ทีใ่ ดมีทุกข์ ทีน่ ั่นมีรัก
โดย ประวิทย์ จุลรังสี
มีคำกล่ำวให้เป็ นเครื่ องเตือนใจเสมอว่ำ “ที่ใดมีรัก ที่นนั่ มีทุกข์” แต่ในควำมรักของพระเจ้ำ ผม
อยำกจะบอกว่ำ “ที่ใดมีทุกข์ ที่นนั่ มีรัก...”
ควำมทุกข์ของคนเรำนั้น มีปัญหำมำจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึ่ งพอจะแยกคร่ ำวๆ ได้ดงั นี้
1.ความทุกข์ กาย ซึ่ งอำจจะเกิดจำกสภำพของร่ ำงกำย ควำมพิกำร ควำมเจ็บไข้ได้ป่วย หรื อ
แม้แต่สังขำรที่ร่วงโรย ทำให้ทำอะไรไม่คล่องแคล่ว หรื อมีอุปสรรคเสมอๆ นี่ก็เป็ นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงได้
ยำก ควำมทุกข์กำยอีกรู ปแบบ ก็เกิด จำกสถำนภำพทำงสังคม เช่น ควำมยำกจน กำรประสบปั ญหำใน
กำรทำมำหำเลี้ยงชีพทำงำนหนักรำยได้นอ้ ยก็เป็ นทุกข์ นี่ ก็เป็ นควำมเหนื่อยยำกที่หลำยคนกำลังประสบ
อยู่ ฯลฯ
2.ความทุกข์ ใจ เป็ นควำมทุกข์ยอดฮิต ที่ทำร้ำยและทำลำยคนมำมำกต่อมำก ควำมทุกข์ใจแบ่ง
ได้อีกเป็ นสองรู ปแบบคือ
*ความทุกข์ ใจจากความเจ็บปวดทีเ่ ป็ นผู้ถูกกระทา ซึ่งในกรณี น้ ีก็เป็ นเรื่ องของโอกำสทำงสังคม
โอกำสทำงเศรษฐกิจ ซึ่ งระดับชั้นเป็ นผูส้ ร้ำงควำมทุกข์ให้ เช่น ทำงำนถูกเจ้ำนำยกดขี่ หรื อเป็ นคนจนถูก
สังคมหยำมเหยียด หรื อกำรถูกประณำมและไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม
*ความทุกข์ ใจจากความเจ็บปวดทีก่ ระทาโดยตนเอง โดยปกติคนเรำจะเป็ นคนที่รักตนเอง รู ้วำ่
อะไรที่เหมำะสมกับตัว แต่หลำย ๆครั้ง เรำทำร้ำยตนเองโดยที่เรำไม่เจตนำให้เกิดขึ้น ควำมเจ็บปวดที่
นำมำซึ่ งควำมทุกข์ใจนี้อำจจะเกิดจำกควำมไม่พอใจ ควำมอิจฉำ และควำมเกลียดชัง สิ่ งเหล่ำนี้มีอยูใ่ น
ใจเมื่อใด ควำมคิดอ่ำน สติปัญญำจะชะงักงัน แต่ควำมคิดด้ำนลบจะสร้ำงปั ญหำปั่ นป่ วนจิตใจ ตำมไป
ถึงครอบครัวและที่พกั ผ่อน เป็ นควำมทุกข์ที่น่ำกลัวอีกอันหนึ่ง
มีเรื่ องน่ำรัก ๆ ที่อยำกจะเล่ำเป็ นตัวอย่ำงให้ฟังนะครับ เรื่ องมีอยูว่ ำ่ ที่โรงเรี ยนอนุบำลแห่งหนึ่ ง
ครู ประจำชั้นเห็นว่ำนักเรี ยนในห้องมักจะมีเรื่ องทะเลำะเบำะแว้งมีปัญหำกระทบกระทัง่ กันบ่อย ๆ ครู
ประจำชั้นก็เลยปิ๊ งไอเดีย ให้นกั เรี ยนทุกคนนำหัวมันฝรั่งมำโรงเรี ยนตำมจำนวนเพื่อนที่เกลียด ใครที่
เกลียดเพื่อนหนึ่งคน ก็พกหัวมันมำหนึ่งหัว ครู ก็ให้เขียนชื่ อเพื่อนที่เกลียดใส่ หวั มันนั้น แต่น่ำหนักใจนะ
ครับ ถ้ำหำกบำงคนเกลียดเพื่อนทั้งชั้นเรี ยน เมื่อได้หวั มันมำพร้อมกับชื่อของเพื่อนที่เกลียดชัง ครู ก็ให้
นักเรี ยนคนนั้นพกหัวมันติดตัวทั้งเวลำมำโรงเรี ยนและกลับบ้ำน วันแรกๆ ทุกคนก็ยงั ไม่มีปฏิกิริยำมำก
นักนอกจำกรู ้สึกรำคำญบ้ำง ที่มีอะไรมำเกะกะในกระเป๋ ำนักเรี ยน พอสักสำมวันให้หลัง หัวมันเริ่ มเน่ำ
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มีกลิ่นอันไม่น่ำพิศมัย คนที่พกหัวเดียวก็พอทนได้ แต่คนที่พกหลำยหัวเริ่ มจะออกอำกำรจะเป็ นจะตำย
บ่นว่ำถึงเกมนี้อย่ำงไม่มีควำมสุ ข แต่พอห้ำวันให้หลัง นักเรี ยนทุกคนก็ขอร้องคุณครู ให้หยุดเกมนี้ เพรำะ
ทนไม่ได้แล้ว ครู จึงได้ให้บทเรี ยนอันสำคัญแก่เด็กๆ ควำมเกลียดชังเป็ นเหมือนหัวมัน ที่เป็ นภำระอันไม่
จำเป็ นที่เรำต้องทนแบกรับไว้ ยิง่ นำนวัน ยิง่ นำควำมขมขื่นและควำมเจ็บปวดมำสู่ คนที่พกพำ ดังนั้นกำร
มีควำมรักต่อกันและกัน จึงเป็ นภำระอันพึงประสงค์ที่น่ำจะพกพำมำกกว่ำ
3.ความทุกข์ ฝ่ายวิญญาณ เป็ นควำมทุกข์ที่เกิดจำกข้อจำกัดเรื่ องควำมเชื่ อที่เกิดขึ้นในชีวติ ของ
เรำ ควำมทุกข์ฝ่ำยวิญญำณนี้เกิดจำก
*ความทุกข์ ฝ่ายวิญญาณเพราะการไม่ ยอมติดสนิทกับพระเจ้ าและขาดสามัคคีธรรม อันเป็ น
เรื่ องปกติวสิ ัยของคริ สเตียนซึ่ งเรื่ องนี้นอกจำกชีวติ จะห่ำงเหิ นจำกพระเจ้ำแล้ว ควำมรักควำมปลำบปลื้ม
ใจก็ห่ำงหำยไปจำกชีวติ ด้วย ดังนั้น หำกรู ้ตวั ว่ำกำลังขำดกำรอิษฐำน ขำดกำรเรี ยนกำรศึกษำพระวจนะ
ของพระเจ้ำ ขำดกำรสำมัคคีธรรมกับพี่นอ้ ง นัน่ เป็ นเรื่ องของควำมทุกข์ฝ่ำยวิญญำณที่กำลังคืบคลำนเข้ำ
มำสู่ ชีวติ หำกกลับตัวกลับใจทัน พระเจ้ำทรงช่วยได้เสมอ
*ความทุกข์ ฝ่ายวิญญาณเพราะถูกตัดขาดจากพระเจ้ า ซึ่งเป็ นประเด็นที่แข็ง ที่จะสร้ำงควำมขม
ขื่นในชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณของเรำตลอดนิ รันดร์ ควำมทุกข์น้ ี เกิดจำกควำมบำปผิดของกำรไม่เชื่อฟัง กำร
ละเมิด กำรละเลยต่อน้ ำพระทัยพระเจ้ำ ซึ่ งแน่นอน บำปแห่งกำรไม่เชื่อฟังเป็ นบำปแรกของโลกและเป็ น
มรดกควำมตำยมำถึงเรำทุกคน เมื่อเรำกลับใจมำเชื่อพระเจ้ำแล้ว แต่ยงั ละเลยต่อน้ ำพระทัยพระเจ้ำใน
ชีวติ ของเรำ ใจกระด้ำง ดื้อด้ำน หลงทำงไปทำบำปชัว่ หำกยังมีชีวติ อยู่ พระเจ้ำยังให้โอกำสท่ำนกลับมำ
ดังนั้นต้องรี บกลับด่วน
เมื่อควำมทุกข์ยำกต่ำง ๆ เข้ำมำกล้ ำกรำยชีวติ ของเรำ เป็ นเรื่ องปกติธรรมดำที่เรำจะต้องหำ
วิธีกำรบรรเทำทุกข์คริ สเตียนส่ วนใหญ่ ชอบกำรบรรเทำทุกข์ แต่ไม่ชอบแก้ปัญหำเหตุแห่งทุกข์น้ นั กำร
บรรเทำทุกข์ เช่นกำรได้พดู คุยกับอำจำรย์ รับคำแนะนำบ้ำง และก็ทำบ้ำงไม่ทำบ้ำง เอำแค่พอสบำยใจ
หรื อบำงทีอ่ำนพระคัมภีร์เลือกข้อที่ให้เฉพำะที่เป็ นกำลังใจหรื อเข้ำข้ำงตนเอง นี่ เป็ นกำรบรรเทำทุกข์ แต่
หลักใหญ่ใจควำมของกำรแก้ปัญหำควำมทุกข์จริ ง ๆ ไม่ยำกอย่ำงที่ท่ำนคิด “ไม่ยำก หำกยอมที่จะเชื่อฟัง
พระเจ้ำ (จริ งๆ)”
เมื่อเรำทุกข์กำย ด้วยเหตุสำรพัดที่เป็ นได้ในภำวะของโลกปั จจุบนั มีสิ่งเดียวที่เรำตระหนักได้
นัน่ คือ ชีวติ ของเรำมีเป้ ำหมำย มีหลักกำรที่ชดั เจนในพระเจ้ำ โดยเฉพำะเมื่อเรำได้เข้ำมำสู่ ควำมรักและ
อ้อมกอดของพระองค์ ชีวติ เรำเป็ นชีวติ ที่มีที่มำ และเคลื่อนข้ำงหน้ำอย่ำงมีวตั ถุประสงค์ ดังนั้นสิ่ งต่ำง ๆ
ที่เคลื่อนผ่ำนเข้ำมำในชีวิตเป็ นสิ่ งที่พระเจ้ำอนุญำตให้เกิดขึ้น เพรำพระเจ้ำทรงรู้จกั เรำดี และรู้จกั เรำมำก
พอที่จะทำให้เกิดผลที่ดีในชี วิตของเรำได้ (สดด 139:13-14)
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เมื่อเรำทุกข์ใจ ให้เรำตระหนักเถิดว่ำ ในควำมเป็ นมนุษย์เรำต่ำงมีค่ำในสำยพระเนตรของพระ
เจ้ำ และในสังคมก็ยอ่ มมีควำมหลำกหลำยในแนวกำรดำเนินชีวติ สิ่ งที่เข้ำมำกระทบหรื อเกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ของเรำล้วนสำมำรถเป็ นบทเรี ยนในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำแก่เรำได้เป็ นอย่ำงดี แม้วำ่ โอกำสทำง
สังคมจะด้อย สถำนภำพดูจะน้อยค่ำ แต่เรำสำมำรถสร้ำงสุ ขได้โดยพระคุณพระเจ้ำ บำงครั้งพระเจ้ำอำจ
ให้บทเรี ยน “ควำมสุ ขในควำมทุกข์ยำกลำบำก” ซึ่ งควำมสุ ขชนิดนี้ มีเพียงบุคคลพิเศษเท่ำนั้นที่จะรับ
และยืนหยัดอยูไ่ ด้ หำกเรำทุกข์ใจ เพรำะประเด็นบำปที่เกิดจำกตัวเรำ ไม่วำ่ จะเป็ น ควำมไม่พอใจ ควำม
อิจฉำ กำรเกลียดชัง ให้สำรภำพและขอกำรช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ ปั ญหำส่ วนใหญ่ที่พบก็คือ เรำชอบที่
จะเก็บมันเน่ำไว้แนบติดกับตัว ไม่ยอมทิ้งให้ห่ำงกำย (1 ยอห์น 1:9,ยำกอบ 5:16)
เมื่อเกิดทุกข์เข็ญ ฝ่ ำยวิญญำณโดยที่เรำได้ตระหนักและไวในเสี ยงเตือนของพระวิญญำณนับว่ำ
เป็ นเรื่ องที่ดี นัน่ แสดงถึงควำมห่วงใยของพระเจ้ำที่มีต่อเรำ พระวิญญำณของพระเจ้ำจะคอยบอกถึงจุด
ว่ำงเปล่ำในขณะที่เรำดำเนิ นชีวติ ดังนั้น กำรสำมัคคีธรรม เป็ นเรื่ องพื้น ๆ อันดับต้น ๆ ที่คริ สเตียนต้อง
เดินเข้ำไปหำด้วยตัวเอง สำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำ ด้วยกำรอธิ ษฐษน กำรศึกษำพระคำ กำรดำเนินชีวิต
เป็ นแบบอย่ำงในควำมเชื่ อ กำรเป็ นพยำน ตลอดจนกำรมีส่วนร่ วมกับกำรรับใช้พระเจ้ำ ย่อมเป็ นหนทำง
ที่ดีที่สุดที่จะให้ทุกข์ฝ่ำยวิยญำณหลุดออกจำกตัวของเรำ หำกกรณี เรำทำผิดบำปไม่เชื่อฟัง เรำสำมำรถทำ
ได้ตำมที่พระวจนะของพระเจ้ำได้ระบุไว้ใน พระธรรมยำกอบ 5:16 เนื่องจำกว่ำ พระคริ สต์ทำให้เรำ
สำมำรถทูลขอกำรอภัยจำกพระเจ้ำได้โดยตรงและกำรสำรภำพบำปต่อกันยังเป็ นสิ่ งสำคัญในชีวติ คริ ส
เตียนและคริ สตจักร กำรสำรภำพบำปประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1.ถ้ำเรำทำบำปกับบุคคล เรำควรขอเข้ำไปให้ผนู ้ ้ นั ยกโทษให้เรำ
2.ถ้ำบำปมีผลต่อคริ สตจักรโดยรวม เรำต้องสำรภำพต่อสำธำรณชน
3.ถ้ำเรำต้องกำรกำลังสนับสนุนในกำรปล้ ำสู ้กบั ควำมบำปจงสำรภำพกับคนที่ค้ ำจุนฝ่ ำย
วิญญำณเรำได้
4.ถ้ำเรำสำรภำพเป็ นส่ วนตัวกับพระเจ้ำ แต่ยงั รู ้สึกหรื อไม่แน่ใจว่ำ พระเจ้ำทรงอภัยแล้วหรื อไม่
เรำอำจต้องสำรภำพเรื่ องนั้นต่อผูเ้ ชื่อด้วยกัน และฟังกำรยืนยันถึงกำรยกโทษของพระองค์ (1 เปโตร
2:9) แน่นอน จะทุกข์มำก ทุกข์นอ้ ย ชีวติ ของเรำก็ยงั เป็ นเป้ ำประสงค์ในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำเสมอ
ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะบอกว่ำ “ที่ใดมีทุกข์ (เหตุจำกบำป) ที่นนั่ มีรัก (ด้วยพระชนม์ชีพของพระเยซู
คริ สต์)” ขอพระเจ้ำทรงอวยพระพร
(1) อ้ำงอิง พระคัมภีร์ฉบับอธิ บำย อมตธรรมร่ วมสมัย
ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 308 มกรำคม-กุมภำพันธ์
2006, หน้ำ 24-25.
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