหนกัแน่นมีความเก่ียว ขอ้งกบัการเช่ือฟัง ดงันั้น 
 

ข้อส่ี การเช่ือฟัง 
 การเช่ือฟังเป็นคุณสมบติัท่ีคา้นกบัธรรมชาติของมนุษย ์คนส่วนมากพอใจท่ีจะตดัสินใจดว้ย
ตวัเอง การเช่ือฟังหมายถึงการปรับความปรารถนาของตนเองให้เขา้กบัความตอ้งการของผูอ่ื้น นัน่
หมายถึงการจ ากดัเขตการท าตามใจชอบ และส าหรับคนจ านวนมากยากท่ีจะยอมรับได ้  มนุษยไ์ม่
ตอ้งการท่ีจะปฎิบติัตามแนวคิดของผูอ่ื้น เหตุน้ีโดยธรรมชาติ มนุษยไ์ม่ยนิดีท่ีจะปฎิบติัตามพระ
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ประสงคข์องพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยา่งท่ีมีประโยชน์และเป็นมาตรฐานส าหรับคริส
เตียน  พระบุตรยนิยอมเช่ือฟังพระบิดา ทรงยอมบงัเกิดเป็นมนุษย ์ และตลอดชีวติของพระองคท์รง
ใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ช้ีน า พระองคท์รงเช่ือฟังจนถึงความมรณาท่ีกางเขน พระองคท์รงเป็น
ทาสท่ีเช่ือฟังของพระเจา้ ทรงมัน่คงในการด าเนินตามวตัถุประสงคข์องพระเจา้ เพื่อถวายเกียรติและ
เป็นสง่าราศีแด่พระเจา้ การเช่ือฟังของพระเยซูมิไช่เป็นการกดัฟันทนเช่ือฟัง แต่เป็นการเช่ือฟังของผู ้
ท่ีมีท่ีพกัพิงในหวัใจของพระบิดา ความรักท่ีทรงมีต่อพระบิดาและความช่ืนชมยินดีในพระบิดา 
เปรียบไดด้ัง่อากาศส าหรับการหายใจ เป็นองคป์ระกอบชีวติของพระบุตร เช่นกนัในอากาศน้ีเรา
สามารถหายใจและสูบฉีดก าลงัได ้เพื่อเราจะไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ทีละกา้ว และรับใชพ้ระองคด์ว้ยความ
รักและใจท่ียนิดี 
 คนทัว่ไปมีความสนใจนอ้ยมากท่ีจะถามหาพระประสงคข์องพระเจา้ พวกเขาท าในส่ิงท่ี
ตนเองอยากท า โดยการถูกช าระใหบ้ริสุทธ์ิชีวติท่ีเห็นแก่ตวัจะถูกหยดุชะงกั เราจะสามารถฝากการ
งานไม่วา่ใหญ่หรือเล็กใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ ในแต่ละวนัเราจะไม่คิดจะรู้อะไร
นอกจากจะเสาะหาพระประสงคข์องพระเจา้และปฎิบติัตาม “พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของ
เราคือการกระท าตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและท าให้งานของพระองค์ส าเร็จ”(ยอห์น 
4.34) เราจะเห็นไดว้า่ตรงน้ีคือเส้นแบ่งเขตระหวา่งลูกของพระเจา้กบัลูกฝ่ายเน้ือหนงั “อย่าประพฤติ
ตามอย่างคนในยคุนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือท่าน
จะได้ทราบน า้พระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทัย และอะไรดียอดเย่ียม”
(โรม 12.2)   จงส ารวจตรวจตนเองอยูเ่สมอวา่การถามหาพระประสงคข์องพระเจา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวติประจ าวนัของเราหรือไม่ หรือเราค่อย ๆ เผลอและเร่ิมใชชี้วติแบบชาวโลก จนในท่ีสุดท าการ
งานตามความตอ้งการและตามเป้าหมายของตนเอง “ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกเราว่า พระองค์เจ้าข้า จะได้
เข้าแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ ท่ีปฎิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”   (มทั 
ธิว 7.21) 
 

ความมั่นใจ 
 ส่ิงท่ีเราไดป้ระสพกบัพระเยซูในอดีต จะหนุนน ้าใจและใหค้วามหวงักบัเราในการเดินไป
ขา้งหนา้ เพราะพระเยซูทรงพระชนมอ์ยู ่ ดงันั้นจงพึ่งพาพระองค ์ เราไม่ปลอดจากวกิฤตท่ีจะเกิดใน
อนาคต มนัจะเกิดกบัเราอีกแน่นอน  ทวา่เราตระหนกัดีวา่ การจดจ่อและตั้งมัน่ท่ีพระเยซู จะอุม้ชูเรา
ใหร้อดจากภยัเหล่านั้น พระองคท์รงใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งแก่เรา “ข้าพระองค์อธิษฐานเพ่ือพวกเขา ข้า
พระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพ่ือโลก แต่เพ่ือคนเหล่านั้นท่ีพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ............ บัดนี้
ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนีอี้ก แต่พวกเขายงัอยู่ในโลกนี ้ และข้าพระองค์ก าลังจะไปหาพระองค์ 
ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธ์ิ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนท่ีพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้
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โดยพระนามของพระองค์ เพ่ือเขาจะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์”
(ยอห์น 17.9-11) 
 พระเยซูทรงขอกบัพวกเราวา่ – จงพ่ึงวางใจในเรา เพราะเราเป็นหลักท่ีมัน่คงของเจ้าเม่ือ
ทุกส่ิงส่ันคลอน เราเป็นความสว่างของเจ้าในยามท่ีชีวิตเจ้ามีแต่ความมืด เราเป็นผู้ปลอบประโลม
คราวท่ีเจ้าร้องไห้ เราเป็นความหวงัเดียวท่ีเจ้ามียามอยู่หรือความตาย เราจะแบกอุ้มเจ้าไว้ - พวกเรา
ยนือยูบ่นภยัอนัตรายท่ีเราหวงัพึ่งพาพระเยซูนอ้ยเกินไป เราคิดถึงพระองคเ์หมือนเป็นรูปป้ัน คนรุ่น
หลงัพอใจกบัต าราท่ีพวกเขาทิ้งไว ้ แต่พระเยซูคริสตไ์ม่เหมือนคนเหล่านั้น ในพระองคเ์รามิไดมี้แค่
พระวจนะ แต่เรามีพระองค ์วนัน้ีพระองคย์งัทรงอยู ่และวนัน้ียงักระท าการอยู ่หากเราตอ้งการอะไร
จากพระองค ์ เราจะไม่ไปหาพระองคท่ี์ห้องสมุด หรือพิพิธภณัทส์ถาน แต่ในการอธิษฐาน พระองค์
จะทรงประทานอยา่งบริบูรณ์แก่ทุกคนท่ีทูลขอ “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะ 
เปิดให้แก่พวกท่าน”(มทัธิว 7.7)  
 ความเช่ือมัน่คือการจดจ่ออยูท่ี่พระผูเ้ป็นเจา้และมัน่ใจวา่พระองคไ์ม่ทรงเปล่ียนแปลง คน
ท่ีมีความเช่ือมัน่รู้วา่มีท่ีล้ีภยัในพระเจา้ “พระองค์ทรงเป็นท่ีอาศัยของข้าพระองค์ท้ังหลายตลอดทุก
ช่ัวอาย”ุ(เพลงสดุดี 90.1) หากใครสามารถพดูไดเ้ช่นน้ี เขารู้จกัทางล้ีภยัท่ีสุดพิเศษ เขาสามารถหลบ
จากสถานท่ีเตม็ไปดว้ยความกงัวลหรือความลม้เหลวไปอีกสถานหน่ึง ซ่ึงใหค้วามปลอดภยัแก่เขา
ไดทุ้กเวลา ทางล้ีภยัของพวกเราคือการอธิษฐาน “พระองค์จะปกคลุมท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ 
และท่านจะอาศัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์”(เพลงสดุดี 91.4) 
 ผูท่ี้มีความเช่ือมัน่มองในส่ิงท่ีสายตามองไม่เห็น คนท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสตคื์อคนท่ีไดรั้บ
การมองเห็นใหม่ ฟังดูขดัแยง้กนัอยูใ่นตวั – เห็นในส่ิงท่ีตามองไม่เห็น ทวา่ส าหรับพวกเราส่ิงท่ียงั
มองไม่เห็น ไม่ใช่ส่ิงท่ีมองเห็นไม่ได ้ แต่เป็นส่ิงท่ียงัเห็นไม่ไดแ้ละยงัไม่ควรจะเห็น ผูเ้ช่ือสามารถ
มองทะลุและเห็นนิรันดร์กาล 
 พวกเรารู้จกัการอธิษฐานแบบ “เหล่ตา” หรือไม่? เวลาท่ีเราตกอยูใ่นภาวะล าบากท่ีท าให้
เราตอ้งอธิษฐาน เราเส่ียงต่อการอธิษฐานแบบไม่มีสมาธิ นัน่คือขณะท่ีอธิษฐาน ดา้นหน่ึงทูลขอต่อ
พระเจา้ อีกดา้นหน่ึงคิดถึงแต่ปัญหา ขอใหพ้วกเราอธิษฐานดว้ยใจท่ีจดจ่ออยูท่ี่พระเยซู เร่ิมการ
อธิษฐานดว้ยการสรรเสริญพระเจา้ และเช่ือมัน่วา่เราก าลงัทูลขอต่อพระผูท้รงฤทธานุภาพ ผูใ้ดท่ีใช้
ชีวติเพื่อถวายพระเกียรติต่อพระเจา้ จะไม่อธิษฐานขอให้พระองคช่์วยก าจดัความทุกขย์ากล าบากให้
ออกจากชีวิต แต่จะขอก าลงัจากพระองค ์  “พระองค์จึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า การท่ีมีคุณของเรากพ็อแก่
เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหน เดชของเรากมี็ฤทธ์ิขึน้เตม็ขนาดท่ีนั่น (2 โครินธ์ 12.9) “ข้าพเจ้า
กระท าทุกส่ิงได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชูก าลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4.13)  
 “เราจะเดินไปข้างหน้าเจ้า และจะท าท่ีขรุขระให้ราบเรียบ และประตูทอง เหลืองนั้นเรา
จะพังลงเป็นช้ินๆ และดานประตูท่ีท าด้วยเหลก็เราจะหักออกเป็นท่อนๆ” (อิสยาห์ 45.2) และใน
วนัน้ีพระองคก์็ยงัทรงกระท าอยู ่ ฉะนั้นเราสามารถติดตามพระองคด์ว้ยความเช่ือมัน่ ความมัน่คง 
และความมัน่ใจ   


