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ความทุกขดีอยางไร?
เมื่อเราสังเกตดูชีวิตของมนุษย
เราก็จะพบวาชีวิตของมนุษยทุกคนนั้นตองประสบกับ
สถานการณตาง ๆ มากมาย...แตถาจะใหสรุปก็คงสรุปไดวา ในชีวติ ของคนเรานัน้ มีทั้งสุขและทุกข
หัวเราะและรองไหปะปนกันไป..แนนอนที่เราปรารถนาจะใหชีวิตของเราพบแตความสุข ไมอยากใหมี
ความทุกข แตความเปนจริงแลวเราก็ตองยอมรับวามนุษยทุกคนตางก็ไมทางที่จะหนีพนจากความทุกข
ไดเลย
ความทุกขมาจากไหน?...เมื่อมาถึงคําถามนี้อาจจะมีมากมายหลายคําตอบ
บางคนอาจจะวา
ความทุกขมาจากกรรมที่เราไดทํามา
หรือบางก็วาความทุกขเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับบางสิ่ง
บางอยาง แลวไมไดดังที่หวัง...บางคนก็ตอบวาไมรูเหมือนกันวาความทุกขมาจากไหนอยูไ ปวัน ๆ ก็
พอแลว..แตพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกชัดวาความทุกขนั้นเปนผลมาจากการที่มนุษยเราปฏิเสธพระ
เจาผูทรงเปนผูสรางชีวิตของเขา ทั้งยังไมปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงกําหนดใหแกมนุษยในการ
ดําเนินชีวิต ดังนั้นพระเจาจึงทรงอนุญาตใหชีวิตของมนุษยเรานัน้ พบกับความทุกขตาง ๆ นานา (ซึ่ง
ไมใชพระองคทรงทําใหเกิดความทุกข) ไมวาจะเปนความทุกขที่เกิดจากการสงครามการทะเลาะวิวาท
การถูกขมเหง การเอารัดเอาเปรียบ การพลัดพราก การเจ็บปวย การรองไห หรือการสูญเสียคนที่ตนรัก..
ซึ่งในสายตาของพวกเราที่เปนมนุษยนั้นเห็นวาความทุกขตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่ไมดีเลย แตในสายพระ
เนตรของพระเจานั้นทรงเห็นวาความทุกขเปนสิ่งที่ดี นั่นก็เพราะวา...

1. ความทุกขเปนเครื่องมือที่สามารถทําใหชีวิตของเรามีอิทธิพลตอคนอื่นได
นักปรัชญาทั่วโลกตางยอมรับวา ความทุกขนั้นมีคณ
ุ คา ซึ่งเราจะสังเกตุเห็นวาบรรดาผูที่มี
อิทธิพลตอโลกหรือคนที่สามารถเปนแบบอยางแกคนอื่น ๆ ไดนั้น ลวนแตเคยผานและไดชัยชนะตอ
ความทุกขมาแลวทั้งสิ้น ทานคงเคยไดดูรายการ “คนสูชีวิต” มาแลว ถาทางผูจัดเชิญคนที่ไมคอยเจอ
ความทุกขมาออกรายการ เรือ่ งราวของเขาก็คงจะไมนาสนใจเทาไหร แตเราจะเห็นวา ทุกคนที่มาออก
รายการนั้นลวนเปนบุคคลที่เคยผานความทุกขมาอยางโชกโชนทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อผูชมไดฟงประสบการณ
ของเขาแลว ก็จะมีกําลังใจในการตอสูชีวติ ตอไป ผูอานที่รัก ทานกําลังเผชิญกับความทุกขหรือ? ขอให
ทานมีความอดทนแลวทานจะทราบวา ชีวิตของทานนั้นสามารถจะเปนแบบอยางใหกับคนอีกมากมาย
ได...
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2. ความทุกขทําใหศักยภาพหรือขีดความสามารถของมนุษยเรานั้นถูกกระตุนออกมา
ทานลองคิดดูซิวา ถาไมมีความทุกข เราจะรูไดอยางวาพลังที่ซอนอยูในชีวิตของเรานั้นมีมาก
เพียงไร? หลายคนไมอยากเจอความทุกข เพราะกลัววาจะทนไมได แตพอเขาไดเจอและไดผานความ
ทุกขนั้นมาแลว เขาจะรูสึกภูมิใจ และเห็นวา แทจริงแลวเขาก็สามารถที่จะผานสิ่งเหลานั้นมาได..

3. ความทุกขทําใหมนุษยเราสํานึกถึงหนาที่ความรักผิดชอบ
เมื่อความทุกขมาถึงชีวิตของเรา มันจะกระตุนใหสามัญสํานึกของเราทํางาน เพื่อเตือนเราใหรู
ถึงภาระหนาทีท่ ี่เรามีอยู... เราจะเห็นวา การที่พอแมตอ งทนทุกขตรากตรําทํางานอยางหนัก ตองอาบ
เหงื่อตางน้ํา นั่นก็เพราะผูทเี่ ปนพอแมนั้นตระหนักในหนาที่ในการที่จะตองเลี้ยงดูลกู ๆ และครอบครัว
... ดังนั้นความทุกขทําใหมนุษยเราสํานึกถึงหนาที่ความรักผิดชอบของแตละคน..

4. ความทุกขทําใหมนุษยระมัดระวังในการดําเนินชีวิต
มนุษยเราทุกคนนั้นถาหากยังไมเจอความทุกขก็มักจะคิดวาตัวเองเกง แตเมื่อเจอความทุกขกจ็ ะ
ทําใหรูวาชีวิตของตนเองนั้นออนแอมาก และอยูในจุดที่อันตรายซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นบางทีอาจจะ
อันตรายถึงชีวติ หรือไมก็อาจจะมีผลกระทบตอชีวิตของเขาทั้งชีวิตเลยก็ได
บางคนตอนที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ก็จะขับรถหรือขี่มอเตอรไซดเร็ว ๆ โดยไมคอยสํานึกถึงคุณคาของชีวติ ตนเอง แตพอเกิด
อุบัติเหตุแขนขาขาดหรือพิการ ถึงคิดไดวาไมนาจะขับรถเร็วขนาดนี้ คนที่ชอบเที่ยวเตรกลางคืน เมื่อไป
ตรวจพบเชื้อเอดส จึงคอยสํานึกวาฉันไมนาทําอยางนีเ้ ลยซึ่งตอนที่เขายังไมรูตัววาเปนเอดสกลับไมคิด
เชนนี้...วัยรุนบางคนตอนทีย่ ังเปนสาวพรหมจรรยกลับไมถนอมแตพอสูญเสียมันไปถึงรูวามันมีคามาก
เพียงไร.. เพราะฉะนัน้ ความทุกขทําใหมนุษยเราสํานึกอยูเสมอวาเราตองระมัดระวังในการดําเนินชีวิต
ใหดี อยาใชชวี ติ แบบไรคา...

5. ความทุกขทําใหมนุษยสํานึกถึงคุณคาของสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต
มนุษยเราถูกสรางใหมี “ศักยภาพแหงการสํานึกวาตนเองนั้นดํารงอยู” ซึ่งถาเขาพบกับความ
ทุกข ศักยภาพนี้ก็จะกระตุน ใหเขาสํานึกถึงคุณคาที่แทจริงของชีวิต ในขณะที่ยังไมมีเหตุการณอะไรที่
รายแรงเกิดขึ้น คนเราก็อาจจะหาแตเงิน หาทรัพยสิ่งของเขามาบานมาก ๆ (ถาไดของหมด
หางสรรพสินคาเลยยิ่งดี) หรือหาความสนุกสนานไปวัน ๆ โดยไมใสใจจิตวิญญาณของตน แตพอเกิด
ไฟไหมบานเครื่องบินใกลตก หรือรูวาตัวเองเปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย ลูกชายลูกสาวเสียคนหรือติด
ยาเสพติด หรือตองสูญเสียคนที่เขารัก จึงทําใหเขาสํานึกไดวา ชีวิตของมนุษยนั้นสําคัญกวาทรัพยสมบัติ
ทั้งสิ้นในโลกเสียอีก ซึ่งพระเยซูคริสตทรงตรัสไววา “ถาผูใดไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวิตของ
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ตน ผูนั้นจะไดประโยชนอะไร?” (มัทธิว 16:26) ซึ่งจากคําตรัสของพระเยซูคริสตนที้ ําใหเราเห็นวา จิต
วิญญาณของมนุษยนั้นสําคัญที่สุด แตมนุษยเรามักไมคอ ยใหคณ
ุ คากับจิตวิญญาณของตนเอง ดังนั้น
ความทุกขจึงเปนสิ่งที่ทําใหสํานึกวา จิตวิญญาณนั้นสําคัญมาก เวลานี้เราใหความสําคัญตอจิตวิญญาณ
ของเรามากนอยเคไหน? ถาหากเวลานี้เรากําลังใชเวลาในการแสวงหาโลกวัตถุ หรือกําลังสนุกสนานกับ
ความบาป แตขอใหเราคิดดูซิวา เมื่อเราไดเงินมา ไดความสนุกสนานมา แตเราตองสูญเสียอะไรบาง?
และสิ่งที่เราสูญเสียนั้นมีคุณคามากกวาสิ่งที่เราไดรับเพียงไร? ถาเราเปนคนที่ฉลาด เราควรที่จะใหเวลา
กับสิ่งที่มีคุณคาที่แทจริงไมดกี วาหรือ? เพราะเหตุไรจึงตองใหเกิดความทุกขกอนจึงคอยคิดไดเลา?..

6. ความทุกขกระตุนใหมนุษยคิด
ความทุกขที่เกิดขึ้นในชีวิต จะเปนตัวกระตุนใหศกั ยภาพในการคิดทีอ่ ยูในตัวของมนุษยทํางาน
และจะทําใหเขาพยายามหาคําตอบของคําถามที่วา.. “มนุษยเราอยูในโลกนี้เพื่ออะไร?” ซึ่งถาไมมีความ
ทุกข มนุษยเราคงไมคิดถึงคําถามนี้ ถามนุษยเรามีความสุขตลอดเวลา คงไมมีใครทีจ่ ะคิดถึงความหมาย
ที่แทจริงของการมีชีวิตอยู เพราะฉะนัน้ ความทุกขจึงเปนสิ่งที่ดี เพราะมันชวยกระตุน ใหมนุษยเรา “คิด”

7. ความทุกขทําใหมนุษยแสวงหาพระเจา
ผมเจอหลายคนที่ไมเชื่อวามีพระเจา (ซึง่ การที่เขาไมเชื่อก็ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความ
จริงที่วา “พระเจาทรงมีอยูจ ริง” ไดเลย) ซึ่งเมื่อชีวิตของเขามีความสุขเขาก็จะดีใจมากที่ไดเกิดมาเปน
มนุษย แตพอเขาเจอความทุกข เขากลับตอวาพระเจา หรือมองขึ้นไปบนฟาแลวบอกวา “ฟาสรางฉันมา
ทําไม?” ซึ่งนี่คือนิสัยบาปของมนุษยเราจริง ๆ
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกเราวา พระเจานั้นทรงมีอยูจ ริง ซึ่งพระองคทรงเปนผูทรงสรรพ
สิ่งและเปนผูใหชีวิตแกมนุษยเรา แทจริงแลวเมื่อพระองคทรงสรางมนุษยเราขึ้นมานั้น พระองคทรง
ปรารถนาที่จะใหมนุษยเราอยูในโลกนี้อยางมีความสุข โดยพระองคไดทรงมอบสิ่งดี ๆ ใหแกมนุษย แต
มนุษยเรากลับไมเชื่อฟงพระเจา และทําในสิ่งที่ตนเองเห็นชอบ จึงทําใหมนุษยหลงจากทางของพระเจา
และตองเดินอยูในทางแหงความผิดบาป นั่นจึงเปนเหตุใหมนุษยตองพบกับความทุกขมากมายแตดังที่
กลาวมาแลววา “ความทุกข” มีผลดีหลายอยาง ซึ่งผลดีอีกอยางหนึ่งก็คือมันทําใหเราสํานึกวามนุษยเรา
นั้นออนแอ เราไมไดเกงเสมอไป ดังนั้นเราตองการความชวยเหลือซึ่งความชวยเหลือที่มาจาก “คน” ก็มี
ขีดจํากัด เพราะมนุษยเราลวนเปนผูถูกสราง แตถาหากคนคนนัน้ แสวงหาความชวยเหลือที่มาจากพระ
เจาซึ่งเปนพระผูสราง เขาก็จะไดรับความชวยเหลือที่แทจริง
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พระเจาทรงประทานหนทางในการชวยเหลือมนุษย
ในขณะที่ชีวติ ของมนุษยเราเต็มไปดวยความทุกขนั้น พระเจาไมไดทรงทอดทิ้งมนุษยเลย แต
พระองคทรงรักและทรงหวงใยมนุษย ทั้งยังปรารถนาที่จะชวยมนุษยไดพนจากความทุกขเหลานั้น ซึ่ง
พระองคทรงทราบดีวา ตนเหตุแหงความทุกขนั้นมาจากความผิดบาปที่มนุษยเราไดทํา และเพราะความ
บาปนี้เองที่ทําใหมนุษยพบกับความตาย มิหนําซ้ํายังตองรับการพิพากษาโทษจากพระองคอีกดวย ซึ่ง
พระองคไมอยากใหมนุษยตอ งรับการลงโทษบาปในนรกเลย ดังนั้นพระองคจึงตองประทานหนทางใน
การชวยเหลือมนุษยใหพน จากบาป โดยทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมา
รับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว ขณะที่พระเยซูคริสตอยูในโลกนี้ พระองคไม
เคยทําความผิดบาปเลยแมแตนอย แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนกระทัง่ สิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อ
เปนการรับโทษบาปแทนมนุษย ดังนั้นหากผูใดยอมสารภาพความผิดบาปตอพระเจา และทูลขอความ
ชวยเหลือที่มาจากพระเยซู เขาก็จะพนโทษบาปทันที เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษแทนเขาแลว
และพระองคยงั ทรงสัญญาวาหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไป เขาจะไดอยูบนสวรรคกับพระองคตลอดไป
เปนนิตยอีกดวย ซึ่งที่นั่นจะไมมีความทุกขอีกเลย
ผูอานที่รัก...นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีผูคนมากมายทั่วโลกตางไดเชื่อพึ่งในพระเยซู
คริสต ซึ่งไมใชวาชีวิตของคนเหลานี้จะไมมีความทุกข ไมมีอุปสรรคหรือปญหาใด ๆ อีก เพราะบางครั้ง
เขาก็อาจจะตองพบกับเหตุการณตาง ๆ ที่เลวรายและยังมีความทุกขอยู แตเขาจะแตกตางจากคนอื่น ๆ
เพราะเขารูดวี า พระเจาจะทรงดูแลและควบคุมอยูเหนือเหตุการณเหลานั้น และเขายังรูวาความทุกข
เหลานั้นเปนผลดีตอชีวิตของเขาทําใหชวี ิตของเขาแข็งแกรง ทําใหเขาเห็นถึงการทรงชวยเหลือของพระ
เจาและเห็นถึงความรักจากพีน่ องคริสเตียนคนอื่น ๆ
ผูอานที่รัก...จากขางตนนี้ทานคงไดรับขอคิดไมมากก็นอ ย เวลานี้ถาชีวิตของทานมีแตความสุข
ก็เปนสิ่งที่ดแี ตทานลองคิดดูซิวา ถาวันหนึ่งความทุกขมาถึงชีวิตของทาน ทานจะเผชิญกับความทุกขนั้น
อยางไร? ใครจะเปนผูใหกําลังแกทาน? แตถาเวลานี้ทานกําลังเผชิญกับความทุกขอยู ขอเชิญทาน
แสวงหาพระเจาผูทรงสามารถชวยเหลือและใหกําลังแกทาน พระองคทรงรักทาน และปรารถนาที่จะ
ชวยทานใหพน จากความทุกขและความบาปอยางแทจริง ถาทานปรารถนาที่จะรับการชวยเหลือและรับ
การอภัยโทษบาปจากพระองค ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา ในวันนี้ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคเปนคนบาปและหลงจากทางของ
พระองค ทําใหชีวิตไรจุดหมาย ขาดผูนําทาง และเต็มไปดวยความทุกข บัดนี้ขอพระเยซูคริสตทรงโปรด
ยกโทษความผิดบาปและทรงชวยเหลือขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขออธิษฐานในนามของพระเยซู
คริสตเจา อาเมน”
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ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเยซูคริสตไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทานแลวอยางสิ้นเชิง และพระองคจะทรงใหกําลังแกทานในการใชชีวิตทีเ่ หลืออยู
ในโลกนี้ตอไป ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชือ่ ที่อยูใหชดั เจนแลว
สงไปตามที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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