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ความทุกขดีอยางไร? 
เม่ือเราสังเกตดูชีวิตของมนษุย เราก็จะพบวาชีวิตของมนุษยทุกคนนั้นตองประสบกับ

สถานการณตาง ๆ มากมาย...แตถาจะใหสรุปก็คงสรุปไดวา ในชีวติของคนเรานัน้มีท้ังสุขและทุกข 
หัวเราะและรองไหปะปนกนัไป..แนนอนที่เราปรารถนาจะใหชีวิตของเราพบแตความสุข ไมอยากใหมี
ความทุกข แตความเปนจริงแลวเราก็ตองยอมรับวามนษุยทุกคนตางก็ไมทางท่ีจะหนีพนจากความทุกข
ไดเลย 

ความทุกขมาจากไหน?...เมื่อมาถึงคําถามนี้อาจจะมีมากมายหลายคําตอบ บางคนอาจจะวา
ความทุกขมาจากกรรมท่ีเราไดทํามา หรือบางก็วาความทุกขเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับบางส่ิง
บางอยาง แลวไมไดดังท่ีหวัง...บางคนก็ตอบวาไมรูเหมือนกันวาความทุกขมาจากไหนอยูไปวนั ๆ ก็
พอแลว..แตพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกชัดวาความทุกขนั้นเปนผลมาจากการท่ีมนษุยเราปฏิเสธพระ
เจาผูทรงเปนผูสรางชีวิตของเขา ท้ังยังไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระองคทรงกําหนดใหแกมนุษยในการ
ดําเนินชีวิต ดงันั้นพระเจาจงึทรงอนุญาตใหชีวิตของมนษุยเรานัน้พบกบัความทุกขตาง ๆ นานา (ซ่ึง
ไมใชพระองคทรงทําใหเกดิความทุกข) ไมวาจะเปนความทุกขท่ีเกิดจากการสงครามการทะเลาะวิวาท 
การถูกขมเหง การเอารัดเอาเปรียบ การพลัดพราก การเจบ็ปวย การรองไห หรือการสูญเสียคนท่ีตนรัก..
ซ่ึงในสายตาของพวกเราท่ีเปนมนุษยนั้นเหน็วาความทุกขตาง ๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีไมดีเลย แตในสายพระ
เนตรของพระเจานั้นทรงเห็นวาความทุกขเปนส่ิงท่ีดี นั่นก็เพราะวา... 

1. ความทุกขเปนเครื่องมือท่ีสามารถทําใหชีวิตของเรามีอิทธิพลตอคนอ่ืนได 

นักปรัชญาท่ัวโลกตางยอมรับวา ความทุกขนั้นมีคุณคา ซ่ึงเราจะสังเกตุเห็นวาบรรดาผูท่ีมี
อิทธิพลตอโลกหรือคนท่ีสามารถเปนแบบอยางแกคนอ่ืน ๆ ไดนั้น ลวนแตเคยผานและไดชัยชนะตอ
ความทุกขมาแลวท้ังส้ิน ทานคงเคยไดดูรายการ “คนสูชีวิต” มาแลว ถาทางผูจัดเชิญคนท่ีไมคอยเจอ
ความทุกขมาออกรายการ เร่ืองราวของเขาก็คงจะไมนาสนใจเทาไหร แตเราจะเหน็วา ทุกคนท่ีมาออก
รายการนั้นลวนเปนบุคคลท่ีเคยผานความทุกขมาอยางโชกโชนท้ังส้ิน ซ่ึงเม่ือผูชมไดฟงประสบการณ
ของเขาแลว กจ็ะมีกําลังใจในการตอสูชีวติตอไป ผูอานที่รัก ทานกําลังเผชิญกับความทุกขหรือ? ขอให
ทานมีความอดทนแลวทานจะทราบวา ชีวิตของทานนั้นสามารถจะเปนแบบอยางใหกับคนอีกมากมาย
ได... 
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2. ความทุกขทําใหศักยภาพหรือขีดความสามารถของมนุษยเรานั้นถูกกระตุนออกมา 

ทานลองคิดดซิูวา ถาไมมีความทุกข เราจะรูไดอยางวาพลังท่ีซอนอยูในชีวิตของเรานั้นมีมาก
เพียงไร? หลายคนไมอยากเจอความทุกข เพราะกลัววาจะทนไมได แตพอเขาไดเจอและไดผานความ
ทุกขนั้นมาแลว เขาจะรูสึกภมิูใจ และเหน็วา แทจริงแลวเขาก็สามารถท่ีจะผานส่ิงเหลานั้นมาได.. 

3. ความทุกขทําใหมนษุยเราสํานึกถึงหนาท่ีความรักผิดชอบ 

เม่ือความทุกขมาถึงชีวิตของเรา มันจะกระตุนใหสามัญสํานึกของเราทํางาน เพื่อเตือนเราใหรู
ถึงภาระหนาทีท่ี่เรามีอยู... เราจะเหน็วา การท่ีพอแมตองทนทุกขตรากตรําทํางานอยางหนกั ตองอาบ
เหง่ือตางน้ํา นั่นก็เพราะผูท่ีเปนพอแมนั้นตระหนักในหนาท่ีในการท่ีจะตองเล้ียงดูลูก ๆ และครอบครัว
... ดังนั้นความทุกขทําใหมนษุยเราสํานึกถึงหนาท่ีความรักผิดชอบของแตละคน.. 

4. ความทุกขทําใหมนษุยระมัดระวังในการดําเนินชีวิต 

มนุษยเราทุกคนนั้นถาหากยงัไมเจอความทุกขก็มักจะคิดวาตัวเองเกง แตเม่ือเจอความทุกขกจ็ะ
ทําใหรูวาชีวิตของตนเองน้ันออนแอมาก และอยูในจดุท่ีอันตรายซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเขานั้นบางทีอาจจะ
อันตรายถึงชีวติหรือไมก็อาจจะมีผลกระทบตอชีวิตของเขาท้ังชีวิตเลยก็ได บางคนตอนท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง ก็จะขับรถหรือข่ีมอเตอรไซดเร็ว ๆ โดยไมคอยสํานึกถึงคุณคาของชีวติตนเอง แตพอเกิด
อุบัติเหตุแขนขาขาดหรือพิการ ถึงคิดไดวาไมนาจะขับรถเร็วขนาดนี้ คนท่ีชอบเท่ียวเตรกลางคืน เม่ือไป
ตรวจพบเช้ือเอดส จึงคอยสํานึกวาฉันไมนาทําอยางนีเ้ลยซ่ึงตอนท่ีเขายังไมรูตัววาเปนเอดสกลับไมคิด
เชนนี้...วยัรุนบางคนตอนท่ียังเปนสาวพรหมจรรยกลับไมถนอมแตพอสูญเสียมันไปถึงรูวามันมีคามาก
เพียงไร.. เพราะฉะน้ันความทุกขทําใหมนุษยเราสํานึกอยูเสมอวาเราตองระมัดระวงัในการดําเนนิชีวิต
ใหดี อยาใชชีวติแบบไรคา... 

5. ความทุกขทําใหมนษุยสํานึกถึงคุณคาของสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต 

มนุษยเราถูกสรางใหมี “ศักยภาพแหงการสํานึกวาตนเองนั้นดํารงอยู” ซ่ึงถาเขาพบกับความ
ทุกข ศักยภาพนี้ก็จะกระตุนใหเขาสํานกึถึงคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต ในขณะท่ียังไมมีเหตุการณอะไรที่
รายแรงเกดิข้ึน คนเราก็อาจจะหาแตเงิน หาทรัพยส่ิงของเขามาบานมาก ๆ (ถาไดของหมด
หางสรรพสินคาเลยยิ่งด)ี หรือหาความสนุกสนานไปวนั ๆ โดยไมใสใจจิตวิญญาณของตน แตพอเกิด
ไฟไหมบานเคร่ืองบินใกลตก หรือรูวาตัวเองเปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย ลูกชายลูกสาวเสียคนหรือติด
ยาเสพติด หรือตองสูญเสียคนท่ีเขารัก จึงทําใหเขาสํานกึไดวา ชีวิตของมนุษยนั้นสําคัญกวาทรัพยสมบัติ
ท้ังส้ินในโลกเสียอีก ซ่ึงพระเยซูคริสตทรงตรัสไววา “ถาผูใดไดส่ิงของส้ินท้ังโลก แตตองเสียชีวิตของ
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ตน ผูนั้นจะไดประโยชนอะไร?” (มัทธิว 16:26) ซ่ึงจากคําตรัสของพระเยซูคริสตนีทํ้าใหเราเห็นวา จิต
วิญญาณของมนุษยนั้นสําคัญท่ีสุด แตมนษุยเรามักไมคอยใหคุณคากบัจิตวิญญาณของตนเอง ดงันั้น
ความทุกขจึงเปนส่ิงท่ีทําใหสํานึกวา จิตวญิญาณน้ันสําคัญมาก เวลานี้เราใหความสําคัญตอจิตวิญญาณ
ของเรามากนอยเคไหน? ถาหากเวลานี้เรากําลังใชเวลาในการแสวงหาโลกวัตถุ หรือกําลังสนุกสนานกับ
ความบาป แตขอใหเราคิดดซิูวา เม่ือเราไดเงินมา ไดความสนุกสนานมา แตเราตองสูญเสียอะไรบาง? 
และส่ิงท่ีเราสูญเสียนั้นมีคุณคามากกวาส่ิงท่ีเราไดรับเพียงไร? ถาเราเปนคนท่ีฉลาด เราควรท่ีจะใหเวลา
กับส่ิงท่ีมีคุณคาท่ีแทจริงไมดกีวาหรือ? เพราะเหตุไรจึงตองใหเกิดความทุกขกอนจึงคอยคิดไดเลา?.. 

6. ความทุกขกระตุนใหมนุษยคิด 

ความทุกขท่ีเกดิข้ึนในชีวิต จะเปนตัวกระตุนใหศักยภาพในการคิดท่ีอยูในตวัของมนุษยทํางาน
และจะทําใหเขาพยายามหาคําตอบของคําถามท่ีวา.. “มนุษยเราอยูในโลกน้ีเพื่ออะไร?” ซ่ึงถาไมมีความ
ทุกข มนุษยเราคงไมคิดถึงคําถามนี้ ถามนุษยเรามีความสุขตลอดเวลา คงไมมีใครท่ีจะคิดถึงความหมาย
ท่ีแทจริงของการมีชีวิตอยู เพราะฉะน้ันความทุกขจึงเปนส่ิงท่ีดี เพราะมันชวยกระตุนใหมนุษยเรา “คิด” 

7. ความทุกขทําใหมนษุยแสวงหาพระเจา 

ผมเจอหลายคนท่ีไมเช่ือวามีพระเจา (ซ่ึงการท่ีเขาไมเช่ือก็ไมสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความ
จริงท่ีวา “พระเจาทรงมีอยูจริง” ไดเลย) ซ่ึงเม่ือชีวิตของเขามีความสุขเขาก็จะดใีจมากท่ีไดเกิดมาเปน
มนุษย แตพอเขาเจอความทุกข เขากลับตอวาพระเจา หรือมองข้ึนไปบนฟาแลวบอกวา “ฟาสรางฉันมา
ทําไม?” ซ่ึงนี่คือนิสัยบาปของมนุษยเราจริง ๆ 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกเราวา พระเจานั้นทรงมีอยูจริง ซ่ึงพระองคทรงเปนผูทรงสรรพ
ส่ิงและเปนผูใหชีวิตแกมนษุยเรา แทจริงแลวเม่ือพระองคทรงสรางมนุษยเราข้ึนมานั้น พระองคทรง
ปรารถนาท่ีจะใหมนษุยเราอยูในโลกนี้อยางมีความสุข โดยพระองคไดทรงมอบส่ิงดี ๆ ใหแกมนษุย แต
มนุษยเรากลับไมเช่ือฟงพระเจา และทําในส่ิงท่ีตนเองเหน็ชอบ จึงทําใหมนุษยหลงจากทางของพระเจา
และตองเดนิอยูในทางแหงความผิดบาป นั่นจึงเปนเหตุใหมนษุยตองพบกับความทุกขมากมายแตดังท่ี
กลาวมาแลววา “ความทุกข” มีผลดีหลายอยาง ซ่ึงผลดีอีกอยางหนึ่งกคื็อมันทําใหเราสํานึกวามนษุยเรา
นั้นออนแอ เราไมไดเกงเสมอไป ดังนั้นเราตองการความชวยเหลือซ่ึงความชวยเหลือท่ีมาจาก “คน” ก็มี
ขีดจํากัด เพราะมนุษยเราลวนเปนผูถูกสราง แตถาหากคนคนนัน้แสวงหาความชวยเหลือท่ีมาจากพระ
เจาซ่ึงเปนพระผูสราง เขาก็จะไดรับความชวยเหลือท่ีแทจริง 
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พระเจาทรงประทานหนทางในการชวยเหลือมนษุย 

ในขณะท่ีชีวติของมนุษยเราเต็มไปดวยความทุกขนั้น พระเจาไมไดทรงทอดท้ิงมนุษยเลย แต
พระองคทรงรักและทรงหวงใยมนษุย ท้ังยังปรารถนาท่ีจะชวยมนษุยไดพนจากความทุกขเหลานั้น ซ่ึง
พระองคทรงทราบดีวา ตนเหตุแหงความทุกขนั้นมาจากความผิดบาปท่ีมนุษยเราไดทํา และเพราะความ
บาปนี้เองท่ีทําใหมนษุยพบกบัความตาย มิหนําซํ้ายังตองรับการพิพากษาโทษจากพระองคอีกดวย ซ่ึง
พระองคไมอยากใหมนุษยตองรับการลงโทษบาปในนรกเลย ดังนั้นพระองคจึงตองประทานหนทางใน
การชวยเหลือมนุษยใหพนจากบาป โดยทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมา
รับสภาพเปนมนุษยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ขณะท่ีพระเยซูคริสตอยูในโลกน้ี พระองคไม
เคยทําความผิดบาปเลยแมแตนอย แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนกระท่ังส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อ
เปนการรับโทษบาปแทนมนษุย ดังนั้นหากผูใดยอมสารภาพความผิดบาปตอพระเจา และทูลขอความ
ชวยเหลือท่ีมาจากพระเยซู เขาก็จะพนโทษบาปทันที เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษแทนเขาแลว 
และพระองคยงัทรงสัญญาวาหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไป เขาจะไดอยูบนสวรรคกับพระองคตลอดไป
เปนนิตยอีกดวย ซ่ึงท่ีนั่นจะไมมีความทุกขอีกเลย 

ผูอานที่รัก...นบัต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีผูคนมากมายท่ัวโลกตางไดเชื่อพึ่งในพระเยซู
คริสต ซ่ึงไมใชวาชีวิตของคนเหลานี้จะไมมีความทุกข ไมมีอุปสรรคหรือปญหาใด ๆ อีก เพราะบางคร้ัง
เขาก็อาจจะตองพบกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีเลวรายและยังมีความทุกขอยู แตเขาจะแตกตางจากคนอ่ืน ๆ 
เพราะเขารูดวีา พระเจาจะทรงดูแลและควบคุมอยูเหนอืเหตุการณเหลานั้น และเขายังรูวาความทุกข
เหลานั้นเปนผลดีตอชีวิตของเขาทําใหชีวิตของเขาแข็งแกรง ทําใหเขาเห็นถึงการทรงชวยเหลือของพระ
เจาและเห็นถึงความรักจากพีน่องคริสเตียนคนอ่ืน ๆ 

ผูอานที่รัก...จากขางตนนี้ทานคงไดรับขอคิดไมมากกน็อย เวลานี้ถาชีวิตของทานมีแตความสุข 
ก็เปนส่ิงท่ีดแีตทานลองคิดดูซิวา ถาวนัหนึ่งความทุกขมาถึงชีวิตของทาน ทานจะเผชิญกับความทุกขนั้น
อยางไร? ใครจะเปนผูใหกําลังแกทาน? แตถาเวลานี้ทานกําลังเผชิญกับความทุกขอยู ขอเชิญทาน
แสวงหาพระเจาผูทรงสามารถชวยเหลือและใหกําลังแกทาน พระองคทรงรักทาน และปรารถนาท่ีจะ
ชวยทานใหพนจากความทุกขและความบาปอยางแทจริง ถาทานปรารถนาท่ีจะรับการชวยเหลือและรับ
การอภัยโทษบาปจากพระองค ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้ 

“ขาแตพระเจา ในวันนี้ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคเปนคนบาปและหลงจากทางของ
พระองค ทําใหชีวิตไรจุดหมาย ขาดผูนําทาง และเต็มไปดวยความทุกข บัดนี้ขอพระเยซูคริสตทรงโปรด
ยกโทษความผิดบาปและทรงชวยเหลือขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขออธิษฐานในนามของพระเยซู
คริสตเจา อาเมน” 
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ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเยซูคริสตไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทานแลวอยางส้ินเชิง และพระองคจะทรงใหกําลังแกทานในการใชชีวิตท่ีเหลืออยู
ในโลกน้ีตอไป ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนแลว
สงไปตามท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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