ความทุกข์ เป็ นเรื่องปกติ
๑ เปโตร ๔.๑๒-๑๙
คานา
การขาดแคลน งานหนัก อดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว
คลื่นยักษ์สึนามิ) การกดขี่ข่มเหงทางด้านศาสนา (ความเชื่ อ) ความทรมาน ความพิการของร่ างกาย
ฯลฯ ความทุกข์ยากลาบากที่เกิดขึ้นในชีวติ ของคนเรานั้น มีประโยชน์หรื อมีโทษ?
คนจีนในสมัยก่อนโน้น ได้พากันอพยพเข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยในสภาพของ “เสื่ อผืนหมอน
ใบ” เมื่อเวลาล่วงผ่านไปสามสี่ สิบปี ปั จจุบนั คนเหล่านี้ต่างเป็ นเจ้าสัวห้างสรรพสิ นค้าและนาย
ธนาคารกันเป็ นแถว เพราะพวกเขาเรี ยนรู ้และได้ประโยชน์จากความทุกข์ยากลาบาก – แท้จริ งแล้ว
ความทุกข์ทาให้เราเข้าใจโลก รู ้จกั คนและเรี ยนรู ้ชีวติ ดีข้ ึน
ความทุกข์ เป็ นการลองใจ (ข้อ ๑๒)
“ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็ นการ
ลองใจ”
อาจารย์เปโตรใช้คาว่า “ทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส” ในภาษากรี กคือ “พูโรซิส” (purosis) มี
รากศัพท์มาจากคาว่า “ไฟ” หรื อเป็ นภาพของคนที่กาลังถูกย่างอยูบ่ นเตาไฟ พระคัมภีร์บอกว่า จะมี
คริ สเตียนบางคนต้องพบกับความทุกข์อย่างมากมายเหมือนถูกย่างอยูใ่ นกองเพลิง
คริ สเตียนที่รักพระเจ้าและดาเนินชีวิตเป็ น “พยาน” เพื่อพระเยซู จะต้องเตรี ยมพร้อม
สาหรับความทุกข์อนั แสนสาหัสที่จะเกิดขึ้น แท้จริ งการเป็ นพยานมาจากคาว่า “ยอมตายเพราะความ
เชื่อ” (marturion) นัน่ หมายถึงใครก็ตามที่บอกว่าตนเองเป็ นผูเ้ ชื่อพระเยซู จะต้องถูกสังคมรังเกียจ
ถูกเยาะเย้ย ต่อต้าน ถูกกดขี่ข่มเหง อาจะต้องติดคุกและถูกฆ่าตาย
ข้ อคิด : หากเป็ นพยานเพื่อพระเยซูแล้ว จะต้องพบกับความทุกข์ยากลาบากดังที่กล่าวมา จะ
ยังมีใครสักกี่คนที่ยงั กล้าเปิ ดเผยความเชื่อของตน? นี่เป็ นการพิสูจน์ความเชื่ อ (พระคัมภีร์ใช้คาว่า
“ลองใจ”) อย่างแท้จริ ง
ความทุกข์ เป็ นเรื่องปกติ (ข้อ ๑๒)
อาจารย์เปโตรได้บอกว่า “การได้รับความทุกข์ยากลาบากอย่างแสนสาหัส เป็ นการลองใจ
เสมือนหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน” พระคัมภีร์ขอ้ นี้แปลได้อีกอย่างว่า “เมื่อมีความ
ทุกข์อย่าประหลาดใจ ให้ถือเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เพราะใคร ๆ เขาก็ลว้ นมีความทุกข์ดว้ ยกันทั้งสิ้ น
เมื่อผูเ้ ชื่อได้รับความทุกข์เพราะว่าเป็ นคริ สเตียน พระคัมภีร์หนุ นใจว่า อย่าแปลกใจเพราะ
เรามิใช่เป็ นรายแรกหรอก “ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิด
กับมนุษย์ท้ งั หลาย...พระเจ้าจะช่วยให้ท่านสามารถทนได้” (๑ โคริ นธ์ ๑๐.๑๓)
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อาจารย์เปาโลได้รับความทุกข์ยากลาบากมากมาย เคยถูกจับติดคุก ถูกเฆี่ยนและโบยตี ถูก
ขว้างด้วยก้อนหิ น เรื อแตกในทะเลสามครั้ง เจอโจรปล้น ถูกภัยธรรมชาติ ถูกพี่นอ้ งทรยศ เหน็ด
เหนื่อย อดตาหลับขับตานอน หิวกระหายและอดอยาก หนาวเหน็บเพราะเปลือยกาย (๒ โคริ นธ์
๑๑.๒๓-๒๗)
ข้ อคิด : ความทุกข์ทาให้คนรู้จกั คิด การคิดให้ทาให้เกิดความอดทน และความอดทนทาให้
คนก้าวหน้าและประสบความสาเร็ จ
ความทุกข์ ทาให้ เกิดผลดีและมีความสุ ข (ข้อ ๑๔-๑๙)
๑) ทาดีแล้ วถูกด่ า
“ถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริ สต์” (ข้อ ๑๔) อาจารย์เปโตรบอกว่า “อย่าให้ผนู ้ ้ นั มี
ความละอาย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (ข้อ ๑๖) อย่าลืมว่าพระเยซูเองทรงถูกกดขี่ข่มเหง
และได้รับความทุกข์ยากลาบากมากกว่าเราหลายเท่านัก พระองค์ตรัสว่า “จงระลึกถึงคาที่เราได้
กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า บ่าวมิได้เป็ นใหญ่กว่านาย ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลาย
ด้วย” (ยอห์น ๑๕.๒๐)
๒) ทาชั่ วแล้ วถูกด่ า
“อย่าให้ผใู ้ ดในพวกท่านได้รับโทษฐานเป็ นผูฆ้ ่าคน เป็ นคนทาร้าย ขโมย หรื อเที่ยวยุง่ กับ
ธุระของคนอื่น” (ข้อ ๑๕)
ตัวอย่ างจากชี วิตของโยเซฟ : ปฐมกาล ๔๕.๕ ท่านรู ้วา่ เหตุการณ์ทุกอย่างเป็ นสิ่ งที่พระเจ้า
ทรงให้เกิดขึ้น แม้วา่ พวกพี่ชายจะจับท่านโยนลงในบ่อร้าง และขายไปเป็ นทาสในประเทศอียปิ ต์ ถูก
ใส่ ร้าย ติดคุก แต่ดว้ ยความซื่ อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้า พระองค์ทรงยกท่านขึ้นเป็ นถึงอุปราช
แห่งอียปิ ต์ มีอานาจรองลงมาจากกษัตริ ยฟ์ าโรห์ ต่อมาเกิดการกันดารอาหาร พวกพี่ชายมาขอซื้ อข้าว
จากอียปิ ต์ โยเซฟได้กล่าวกับพวกพี่ชายว่า “พระเจ้าทรงใช้เรามาจัดเตรี ยม” พวกพี่ชายคิดชัว่ ต่อท่าน
ก็จริ ง แต่พระเจ้าทรงให้ผลดีเกิดขึ้นจากสิ่ งเลวร้ายนั้น (ปฐมกาล ๕๐.๒๐)
ข้ อคิด : สาหรับคนของพระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็ นอุปกรณ์
๓) ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
“ท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดี เพราะท่านได้มีส่วนในความทุกข์ยากของพระคริ สต์” (ข้อ
๑๓) ความชื่นชมยินดีน้ ีมาจากภาษาเดิมว่า “ไชโร” (CHAIRO) มีลกั ษณะเป็ นความสุ ขที่อยูภ่ ายในส่ วน
ลึกของจิตใจ แม้จะได้รับการกดขี่ข่มเหง อดอยากกันดาร ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย ดังที่
พระเยซูตรัสว่า “เรามอบสันติสุขให้แก่ท่าน สันติสุขที่เราให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของ
ท่านวิตกและอย่ากลัวเลย” (ยอห์น ๑๔.๒๗)
เปาโลได้ใช้คาเดียวกันนี้ในพระธรรมฟี ลิปปี ๓.๑, ๔.๕ เมื่อท่านเขียนจดหมายจากคุกไปถึง
พี่นอ้ งคริ สเตียนฟี ลิปปี ว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่า จงชื่น
ชมยินดีเถิด”
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สรุ ป
ตัวอย่ าง : ชาวญี่ปุ่นเป็ นผูท้ ี่ชานาญในการผลิตมุก เขาจะนาเอาหอยมุกขึ้นมาจากทะเล แล้วก็
เปิ ดปากของมันออก เอาก้อนหิ นเล็ก ๆ ใส่ ลงไปในเนื้อของหอย จากนั้นก็จะปิ ดปากของมันแล้วเอา
ไปใส่ ตะกร้าเลี้ยงไว้ในฟาร์ มหอยใต้ทะเล หอยรู้สึกระคายเคืองเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยูใ่ นเนื้ อ
ของตน จึงขับเมือกสารชนิดหนึ่งออกมาเคลือบรอบ ๆ ก้อนหิ นนั้น จนกระทัง่ กลมเกลี้ยงและแวบ
วับ หลายปี ผ่านไป เมื่อเจ้าของฟาร์ มเอาหอยขึ้นมาผ่าดู ก็จะได้มุกที่สวยงามและล้ าค่ายิง่
ชีวติ ของคริ สเตียนก็เช่นเดียวกันนี้แหละ ขอให้เราตระหนักถึงความจริ งคือ ความทุกข์
ยากลาบากทาให้ชีวติ สวยงามและมีคุณค่า
- ความทุกข์เป็ นการลองใจคนของพระเจ้า
- ความทุกข์เป็ นเรื่ องปกติ และเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อชี วติ ของเรา
- ความทุกข์ก่อให้ผลดีในบั้นปลาย
- คริ สเตียนที่แท้จริ ง จะรู้สึกมีใจชื่นชมยินดีในอุปสรรคปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้น
อย่าลืมว่า ความทุกข์ยากลาบากทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์น้ นั พระเยซูทรงเคย
เผชิญมาหมดแล้ว “เมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย
เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้” (๑ โคริ นธ์ ๑๐.๑๓).
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