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ความทุกข์กบั มนุษย์ (2)
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในปลายเดือนก.ค. 2018 ทีผ่ ่านมา ลูกได้รบั เชิญให้ไปพูดแบ่งปั นทีค่ ริสตจักรแบ๊ปติสท์แห่งหนึ่ง
ในภาคตะวันออก ครัง้ นี้เป็ นครัง้ ทีส่ ามทีล่ กู ได้รบั เชิญไปพูดทีค่ ริสตจักรแห่งนี้ หัวข้อคือ “ความทุกข์กบั มนุ ษย์” ตอนเช้า และ
“สวดอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้” ในตอนบ่าย ช่วงละ 1 ชัวโมง
่
การไปแบ่งปั นให้พน่ี ้องคริสเตียนทีค่ ริสตจักรฟั งนัน้ หลักทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ “พระวาจาของพระเจ้า” แต่ลูกตระหนัก
เสมอว่าในฐานะฆราวาส ลูกไม่ควรนาบทพระวาจาไปเทศน์ ให้ฟังล้วนๆ เพราะนัน่ เป็ นหน้ าที่ของศิษ ยาภิบาลและเขามี
อาจารย์สอนพระคัมภีรท์ เ่ี ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญใบทพระวาจาอยู่แล้ว หน้าทีข่ องลูกจึงไปเป็ นเพียง “พยาน” ว่าการปฏิบตั ติ ามพระ
วาจาของพระเจ้าแต่ละบทแล้ว บังเกิดผลอย่างไรในชีวติ
ลูกได้เริม่ ต้นโดยการสรรเสริญพระเป็ นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ทป่ี ระทานโอกาสให้ลูกได้ ไปถวายพระเกียรติแด่
พระองค์อกี ครัง้ หนึ่งและบอกกับผูฟ้ ั งว่า ขอให้ถอื ว่าการพูดของลูกนัน้ เป็ นการแบ่งปั น ไม่ใช่การเทศนา เพราะลูกเป็ นเพียงคริ
สตชนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ไม่ใช่ศษิ ยาภิบาล
ลูกได้สรุปให้ฟังว่า จากประสบการณ์ ชวี ติ ของตัวเอง มีสาเหตุหลักๆ 4 ประการทีท่ าให้มนุ ษย์ เป็ นทุกข์ เป็ นการ
ค้นพบเล็กๆ ส่วนตัว ไม่ใช่เป็ นงานวิจยั โดยมีหลักวิชาการแต่อย่างใด
1. สาเหตุหลักข้อแรกคือ ตัวเรา เป็ นสาเหตุให้ตวั เองเป็ นทุกข์และส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะไม่รตู้ วั ความโลภ
ความอิจฉา ความมีทฐิ ิ ความแค้น ความมักใหญ่ใฝ่ สงู ความหูเบา ความยึดติด ฯลฯ พูดไปแล้วกว่า 50% ของสาเหตุทท่ี าให้
มนุษย์เป็ นทุกข์คอื ตัวเราเองนันเอง!
่
2. สาเหตุขอ้ สองคือ คนอืน่ ทาให้เราเป็ นทุกข์ การถูกกล่าวหาในสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้ทา การทีค่ ชู่ วี ติ ทิง้ ไป เป็ นต้น
3. สาเหตุขอ้ ทีส่ ามเกิดจากสิง่ นอกเหนือการควบคุมของเรา โรคภัยไข้เจ็บ เศรษฐกิจตกต่า การตายของ
สมาชิกในครอบครัวหรือผูท้ เ่ี รารัก ฯลฯ และ
4. สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ซึง่ เรามักจะเรียกว่า “Act of God” แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า พายุไต้ฝนุ่ สึนามิ
โรคระบาด และแม้กระทัง่ สงคราม เป็ นต้น ประเทศไทยเป็ นประเทศที่นับว่าโชคดีมากเพราะไม่ได้ตงั ้ อยู่ในวิถีของภัย
ธรรมชาติดงั เช่นอีกหลายๆ ประเทศในโลกนี้
ทีน้ีลองมาดูว่าพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์หรือมีความทุกข์ลดน้ อยลงได้อย่างไร สิง่ ที่
สาคัญทีส่ ุดคือ เมื่ออ่านพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เราต้องนามาปฏิบตั ใิ นชีวติ ของเรา มิฉะนัน้ แล้ว พระวาจาก็จะเป็ นเพียง
ตัวหนังสือดาๆ ในพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับตัวหนังสือเล่มอืน่ ๆ ทัวไป
่
เราเคยไหมก่อนนอนทุกคืน สารวจตัวเองหน้ากระจกเงาต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเห็นความบกพร่องของตัวเองก็
สัญญากับพระว่า ลูกจะพยายามไม่ทาสิง่ ทีท่ าอีก ทาบ่อยๆ ทุกคืนๆ ด้วยความจริงใจแล้วเราจะเห็นถึงความเปลีย่ นแปลงใน
ตัวเราอย่างเห็นได้ชดั เลย
“บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ ายวิ ญญาณ ผู้นัน้ เป็ นสุข เพราะแผ่นดิ นสวรรค์เป็ นของเขา” มัทธิ ว 5:3

ลดความทิฐิ ไม่ว่าจะกับใคร ในความสัมพันธ์แบบไหน ลูกยกตัวอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งทีม่ ปี ั ญหาระหองระแหงมา
ตลอด จนกระทังวั
่ นหนึ่งสามีป่วยลงด้วยโรคร้าย ภรรยาจึงตัดสินใจปรนนิบตั ดิ ว้ ยความทุ่มเท ปรากฏว่าสามีเมื่อเห็นภรรยา
ปฏิบตั ติ นเช่นนัน้ ก็กลับมาอ่อนโยนและแสดงความรักต่อเธอ กลายเป็ นว่าช่วง 2-3ปี สุดท้ายเป็ นช่วงทีเ่ ขาทัง้ สองมีความสุข
ทีส่ ดุ เพราะทัง้ คูไ่ ด้ทาลายกาแพงทีข่ วางกัน้ มาตลอดคือ กาแพงแห่งความทิฐนิ นเอง
ั่
“ท่านอยากให้เขาทากับท่านอย่างไร ก็จงทากับเขาอย่างนัน้ เถิ ด” มัทธิ ว 7:12 ลูกา 6:31
ความหูเบาของเราทาให้เรามีความทุกข์โดยไม่จาเป็ นหรือเปล่า? จงปฏิบตั ติ ามพระวาจาบทนี้ แล้วท่านะเปลีย่ นจาก
หูเบาเป็ นตัวเบา
“อย่าตัดสิ นเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสิ นท่าน
อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน” ลูกา 6:37
เห็นคนอืน่ ดีกว่าไม่ได้ เป็ นต้องอิจฉา เราต้องดีกว่าเขา สวยกว่าเขา เด่นกว่าเขา ผลก็คอื เป็ นทุกข์วนั ยังค่า พระเจ้า
สอนเราเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ว่าอย่างไร
“อย่ากระทาการใดเพือ่ ชิ งดีกนั หรือเพือ่ โอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิ ดว่าผู้อืน่ ดีกว่าตน
อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ ของตนฝ่ ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ ของผู้อืน่ ด้วย” ฟิ ลิ ปปี 2:3-4
บางคนมีเรือ่ งราวอะไรเกิดขึน้ ในชีวติ ก็ยดึ ติดกับความทรงจานัน้ เป็ นปี ๆ เป็ นทศวรรษ บางทีครึง่ ศตวรรษหรือกว่าก็
แล้ว ก็ยงั คงจาเรือ่ งราวต่างๆ ทีท่ าให้ตวั เองเป็ นทุกข์ ผลก็คอื “กา” ความทุกข์ไว้ไม่ยอมปล่อยวาง จนกลายเป็ น “กรรม” ของ
ตนเองและพลอยเป็ นของคนอืน่ ทีอ่ ยูร่ อบข้างด้วย
“มีเวลาสาหรับทุกสิ ง่ .......................” ปัญญาจารย์ 3:1-8
พระวาจาบทนี้ยาวมากให้ไปอ่านให้ครบทัง้ บทและพยายามปฏิบตั ติ ามให้ได้
มีอาชีพหนึ่งทีล่ ูกยกตัวอย่างของที่ต่างประเทศไม่เกีย่ วกับประเทศไทยคือ นักการเมือง ลูกพูดกับลูกๆ เสมอว่า
นักการเมืองทีช่ นะการเลือกตัง้ คือ ผูท้ โ่ี กหกเก่งทีส่ ุด เวลาหาเสียงพูดกับทุกคนว่าเขาจะทาทุกอย่างเพื่อ “ประชาชน” และ
“ประเทศชาติ” ในขณะทีค่ วามเป็ นจริงคือ เขาต้องการแสวงหา “อานาจ” และ “ผลประโยชน์” และจะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสองสิง่ นี้ ซึ่งวิถีการใฝ่ หาอานาจและการกอบโกยผลประโยชน์ นัน้ ใช่ว่าจะนามาซึ่งความสุขอันแท้จริงแก่นักการเมือง
ทัง้ หลาย การจะเป็ นผูน้ าทีด่ นี นั ้ ควรจะเป็ นเช่นนี้
“ผู้ทีป่ รารถนาจะเป็ นใหญ่จะต้องทาตนเป็ นผู้รบั ใช้ผ้อู ืน่ ” มัทธิ ว 20:26
พอลู ก พูด เสร็จ มีส มาชิกคนหนึ่ ง เดิน มาหาลู ก “ผมเป็ น นั ก การเมือ งครับ ของพรรค ...” “เมื่อ กี้น้ี ดิฉั น พูด ถึง
นักการเมืองต่างประเทศค่ะ การเมืองไทยดิฉนั ไม่คอ่ ยถนัด” ยิม้ ทัง้ เขาและลูก 
ยังมีอกี หลายข้อพระวาจาของพระเจ้าทีส่ ามารถใช้ปฏิบตั เิ พือ่ มาดับทุกข์ทเ่ี กิดจากสาเหตุขอ้ แรกคือ ตัวเราได้
ซึง่ ลูกจะขอเขียนถวายแด่พระองค์ในบทสวดของฉันบทต่อๆ ไป รวมทัง้ สาเหตุอน่ื ๆ อีก 3 ข้อ พระเจ้าข้า
อาแมน

