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ความทุกข์เป็นเร่ืองปกต ิ
๑ เปโตร ๔.๑๒-๑๙ 

ค าน า 
การขาดแคลน งานหนกั อดอยาก โรคภยัไขเ้จบ็ ภยัพิบติัจากธรรมชาติ (เช่น แผน่ดินไหว 

คล่ืนยกัษสึ์นามิ) การกดข่ีข่มเหงทางดา้นศาสนา (ความเช่ือ) ความทรมาน ความพิการของร่างกาย 
ฯลฯ ความทุกขย์ากล าบากท่ีเกิดข้ึนในชีวติของคนเรานั้น มีประโยชน์หรือมีโทษ? 

คนจีนในสมยัก่อนโนน้ ไดพ้ากนัอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยในสภาพของ “เส่ือผนืหมอน
ใบ” เม่ือเวลาล่วงผา่นไปสามส่ีสิบปี ปัจจุบนัคนเหล่าน้ีต่างเป็นเจา้สัวหา้งสรรพสินคา้และนาย
ธนาคารกนัเป็นแถว เพราะพวกเขาเรียนรู้และไดป้ระโยชน์จากความทุกขย์ากล าบาก  –  แทจ้ริงแลว้ 
ความทุกขท์  าใหเ้ราเขา้ใจโลก รู้จกัคนและเรียนรู้ชีวติดีข้ึน 
ความทุกข์เป็นการลองใจ (ขอ้ ๑๒) 

“ดูก่อนท่านท่ีรัก อยา่ประหลาดใจท่ีท่านตอ้งไดรั้บความทุกขย์ากอยา่งแสนสาหสัเป็นการ
ลองใจ”  

อาจารยเ์ปโตรใชค้  าวา่ “ทุกขย์ากอยา่งแสนสาหสั” ในภาษากรีกคือ “พโูรซิส” (purosis) มี
รากศพัทม์าจากค าวา่ “ไฟ” หรือเป็นภาพของคนท่ีก าลงัถูกยา่งอยูบ่นเตาไฟ พระคมัภีร์บอกวา่ จะมี 
คริสเตียนบางคนตอ้งพบกบัความทุกขอ์ยา่งมากมายเหมือนถูกยา่งอยูใ่นกองเพลิง 

คริสเตียนท่ีรักพระเจา้และด าเนินชีวิตเป็น “พยาน” เพื่อพระเยซู จะตอ้งเตรียมพร้อม
ส าหรับความทุกขอ์นัแสนสาหสัท่ีจะเกิดข้ึน แทจ้ริงการเป็นพยานมาจากค าวา่ “ยอมตายเพราะความ
เช่ือ” (marturion) นัน่หมายถึงใครก็ตามท่ีบอกวา่ตนเองเป็นผูเ้ช่ือพระเยซู จะตอ้งถูกสังคมรังเกียจ 
ถูกเยาะเยย้ ต่อตา้น ถูกกดข่ีข่มเหง อาจะตอ้งติดคุกและถูกฆ่าตาย 

ข้อคิด : หากเป็นพยานเพื่อพระเยซูแลว้ จะตอ้งพบกบัความทุกขย์ากล าบากดงัท่ีกล่าวมา จะ
ยงัมีใครสักก่ีคนท่ียงักลา้เปิดเผยความเช่ือของตน? น่ีเป็นการพิสูจน์ความเช่ือ (พระคมัภีร์ใชค้  าวา่ 
“ลองใจ”) อยา่งแทจ้ริง 
ความทุกข์เป็นเร่ืองปกติ (ขอ้ ๑๒)  

อาจารยเ์ปโตรไดบ้อกวา่ “การไดรั้บความทุกขย์ากล าบากอยา่งแสนสาหสั เป็นการลองใจ 
เสมือนหน่ึงเหตุการณ์ประหลาดไดเ้กิดข้ึนกบัท่าน” พระคมัภีร์ขอ้น้ีแปลไดอี้กอยา่งวา่ “เม่ือมีความ
ทุกขอ์ยา่ประหลาดใจ ใหถื้อเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เพราะใคร ๆ เขาก็ลว้นมีความทุกขด์ว้ยกนัทั้งส้ิน  

เม่ือผูเ้ช่ือไดรั้บความทุกขเ์พราะวา่เป็นคริสเตียน พระคมัภีร์หนุนใจวา่ อยา่แปลกใจเพราะ
เรามิใช่เป็นรายแรกหรอก “ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกบัท่าน นอกเหนือจากการทดลองท่ีเคยเกิด
กบัมนุษยท์ั้งหลาย...พระเจา้จะช่วยใหท้่านสามารถทนได”้ (๑ โครินธ์ ๑๐.๑๓)  
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อาจารยเ์ปาโลไดรั้บความทุกขย์ากล าบากมากมาย เคยถูกจบัติดคุก ถูกเฆ่ียนและโบยตี ถูก
ขวา้งดว้ยกอ้นหิน เรือแตกในทะเลสามคร้ัง เจอโจรปลน้ ถูกภยัธรรมชาติ ถูกพี่นอ้งทรยศ เหน็ด
เหน่ือย อดตาหลบัขบัตานอน หิวกระหายและอดอยาก หนาวเหน็บเพราะเปลือยกาย (๒ โครินธ์ 
๑๑.๒๓-๒๗)  

ข้อคิด : ความทุกขท์  าใหค้นรู้จกัคิด การคิดใหท้ าใหเ้กิดความอดทน และความอดทนท าให้
คนกา้วหนา้และประสบความส าเร็จ  
ความทุกข์ท าให้เกดิผลดีและมีความสุข (ขอ้ ๑๔-๑๙)  

๑) ท าดีแล้วถูกด่า  
“ถูกด่าวา่เพราะพระนามของพระคริสต”์ (ขอ้ ๑๔) อาจารยเ์ปโตรบอกวา่ “อยา่ใหผู้น้ั้นมี

ความละอาย แต่ใหถ้วายพระเกียรติแด่พระเจา้” (ขอ้ ๑๖) อยา่ลืมวา่พระเยซูเองทรงถูกกดข่ีข่มเหง
และไดรั้บความทุกขย์ากล าบากมากกวา่เราหลายเท่านกั พระองคต์รัสวา่ “จงระลึกถึงค าท่ีเราได้
กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแลว้วา่ บ่าวมิไดเ้ป็นใหญ่กวา่นาย ถา้เขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลาย
ดว้ย” (ยอห์น ๑๕.๒๐) 

๒) ท าช่ัวแล้วถูกด่า  
“อยา่ใหผู้ใ้ดในพวกท่านไดรั้บโทษฐานเป็นผูฆ่้าคน เป็นคนท าร้าย ขโมย หรือเท่ียวยุง่กบั

ธุระของคนอ่ืน” (ขอ้ ๑๕) 
ตัวอย่างจากชีวิตของโยเซฟ : ปฐมกาล ๔๕.๕ ท่านรู้วา่เหตุการณ์ทุกอยา่งเป็นส่ิงท่ีพระเจา้

ทรงใหเ้กิดข้ึน แมว้า่พวกพี่ชายจะจบัท่านโยนลงในบ่อร้าง และขายไปเป็นทาสในประเทศอียปิต ์ถูก
ใส่ร้าย ติดคุก แต่ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อพระเจา้ พระองคท์รงยกท่านข้ึนเป็นถึงอุปราช
แห่งอียปิต ์มีอ านาจรองลงมาจากกษตัริยฟ์าโรห์ ต่อมาเกิดการกนัดารอาหาร พวกพี่ชายมาขอซ้ือขา้ว
จากอียปิต ์โยเซฟไดก้ล่าวกบัพวกพี่ชายวา่ “พระเจา้ทรงใชเ้รามาจดัเตรียม” พวกพี่ชายคิดชัว่ต่อท่าน
ก็จริง แต่พระเจา้ทรงใหผ้ลดีเกิดข้ึนจากส่ิงเลวร้ายนั้น (ปฐมกาล ๕๐.๒๐)  

ข้อคิด : ส าหรับคนของพระเจา้ พระองคท์รงเปล่ียนอุปสรรคใหก้ลายเป็นอุปกรณ์ 
๓) ความช่ืนชมยนิดีที่แท้จริง 
“ท่านทั้งหลายจงช่ืนชมยนิดี เพราะท่านไดมี้ส่วนในความทุกขย์ากของพระคริสต”์ (ขอ้ 

๑๓) ความช่ืนชมยนิดีน้ีมาจากภาษาเดิมวา่ “ไชโร” (CHAIRO) มีลกัษณะเป็นความสุขท่ีอยูภ่ายในส่วน
ลึกของจิตใจ แมจ้ะไดรั้บการกดข่ีข่มเหง อดอยากกนัดาร ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยและความตาย ดงัท่ี
พระเยซูตรัสวา่ “เรามอบสันติสุขใหแ้ก่ท่าน สันติสุขท่ีเราใหแ้ก่ท่านไม่เหมือนโลกให ้อยา่ใหใ้จของ
ท่านวติกและอยา่กลวัเลย” (ยอห์น ๑๔.๒๗)  

เปาโลไดใ้ชค้  าเดียวกนัน้ีในพระธรรมฟีลิปปี ๓.๑, ๔.๕ เม่ือท่านเขียนจดหมายจากคุกไปถึง
พี่นอ้งคริสเตียนฟีลิปปีวา่ “จงช่ืนชมยนิดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทุกเวลา ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกคร้ังวา่ จงช่ืน
ชมยนิดีเถิด”  
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สรุป 
ตัวอย่าง : ชาวญ่ีปุ่นเป็นผูท่ี้ช านาญในการผลิตมุก เขาจะน าเอาหอยมุกข้ึนมาจากทะเล แลว้ก็

เปิดปากของมนัออก เอากอ้นหินเล็ก ๆ ใส่ลงไปในเน้ือของหอย จากนั้นก็จะปิดปากของมนัแลว้เอา
ไปใส่ตะกร้าเล้ียงไวใ้นฟาร์มหอยใตท้ะเล หอยรู้สึกระคายเคืองเม่ือมีส่ิงแปลกปลอมเขา้มาอยูใ่นเน้ือ
ของตน จึงขบัเมือกสารชนิดหน่ึงออกมาเคลือบรอบ ๆ กอ้นหินนั้น จนกระทัง่กลมเกล้ียงและแวบ
วบั หลายปีผา่นไป เม่ือเจา้ของฟาร์มเอาหอยข้ึนมาผา่ดู ก็จะไดมุ้กท่ีสวยงามและล ้าค่ายิง่ 

ชีวติของคริสเตียนก็เช่นเดียวกนัน้ีแหละ ขอใหเ้ราตระหนกัถึงความจริงคือ ความทุกข์
ยากล าบากท าใหชี้วติสวยงามและมีคุณค่า 

- ความทุกขเ์ป็นการลองใจคนของพระเจา้ 
- ความทุกขเ์ป็นเร่ืองปกติ และเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อชีวติของเรา 
- ความทุกขก่์อใหผ้ลดีในบั้นปลาย  
- คริสเตียนท่ีแทจ้ริง จะรู้สึกมีใจช่ืนชมยนิดีในอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น  
อยา่ลืมวา่ ความทุกขย์ากล าบากทุกอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนกบัชีวิตของมนุษยน์ั้น พระเยซูทรงเคย

เผชิญมาหมดแลว้ “เม่ือท่านถูกทดลองนั้น พระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย 
เพื่อท่านจะมีก าลงัทนได”้ (๑ โครินธ์ ๑๐.๑๓). 


