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คุณเคยได้ยนิ คนที่ไม่ใช่คริ สเตียนกล่าวแก่ผเู ้ ชื่อไหมว่า “พระเจ้าของคุณไม่ใช่ของ
จริ งหรอกเพราะคุณมีความทุกข์ยากในชีวติ ถ้าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าจริ งๆ
พระองค์จะไม่ยอมให้ความทุกข์อยูใ่ นโลกแล้ว” บรรดาคนไม่เชื่อใช้คาพูดแบบนี้
เพื่อเยาะเย้ยพวกคริ สเตียน หรื อหาข้ออ้างที่จะไม่เชื่อในพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม ความจริ งที่ผเู ้ ชื่ อทั้งหลายต้องเข้าใจก็คือว่า คนเหล่านั้นมีมุมมองที่ผดิ
เกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาไม่เข้าใจพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จกั พระองค์ พวกเขา
กาลังมองดูสถานการณ์จากมุมมองของมนุษย์และไม่ใช่จากมุมมองของพระเจ้า
บางครั้งคริ สเตียนบางคนก็คิดผิดเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยเพราะว่าพวกเขามองดูความ
ทุกข์ในชีวติ ของเขาเองจากมุมมองของมนุษย์แทนที่จะมองจากมุมมองของพระเจ้า
ยกตัวอย่างเช่น แม้แต่ผพู ้ ยากรณ์ซามูเอล (ในพระคัมภีร์เดิม) ก็เคยมีเวลาที่เขาคิด
ผิดๆแบบนี้
พระเจ้าตรัสสั่งซามูเอลให้ไปเจิมตั้งกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ของอิสราเอลจากท่ามกลาง
เหล่าบุตรชายของเจสซี (1 ซามูเอล บทที่16) บุตรชายทุกคนของเจสซีมาปรากฏตัว
ต่อหน้าซามูเอลยกเว้นคนเดียว คือ ดาวิด แม้แต่พอ่ ของดาวิดก็ไม่คิดว่าดาวิดคู่ควรที่
จะมาพบกับซามูเอล ดาวิดถูกทิ้งให้ดูแลฝูงแกะในทุ่งหญ้า
เมื่อซามูเอลเห็นบุตรชายหัวปี ของเจสซี มายืนอยูต่ รงหน้าเขา เขาก็มองดูรูปกาย
ภายนอกและเห็นชายหนุ่มตัวสู ง รู ปหล่อ ท่าทางแข็งแรง เขาคิดว่า นี่แหละคือผูท้ ี่
พระเจ้าทรงเลือกให้เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ต่อไป
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อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงแก้ไขซามูเอลทันทีและตรัสแก่เขาในข้อ 7 ว่า “…อย่า
มองดูทรี่ ูปร่ างหน้ าตาหรื อที่ความสู งแห่ งร่ างกายของเขา ด้ วยเราไม่ ยอมรั บเขา
เพราะพระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรไม่ เหมือนกับทีม่ นุษย์ ดู ด้ วยว่ ามนุษย์ ดูที่รูปร่ าง
ภายนอก แต่ พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรจิตใจ”
พระเจ้าทรงสาแดงความจริ งประการหนึ่งเกี่ยวกับพระองค์เองในข้อนี้ พระองค์ตรัส
ว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรไม่ เหมือนกับทีม่ นุษย์ ดู” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มุมมองของพระเจ้าแตกต่างจากมุมมองของมนุษย์ วิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจาก
วิธีคิดของมนุษย์
พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ต่อไปของอิสราเอล แต่ทุกคนซึ่ งรวมถึง
ซามูเอลและพ่อของดาวิดด้วยมีมุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของพระเจ้า ดังนั้น
แม้แต่ผเู ้ ชื่อทั้งหลายก็อาจตกไปในรู ปแบบวิธีคิดที่ผิดๆได้ เพราะว่าพวกเขามองดู
สิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาจากมุมมองของมนุษย์และไม่ใช่จากมุมมองของ
พระเจ้า
ยกตัวอย่างเช่น คริ สเตียนบางคนคิดว่า “ถ้าพระเจ้าทรงรักฉันจริ งๆ พระองค์ก็ไม่ให้
ฉันเผชิ ญกับความทุกข์”
วิธีคิดแบบนี้แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ ชื่อคนนั้นกาลังมองดูสถานการณ์ของตนจากมุมมอง
ของมนุษย์ เขาอยากได้ชีวิตที่สบายๆ แต่จากมุมมองของพระเจ้า พระองค์ทรงอยาก
ให้ผคู ้ นไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์และไม่ใช่ในสิ่ งที่พระองค์ทรงทาหรื อ
ให้อะไรแก่เรา การมีมุมมองที่ผดิ ย่อมทาให้คนๆนั้นคิดผิดเกี่ยวกับพระเจ้า
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หนังสื อโยบเป็ นหนังสื อที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า มุมมองของซาตานเกี่ยวกับความทุกข์
และมุมมองของมนุษย์เกี่ยวกับความทุกข์แตกต่างอย่างไรจากมุมมองของพระเจ้า
เกี่ยวกับความทุกข์

หนังสื อโยบ (ในพระคัมภีร์เดิม)
หนังสื อโยบเป็ นหนังสื อดีที่คุณควรอ่านในยามที่คุณกาลังเผชิญกับความยากลาบาก
ในชีวติ โยบสู ญเสี ยทรัพย์สมบัติท้ งั หมดของตนและลูกๆของตนโดยที่เขาไม่มี
ความผิดอะไรเลย ขณะที่เขาพยายามที่จะเข้าใจว่าทาไมสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดถึงกาลัง
เกิดขึ้นกับตัวเขา เราก็เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าไม่ได้อธิ บายให้เขาทราบถึงเหตุผลที่เขาต้อง
เผชิญความทุกข์
เช่นเดียวกับโยบ เราต้องเผชิญชีวติ ในวันต่อะวันโดยไม่มีคาตอบที่สมบูรณ์แบบ
สาหรับคาถามต่างๆของชีวิต คุณจะไว้วางใจพระเจ้าเหมือนโยบไหม ไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? หรื อคุณจะยอมแพ้ต่อการทดลองที่จะพูดว่า “พระเจ้าไม่
สนใจฉัน”?
โยบ 1:8 – “และพระเยโฮวาห์ ตรัสกับซาตานว่ า "เจ้ าได้ ไตร่ ตรองดูโยบผู้รับใช้ ของ
เราหรือไม่ ว่ าในแผ่ นดินโลกไม่ มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม
เกรงกลัวพระเจ้ าและหันเสี ยจากความชั่วร้ าย”
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โยบ 1:12 – “และพระเยโฮวาห์ ตรั สกับซาตานว่ า "ดูเถิด บรรดาสิ่ งทีเ่ ขามีอยู่ก็อยู่ใน
อานาจของเจ้ า เพียงแต่ อย่ายื่นมือแตะต้ องตัวเขาเท่านั้น" ซาตานจึงออกไปจาก
พระพักตร์ ของพระเยโฮวาห์ ”
พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้ซาตานโจมตีโยบแม้วา่ เขาไว้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าก็ตาม
ข้อนี้สอนเราว่าการเชื่ อและเชื่ อฟังพระเจ้าไม่ได้ปกป้ องเราจากความทุกข์ลาบากใน
ชีวติ เสมอไป ความทุกข์ยอ่ มเกิดแก่คริ สเตียนและผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สเตียนเหมือนๆกัน
โยบ 1:9-11 – “แล้ วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ ว่า "โยบยาเกรงพระเจ้ าเปล่ าๆหรื อ
พระองค์ มิได้ ทรงกั้นรั้วต้ นไม้ รอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่ งทีเ่ ขามีอยู่
เสี ยทุกด้ านหรื อ พระองค์ ได้ ทรงอานวยพระพรงานน้ามือของเขา และฝูงสั ตว์ ของ
เขาได้ ทวีขึ้นในแผ่ นดิน แต่ ขอยืน่ พระหัตถ์เถิด และแตะต้ องสิ่ งของทัง้ สิ้ นทีเ่ ขามีอยู่
และเขาจะแช่ งพระองค์ ต่อพระพักตร์ พระองค์ ”
มุมมองของซาตานเกี่ยวกับความทุกข์ก็คือว่า ผูค้ นจะเชื่อในพระเจ้าตราบเท่าที่
พระองค์ทรงทาให้พวกเขาเจริ ญมัง่ มีในโลกนี้เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคนที่ไม่ใช่
คริ สเตียนเยาะเย้ยผูเ้ ชื่อทั้งหลายโดยกล่าวว่า “พระเจ้าไม่ใช่ของจริ งเพราะคุณเผชิญ
กับความทุกข์ยาก” คุณก็ตอ้ งเข้าใจว่า คนเหล่านั้นกาลังคิดเหมือนที่ซาตานคิด และ
ไม่เหมือนที่พระเจ้าคิด
คริ สเตียนปลอมจานวนมากคิดว่า ถ้าพวกเขาเชื่อในพระเจ้า พระองค์ก็จะทาให้พวก
เขาเจริ ญรุ่ งเรื อง รากฐานแห่งความเชื่อของพวกเขาตั้งอยูบ่ นมุมมองที่ผดิ เกี่ยวกับ
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พระเจ้า ดังนั้นเมื่อความทุกข์ลาบากเข้ามาในชีวติ ของพวกเขา ความเชื่อของพวกเขา
ก็ไม่อาจทนต่อความยากลาบากเหล่านั้นได้ และพวกเขาก็จะทิง้ พระเจ้าไป
พระเยซู ทรงบรรยายถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสในลูกา 8:13 ว่า “…ซึ่งตกทีห่ ิน
นั้นได้ แก่คนเหล่ านั้นทีไ่ ด้ ยนิ แล้ วก็รับพระวจนะนั้นด้ วยความปรีดี แต่ ไม่ มีราก เชื่อ
ได้ แต่ ชั่วคราว เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสี ยไป”
อย่างไรก็ตาม เมื่อความยากลาบากเกิดขึ้นแก่คนๆหนึ่งที่มีมุมมองของพระเจ้า
เกี่ยวกับความทุกข์ มันก็จะทาให้พวกเขาแข็งแกร่ งและทาให้พวกเขาหยัง่ รากลึกลง
ไปในพระเจ้ามากยิง่ ขึ้นเพื่อที่จะสู ้ทนความยากลาบากเหล่านั้นได้
โยบ 1:20-22 – “แล้ วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้ อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงดิน
นมัสการ ท่านว่ า "ข้ าพเจ้ ามาจากครรภ์ มารดาของข้ าพเจ้ าตัวเปล่ า และข้ าพเจ้ าจะ
กลับไปตัวเปล่ า พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน และพระเยโฮวาห์ ทรงเอาไปเสี ย
สาธุการแด่ พระนามพระเยโฮวาห์ " ในเหตุการณ์ นี้ทงั้ สิ้ นโยบมิได้ ทาบาปหรื อ
กล่ าวโทษพระเจ้ าอย่างโง่ เขลา”
โยบสู ญเสี ยทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดและลูกๆของตน แต่เขาก็ยงั คงไว้วางใจ
พระเจ้า โยบพิสูจน์แล้วว่าผูค้ นรักพระเจ้าได้เพราะพระลักษณะของพระองค์และ
ไม่ใช่เพราะสิ่ งที่พระองค์ทรงทาอะไรหรื อให้อะไรแก่เรา
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คนมากมายคิดว่า การเชื่ อในพระเจ้าจะปกป้ องพวกเขาจากความยากลาบาก บางครั้ง
มันก็ใช่และบางครั้งมันก็ไม่ใช่ ชีวติ ของโยบสอนเราว่า เราไม่ควรหยุดเชื่ อพระเจ้า
เพียงเพราะว่าเรื่ องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวติ ของเรา
พระเจ้าทรงสามารถขัดขวางมิให้ความทุกข์ลาบากเกิดขึ้นในชีวติ ของเราได้ แต่
พระองค์อาจยอมให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราด้วยเหตุผลต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจ ถ้าเรา
รู ้เสมอว่าทาไมเราถึงทนทุกข์ ความเชื่อของเราก็จะไม่มีที่ให้เติบโต
จากบทที่ 4 – 31 โยบสนทนากับเพื่อนสามคนของเขา คือ เอลีฟัส บิลดัด และ
โศฟาร์ ขณะที่เราอ่านไป เราก็เห็นว่าเพื่อนสามคนนี้ของโยบก็มีมุมมองเกี่ยวกับ
ความทุกข์ที่แตกต่างไปจากมุมมองของพระเจ้าเช่นกัน
พวกเขาคิดว่าโยบได้กระทาความบาปอันร้ายแรงซึ่ งทาให้เขาต้องทนทุกข์ทรมาน
แต่พวกเขาไม่รู้วา่ ความทุกข์ของโยบเป็ นผลมาจากบทสนทนาหนึ่งระหว่างพระเจ้า
กับซาตาน (1:6 – 2:8)
จากหนังสื อโยบ เราเห็นสามมุมมองเกี่ยวกับความทุกข์ มุมมองแรกคือ ซาตานเชื่อ
ว่าผูค้ นจะเชื่ อในพระเจ้าหากพระองค์ทาให้เขาเจริ ญรุ่ งเรื องเท่านั้น คนมากมายใน
ปั จจุบนั ที่ไม่ใช่คริ สเตียนก็มีมุมมองที่คล้ายๆกัน พวกเขาคิดเหมือนซาตานและไม่
เหมือนพระเจ้า
มุมมองที่สองคือ เพื่อนๆสามคนของโยบเชื่อว่า ความทุกข์คือ การพิพากษาของ
พระเจ้าเพราะความบาป บางครั้งมันก็จริ ง แต่มนั ก็ไม่จริ งเสมอไป
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มุมมองที่สาม นัน่ คือ มุมมองของพระเจ้าก็คือว่า ความทุกข์ทาให้เราไว้วางใจใน
พระลักษณะของพระองค์และไม่ใช่ในสิ่ งที่พระองค์ทรงทาหรื อให้อะไรแก่เรา

ความทุกข์ในชีวติ ของผูเ้ ชื่อทั้งหลาย
ความบาปได้ทาให้โลกของเราไม่ยตุ ิธรรมไปเสี ยแล้ว หลายครั้งผูค้ นเห็นสิ่ งไม่ดี
ต่างๆเกิดขึ้นกับคนดีๆและคิดว่า “ทาไมพระเจ้าถึงยอมให้สิ่งไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นกับ
คนดีๆด้วยเล่า?”
มีหลายสิ่ งที่ผมอยากจะกล่าวเกี่ยวกับคาพูดเช่นนั้น แต่ผมจะไม่เขียนสิ่ งเหล่านั้นใน
ที่น้ ี สรุ ปย่อๆก็คือ ข้อผิดพลาดที่พวกเขาก่อก็คือว่า พวกเขากาลังมองสิ่ งที่เกิดขึ้น
จากมุมมองของมนุษย์
แต่คุณรู ้หรื อไม่วา่ จากมุมมองของพระเจ้า ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับผูเ้ ชื่อเลย? โรม
8:28 กล่าวว่า “เรารู้ว่า พระเจ้ าทรงร่ วมมือกับคนทัง้ หลายทีร่ ักพระองค์ ให้ เกิดผล
อันดีในทุกสิ่ ง …”
ข้อนี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงสามารถนาสิ่ งที่ “ดี” ออกมาจากสิ่ งที่ “ไม่ดี” ได้ ดังนั้น
จากมุมมองของพระเจ้า ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับผูเ้ ชื่อทั้งหลายเลย
เราอาจไม่มีคาตอบว่าทาไมพระเจ้าถึงยอมให้ความทุกข์ลาบากบางอย่างเกิดขึ้นใน
ชีวติ ของเรา แต่คริ สเตียนทั้งหลายก็แน่ใจได้วา่ พระเจ้าทรงฤทธิ์ ท้ งั สิ้ นและพระองค์
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ทรงทราบถึงสิ่ งที่พระองค์ทาอยู่ ครั้งต่อไปที่คุณเผชิญความทุกข์ลาบาก จงระลึกถึง
ถ้อยคาจากอิสยาห์ 43:2 ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่า:
“เมื่อเจ้ าลุยข้ ามน้า เราจะอยู่กบั เจ้ า เมื่อข้ ามแม่ น้า น้าจะไม่ ท่วมเจ้ า เมื่อเจ้ าลุยไฟ
เจ้ าจะไม่ ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่ เผาผลาญเจ้ า”
ในช่วงเวลาแห่งความยากลาบาก พระเจ้าทรงสามารถพาผูเ้ ชื่อทั้งหลายผ่านพ้น
ความลาบากเหล่านี้ไปได้ ซึ่ งจะทาให้ความเชื่อของพวกเขาเติบโตขึ้น เพื่อที่พวกเขา
จะให้เกียรติแด่พระเจ้าและกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ในชีวิตของตน
ทุกวันนี้หลายคนเข้าอินเตอร์เน็ตได้ ผมเตือนว่า จงระวังให้ดี เพราะว่ามีคาสอนเท็จ
เยอะแยะไปหมดทางออนไลน์
ยกตัวอย่างเช่น บางคนสอนว่าถ้าคุณเชื่อในพระเจ้า พระองค์จะทาให้คุณร่ ารวยและ
ทาให้คุณเจริ ญรุ่ งเรื องในทุกสิ่ งที่คุณกระทา คนๆนั้นคือ ครู สอนเท็จและเขาอาจ
ไม่ใช่คริ สเตียนแท้
ความทุกข์เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ คริ สเตียน (ดูใน ฟี ลิปปี 1:29) อันที่จริ งบุคคลที่
ยิง่ ใหญ่หลายคนในพระคัมภีร์ก็เผชิ ญกับความทุกข์ลาบาก
1. โยเซฟถูกขายไปเป็ นทาสในอียปิ ต์โดยพี่ๆของเขา จากนั้นเขาก็ติดคุกหลายปี
เพราะเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแทนนาบาป (ปฐมกาล 37-40)
2. ผูพ้ ยากรณ์เยเรมียถ์ ูกขังคุกเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้า (เยเรมีย ์ 37-38)
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3. กษัตริ ยเ์ ฮโรดจับยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาขังคุกเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
(มัทธิว 14; มัทธิว 11:2)
4. เปาโลถูกจับขังคุกเพราะประกาศข่าวประเสริ ฐ (กิจการ 16) เขาทนทุกข์เพราะ
สุ ขภาพที่ย่าแย่ (2 โคริ นธ์ 12:7-10) เขายังเขียนถึงหลายสิ่ งที่เขาต้องเผชิ ญด้วยใน
ชีวติ ของเขาใน 2 โคริ นธ์ 11:22-33
5. พระเยซูคริ สต์ทรงถูกทดลองอย่างหนักก่อนพระองค์ทรงเริ่ มพระราชกิจของ
พระองค์ (ลูกา 4:1-13)
อย่าท้อใจเมื่อคนที่ไม่ใช่คริ สเตียนมองดูความทุกข์ยากของคุณและพูดว่า พระเจ้า
ไม่ใช่ของจริ งแหงๆ มิฉะนั้นพระองค์ก็คงทาให้คุณร่ ารวยและเจริ ญรุ่ งเรื องไปแล้ว
จงจาไว้วา่ คนเหล่านั้นกาลังคิดเหมือนซาตาน พวกเขาไม่ได้กาลังมองดูสถานการณ์
จากมุมมองของพระเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้า
พระเจ้าตรัสไว้ในอิสยาห์ 55:8 ว่า “เพราะความคิดของเราไม่ เป็ นความคิดของเจ้ า
ทั้งทางของเจ้ าไม่ เป็ นวิถีของเรา" พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี้” พระเจ้าตรัสว่าวิธีคิดของ
มนุษย์ไม่ใช่วธิ ี คิดของพระองค์
หากพระเจ้าประทานความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่ผเู ้ ชื่ อทุกคน ผูค้ นก็จะมาเชื่อใน
พระองค์เพียงเพราะสิ่ งดีๆที่พระองค์ทรงประทาน แต่พระเจ้าทรงอยากให้ผคู ้ น
ไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์และไม่ใช่ในสิ่ งที่พระองค์ทรงทาอะไรหรื อ
ให้อะไรแก่เขา
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ไม่มีใครชอบที่จะประสบกับความยากลาบากและความทุกข์ในชีวติ แต่พระเจ้าทรง
นาสิ่ งเหล่านั้นเข้ามาในชีวติ ของเราเพื่อที่เราจะให้เกีรติแด่พระเจ้าและกระทาตาม
พระประสงค์ของพระองค์
ลองคิดถึงเรื่ องราวต่อไปนี้และดูวา่ มันปรับใช้กบั ชีวติ ของผูเ้ ชื่ออย่างไร
ชายคนหนึ่งเฝ้าดูผเี สื ้อตัวหนึ่งกระเสื อกกระสนที่จะโผล่ ออกมาจากรั งไหม
ของมัน มันเจาะรู เล็กๆรู หนึ่ง แต่ ร่างกายของมันก็มขี นาดใหญ่ เกินกว่ าที่จะ
ลอดรู นั้นออกมาได้ หลังจากกระเสื อกกระสนอยู่พักใหญ่ ๆ มันก็ดูเหมือน
หมดแรงและอยู่นิ่งไม่ ขยับ
จากนั้นชายผู้นกี ้ ต็ ัดสิ นใจที่จะช่ วยเจ้ าผีเสื ้อตัวนั้น เขาผ่ ารั งไหมออกและ
ปลดปล่ อยเจ้ าผีเสื ้อเป็ นอิสระ อย่ างไรก็ตาม ร่ างกายของเจ้ าผีเสื ้อก็บวมเป่ ง
และปี กของมันก็เหี่ยวย่ น
ชายผู้นเี ้ ฝ้าดูต่อไป โดยหวังว่ าเจ้ าผีเสื ้อจะกางปี กของมันและบินจากไป แต่
ไม่ มสี ิ่ งใดเกิดขึน้ เจ้ าผีเสื ้อไม่ สามารถบินได้
ชายผู้นไี ้ ม่ เข้ าใจว่ าพระเจ้ าทรงออกแบบเจ้ าผีเสื ้อนั้นให้ กระเสื อกกระสน
ลอดรู เล็กๆนั้นออกมาเพื่อที่ร่างกายของมันจะได้ มรี ู ปร่ างเรี ยวยาวและเพื่อ
ทาให้ ปีกของมันแข็งแรงเพื่อที่มนั จะบินได้
เหมือนกับชายผูน้ ้ นั ที่ปลดปล่อยเจ้าผีเสื้ อให้พน้ จากการกระเสื อกกระสนของมัน
คนมากมายก็คิดว่าพระเจ้าควรเอาความทุกข์ท้ งั หมดออกไปจากชีวติ ของเขา
10

อย่างไรก็ตาม ถ้าพระเจ้าทรงยอมให้ผเู ้ ชื่อทั้งหลายประสบแต่ความเจริ ญรุ่ งเรื อง พอ
ความยากลาบากต่างๆเข้ามาในชีวติ พวกเขาก็จะไม่มีกาลังที่จะเอาชนะความ
ยากลาบากนั้นได้ ผูเ้ ชื่อทั้งหลายก็คงเหมือนกับเจ้าผีเสื้ อตัวนั้นที่ไม่เคยได้บินเลย
เหมือนกับที่พระเจ้าทรงออกแบบผีเสื้ อให้กระเสื อกกระสนออกจากรังไหมของมัน
เพื่อที่มนั จะบินได้ พระเจ้าก็ทรงออกแบบผูเ้ ชื่ อทั้งหลายให้ตอ้ งต่อสู ้ดิ้นรนในชีวติ
เพื่อที่เขาจะมีกาลังเพื่อที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้าและกระทาตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าในชีวิตของเขาได้เช่นกัน
ความทุกข์เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ คริ สเตียน ผมไม่ชอบมัน คุณก็ไม่ชอบมัน แต่เมื่อ
เราต่อสู ้ดิ้นรนผ่านความยากลาบากต่างๆในชีวติ เราก็เรี ยนรู ้ที่จะไว้วางใจใน
พระลักษณะของพระเจ้า และไม่ใช่ในสิ่ งที่พระองค์ทรงทาอะไรหรื อให้อะไรแก่เรา
ถ้าหากอยากรู ้มากกว่านี้ ก็ส่งข้อความมาถึงผม
Email: jntlange@gmail.com
Line ID: 0871937157
Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy
Dr. Jeffrey Lange
P.O. Box 130
Chiang Mai
50000

ถ้าคุณสนใจในการรู ้จกั พระเจ้า เราก็มีคอร์ สที่มี 32 บทที่ส้ ันๆและน่าสนใจ คุณ
สามารถเรี ยนทาง ออนไล์ ออฟไลน์ (ดาวน์โหลด) หรื อเรี ยนทางไปรษณี ย ์ สมัครที่
http://www.truthfromafriend.com/bible-study-sign-up/
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