คําเทศนาเรื่อง เปลี่ยนทุกขกลายเปนสุข
 ครั้งหนึ่งที่ริมหนาผาที่ลองพลิส ในโคโลราโด ตนไมใหญตนหนึ่งซึ่งมันลมลงกับพื้นและ
ตนไมตนนี้มีอายุนานมาก
 อันทีจ่ ริงแลวการมีความเครียดในทางบวกนี้ มันก็มีประโยชนอยูบาง
แตปญหาของเราไมไดเปนความเครียดทางบวก ... แตเปนความเครียดเรื้อรัง

ดังนั้นขอระบุสาเหตุของความเครียด 7 ประการของคนในปจจุบัน วามีอะไรบาง?
1. ความเครียดเกิดมาจากความวิตกกังวล
 ใน 20 ปที่ผานมาไมมีใครวิตกกังวลเรื่องสารเคมีที่ตกคางในอาหาร
 ไมมใี ครวิตกกังวลวาใครจะมาแฮกบัตรเคดิตของเรา
 เราไมมีความวิตกกังวลวาโทรศัพทมือถือของเราจะหาย เพราะมีโทรศัพทตั้งอยูกับ
บานไมมีใครถือ
 พอแมก็ไมตองวิตกกังวลตอลูกมากเหมือนกับเด็กในสมัยนี้วาจะไปทําอะไรที่ไมดี

2. ความเครียดเกิดมาจากความเรงรีบ
 เราอยูในโลกที่อาศัยความเรงรีบมาก

3.ความเครียดเกิดมาจากความแออัด
 คนยายเขามาอยูในเมืองเยอะทําใหเกิดความแออัดและทําใหแยงกันทํางาน

4.ความเครียดเกิดมาจากความมากหลายของตัวเลือก
 ทุกวันนี้มีตัวเลือกเยอะ ในแงหนึ่งอาจจะดูดีที่มีตัวเลือกเยอะ แตวาเมื่อเราคิดไปคิดมา
ปรากฎวาการมีตัวเลือกเยอะแทนที่เราจะสบายใจแตเรากับเครียด

5.ความเครียดเกิดมาจากความไมเปนสวนตัว
6.ความเครียดเกิดมาจากความแตกตางของผูคน
 ในที่ทํางานเรามีคนหลากหลายมากมายมาทํางานอยูรอบๆ ตัวเรา
7.ความเครียดเกิดมาจากความกลัวอนาคต
 เราไมมั่นใจวาอนาคตของเราจะลงเอยแบบไหน เชน ความกลัวเรื่องคูครองในอนาคต
ความกลัวเรื่องครอบครัวในอนาคต ความกลัวเรื่องลูกในอนาคต
ความกลัวเรื่องงานในอนาคต ความกลัวเรื่องเงินในบัญชีในอนาคต

 ผลทางการศึกษาและทางการ วิทยาศาสตรและการแพทยระบุวา.. ความเครียดแบบเรื้อรัง
เปนอันตรายและสรางความเสียหายใหกับสุขภาพอยางมหาศาล มันทำลายสมองของเรา
และหากเรามีความเครียดเรื้อรังเปนประจํา มันนําไปสูความ
ทรุดโทรมของรางกายและสามารถฆาเราใหตายได
สดุดี23:1-6(Psalms23:1-6)
1 พระเจาทรงเลี้ยงดูขาพเจาดุจเลีย้ งแกะ ขาพเจาจะไมขัดสน
2 พระองคทรงกระทําใหขาพเจานอนลงทีท่ ุงหญาเขียวสดพระองคทรงนําขาพเจาไปริมน้ําแดน
สงบ
3 ทรงฟนจิตวิญญาณของขาพเจาพระองคทรงนําขาพเจาไปในทางชอบธรรมเพราะเห็น
แกพระนามของพระองค
4 แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชขาพระองคไมกลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค
ทรงสถิตกับขาพระองคคทาและธารพระกรของพระองคเลาโลมขาพระองค 5 พระองคทรงเตรียม
สํารับใหขาพระองคตอหนาตอตาศัตรูของขาพระองคพระองคทรงเจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํา
มันขันน้ําของขาพระองคก็ลนอยู
6 แนทีเดียวทีค่ วามดีและความรักมั่นคงจะติดตามขาพเจาไปตลอดวันคืนชีวิตของขาพเจาและ
ขาพเจาจะอยูในพระนิเวศของพระเจาสืบไปเปนนิตย

1. คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือใหเราพึ่งพระเจา
 ดาวิดบอกวาสิ่งแรกที่เราตองทํา คือ เวลาเราเองมองดูชีวิตเราตองมองดูที่พระเจา เพื่อตอบ
สนองความตองการทุกอยางของเรา มีใครบางตอบสนองความตองการของคุณทุกอยางได
นอกจากพระเจา
 และถาหากคุณตองการใหใครบางคนที่ไมใชพระเจาตอบสนองความตองการทุกอยางของ
คุณ คุณจะมี 2 อยางเกิดขึ้นเสมอ คือ
1.คุณเครียด
2.เขาเครียด
 ทุกวันนี้เราเครียดเพราะเราคาดหวังจากกันและกันตลอดเวลา
 แตถาเราฝากความหวังไวกับพระเจาชีวิตของเราจะไปไดสวย
ดังนั้นเราตองวางความมั่นคงของเราไวกับพระเจา
สดุดี23:1(Psalms23:1)
พระเจาทรงเลี้ยงดูขาพเจาดุจเลี้ยงแกะ ขาพเจาจะไมขัดสน

โรม8:32(Romans8:32)
พระองคผมู ิไดทรงหวงพระบุตรองคเดียวของพระองค แตไดทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อ
ประโยชนแกเรา ถาเชนนั้นพระองคจะไมทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดใหเราทั้งหลาย ดวยกันกับ
พระบุตรนั้นหรือ
อิสยาห30:15(Isaiah30:15) เพราะพระเจาองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสดังนีว้ า “ในการกลับ
และหยุดพัก เจาทั้งหลายจะรอด กําลังของเจาจะอยูในความสงบ และความไววางใจ”และเจาก็
ไมยอมทำตาม
 ถาเราใจสงบและรูจักวางใจในพระเจา คุณจะไมเครียดและคุณจะมีกําลังวังชา
จากพระเจาในการเผชิญทุกสิ่งได
 เมื่อถึงเวลา พระเจาจะใหเราเมื่อมันจําเปน และเราจะไมขาดเลย เพราะพระเจาเปน
ผูเลี้ยงของขาพเจา ขาพเจาจะไมขาดสน

2. คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือใหเราหยุดพัก
 ความเครียดหลายอยางเกิดขึ้นเพราะคุณทํางานมากเกินไป หรือเรียกวาพวกบางาน
 ดังนั้นความเครียดหลายอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตมาจากความรีบรอน การทํางานหนักมาก
เกินไป
 ทําไมพระเจัาตองพัก? ไมใชวาพระเจาเหนื่อย แตวาพระองคตองการวางตนแบบ
สําหรับเรา
 การหยุดพักมันสําคัญมากจนไดบันทึกไวในบัญญัติ 10 ประการคือ
จงรักษาวันสะบาโต นั่นหมายความวาเจาตองหยุดพักและใชเวลากับเราบาง
สดุดี23:2(Psalms23:2)
พระองคทรงกระทําใหขาพเจานอนลงทีท่ ุงหญาเขียวสดพระองคทรงนําขาพเจาไปริมน้ําแดนสงบ
 ดังนั้นคุณ เองตองรูจักแบงสันปนสวนอยางเหมาะสม ถาหากคุณทํางานๆ
ไปและไมยอมพักเลย รางกายของคุณจะขอเวลานอกเอง
อพยพ34:21
“เจาจงทําการงานในกําหนดหกวัน แตวันทีเ่ จ็ดจงพัก แมวาในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวขาวก็จงพัก
 สังเกตวาแมจะเปนชวงที่ยุงที่สุด เหมือนกิจการงานดีที่สุดในชวงนั้น
ถึงแมวาคุณจะมีอะไรที่ยุงมากๆ แตก็ไมใชขอแกตัว
 วันอาทิตยเราจึงมาคริสตจักร เพราะคนที่มาคริสตจักร ในวันอาทิตยมีโอกาสอายุยืน

 ทําใหเรากระชุมกระชวยขึ้นในชีวิต ทําใหความเครียดมันลดนอยลงไป
ทําใหความคิดความอานของเราดีขึ้น และประสิทธิภาพตางๆ
ในชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดวย
 ดังนั้น 3 อยางที่เราควรพักคือในวันสะบาโตคือ วันอาทิตย
1.เราควรพักกาย
2.เราควรฟนฟูวิญญาณ
3.เราควรเติมเต็มอารมณ

3. คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือใหเราเติมเต็มความงดงาม

 ความงามเปนสิ่งสําคัญที่ลดความเครียดและกระตุนใจใหเรารูสึกที่ดี แตความนาเกลียดทํา
ใหเกิดความเครียดได
 พระเจาสรางโลกใหมีสีสรรงดงามเพื่ออะไร?
1.เพื่อสงาราศีของพระเจา
2.เพื่อเราจะมีสันติสุขและมีสวัสดิภาพที่ดี

สดุดี23:2-3(Psalms23:2-3)
2 พระองคทรงกระทําใหขาพเจานอนลงทีท่ ุงหญาเขียวสดพระองคทรงนําขาพเจาไปริมน้ําแดน
สงบ
3 ทรงฟนจิตวิญญาณของขาพเจาพระองคทรงนําขาพเจาไปใน ทางชอบธรรมเพราะเห็นแกพระ
นามของพระองค
...ถาหากคุณตองการเติมเต็มดวยความงามจะตองทําอยางไร?

1.ใหคุณเริ่มวันใหมดวยพระเจา

 มีคนบอกวา 7 นาทีแรกของวันใหมเปนตัวกําหนดอารมณของทั้งวัน
ดังนั้นเมื่อคุณตื่นนอนมาสิ่งแรกที่คุณควรทําคือ พบกับพระเจา เพื่อคุณจะไมเครียด

2.คุณตองออกไปนอกบานบาง
 ถาคุณอยูในบานทั้งวัน ระดับความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นได

3.คุณตองหาสิ่งที่สวยงามอยูรอบๆ ตัวเรา

ฟลิปป4:8(Phillippine4:8) ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ในที่สุดนีข้ อจงใครครวญถึงสิ่งทีจ่ ริง สิ่งทีน่ านับ
ถือ สิ่งทีย่ ุติธรรม สิ่งทีบ่ ริสุทธิ์ สิ่งทีน่ ารัก สิ่งทีท่ รงคุณ คือถามีสิ่งใดทีล่ ้ําเลิศ สิ่งใดทีค่ วรแกการ
สรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดู
 คุณตองใหความสนใจกับบางอยาง เราใหความสนใจกับอะไรสิ่งนั้นจะเพิ่มหรือลดความ
เครียดของเรา มันขึ้นอยูกับวาคุณสนใจอะไร?
 อยาไปจดจอกับอะไรที่มันเครียด แตจงจดจอสิ่งที่ลดความเครียดและเพิ่มความ
ชื่นบาน ฟงคําเทศนาหรือเพลงนมัสการทุกวัน

4.คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือใหพระเจาทรงนำเรา

 ความเครียดอีกอยางหนึ่งคือ ตัดสินใจอะไรไมได บางคนอยูในสภาวะโลเล ถึงทางแยกมี
ตัวเลือกมากมายแตคุณไมรูจะตัดสินใจอยางไรดีกับชีวิต
ยากอบ1:5(James1:5) ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผนู ั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูน ั้นก็จะไดรับสิ่งทีท่ ูลขอ
 พระเจากําลังรอประทานสติปญญาใหกับเราแตเราตองทูลขอ
 คุณจะไดรับการปลดปลอยและคุณจะทําสิ่งนั้นดวยความมั่นใจเต็มเปยม
และคุณจะประสบความสําเร็จ
 ดังนั้นเวลาคุณเครียดพระเจาจะทรงนําในเวลาที่เหมาะสม ไมใชในเวลาอะไรก็ไดแตเปน
เวลาที่เหมาะสมของพระเจา พระองคไมเคยมาเร็วเกินไปหรือสายเกินไป
สดุดี23:3(Psalms23:3) ทรงฟนจิตวิญญาณของขาพเจา พระองคทรงนําขาพเจาไปในทาง
ชอบธรรม เพราะเห็นแกพระนามของพระองค

5. คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือ ใหเราวางใจในพระเจา
 สาเหตุของความเครียดอีกอยางหนึ่ง คือ ความสูญเสีย
และปฎิกิริยาตอบสนองตอความสูญเสียมี 2 อยางคือ
1.คุณโศกเศรา
2.มีความกลัว
 ความโศกเศราในแงหนึ่งถือวาเปนสิ่งที่ดซี ึ่งเปนหนทางใหเราผานชวงปรับเปลี่ยนชีวิต
แตความกลัวทําใหเราเปนอัมพาตกับอนาคต

 พระคัมภีรกลาววา “พระเจายังเสียพระทัยเปน” หากเราไมยอมโศกเศราอะไรเลย
เราจะเปนพวกเก็บกด และเราจะไมเติบโตเรื่องของอารมณเด็ดขาด
 ไมมีสักครั้งในพระคัมภีรหามบอกวาอยาโศกเศรา รองไห แตพระคัมภีรบอกวา
“อยากลัวเลย” พระคัมภีรพูดถึงอยากลัวเลยถึง 365 ครั้ง
 ความโศกเศราไมไดทําใหเราเปนอัมพาตทางฝายวิญญาณแตความกลัวทําใหเราเปน
อัมพาตทางฝายวิญญาณ เพราะทําใหเราไมกลาเดินหนา
สดุดี23:4(Psalms23:4) แมขาพระองคจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชขาพระองคไมกลัว
อันตรายใดๆ เพราะพระองคทรงสถิตกับขาพระองคคทาและธารพระกรของพระองคเลาโลมขา
พระองค
 นี่เปนภาพของผูเลี้ยง ผูเลี้ยงจะถือคทาและไมเทาไปดวยเปนเครื่องหมายไวปกปองฝูงแกะ
 ทั่วไปแลวเงามืดเปนสิ่งที่นากลัว แตเราตองเรียนรูวาเงามืดไมสามารถทําอันตรายเราได
 และนี่คือวิธีที่จะรับมือกับเงามัจจุราชและลดความเครียดในชีวิตโดยมองไปที่พระเยซู
และไววางใจในพระเจาคุณจะผานหุบเขาเงามัจจุราชไดในเรื่องเครียดๆได

6. คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือใหพระเจาปกปองเรา
 สาเหตุของความเครียดประการที่หกคือ การตอตาน การวิพากวิจารณ
 คุณตองยกโทษใหกับเขา
 ดาวิดทำอยางไรหลังจากดาวิดถูกเจิมเปนกษัตริยเรียบรอยแลวแทนที่จะไดเปนกษัตริย?
สดุดี23:5(Pslms23:5) พระองคทรงเตรียมสํารับใหขาพระองคตอหนาตอตาศัตรูของขาพระ
องคพระองคทรงเจิมศีรษะขาพระองคดวยน้ํามันขันน้ําของขาพระองคก็ลนอยู
 หมายความวา พระเจาทรงแสนดีตอขาพเจา
 ดังนั้นคุณไมตองไปทําอะไรเลย พระเจาเปนคนทําเอง ถาพระเจาเจิมใครแลว
อวยพรใครแลว ใครจะมาหามพระเจาไมได
สดุดี18:1-2(Pslms18:1-2)
1 ขาแตพระเจา พระกําลังของขาพระองค ขาพระองครักพระองค

2 พระเจาทรงเปนพระศิลา ปอมปราการ และผูชวยกูของขาพระองคเปนพระเจาของขาพระ
องคเปน พระศิลาซึ่งขาพระองคเขาลีภ้ ัยอยูในพระองคเปนโล เปนพลังแหงความรอดของขาพระ
องค เปนทีก่ ําบังเขมแข็งของขาพระองค
 ดาวิดตอนที่เขาอยูในถ้ํา ดาวิดไมมีความเครียดไมมีความกลัว เพราะอะไรเพราะเขาไว
วางใจในพระเจา เขาบอกวาพระเจาเปนผูปกปองเขา

7. คุณสามารถพิชิตความเครียดไดคือใหเราคาดหวังในพระเจา
 สาเหตุของความเครียดประการที่เจ็ดคือ กลัวอนาคต
สดุดี23:6(Psalms23:6) แนทีเดียวทีค่ วามดีและความรักมั่นคงจะติดตามขาพเจาไปตลอดวันคืน
ชีวิตของขาพเจาและขาพเจาจะอยูในพระนิเวศของพระเจาสืบไปเปนนิตย
 ปกติผูเลี้ยงจะอยูขางหนา และผูเลี้ยงจะมีสุนัขอยู 2 ตัววิ่งอยูขางหลัง เรียกวา Watch Dog
หรือสุนัขเฝาแกะ
 พระเจาจะดูแลคุณ ชวยคุณใหอยูในลูในทางของพระเจาและใหเดินไปตลอดรอดฝง
โดยสองอยางที่ประคองคุณไปตลอดเวลานั้นคือ ความดีและความรักมั่นคง
ของพระเจาจะตามติดตัวเราไปตลอดชีวิต

