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ทีใ่ดมีทุกข์ ทีน่ั่นมีรัก 
โดย ประวทิย์  จุลรังสี 

มีค  ำกล่ำวใหเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจเสมอวำ่ “ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่มีทุกข”์ แต่ในควำมรักของพระเจำ้ ผม
อยำกจะบอกวำ่ “ท่ีใดมีทุกข ์ท่ีนัน่มีรัก...” 

ควำมทุกขข์องคนเรำนั้น มีปัญหำมำจำกสำเหตุต่ำงๆ ซ่ึงพอจะแยกคร่ำวๆ ไดด้งัน้ี 
1.ความทุกข์กาย ซ่ึงอำจจะเกิดจำกสภำพของร่ำงกำย ควำมพิกำร ควำมเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรือ

แมแ้ต่สังขำรท่ีร่วงโรย ท ำใหท้  ำอะไรไม่คล่องแคล่ว หรือมีอุปสรรคเสมอๆ น่ีก็เป็นทุกขท่ี์หลีกเล่ียงได้
ยำก ควำมทุกขก์ำยอีกรูปแบบ ก็เกิด จำกสถำนภำพทำงสังคม เช่น ควำมยำกจน กำรประสบปัญหำใน
กำรท ำมำหำเล้ียงชีพท ำงำนหนกัรำยไดน้อ้ยก็เป็นทุกข ์ น่ีก็เป็นควำมเหน่ือยยำกท่ีหลำยคนก ำลงัประสบ
อยู ่ฯลฯ 

2.ความทุกข์ใจ เป็นควำมทุกขย์อดฮิต ท่ีท ำร้ำยและท ำลำยคนมำมำกต่อมำก ควำมทุกขใ์จแบ่ง
ไดอี้กเป็นสองรูปแบบคือ  

*ความทุกข์ใจจากความเจ็บปวดทีเ่ป็นผู้ถูกกระท า ซ่ึงในกรณีน้ีก็เป็นเร่ืองของโอกำสทำงสังคม 
โอกำสทำงเศรษฐกิจ ซ่ึงระดบัชั้นเป็นผูส้ร้ำงควำมทุกขใ์ห้ เช่น ท ำงำนถูกเจำ้นำยกดข่ี หรือเป็นคนจนถูก
สังคมหยำมเหยยีด หรือกำรถูกประณำมและไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

*ความทุกข์ใจจากความเจ็บปวดทีก่ระท าโดยตนเอง โดยปกติคนเรำจะเป็นคนท่ีรักตนเอง รู้วำ่
อะไรท่ีเหมำะสมกบัตวั แต่หลำย ๆคร้ัง เรำท ำร้ำยตนเองโดยท่ีเรำไม่เจตนำให้เกิดข้ึน ควำมเจบ็ปวดท่ี
น ำมำซ่ึงควำมทุกขใ์จน้ีอำจจะเกิดจำกควำมไม่พอใจ ควำมอิจฉำ และควำมเกลียดชงั ส่ิงเหล่ำน้ีมีอยูใ่น
ใจเม่ือใด ควำมคิดอ่ำน สติปัญญำจะชะงกังนั แต่ควำมคิดดำ้นลบจะสร้ำงปัญหำป่ันป่วนจิตใจ ตำมไป
ถึงครอบครัวและท่ีพกัผอ่น เป็นควำมทุกขท่ี์น่ำกลวัอีกอนัหน่ึง 

มีเร่ืองน่ำรัก ๆ ท่ีอยำกจะเล่ำเป็นตวัอยำ่งใหฟั้งนะครับ เร่ืองมีอยูว่ำ่ ท่ีโรงเรียนอนุบำลแห่งหน่ึง 
ครูประจ ำชั้นเห็นวำ่นกัเรียนในหอ้งมกัจะมีเร่ืองทะเลำะเบำะแวง้มีปัญหำกระทบกระทัง่กนับ่อย ๆ ครู
ประจ ำชั้นก็เลยป๊ิงไอเดีย ใหน้กัเรียนทุกคนน ำหวัมนัฝร่ังมำโรงเรียนตำมจ ำนวนเพื่อนท่ีเกลียด ใครท่ี
เกลียดเพื่อนหน่ึงคน ก็พกหวัมนัมำหน่ึงหวั ครูก็ใหเ้ขียนช่ือเพื่อนท่ีเกลียดใส่หวัมนันั้น แต่น่ำหนกัใจนะ
ครับ ถำ้หำกบำงคนเกลียดเพื่อนทั้งชั้นเรียน เม่ือไดห้วัมนัมำพร้อมกบัช่ือของเพื่อนท่ีเกลียดชงั ครูก็ให้
นกัเรียนคนนั้นพกหวัมนัติดตวัทั้งเวลำมำโรงเรียนและกลบับำ้น วนัแรกๆ ทุกคนก็ยงัไม่มีปฏิกิริยำมำก
นกันอกจำกรู้สึกร ำคำญบำ้ง ท่ีมีอะไรมำเกะกะในกระเป๋ำนกัเรียน พอสักสำมวนัใหห้ลงั หวัมนัเร่ิมเน่ำ 
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มีกล่ินอนัไม่น่ำพิศมยั คนท่ีพกหวัเดียวก็พอทนได ้ แต่คนท่ีพกหลำยหวัเร่ิมจะออกอำกำรจะเป็นจะตำย 
บ่นวำ่ถึงเกมน้ีอยำ่งไม่มีควำมสุข แต่พอหำ้วนัใหห้ลงั นกัเรียนทุกคนก็ขอร้องคุณครูใหห้ยดุเกมน้ี เพรำะ
ทนไม่ไดแ้ลว้ ครูจึงไดใ้หบ้ทเรียนอนัส ำคญัแก่เด็กๆ ควำมเกลียดชงัเป็นเหมือนหวัมนั ท่ีเป็นภำระอนัไม่
จ  ำเป็นท่ีเรำตอ้งทนแบกรับไว ้ยิง่นำนวนั ยิง่น ำควำมขมข่ืนและควำมเจบ็ปวดมำสู่คนท่ีพกพำ ดงันั้นกำร
มีควำมรักต่อกนัและกนั จึงเป็นภำระอนัพึงประสงคท่ี์น่ำจะพกพำมำกกวำ่ 

3.ความทุกข์ฝ่ายวิญญาณ เป็นควำมทุกขท่ี์เกิดจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองควำมเช่ือท่ีเกิดข้ึนในชีวติของ
เรำ ควำมทุกขฝ่์ำยวิญญำณน้ีเกิดจำก 

*ความทุกข์ฝ่ายวิญญาณเพราะการไม่ยอมติดสนิทกบัพระเจ้าและขาดสามัคคีธรรม อนัเป็น
เร่ืองปกติวสิัยของคริสเตียนซ่ึงเร่ืองน้ีนอกจำกชีวติจะห่ำงเหินจำกพระเจำ้แลว้ ควำมรักควำมปลำบปล้ืม
ใจก็ห่ำงหำยไปจำกชีวติดว้ย ดงันั้น หำกรู้ตวัวำ่ก ำลงัขำดกำรอิษฐำน ขำดกำรเรียนกำรศึกษำพระวจนะ
ของพระเจำ้ ขำดกำรสำมคัคีธรรมกบัพี่นอ้ง นัน่เป็นเร่ืองของควำมทุกขฝ่์ำยวญิญำณท่ีก ำลงัคืบคลำนเขำ้
มำสู่ชีวติหำกกลบัตวักลบัใจทนั พระเจำ้ทรงช่วยไดเ้สมอ 

*ความทุกข์ฝ่ายวิญญาณเพราะถูกตัดขาดจากพระเจ้า ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีแขง็ ท่ีจะสร้ำงควำมขม
ข่ืนในชีวติฝ่ำยวิญญำณของเรำตลอดนิรันดร์ ควำมทุกขน้ี์ เกิดจำกควำมบำปผดิของกำรไม่เช่ือฟัง กำร
ละเมิด กำรละเลยต่อน ้ำพระทยัพระเจำ้ ซ่ึงแน่นอน บำปแห่งกำรไม่เช่ือฟังเป็นบำปแรกของโลกและเป็น
มรดกควำมตำยมำถึงเรำทุกคน เม่ือเรำกลบัใจมำเช่ือพระเจำ้แลว้ แต่ยงัละเลยต่อน ้ำพระทยัพระเจำ้ใน
ชีวติของเรำ ใจกระดำ้ง ด้ือดำ้น หลงทำงไปท ำบำปชัว่ หำกยงัมีชีวติอยู ่พระเจำ้ยงัใหโ้อกำสท่ำนกลบัมำ 
ดงันั้นตอ้งรีบกลบัด่วน 

เม่ือควำมทุกขย์ำกต่ำง ๆ เขำ้มำกล ้ำกรำยชีวติของเรำ เป็นเร่ืองปกติธรรมดำท่ีเรำจะตอ้งหำ
วธีิกำรบรรเทำทุกขค์ริสเตียนส่วนใหญ่ ชอบกำรบรรเทำทุกข ์แต่ไม่ชอบแกปั้ญหำเหตุแห่งทุกขน์ั้น กำร
บรรเทำทุกข ์ เช่นกำรไดพ้ดูคุยกบัอำจำรย ์ รับค ำแนะน ำบำ้ง และก็ท ำบำ้งไม่ท ำบำ้ง เอำแค่พอสบำยใจ 
หรือบำงทีอ่ำนพระคมัภีร์เลือกขอ้ท่ีใหเ้ฉพำะท่ีเป็นก ำลงัใจหรือเขำ้ขำ้งตนเอง น่ีเป็นกำรบรรเทำทุกข ์แต่
หลกัใหญ่ใจควำมของกำรแกปั้ญหำควำมทุกขจ์ริง ๆ ไม่ยำกอยำ่งท่ีท่ำนคิด “ไม่ยำก หำกยอมท่ีจะเช่ือฟัง
พระเจำ้ (จริงๆ)” 

เม่ือเรำทุกขก์ำย ดว้ยเหตุสำรพดัท่ีเป็นไดใ้นภำวะของโลกปัจจุบนั มีส่ิงเดียวท่ีเรำตระหนกัได้
นัน่คือ ชีวติของเรำมีเป้ำหมำย มีหลกักำรท่ีชดัเจนในพระเจำ้  โดยเฉพำะเม่ือเรำไดเ้ขำ้มำสู่ควำมรักและ
ออ้มกอดของพระองค ์ชีวติเรำเป็นชีวติท่ีมีท่ีมำ และเคล่ือนขำ้งหนำ้อยำ่งมีวตัถุประสงค ์ดงันั้นส่ิงต่ำง ๆ
ท่ีเคล่ือนผำ่นเขำ้มำในชีวิตเป็นส่ิงท่ีพระเจำ้อนุญำตใหเ้กิดข้ึน เพรำพระเจำ้ทรงรู้จกัเรำดี และรู้จกัเรำมำก
พอท่ีจะท ำใหเ้กิดผลท่ีดีในชีวิตของเรำได ้(สดด 139:13-14) 
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เม่ือเรำทุกขใ์จ ใหเ้รำตระหนกัเถิดวำ่ ในควำมเป็นมนุษยเ์รำต่ำงมีค่ำในสำยพระเนตรของพระ
เจำ้ และในสังคมก็ยอ่มมีควำมหลำกหลำยในแนวกำรด ำเนินชีวติ ส่ิงท่ีเขำ้มำกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติของเรำลว้นสำมำรถเป็นบทเรียนในน ้ำพระทยัของพระเจำ้แก่เรำไดเ้ป็นอยำ่งดี แมว้ำ่โอกำสทำง
สังคมจะดอ้ย สถำนภำพดูจะนอ้ยค่ำ แต่เรำสำมำรถสร้ำงสุขไดโ้ดยพระคุณพระเจำ้ บำงคร้ังพระเจำ้อำจ
ใหบ้ทเรียน “ควำมสุขในควำมทุกขย์ำกล ำบำก” ซ่ึงควำมสุขชนิดน้ี มีเพียงบุคคลพิเศษเท่ำนั้นท่ีจะรับ
และยนืหยดัอยูไ่ด ้หำกเรำทุกขใ์จ เพรำะประเด็นบำปท่ีเกิดจำกตวัเรำ ไม่วำ่จะเป็น ควำมไม่พอใจ ควำม
อิจฉำ กำรเกลียดชงั ใหส้ำรภำพและขอกำรช่วยเหลือจำกพระเจำ้ ปัญหำส่วนใหญ่ท่ีพบก็คือ เรำชอบท่ี
จะเก็บมนัเน่ำไวแ้นบติดกบัตวั ไม่ยอมทิ้งใหห่้ำงกำย (1 ยอห์น 1:9,ยำกอบ 5:16) 

เม่ือเกิดทุกขเ์ขญ็ ฝ่ำยวญิญำณโดยท่ีเรำไดต้ระหนกัและไวในเสียงเตือนของพระวญิญำณนบัวำ่
เป็นเร่ืองท่ีดี นัน่แสดงถึงควำมห่วงใยของพระเจำ้ท่ีมีต่อเรำ พระวิญญำณของพระเจำ้จะคอยบอกถึงจุด
วำ่งเปล่ำในขณะท่ีเรำด ำเนินชีวติ ดงันั้น กำรสำมคัคีธรรม เป็นเร่ืองพื้น ๆ อนัดบัตน้ ๆ ท่ีคริสเตียนตอ้ง
เดินเขำ้ไปหำดว้ยตวัเอง สำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้ ดว้ยกำรอธิษฐษน กำรศึกษำพระค ำ กำรด ำเนินชีวิต
เป็นแบบอยำ่งในควำมเช่ือ กำรเป็นพยำน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมกบักำรรับใชพ้ระเจำ้ ยอ่มเป็นหนทำง
ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหทุ้กขฝ่์ำยวิยญำณหลุดออกจำกตวัของเรำ หำกกรณีเรำท ำผดิบำปไม่เช่ือฟัง เรำสำมำรถท ำ
ไดต้ำมท่ีพระวจนะของพระเจำ้ไดร้ะบุไวใ้น พระธรรมยำกอบ 5:16 เน่ืองจำกวำ่ พระคริสตท์  ำให้เรำ
สำมำรถทูลขอกำรอภยัจำกพระเจำ้ไดโ้ดยตรงและกำรสำรภำพบำปต่อกนัยงัเป็นส่ิงส ำคญัในชีวติคริส
เตียนและคริสตจกัร กำรสำรภำพบำปประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.ถำ้เรำท ำบำปกบับุคคล เรำควรขอเขำ้ไปใหผู้น้ั้นยกโทษใหเ้รำ 
2.ถำ้บำปมีผลต่อคริสตจกัรโดยรวม เรำตอ้งสำรภำพต่อสำธำรณชน 
3.ถำ้เรำตอ้งกำรก ำลงัสนบัสนุนในกำรปล ้ำสู้กบัควำมบำปจงสำรภำพกบัคนท่ีค ้ำจุนฝ่ำย

วญิญำณเรำได ้
4.ถำ้เรำสำรภำพเป็นส่วนตวักบัพระเจำ้ แต่ยงัรู้สึกหรือไม่แน่ใจวำ่ พระเจำ้ทรงอภยัแลว้หรือไม่ 

เรำอำจตอ้งสำรภำพเร่ืองนั้นต่อผูเ้ช่ือดว้ยกนั และฟังกำรยนืยนัถึงกำรยกโทษของพระองค ์ (1 เปโตร 
2:9) แน่นอน จะทุกขม์ำก ทุกขน์อ้ย ชีวติของเรำก็ยงัเป็นเป้ำประสงคใ์นน ้ำพระทยัของพระเจำ้เสมอ 
ดงันั้นจึงไม่แปลกท่ีจะบอกวำ่ “ท่ีใดมีทุกข ์ (เหตุจำกบำป) ท่ีนัน่มีรัก (ดว้ยพระชนมชี์พของพระเยซู
คริสต)์” ขอพระเจำ้ทรงอวยพระพร 

(1) อำ้งอิง พระคมัภีร์ฉบบัอธิบำย อมตธรรมร่วมสมยั 
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