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 “ความมัน่ คง” คือ อะไร ? (ลองให้พี่น้องพูดถึงความมั่งคงในความคิดของแต่ละคน)
 ความมั่งคงเป็นความต้องการของทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ บางคนอาจสร้างความมั่งคงสาหรับชีวิตของตนเองบนความเชื่อมั่นใน
ตนเองที่มีอยู่ บางคนความมั่นคงอาจเป็นหน้าที่การงานที่สร้างรายได้ให้กับเขาอย่างงดงาม หรือความมั่งคงของบางคนอยู่ใน
ครอบครัวของเขา
 ความมั่งคงในหลายๆ ความคิดอาจจะเป็นเรื่องของประเทศชาติ หรืออาคารที่อยู่อาศัยที่ถูกสร้างอย่างสวยงามด้วยเงินจานวน
มาก
 แต่ความจริงที่เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือ “ไม่มีใครกล้ารับประกันความมั่งคงให้กับใครหรืออะไรได้เลย เพราะอะไร?
 ตัวอย่างเช่น คนที่ให้ความมั่งคงอยู่ในครอบครัว แต่กลั บมีคนจานวนมากคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือหย่าร้างเพราะเขาไม่พบเจอ
ความมั่งคงทางด้านความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เช่นมีการนอกใจกัน ทาร้ายร่างกาย ทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นต้น
 คนที่ให้ความมั่งคงอยู่ในอาชีพการงาน แต่หลายต่อหลายชีวิตต้องตกงานเพราะบริษัทที่เขาทางานเกิดประสบ กับสภาวะ
เศรษฐกิจที่ขาดทุนอย่างรุนแรงจนต้องปิดตัวลงไป
 บ้านหรืออาคารหลายๆ แห่งที่ถูกสร้างอย่างแข็งแรงวางรากฐานอย่างมั่งคงแน่นหนา แต่เมื่อเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติอาคาร
สถานที่เหล่านั้นกลับพังทลายลงอย่างรุนแรงเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตผู้คนจานวนมากตามอย่างที่เราเคยเห็นกัน
มาตลอดหลายชั่วอายุคน
 เมื่อเราเห็นความจริงในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า “ความมั่งคงตามความคิดของคนเราจึงกลายเป็นความไม่มั่นคง ไม่แน่นอน
อะไรเลย!
 พระวจนะของพระเจ้าใน เยเรมีย์ 29:11 กล่าวว่า ...
“พระยาห์เวห์ตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทา
ร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า”
 และพระวจนะของพระเจ้าใน ยอห์น 3:16 พระเยซูตรัสว่า...
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
 พระวจนะของพระเจ้าในข้อตอนเหล่านี้ได้หนุนใจเรา ทาให้เรารู้ว่าในขณะที่ผู้คนมากมายอาจจะกาลังสิ้นหวังกับความมั่งคง
สาหรับชีวิต แต่พระเจ้าทรงเป็นคาตอบที่จะเปลี่ยนความไม่มั่งคงและความไม่แน่นอนให้กลายเป็นความมั่งคงถาวรอย่าง
แน่นอน
 มีอย่างน้อย 3 เหตุผลที่ชีวิตของเราจะมั่นคงเมื่อได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยของเรา
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รู้จักพระคริสต์ ชีวิตมั่นคง
1. พระคริสต์ทรงมอบแผนการที่ดีเยี่ยมให้กับเราโดยที่โลกนี้ไม่มีให้
 ถ้าเราพูดถึง “แผนการ” เรากาลังพูดถึง “อดีต หรือ อนาคต” แน่นอนทีเดียวที่คาตอบจะเป็นเรื่องของ “อนาคต” ข้างหน้า
 ชีวิตในปัจจุบันนี้จะดีหรือไม่ดีเป็นผลมาจากอดีตที่เราแต่ละคนวางไว้ทั้งสิ้น มีคนบางส่วนไม่มากก็น้อยที่เขาได้รับผลดีจาก
การวางแผนชีวิตเป็นอย่างดีและลงมือทาตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็มีผู้ค นอีกมากที่ผลของชีวิตปัจจุบันแทบ
จะไม่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะเลวร้ายมากขึ้นเพราะไม่เคยวางแผนชีวิตสาหรับอนาคตของตนเองเลย ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเรียน การงาน สุขภาพ การเงิน หรืออื่นๆ
 “การวางแผนข้างหน้า (และลงมือทา) ย่อมทาให้เห็นภาพในอนาคตที่ดีกว่าการไม่วางแผน” แต่เราต้องไม่ลืมความจริงเรื่อง
หนึ่งนั้นคือ แผนการที่มนุษย์เราวางไว้อาจจะไม่สามารถเป็นไปตามแผนการที่ตนเองคิดไว้ก็ไ ด้! ซึ่งนั้นหมายถึง “ผิดแผน
ผิดหวัง” จิตใจก็เกิดความไม่มั่งคงสั่นคลอนได้ บางคนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังจนไม่กล้าจะคิดวางแผนอะไรสาหรับอนาคตอีกก็
เป็นได้ หรืออาจตอบสนองไปในที่เลวร้ายก็มี
 ใน พระธรรม เยเรมีห์ 29:11 เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับเรา พระเจ้าทรงต้องการให้เรามอบอนาคตของเราไว้กับ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่อที่จะให้ เราเห็นภาพอนาคตที่ดีที่เป็นจริงสาหรับคนของ
พระองค์
 ตัวอย่างเช่น “อับราฮัม” พระเจ้าทรงให้เห็นภาพอนาคตของตนเองมีลูกหลานมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้า หรือ “ยาโคบ”
ได้เห็นภาพของตนเองเป็นบิดาของชนชาติใหญ่คือ อิสราเอล หรือ “โยเซฟ” พระเจ้าทรงสาแดงนิมิตในความฝันของเขาว่ าใน
อนาคตพี่น้องของเขาจะมาโค้งคานับเขา และ “เปโตร” ที่พระเยซูเองได้สาแดงให้เขาเห็นอนาคตของเขาว่าจะเป็นผู้หาคนดัง
หาปลา เป็นต้น
 “พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีเพื่อเราอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ในช่วงเวลาที่เราล้มเหลว อย่าคิดว่าพระคริสต์ทรงทอดทิ้งเรา
แต่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีให้กับเราต่างหาก” และแผนการที่ดีที่สุดจากพระคริสต์เพื่อมนุษย์ก็คือ “แผนการแห่งความ
รอดของพระองค์” ซึ่งโลกนี้ไม่มีให้เรา
 ยน. 3:16 “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

2. พระคริสต์ทรงมอบความรักที่ดีเลิศให้กับเราโดยไม่เปลี่ยนแปลง
 มีตัวอย่าง ความรักของหนุม่ สาวหรือคู่แต่งงานทีบ่ อกว่า “รักกันแต่ต้องเลิกรากันและเป็นสถิติที่เลิกกันเร็วที่สุด คือ “เลิก
กันทันที หลังจากแต่งงานเสร็จ” …มีเจ้าบ่าวขอเลิกกับเจ้าสาวทันทีเมื่อเปิดผ้าที่ปิดใบหน้าของเจ้าสาวไว้ในวันแต่งงาน
เพราะตลอดที่คบหากันเป็นแฟน ได้เห็นแต่ดวงตาคู่สวยของเจ้าสาว แต่ในวันแต่งงาน เมื่อเจ้าบ่าวเปิดผ้าที่ปดิ ใบหน้าเจ้าสาว
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ไว้ ถึงกับตกใจ ผิดหวัง และบอกเลิกกับเจ้าสาวทันที…….เจ้าสาวคงเจ็บปวดไม่น้อยที่ถูกปฏิเสธจากเจ้าบ่าวในวันที่เขาเห็น
ใบหน้าของเธอ สิ่งที่เขาเคยบอกรักเธอต่างๆ นาๆ มันมลายหายไปทันที
 ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้ว เราคงเป็นเจ้าสาวที่ไม่น่ารัก มีกลิ่นตัวเพราะความบาปที่สกปรกที่แปด
เปื้อนชีวิตของเรา แต่พระเจ้ าก็ทรงสาแดงความรักที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจกับมนุษย์คนบาปอย่างเราดังในพระธรรม โรม
5:8 ว่า “แต่พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อ
เรา”
 รม. 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุ
บันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย 39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่
สามารถทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราได้“
 คาว่า “ขาด” ภาษาเดิมหมายถึง “ทาให้เกิดช่องว่าง” , “หนีออกไปจาก”
 พระวจนะตอนนี้ เป็นการสื่อถึง “พระลักษณะความรักของพระคริสต์ว่า พระคริสต์ทรงรักเราเสมอและไม่มีสิ่งใดที่ทาให้เรา
ขาดหรือทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเรากับพระคริสต์ได้เลย”
 เรารู้ว่า “ความรักของมนุษย์ที่มั่นคงช่างหายากนัก เพราะความรักของมนุษย์มักเต็มไปด้วยเงื่อนไข เปลี่ยนแปลง
รวนเรเสมอ นอกจากไม่มั่นคงแล้ว แถมหมดอายุเร็วอีกต่างหาก”
 แต่ความรักของพระคริสต์ไม่เหมือนกับของมนุษย์เรา ความรักของพระคริสต์เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์พร้อมด้วย การให้
การเสียสละ การอภัยนับครั้งไม่ถ้วนโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นอย่างไร เลวร้ายแค่ไหน และให้อะไรตอบแทนพระองค์
หรือไม่ แต่พระคริสต์ก็ยังรักเราอยู่อย่างเสมอ ความรักของพระองค์ไม่มีวันหมดอายุ ความรักของพระองค์ทรงเหมือนเดิม
และไม่เคยเปลี่ยนแปลง
 สดด. 136:23 “พระองค์ทรงระลึกถึงเราผู้อยูใ่ นฐานะต่าต้อย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดารงเป็นนิตย์”

3. พระคริสต์ทรงมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตกับเราโดยไม่จากไปไหน
 ในสังคมทุกวันนี้มีคนจานวนมากถูกทอดทิ้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ หรือคนชรา
 การถูกทอดทิ้ง ช่างเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมาน และพัฒนาให้หลายๆ คนกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นคงทาง
จิตใจได้
 หากเราคาดหวังให้มีคนใช้ชีวิตอยู่กับเราตลอดเวลา สิ่งนี้คือ “ความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้” แต่หากเราคาดหวังให้พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ใช้ชีวิตอยู่กับเราตลอดเวลา สิ่งนี้กลับไม่ใช่ความคาดหวัง แต่สิ่งนี้คือ ความเป็นจริงต่างหาก”
 ยน. 14:16 “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผูช้ ่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป”
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 เมื่อพระเยซู ตรัสว่า “เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จ ะประทานผู้ช่วยอีกผู้ห นึ่ ง ให้ กับ พวกท่า น เพื่อจะอยู่ กับ ท่า น
ตลอดไป”

พระวจนะประโยคนี้สะท้อนว่า “พระวิญญาณบริสุ ทธิ์จะอยู่กับสาวกโดยไม่จ ากไปไหน และทรงอยู่

ตลอดไป”
 การทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งที่ล้าค่ามาก
 เพราะไม่มีมนุษย์คนใดสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเราได้ตลอดเวลา แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถใช้ชีวิตอยู่กับเราได้ตลอดทุก
วันและทุกเวลาจริงๆ
13
 อฟ. 1:13-14 “ ในพระคริสต์ ท่านทัง้ หลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความ

รอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้

14

พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจาในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของ
พระองค์”
 ขอให้เราเต็มไปด้วยความมั่นคงในจิตใจ เพราะเราได้รู้แล้วว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้านั้น พระองค์ทรงอยู่
ดูแลเราตลอดเวลา พระองค์จะทรงช่วยเหลือเราในทุกๆ ด้าน จะทรงช่วยเราในทุกๆ วัน ทรงเป็นแหล่งแห่งกาลัง ความหวัง
และกาลังใจ และพาเราทุกคนไปสู่ความสาเร็จ ชัยชนะ และความมั่นคงที่แท้จริงในวันที่พระคริสต์เสด็จกลับมา”

คาถามเพื่อการอภิปราย
1. ท่านคิดอย่างไรกับการวางแผนอนาคตว่ามีความสาคัญหรือไม่?
2. หากวันนี้เรายังมีความหวั่นไหวอยู่มากและต้องการความมั่งคงในชีวิตเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร?
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