บทที่ 381
ความทุกข์กบั มนุษย์ (3)
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในบทสวดของลูกบททีแ่ ล้ว ลูกเขียนถึงสาเหตุของความทุกข์ของมนุ ษย์จากประสบการณ์ของลูกและ
สาเหตุหนึ่งทีเ่ ป็ นสาเหตุหลักคือ ตัวเรานันเอง
่
วันนี้ลูกจะเขียนต่อถึงการที่มนุ ษย์เราทาให้ตวั เองเป็ นทุกข์โดยไม่รู้ตวั และการศึกษาพระวาจาของพระเจ้าและนามา
ปฏิบตั ติ ามจะทาให้เราคลายจากทุกข์โดยสาเหตุน้ไี ด้อย่างไร
เวลาเราทาดีกบั ใคร ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อน ญาติพน่ี ้อง ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือไม่ว่าใครก็ตาม ส่วนใหญ่เรา
มักจะหวังให้ผทู้ เ่ี ราทาดีดว้ ย ดีตอบเราหรือรักตอบเรา แล้วผลทีม่ กั จะได้กค็ อื ความผิดหวัง เพื่อนทีเ่ ราแสนจะจริงใจกลับเอาเรา
ไปนินทา หัวหน้างานทีเ่ ราทางานถวายชีวติ กลับไม่เห็นความดี ความทุ่มเทของเรา ลูกน้องทีเ่ รารักเราไว้ใจกลับทุจริตหรือออก
จากงานโดยไม่ร่าลา ทิง้ งานไปเลย เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ไหม ถ้าเคยจะทราบว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนและทาให้เราท้อและคิดไม่
อยากทาความดีเช่นนี้อกี
ลูกเองมีประสบการณ์เช่นนี้เป็ นประจาและรูส้ กึ เสียใจและท้อในการทาดีกบั คนรอบข้าง จนกระทังลู
่ กอ่านพระวาจาของ
พระเจ้าในสองบททีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกัน แต่เมือ่ มาไตร่ตรองรวมกันแล้ว ใช่เลย!
“ถ้าท่านทัง้ หลายยึดมันในวาจาของเรา
่
ท่านก็เป็ นศิ ษย์ของเราอย่างแท้จริ ง
ท่านจะรู้ความจริ งและความจริ งจะทาให้ท่านเป็ นอิ สระ” ยอห์น 8:31
เมื่อตอนอ่านพระวาจาบทนี้ใหม่ๆ ลูกราพึงกับตัวเองว่า “ความจริงจะท าให้ท่านอิสระ” นัน้ อิสระได้อย่างไรหนอ?
จนกระทังลู
่ กอ่านพระวาจาอีกบทหนึ่ง
“ไม่ว่าทาสิ ง่ ใด จงทาจากใจ ประหนึ ง่ ว่าทาเืือ่ องค์ืระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ใช่เืือ่ มนุษย์” โคโลสี 3:23
ใช่แล้ว! คาตอบอยูต่ รงนี้เอง เวลาเราทาความดีไม่วา่ จะกับใครหรือแก่ใคร เราต้อง “ไม่หวังอะไรตอบแทน” จากคนทีเ่ รา
ทาความดีดว้ ย แต่ทาความดีนนั ้ “เพือ่ ถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เท่านัน้ เอง กับดักในใจเกีย่ วกับการทาความดีกไ็ ด้ถูกทาลายไป
สิง่ ทีต่ ามมาคือลูกค้นพบ “ความอิสระ” ในใจทุกครัง้ ทีท่ าความดีคอื ไม่หวังอะไรตอบแทนจากใครเลย เพราะสิง่ ทีล่ ูกทาไปนัน้ แม้
จะทากับเพือ่ นมนุ ษย์ แต่ลกู ทา “เพือ่ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”!
สาหรับลูกแล้ว พระวาจาบทหลังเป็ นการอธิบายพระวาจาบทแรก เช่นเดียวกับพระวาจาอีกหลายๆ บท และช่วยให้ลูก
ไม่มคี วามทุกข์จากความโง่เขลาของตนเองในการคาดหวังผลตอบแทนจากเพือ่ นมนุ ษย์ในการทาความดีอกี ต่อไป
เราทุกคนคงเคยชมภาพยนตร์จนี มีเค้าเรื่องๆ หนึ่งที่สมัยก่อนมักจะถูกใช้เป็ นธีมหลักของภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ คือ
“แค้นนี้ตอ้ งชาระ” บางทีเป็ นความแค้นยุคบิดามารดาหรือปู่ยา่ ตายาย แล้วต่อมาถึงยุคลู กหรือหลาน ซึง่ คือ ตัวพระเอกของเรื่อง
ต้องตามสืบเสาะเจ้าคูอ่ ริของบรรพบุรุษและทาการแก้แค้นจนสาเร็จ ถือว่าเป็ นความเก่งและความหล่อของพระเอกในเรือ่ ง ในชีวติ
จริง การให้อภัยไม่ได้ ตลอดจนการแก้แค้นก็ยงั คงมีอยู่ในทุกสังคัม ทุกประเทศ

การให้อภัยผูท้ ท่ี าร้ายเราหรือกล่าวหาเราหรือทาอะไรก็แล้วแต่ทท่ี าให้เราเสือ่ มเสียหรือโกรธเคือง ไม่ใช่เป็ นเรื่องง่ายเลย
แล้วถ้าเป็ นการกล่าวหาเราโดยเราไม่ได้ทาผิดตามที่ถูกกล่าวหาล่ะ? การให้อภัยจะยากแค่ไหน ร้ายไปกว่านัน้ หากเรารักและ
ทุ่มเททัง้ ชีวติ เพือ่ ใครสักคน แต่ถงึ เวลาทีเ่ ราต้องการใครสักคนทีส่ ุด เขากลับทิง้ เราไป โอย! ให้อภัยกันได้อย่างไร
ลูกคิดว่าในฐานะความเป็ นมนุ ษย์ การอภัยผูท้ ่ที าผิดต่อเราก็เป็ นเรื่องยากอยูแ่ ล้ว ยิง่ ถ้าในสถานการณ์ เช่นว่านี้ เกือบ
เป็ นสิง่ ทาไม่ได้เลย หากไม่ได้รบั พระพรหรือพระหรรษทานจากพระเจ้า แต่เราต้องทูลขอพระองค์ เราต้องมีความจริงใจในการ
ต้องการให้อภัย แล้วสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ลูกขอใช้ศพั ท์วา่ เป็ น “พระพรแห่งอัศจรรย์” เลยทีเดียว ในการทีพ่ ระเจ้าทรงประทานพระหรรษ
ทานลงมาเหนือเรา ให้เราสามารถให้อภัยผูท้ ท่ี าร้ายเราในลักษณะเช่นนัน้ ได้ เมือ่ ความแค้นนัน้ ได้หลุดออกจากหัวใจของเรา สิง่ ที่
คงเหลือคือ หัวใจทีส่ ะอาด บริสุทธิ ์ ปราศจากมลภาวะแห่งความเคียดแค้น แต่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรักของพระเจ้า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในอดีต ความเจ็บปวดทีเ่ ราครัง้ หนึ่งคิดว่ามันสุดจะทน ได้อนั ตรธานระเหยไปกับอากาศแห่งการให้อภัยนัน้
โอ! พระเจ้าช่างเป็ นองค์แห่งความรักทีล่ ูกสัมผัสได้ดว้ ยจิตสัมผัสแห่งจิตวิญญาณ เมื่อคิดถึง “พระพรแห่งอัศจรรย์ของ
การให้อภัย” ลูกจะเห็นและได้กลิน่ ดอกกุหลาบแรกแย้มยามเช้าในหัวใจ ไร้ร่องรอยของโซ่ตรวนทีไ่ ด้ล่ามหัวใจไว้กบั เสาทีป่ ั กใกล้
กองเพลิงแห่งความแค้นอย่างสิน้ เชิง
“จงให้อภัยเขา แล้วืระเจ้าจะให้อภัยท่าน” ลูกา 6:37
“แต่จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน
ให้อภัยกันดังทีื่ ระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์ืระคริสตเจ้าเถิ ด” เอเฟซัส 4:32
“อย่าืูดว่า ‘ฉันจะต้องแก้แค้น’
จงวางใจในืระยาห์เวห์ แล้วืระองคืจะทรงช่วยท่านให้รอดื้น” สุภาษิ ต 20:22
หลักปฏิบตั ใิ หญ่ๆ สองข้อนี้คอื การทาความดีเพื่อถวายแด่พระเจ้าและให้การอภัยทาให้ชวี ติ เราเบาตัวได้อย่างมากเลย
ทีเดียว คนทีท่ าได้แล้วจะเข้าใจดี 
ยังมีสาเหตุอกี หลายประการทีเ่ ราทาให้ตวั เองมีความทุกข์
ความโลภหนึ่งละ ได้เท่าไหรไม่เคยพอ เห็นตัวอย่างได้มากมายในสังคม คนทีผ่ คู้ นเห็นว่ามีทรัพย์สนิ เงินทองล้นฟ้ า ใช้
อีกกีช่ าติกไ็ ม่หมด ก็ไม่เคยพอ หาทางกอบโกยอีก คนเหล่านี้เขามีความสุขไหมหนอ มนุ ษย์เรามีท้องหนึ่งท้อง จะ รับประทาน
อาหารได้มากมายหรือวิจติ รพิสดารขนาดไหน มีร่างกายหนึ่งร่าง จะนอนคฤหาสน์ ใหญ่ขนาดไหนและกี่หลัง มือมีสบิ นิ้วจะใส่
แหวนเพชรเม็ดเท่าน้ าแข็งทัง้ สิบนิ้ว พอไหม? คิดอย่างคนธรรมดาๆ มันเกินพอ แต่สาหรับคนบางคน มันไม่พอ แล้วพวกเขา
เหล่านี้มคี วามสุขไ์ หมหนอ?
“เืราะว่า เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนัน้ ” 1 ทิ โมธี 6:7
ปฎิบตั ติ นตามพระวาจาของพระเจ้าได้เพียงเท่านี้ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากตัวเองก็หายไปกว่าครึง่ แล้ว
บทสวดของลูกฉบับหน้า ลูกจะขอเขียนถึงความทุกข์ทเ่ี กิดจากสาเหตุอ่นื นอกจากตัวเราเอง พระเจ้าข้า
อาแมน

