พิชติ อาการจิตตกเรื่องรกสมอง
 คำถำม ที่ผ่ำนมำมีเรื่องอะไรทีม่ ักรบกวนควำมคิดของเรำ ทำให้ เรำจิตตกเป็ นระลอกๆ ?
 ศัตรูโจมตีมกั จะเริ่มโจมตีที่ความคิด มักมักใช้ ความวิตกกังวลขโมยความชื่นบานจากเรา
 คาว่า กังวล ภาษาเดิมแปลว่าการบีบคอ หรือการทาให้ หายใจไม่ออก นัน่ คือเหตุผลว่าทาไมเวลาเรา
กังวลเราจะรู้สกึ อึดอัด ไม่มีความสุข ไม่มีประสิทธิภาพในการทาเรื่องอื่นๆ
 ความจริงคือ : สิ่งที่คุณกาลังวิตก คือสิ่งที่คุณกาลังอุทศิ ตัวให้ มากที่สุด
 คุณห่วงอะไรมากที่สดุ กังวลเรื่ องอะไรมากที่สดุ ? แสดงว่าของคุณให้ ใจกับเรื่ องนั ้นมากที่สดุ
 เราไม่ มีเวลาอุทศิ ให้ กับทุกสิ่ง ลมหายใจมีวันหมดอายุเราต้ องอุทศิ ใจให้ ถูกที่ถูกทาง ไม่งั ้นเรา
จะวิตกกังวลกับเรื่ องไม่เป็ นเรื่ องที่ไม่ได้ ช่วยให้ ชีวิตเราดีขึ ้น มีแต่จะทาให้ ตกต่าลง
 พระเยซูร้ ูดี พระองค์จงึ สอนเราเรื่ องความวิตกกังวล โดยเปรี ยบเทียบกับเรื่ องเงินที่คนมักกังวลที่สดุ
มัทธิว 6:24 “ไม่มีผ้ ใู ดเป็ นข้ าสองเจ้ าบ่ าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้ างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้ าง
หนึ่ง หรื อจะนับถือนายฝ่ ายหนึ่ง และจะดูหมิน่ นายอีกฝ่ ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบตั ิพระเจ้ าและจะปฏิบตั ิเงิน
ทองพร้ อมกันไม่ได้
 คาว่ าเงิน หรื อความมั่งคั่ง หรื อคาว่ าทรัพย์ สมบัติมาจากรากศัพท์ภาษาฮีบรูที่แปลว่าการสะสม
หรื อ การมอบความไว้ วางใจ
 คำถำม อะไรที่เป็ นรำกฐำนควำมมั่นคงในชีวติ ของคุณ พระเจ้ ำหรื อเงินทอง ?
 คาว่านายในที่นี ้ไม่ ใช่ นายจ้ าง แต่ เป็ นนายทาส และทาสต้ องมีนายเดียว เราจึงต้ องตัดสินใจว่า
จะอยูเ่ พื่อตอบสนองน ้าพระทัยพระเจ้ า หรื อจะอยู่เพื่อตอบสนองความต้ องการของตัวเราเอง

วิธีเอาชนะอาการจิตตกเรื่องรกสมอง
ประการ 1 อย่ ากังวล
มัทธิว 6:25 “เหตุฉะนัน้ เราบอกท่านทั ้งหลายว่า อย่ ากระวนกระวายถึงชีวติ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน
หรื อจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสาคัญยิ่งกว่า
อาหารมิใช่หรื อ และร่างกายสาคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรื อ
 อย่ากระวนกระวาย นี่คือคาสัง่ ในรูปปั จจุบนั หมายความว่าให้ หยุดในสิง่ ที่กาลังทาอยู่ คือหยุดกังวล
ซะ หลีกเลีย่ ง ต่อต้ านและถ้ ามันเกิดขึ ้นแล้ วคุณต้ องหยุดมันให้ ได้ เอาชนะมันให้ ได้
 เพราะถ้ าคุณหยุดมันไม่ได้ มันจะเล่นงานคุณ มันจะทาให้ คณ
ุ แย่ ทาให้ คณ
ุ ห่างจากพระเจ้ า ทาให้ คณ
ุ
เสียศูนย์ ทาให้ คณ
ุ หมกมุน่ ทาให้ ชีวติ คุณตกต่าอับเาา ทาให้ เราไม่มีเสรี ภาพเหมือนคนที่ถกู บีบคอไว้

 แม้ ชีวติ บางด้ านอาจจะไม่ ราบรื่น แต่ ยังไงก็ตามไม่ จาเป็ นที่จะต้ องกังวล เพราะวิธีเดียวที่จะสู้
กับความไม่ แน่ นอนของวันพรุ่ งนีค้ ือคุณต้ องพึ่งพาพระเจ้ า ไม่ วติ กกังวล

4 เหตุผลที่เราไม่ ควรจะกังวล
1.1 เราไม่ ควรกังวลเพราะไม่ ค้ ุม เพราะชีวติ สาคัญกว่ าทุกสิ่ง
 เมื่อเรากังวล จดจ่อกับเรื่ องต่างๆ เราจะเครียด และไม่มีกระจิตกระใจทาอย่างอื่นไม่แม้ แต่พงึ่ พระเจ้ า
 ชีวิตสาคัญกว่าเงินกว่าตาแหน่งไหม ?
 ชีวิตของเราสาคัญกว่ารูปร่างไหม?
 ชีวิตของเราสาคัญกว่าโปรเจค ที่คณ
ุ ทาแบบหามรุ่งหามค่าจนร่างพังไหม ? ฯ
 พระเยซูไม่ต้องการให้ เรากังวลกับเรื่ องเหล่านี ้ ไม่ใช่ว่ามันไม่สาคัญ แต่มนั มีสงิ่ ที่สาคัญกว่านัน่ คือชีวติ
คุณ ที่พระองค์ซื ้อมาด้ วยชีวติ ของพระบุตร ชีวิตของคุณสาคัญกว่าทุกสิง่

1.2 เราไม่ ควรกังวลเพราะไม่ จาเป็ น เพราะพระเจ้ าทรงรั กและห่ วงใยเรา
มัทธิว 6:26 จงดูนกในอากาศ มันมิได้ หว่าน มิได้ เกี่ยว มิได้ ส่าสมไว้ ในยุ้งาาง แต่ พระบิดาของท่ าน
ทัง้ หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงเลีย้ งนกไว้ ท่ านทัง้ หลายมิประเสริฐกว่ านกหรื อ
 นกไม่ต้องหว่าน ไม่ต้องเก็บเกี่ยว ไม่ต้องสะสมเมล็ดพืชไว้ ในยุ้งาาง นกไม่เคยถังแตก ไม่เคยเครี ยดจน
ต้ องกระโดดตึกตาย ถ้ าพระเจ้ าจัดเตรี ยมเพื่อนก พระเจ้ าจะทรงจัดเตรี ยมเพื่อเราด้ วย
 วิถีชีวติ นก มันทาทุกอย่ างเป็ นธรรมชาติมากๆ มันไม่ วติ กอะไรเลย
 คำถำม เรำไม่ มีค่ำมำกกว่ ำนกเหล่ ำนั้นหรือ? พระเจ้ ำทรงห่ วงใยนกมำกกว่ ำเรำ หรือ
ห่ วงใยเรำมำกกว่ ำนก ?
 เราถูกสร้ างตามพระาายา เมื่อพระเจ้ าทรงสร้ างเราขึ ้นพระองค์นึกถึงพระองค์เอง และเมื่อเราเห็น
ตัวเองในกระจก ขอให้ เราจะจาไว้ เสมอว่าพระเจ้ ารักเรา พระเจ้ าห่วงเรา พระเจ้ าแคร์ เรา ถ้ าเรามัน่ ใจ
ว่าเรามีค่ามากๆ และพระเจ้ าจะไม่มีวนั ทิ ้งเรา และถ้ าเราเชื่ออย่างนั ้นจริงๆ เราสบายใจได้ ไม่
จาเป็ นต้ องมานัง่ กังวลเกี่ยวกับเรื่ องรกสมองอีกต่อไป
 แต่เราก็ต้องไม่ตกขอบโดย ไม่ทางาน ไม่อ่านหนังสือ ไม่ดแู ลครอบครัว ไม่ดแู ลสุขภาพ ปล่อยชีวิตไป
วันๆ ไม่สนใจอะไร ประมาท เกียจคร้ าน ไม่มีความรับผิดชอบ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้ มนั เกิดฯ แต่เรา
ต้ องทาส่วนของเราให้ ดีที่สดุ ไปสมัครงาน ขายของ ตั ้งใจเรี ยน ตั ้งใจอ่านหนังสือ ดูแลครอบครัวให้ ดี
ที่สดุ ตั ้งเป้าหมายในแต่ละเรื่ อง แล้ วหลังจากเราทาทุกอย่างที่เราทาได้ แล้ วก็ให้ เราวางใจในพระองค์
มัทธิว 6:28-30 28 ท่านกระวนกระวายถึงเครื่ องนุ่งห่มทาไม จงพิจารณาดอกไม้ ที่ท่งุ นาว่า มันงอกงาม
เจริญขึ ้นได้ อย่างไร มันไม่ทางาน มันไม่ปั่นด้ าย 29 แต่เราบอกท่านทั ้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อ

บริบรู ณ์ด้วยสง่าราศี ก็มไิ ด้ ทรงเครื่ องงามเท่าดอกไม้ นี ้ดอกหนึ่ง 30 แม้ ว่าพระเจ้ าทรงตกแต่งหญ้ าที่ท่งุ นา
อย่างนั ้น ซึง่ เป็ นอยู่วนั นี ้และรุ่งขึ ้นต้ องทิ ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้ อย พระองค์ จะไม่ ทรงตกแต่ ง
ท่ านมากยิ่งกว่ านัน้ หรื อ
 ดอกไม้ งอกงามได้ โดยไม่ต้องมาปั่ นด้ ายให้ กลายเป็ นกลีบดอกอันสวยงามของมันเอง
 หญ้ าก็ขึ ้นได้ ทกุ ที่ ฆ่าก็ยาก ถ้ าพระเจ้ าดูแลแม้ กระทัง่ ดอกไม้ และต้ นหญ้ าที่ตายยาก คุณมัน่ ใจได้ เลย
พระเจ้ าดูแลคุณได้ ดีกว่าดอกไม้ และต้ นหญ้ าแน่นอน

1.3 เราไม่ ควรกังวลเพราะมันไม่ มีประโยชน์ มันไม่ ได้ ช่วยให้ ชีวติ ดีขนึ ้
มัทธิว 6:27 มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย อาจต่อชีวติ ให้ ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่ง(อีก
ชัว่ โมงหนึ่ง)ได้ หรื อ
 พูดง่ายๆ ความกังวลไม่ได้ ช่วยให้ อะไรดีขึ ้นเลย เช่น ชาวนาฝนไม่ตกนัง่ กลุ้มก็ไม่ช่วยทาให้ ฝนตก
 ถ้ าวันนี ้คุณทาทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว ในสิง่ ที่คณ
ุ พอจะควบคุมได้ ก็จงไว้ วางใจพระเจ้ าในไม่สว่ นที่เรา
ควบคุมไม่ได้ มอบไว้ ให้ พระองค์ทรงควบคุม
 คำถำม แก่ นแท้ ของทุกๆ ควำมกังวลคืออะไร ?
 คือเรื ่องของความเชือ่ เราไม่มีความเชือ่ หรื อเรามีความเชือ่ น้อย ความเชือ่ จึงไม่เติ บโตไปถึง
ระดับของการไว้วางใจพระเจ้า

1.4 เราไม่ ควรกังวลเพราะ ความกังวลทาให้ เราเหมือนคนไม่ มีพระเจ้ า
มัทธิว 6:31-32 31 เหตุาะนั ้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรื อจะเอาอะไรดื่ม หรื อจะเอาอะไรนุ่ง
ห่ม 32 เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิง่ ของทั ้งปวงนี ้ แต่ ว่าพระบิดาของท่ านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ทรงทราบแล้ วว่ า ท่ านต้ องการสิ่งทัง้ ปวงเหล่ านี ้
 ในเมื่อเราเชื่อว่ามีพระเจ้ า เราเชื่อว่าพระเจ้ ายิง่ ใหญ่ แต่ ถ้าเราเครี ยดและวิตก จดจ่ อมากกับสิ่ง
เหล่ านีจ้ นทาอย่ างอื่นไม่ ได้ เลย เราก็กาลังทาตัวเหมือนคนไม่ มีพระเจ้ า
 คนทัว่ ไปเขาก็เจอเรื่ องหนัก เรื่ องเหนื่อยเหมือนเรา แต่เราควรทาให้ เขาทึง่ ให้ เขาร้ องว่า….WOW ดูซิ
ดูเหมือนคุณไม่วิตกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม คุณทาได้ยงั ไง ทาไมคุณยังยิ้ มออก ?
 และนัน่ คือโอกาสที่คณ
ุ จะได้ เล่าให้ เขาฟั งว่าคุณมีพระเจ้ าที่ห่วงใย คุณมีพระเจ้ าที่รักเรา คุณมี
พระเจ้ าที่ทราบถึงความต้ องการของเรา
 คำถำม คุณมั่นใจไหว่ ำพระเจ้ ำรู้ ว่ำคุณต้ องกำรอะไร? มั่นใจไหมว่ ำพระเจ้ ำทรงห่ วงคุณ ?
มั่นใจไหมว่ ำพระเจ้ ำทรงรั กษำสัญญำเสมอ? แล้ วคุณจะจิตตกต่ อไปทำไม ?

 ถ้ าวันนีม้ ีความทุกข์ ยากเกินขึน้ ให้ ถือว่ านี่คือโอกาสที่เราจะได้ พ่ งึ พระเจ้ า โอกาสที่จะเชื่อใน
พระคุณความรั กของพระองค์ โอกาสที่จะได้ เห็นการจัดเตรี ยมของพระเจ้ า และทาให้ คนอื่น
ได้ เห็นความยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ าว่ าพระเจ้ าแสนดีพระองค์ ช่วยเราได้
 แม้ พรุ่งนี ้ตื่นมาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่เราต้ องแน่ใจว่าพระเจ้ ารู้ความจาเป็ นของเรา เราไม่ต้อง
กลุ้มใจไม่ต้องกังวล เราไว้ ใจได้ เลยว่ าพระองค์ จะไม่ น่ ิงแน่ ๆ พระองค์ จะไม่ อยู่เฉยแน่ ๆ
พระองค์ จะทาอะไรบางอย่ างแน่ นอน

ประการ 2 จงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ าและความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน
มัทธิว 6:33 แต่ ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิง่ ทั ้งปวงเหล่านี ้ให้
 คือให้ พระเจ้ ามาเป็ นอันดับแรกในชีวติ เสมอ…ตลอดชีวิต นี่คือการย ้าว่าอาณาจักรของพระเจ้ า
สาคัญที่สดุ เหนือสิง่ อื่นใด และเราต้ องให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรก มาก่อนทุกอย่างทั ้งสิ ้น
 คำถำม ที่ผ่ำนมำเรำแสวงหำอะไรก่ อน ? ถ้ าเราแสวงหาสิง่ อื่นๆ ก่อนดูง่ายๆ คุณจะเครียด
 แสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ า…หมายถึงแสวงหาการปกครองของพระเจ้ า การทาตามน ้าพระทัย
ของพระเจ้ า การให้ พระเจ้ าเป็ นกษัตริย์ปกครองในทุกด้ านของชีวติ ทั ้งในการงาน การเรี ยน ครอบครัว
สุขภาพ ความสัมพันธ์ ในกลุม่ เซลล์ ในคริสตจักร ในชีวิตส่วนตัว ให้ พระเจ้ ามาก่อนเสมอ ขึ ้นตรงต่อ
พระเจ้ าแต่เพียงผู้เดียว
 แสวงหาความชอบธรรม… คือการทาสิง่ ที่ถกู ต้ องในฐานะที่เราเป็ นผู้ชอบธรรมของพระเจ้ า โดยการ
เชื่อฟั งทาตามพระคาด้ วยเต็มใจ
 ถ้ าเราให้ พระเจ้ ามาก่อน ความวิตกกังวล ภาวะจิตตกจะหาย
 แต่ถ้าสิง่ อื่นๆ มาก่อนเอาเงินมาก่อน เอาแฟนมาก่อน เอางานมาก่อน ฯ วิตกแน่!!
 สรุ ปวิธีแก้ ความวิตกที่ทาให้ จติ ตกคือ เราต้ องอุทศิ ตัวให้ กบั สิง่ ที่ถกู ต้ องก่อน เพราะเมื่อเราอุทศิ ใจ
ให้ กบั พระเจ้ า ทุ่มเทเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ าดาเนินชีวติ ในความชอบธรรมของพระองค์ พระเจ้ าจะ
ปกป้องเรา พระเจ้ าจะให้ สนั ติสขุ กับเรา พระเจ้ าจะให้ ทศิ ทางการทรงนากับเรา พระเจ้ าจะให้ ฤทธิ์เดช
แก่เราที่จะอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆ ได้
 และเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน พระสัญญาบอกต่อว่า
มัทธิว 6:33 …แล้ วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิง่ ทั ้งปวงเหล่านี ้ให้
 และเราเลือกพระเจ้ าก่อน แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ าก่อน ยอมให้ พระเจ้ าปกครองใจ เป็ นเจ้ านาย
เหนือทุกสิง่ ในชีวติ ยอมฟั งเสียง ทาตามที่พระเจ้ าบอก ชีวติ ของคุณจะไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไป

