
 

 

เหตุใดพระเจ้าถงึยอมให้คริสเตยีนทนทุกข์? 

 

 

เขียนโดย: Dr. Jeffrey Lange 



 

 

 

 

 

Dr. Jeffrey Lange 

P.O. Box 130 

Chiang Mai 

50000 

 

Email: jntlange@gmail.com 

Line ID: 0871937157 

Facebook:  www.facebook.com/ThaiBibleStudy 

 

 

 

mailto:jntlange@gmail.com
http://www.facebook.com/ThaiBibleStudy


 

1 
 

คุณเคยไดย้นิคนท่ีไม่ใช่คริสเตียนกล่าวแก่ผูเ้ช่ือไหมวา่ “พระเจา้ของคุณไม่ใช่ของ

จริงหรอกเพราะคุณมีความทุกขย์ากในชีวติ  ถา้พระองคท์รงเป็นพระเจา้จริงๆ 

พระองคจ์ะไม่ยอมใหค้วามทุกขอ์ยูใ่นโลกแลว้” บรรดาคนไม่เช่ือใชค้  าพูดแบบน้ี

เพื่อเยาะเยย้พวกคริสเตียน หรือหาขอ้อา้งท่ีจะไม่เช่ือในพระเจา้ 

อยา่งไรก็ตาม ความจริงท่ีผูเ้ช่ือทั้งหลายตอ้งเขา้ใจก็คือวา่ คนเหล่านั้นมีมุมมองท่ีผดิ

เก่ียวกบัพระเจา้ พวกเขาไม่เขา้ใจพระองคเ์พราะวา่พวกเขาไม่รู้จกัพระองค ์ พวกเขา

ก าลงัมองดูสถานการณ์จากมุมมองของมนุษยแ์ละไม่ใช่จากมุมมองของพระเจา้ 

บางคร้ังคริสเตียนบางคนก็คิดผดิเก่ียวกบัพระเจา้ดว้ยเพราะวา่พวกเขามองดูความ

ทุกขใ์นชีวติของเขาเองจากมุมมองของมนุษยแ์ทนท่ีจะมองจากมุมมองของพระเจา้ 

ยกตวัอยา่งเช่น แมแ้ต่ผูพ้ยากรณ์ซามูเอล (ในพระคมัภีร์เดิม) ก็เคยมีเวลาท่ีเขาคิด

ผดิๆแบบน้ี 

พระเจา้ตรัสสั่งซามูเอลใหไ้ปเจิมตั้งกษตัริยอ์งคใ์หม่ของอิสราเอลจากท่ามกลาง

เหล่าบุตรชายของเจสซี (1 ซามูเอล บทท่ี16) บุตรชายทุกคนของเจสซีมาปรากฏตวั

ต่อหนา้ซามูเอลยกเวน้คนเดียว คือ ดาวิด แมแ้ต่พอ่ของดาวิดก็ไม่คิดวา่ดาวดิคู่ควรท่ี

จะมาพบกบัซามูเอล ดาวดิถูกทิ้งใหดู้แลฝงูแกะในทุ่งหญา้ 

เม่ือซามูเอลเห็นบุตรชายหวัปีของเจสซีมายนือยูต่รงหนา้เขา เขาก็มองดูรูปกาย

ภายนอกและเห็นชายหนุ่มตวัสูง รูปหล่อ ท่าทางแขง็แรง เขาคิดวา่ น่ีแหละคือผูท่ี้

พระเจา้ทรงเลือกใหเ้ป็นกษตัริยอ์งคต่์อไป 
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อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ทรงแกไ้ขซามูเอลทนัทีและตรัสแก่เขาในขอ้ 7 วา่ “…อย่า

มองดูทีรู่ปร่างหน้าตาหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา 

เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกบัทีม่นุษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่าง

ภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจิตใจ” 

พระเจา้ทรงส าแดงความจริงประการหน่ึงเก่ียวกบัพระองคเ์องในขอ้น้ี พระองคต์รัส

วา่ “เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกบัทีม่นุษย์ดู” กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ 

มุมมองของพระเจา้แตกต่างจากมุมมองของมนุษย ์ วธีิคิดของพระเจา้แตกต่างจาก

วธีิคิดของมนุษย ์

พระเจา้ทรงเลือกดาวิดใหเ้ป็นกษตัริยอ์งคต่์อไปของอิสราเอล แต่ทุกคนซ่ึงรวมถึง

ซามูเอลและพอ่ของดาวิดดว้ยมีมุมมองท่ีแตกต่างไปจากมุมมองของพระเจา้  ดงันั้น 

แมแ้ต่ผูเ้ช่ือทั้งหลายก็อาจตกไปในรูปแบบวธีิคิดท่ีผิดๆได ้เพราะวา่พวกเขามองดู

ส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนรอบตวัพวกเขาจากมุมมองของมนุษยแ์ละไม่ใช่จากมุมมองของ

พระเจา้ 

ยกตวัอยา่งเช่น คริสเตียนบางคนคิดวา่ “ถา้พระเจา้ทรงรักฉนัจริงๆ พระองคก์็ไม่ให้

ฉนัเผชิญกบัความทุกข”์ 

วธีิคิดแบบน้ีแสดงให้เห็นวา่ ผูเ้ช่ือคนนั้นก าลงัมองดูสถานการณ์ของตนจากมุมมอง

ของมนุษย ์เขาอยากไดชี้วิตท่ีสบายๆ แต่จากมุมมองของพระเจา้ พระองคท์รงอยาก

ใหผู้ค้นไวว้างใจในพระลกัษณะของพระองคแ์ละไม่ใช่ในส่ิงท่ีพระองคท์รงท าหรือ

ใหอ้ะไรแก่เรา  การมีมุมมองท่ีผดิยอ่มท าใหค้นๆนั้นคิดผิดเก่ียวกบัพระเจา้ 
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หนงัสือโยบเป็นหนงัสือท่ีดีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ มุมมองของซาตานเก่ียวกบัความทุกข์

และมุมมองของมนุษยเ์ก่ียวกบัความทุกขแ์ตกต่างอยา่งไรจากมุมมองของพระเจา้

เก่ียวกบัความทุกข ์

 

หนังสือโยบ (ในพระคัมภีร์เดิม) 

หนงัสือโยบเป็นหนงัสือดีท่ีคุณควรอ่านในยามท่ีคุณก าลงัเผชิญกบัความยากล าบาก

ในชีวติ โยบสูญเสียทรัพยส์มบติัทั้งหมดของตนและลูกๆของตนโดยท่ีเขาไม่มี

ความผดิอะไรเลย ขณะท่ีเขาพยายามท่ีจะเขา้ใจวา่ท าไมส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดถึงก าลงั

เกิดข้ึนกบัตวัเขา เราก็เรียนรู้วา่พระเจา้ไม่ไดอ้ธิบายใหเ้ขาทราบถึงเหตุผลท่ีเขาตอ้ง

เผชิญความทุกข ์

เช่นเดียวกบัโยบ เราตอ้งเผชิญชีวติในวนัต่อะวนัโดยไม่มีค  าตอบท่ีสมบูรณ์แบบ

ส าหรับค าถามต่างๆของชีวิต คุณจะไวว้างใจพระเจา้เหมือนโยบไหม ไม่วา่อะไรจะ

เกิดข้ึนในชีวิตของคุณ? หรือคุณจะยอมแพต่้อการทดลองท่ีจะพูดวา่ “พระเจา้ไม่

สนใจฉนั”? 

โยบ 1:8 – “และพระเยโฮวาห์ตรัสกบัซาตานว่า "เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของ

เราหรือไม่ ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม 

เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความช่ัวร้าย” 
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โยบ 1:12 – “และพระเยโฮวาห์ตรัสกบัซาตานว่า "ดูเถดิ บรรดาส่ิงทีเ่ขามีอยู่ก็อยู่ใน

อ านาจของเจ้า เพยีงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่าน้ัน" ซาตานจึงออกไปจาก

พระพกัตร์ของพระเยโฮวาห์” 

พระเจา้ทรงอนุญาตใหซ้าตานโจมตีโยบแมว้า่เขาไวว้างใจและเช่ือฟังพระเจา้ก็ตาม 

ขอ้น้ีสอนเราวา่การเช่ือและเช่ือฟังพระเจา้ไม่ไดป้กป้องเราจากความทุกขล์ าบากใน

ชีวติเสมอไป ความทุกขย์อ่มเกิดแก่คริสเตียนและผูท่ี้ไม่ใช่คริสเตียนเหมือนๆกนั 

โยบ 1:9-11 – “แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า "โยบย าเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือ 

พระองค์มิได้ทรงกั้นร้ัวต้นไม้รอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกส่ิงทีเ่ขามีอยู่

เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอ านวยพระพรงานน ้ามือของเขา และฝูงสัตว์ของ

เขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน แต่ขอยืน่พระหัตถ์เถดิ และแตะต้องส่ิงของทัง้ส้ินทีเ่ขามีอยู่ 

และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพกัตร์พระองค์” 

มุมมองของซาตานเก่ียวกบัความทุกขก์็คือวา่ ผูค้นจะเช่ือในพระเจา้ตราบเท่าท่ี

พระองคท์รงท าใหพ้วกเขาเจริญมัง่มีในโลกน้ีเท่านั้น ดงันั้น เม่ือคนท่ีไม่ใช่ 

คริสเตียนเยาะเยย้ผูเ้ช่ือทั้งหลายโดยกล่าววา่ “พระเจา้ไม่ใช่ของจริงเพราะคุณเผชิญ

กบัความทุกขย์าก” คุณก็ตอ้งเขา้ใจวา่ คนเหล่านั้นก าลงัคิดเหมือนท่ีซาตานคิด และ

ไม่เหมือนท่ีพระเจา้คิด 

คริสเตียนปลอมจ านวนมากคิดวา่ ถา้พวกเขาเช่ือในพระเจา้ พระองคก์็จะท าใหพ้วก

เขาเจริญรุ่งเรือง รากฐานแห่งความเช่ือของพวกเขาตั้งอยูบ่นมุมมองท่ีผดิเก่ียวกบั
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พระเจา้ ดงันั้นเม่ือความทุกขล์ าบากเขา้มาในชีวติของพวกเขา ความเช่ือของพวกเขา

ก็ไม่อาจทนต่อความยากล าบากเหล่านั้นได ้และพวกเขาก็จะทิ้งพระเจา้ไป 

พระเยซูทรงบรรยายถึงคนเหล่านั้นเม่ือพระองคต์รัสในลูกา 8:13 วา่ “…ซ่ึงตกทีหิ่น

น้ันได้แก่คนเหล่าน้ันทีไ่ด้ยนิแล้วกรั็บพระวจนะน้ันด้วยความปรีดี แต่ไม่มีราก เช่ือ

ได้แต่ช่ัวคราว เมื่อถูกทดลองเขากห็ลงเสียไป” 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือความยากล าบากเกิดข้ึนแก่คนๆหน่ึงท่ีมีมุมมองของพระเจา้

เก่ียวกบัความทุกข ์มนัก็จะท าใหพ้วกเขาแขง็แกร่งและท าใหพ้วกเขาหย ัง่รากลึกลง

ไปในพระเจา้มากยิง่ข้ึนเพื่อท่ีจะสู้ทนความยากล าบากเหล่านั้นได ้

โยบ 1:20-22 – “แล้วโยบกล็ุกข้ึน ฉีกเส้ือคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถงึดิน

นมัสการ ท่านว่า "ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะ

กลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และพระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย 

สาธุการแด่พระนามพระเยโฮวาห์" ในเหตุการณ์น้ีทัง้ส้ินโยบมิได้ท าบาปหรือ

กล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา” 

โยบสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองทั้งหมดและลูกๆของตน แต่เขาก็ยงัคงไวว้างใจ 

พระเจา้ โยบพิสูจน์แลว้วา่ผูค้นรักพระเจา้ไดเ้พราะพระลกัษณะของพระองคแ์ละ

ไม่ใช่เพราะส่ิงท่ีพระองคท์รงท าอะไรหรือให้อะไรแก่เรา 
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คนมากมายคิดวา่ การเช่ือในพระเจา้จะปกป้องพวกเขาจากความยากล าบาก บางคร้ัง

มนัก็ใช่และบางคร้ังมนัก็ไม่ใช่ ชีวติของโยบสอนเราวา่ เราไม่ควรหยดุเช่ือพระเจา้

เพียงเพราะวา่เร่ืองร้ายๆเกิดข้ึนในชีวติของเรา 

พระเจา้ทรงสามารถขดัขวางมิใหค้วามทุกขล์ าบากเกิดข้ึนในชีวติของเราได ้แต่

พระองคอ์าจยอมใหค้วามทุกขเ์กิดข้ึนกบัเราดว้ยเหตุผลต่างๆท่ีเรายงัไม่เขา้ใจ ถา้เรา

รู้เสมอวา่ท าไมเราถึงทนทุกข ์ความเช่ือของเราก็จะไม่มีท่ีใหเ้ติบโต 

จากบทท่ี 4 – 31 โยบสนทนากบัเพื่อนสามคนของเขา คือ เอลีฟัส บิลดดั และ 

โศฟาร์ ขณะท่ีเราอ่านไป เราก็เห็นวา่เพื่อนสามคนน้ีของโยบก็มีมุมมองเก่ียวกบั

ความทุกขท่ี์แตกต่างไปจากมุมมองของพระเจา้เช่นกนั 

พวกเขาคิดวา่โยบไดก้ระท าความบาปอนัร้ายแรงซ่ึงท าใหเ้ขาตอ้งทนทุกขท์รมาน 

แต่พวกเขาไม่รู้วา่ความทุกขข์องโยบเป็นผลมาจากบทสนทนาหน่ึงระหวา่งพระเจา้

กบัซาตาน (1:6 – 2:8) 

จากหนงัสือโยบ เราเห็นสามมุมมองเก่ียวกบัความทุกข ์มุมมองแรกคือ ซาตานเช่ือ

วา่ผูค้นจะเช่ือในพระเจา้หากพระองคท์  าใหเ้ขาเจริญรุ่งเรืองเท่านั้น คนมากมายใน

ปัจจุบนัท่ีไม่ใช่คริสเตียนก็มีมุมมองท่ีคลา้ยๆกนั พวกเขาคิดเหมือนซาตานและไม่

เหมือนพระเจา้ 

มุมมองท่ีสองคือ เพื่อนๆสามคนของโยบเช่ือวา่ ความทุกขคื์อ การพิพากษาของ

พระเจา้เพราะความบาป บางคร้ังมนัก็จริง แต่มนัก็ไม่จริงเสมอไป 
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มุมมองท่ีสาม นัน่คือ มุมมองของพระเจา้ก็คือวา่ ความทุกขท์  าใหเ้ราไวว้างใจใน

พระลกัษณะของพระองคแ์ละไม่ใช่ในส่ิงท่ีพระองคท์รงท าหรือให้อะไรแก่เรา 

 

ความทุกขใ์นชีวติของผูเ้ช่ือทั้งหลาย 

ความบาปไดท้  าใหโ้ลกของเราไม่ยติุธรรมไปเสียแลว้ หลายคร้ังผูค้นเห็นส่ิงไม่ดี

ต่างๆเกิดข้ึนกบัคนดีๆและคิดวา่ “ท าไมพระเจา้ถึงยอมให้ส่ิงไม่ดีต่างๆเกิดข้ึนกบั

คนดีๆดว้ยเล่า?” 

มีหลายส่ิงท่ีผมอยากจะกล่าวเก่ียวกบัค าพูดเช่นนั้น แต่ผมจะไม่เขียนส่ิงเหล่านั้นใน

ท่ีน้ี สรุปยอ่ๆก็คือ ขอ้ผดิพลาดท่ีพวกเขาก่อก็คือวา่ พวกเขาก าลงัมองส่ิงท่ีเกิดข้ึน

จากมุมมองของมนุษย ์

แต่คุณรู้หรือไม่วา่จากมุมมองของพระเจา้ ไม่เคยมีส่ิงไม่ดีเกิดข้ึนกบัผูเ้ช่ือเลย?  โรม 

8:28 กล่าววา่ “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงร่วมมือกบัคนทัง้หลายทีรั่กพระองค์ให้เกดิผล

อันดีในทุกส่ิง …” 

ขอ้น้ีสอนเราวา่ พระเจา้ทรงสามารถน าส่ิงท่ี “ดี” ออกมาจากส่ิงท่ี “ไม่ดี” ได ้ดงันั้น

จากมุมมองของพระเจา้ ไม่เคยมีส่ิงไม่ดีเกิดข้ึนกบัผูเ้ช่ือทั้งหลายเลย 

เราอาจไม่มีค  าตอบวา่ท าไมพระเจา้ถึงยอมใหค้วามทุกขล์ าบากบางอยา่งเกิดข้ึนใน

ชีวติของเรา แต่คริสเตียนทั้งหลายก็แน่ใจไดว้า่ พระเจา้ทรงฤทธ์ิทั้งส้ินและพระองค์
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ทรงทราบถึงส่ิงท่ีพระองคท์  าอยู ่ คร้ังต่อไปท่ีคุณเผชิญความทุกขล์ าบาก จงระลึกถึง

ถอ้ยค าจากอิสยาห์ 43:2 ท่ีพระเจา้ทรงสัญญาวา่: 

“เมื่อเจ้าลุยข้ามน ้า เราจะอยู่กบัเจ้า เมื่อข้ามแม่น ้า น ้าจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ 

เจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า” 

ในช่วงเวลาแห่งความยากล าบาก พระเจา้ทรงสามารถพาผูเ้ช่ือทั้งหลายผา่นพน้

ความล าบากเหล่าน้ีไปได ้ซ่ึงจะท าใหค้วามเช่ือของพวกเขาเติบโตข้ึน เพื่อท่ีพวกเขา

จะใหเ้กียรติแด่พระเจา้และกระท าตามพระประสงคข์องพระองคท่ี์ในชีวิตของตน 

ทุกวนัน้ีหลายคนเขา้อินเตอร์เน็ตได ้ ผมเตือนวา่ จงระวงัใหดี้ เพราะวา่มีค าสอนเท็จ

เยอะแยะไปหมดทางออนไลน์ 

ยกตวัอยา่งเช่น บางคนสอนวา่ถา้คุณเช่ือในพระเจา้ พระองคจ์ะท าใหคุ้ณร ่ ารวยและ

ท าใหคุ้ณเจริญรุ่งเรืองในทุกส่ิงท่ีคุณกระท า คนๆนั้นคือ ครูสอนเทจ็และเขาอาจ

ไม่ใช่คริสเตียนแท ้

ความทุกขเ์ป็นส่วนหน่ึงของชีวติคริสเตียน (ดูใน ฟีลิปปี 1:29) อนัท่ีจริงบุคคลท่ี

ยิง่ใหญ่หลายคนในพระคมัภีร์ก็เผชิญกบัความทุกขล์ าบาก 

1. โยเซฟถูกขายไปเป็นทาสในอียปิตโ์ดยพี่ๆของเขา จากนั้นเขาก็ติดคุกหลายปี

เพราะเขาเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้แทนน าบาป (ปฐมกาล 37-40) 

2. ผูพ้ยากรณ์เยเรมียถู์กขงัคุกเพราะประกาศพระวจนะของพระเจา้ (เยเรมีย ์37-38) 
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3. กษตัริยเ์ฮโรดจบัยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาขงัคุกเพราะประกาศพระวจนะของพระเจา้ 

(มทัธิว 14; มทัธิว 11:2) 

4. เปาโลถูกจบัขงัคุกเพราะประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 16) เขาทนทุกขเ์พราะ

สุขภาพท่ีย  ่าแย ่(2 โครินธ์ 12:7-10) เขายงัเขียนถึงหลายส่ิงท่ีเขาตอ้งเผชิญดว้ยใน

ชีวติของเขาใน 2 โครินธ์ 11:22-33 

5. พระเยซูคริสตท์รงถูกทดลองอยา่งหนกัก่อนพระองคท์รงเร่ิมพระราชกิจของ

พระองค ์(ลูกา 4:1-13) 

อยา่ทอ้ใจเม่ือคนท่ีไม่ใช่คริสเตียนมองดูความทุกขย์ากของคุณและพูดวา่ พระเจา้

ไม่ใช่ของจริงแหงๆ มิฉะนั้นพระองคก์็คงท าใหคุ้ณร ่ ารวยและเจริญรุ่งเรืองไปแลว้   

จงจ าไวว้า่ คนเหล่านั้นก าลงัคิดเหมือนซาตาน พวกเขาไม่ไดก้  าลงัมองดูสถานการณ์

จากมุมมองของพระเจา้ เพราะวา่พวกเขาไม่รู้จกัพระเจา้ 

พระเจา้ตรัสไวใ้นอิสยาห์ 55:8 วา่ “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า 

ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวถิีของเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้” พระเจา้ตรัสวา่วธีิคิดของ

มนุษยไ์ม่ใช่วธีิคิดของพระองค ์

หากพระเจา้ประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผูเ้ช่ือทุกคน ผูค้นก็จะมาเช่ือใน

พระองคเ์พียงเพราะส่ิงดีๆท่ีพระองคท์รงประทาน แต่พระเจา้ทรงอยากใหผู้ค้น

ไวว้างใจในพระลกัษณะของพระองคแ์ละไม่ใช่ในส่ิงท่ีพระองคท์รงท าอะไรหรือ

ใหอ้ะไรแก่เขา 
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ไม่มีใครชอบท่ีจะประสบกบัความยากล าบากและความทุกขใ์นชีวติ แต่พระเจา้ทรง

น าส่ิงเหล่านั้นเขา้มาในชีวติของเราเพื่อท่ีเราจะใหเ้กีรติแด่พระเจา้และกระท าตาม

พระประสงคข์องพระองค์ 

ลองคิดถึงเร่ืองราวต่อไปน้ีและดูวา่มนัปรับใชก้บัชีวติของผูเ้ช่ืออยา่งไร 

ชายคนหน่ึงเฝ้าดูผเีส้ือตัวหน่ึงกระเสือกกระสนท่ีจะโผล่ออกมาจากรังไหม

ของมนั มนัเจาะรูเลก็ๆรูหน่ึง แต่ร่างกายของมันกม็ขีนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะ

ลอดรูนั้นออกมาได้ หลังจากกระเสือกกระสนอยู่พักใหญ่ๆ มนักด็ูเหมือน

หมดแรงและอยู่ น่ิงไม่ขยบั 

จากนั้นชายผู้นีก้ต็ัดสินใจท่ีจะช่วยเจ้าผีเส้ือตัวนั้น เขาผ่ารังไหมออกและ

ปลดปล่อยเจ้าผเีส้ือเป็นอิสระ อย่างไรกต็าม ร่างกายของเจ้าผเีส้ือกบ็วมเป่ง

และปีกของมนักเ็ห่ียวย่น 

ชายผู้นีเ้ฝ้าดูต่อไป โดยหวงัว่าเจ้าผเีส้ือจะกางปีกของมนัและบินจากไป แต่

ไม่มส่ิีงใดเกิดขึน้ เจ้าผีเส้ือไม่สามารถบินได้ 

ชายผู้นีไ้ม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงออกแบบเจ้าผเีส้ือนั้นให้กระเสือกกระสน

ลอดรูเลก็ๆนั้นออกมาเพ่ือท่ีร่างกายของมนัจะได้มรูีปร่างเรียวยาวและเพ่ือ

ท าให้ปีกของมนัแขง็แรงเพ่ือท่ีมนัจะบินได้ 

เหมือนกบัชายผูน้ั้นท่ีปลดปล่อยเจา้ผีเส้ือใหพ้น้จากการกระเสือกกระสนของมนั 

คนมากมายก็คิดวา่พระเจา้ควรเอาความทุกขท์ั้งหมดออกไปจากชีวติของเขา 
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อยา่งไรก็ตาม ถา้พระเจา้ทรงยอมใหผู้เ้ช่ือทั้งหลายประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง พอ

ความยากล าบากต่างๆเขา้มาในชีวติ พวกเขาก็จะไม่มีก าลงัท่ีจะเอาชนะความ

ยากล าบากนั้นได ้ผูเ้ช่ือทั้งหลายก็คงเหมือนกบัเจา้ผเีส้ือตวันั้นท่ีไม่เคยไดบิ้นเลย 

เหมือนกบัท่ีพระเจา้ทรงออกแบบผเีส้ือใหก้ระเสือกกระสนออกจากรังไหมของมนั

เพื่อท่ีมนัจะบินได ้พระเจา้ก็ทรงออกแบบผูเ้ช่ือทั้งหลายใหต้อ้งต่อสู้ด้ินรนในชีวติ

เพื่อท่ีเขาจะมีก าลงัเพื่อท่ีจะใหเ้กียรติแด่พระเจา้และกระท าตามพระประสงคข์อง 

พระเจา้ในชีวิตของเขาไดเ้ช่นกนั 

ความทุกขเ์ป็นส่วนหน่ึงของชีวติคริสเตียน ผมไม่ชอบมนั คุณก็ไม่ชอบมนั แต่เม่ือ

เราต่อสู้ด้ินรนผา่นความยากล าบากต่างๆในชีวติ เราก็เรียนรู้ท่ีจะไวว้างใจใน 

พระลกัษณะของพระเจา้ และไม่ใช่ในส่ิงท่ีพระองคท์รงท าอะไรหรือให้อะไรแก่เรา 

ถา้หากอยากรู้มากกวา่น้ี ก็ส่งขอ้ความมาถึงผม 

Email: jntlange@gmail.com 

Line ID: 0871937157 

Facebook:  www.facebook.com/ThaiBibleStudy 

Dr. Jeffrey Lange 

P.O. Box 130 

Chiang Mai 

50000 

ถา้คุณสนใจในการรู้จกัพระเจา้ เราก็มีคอร์สท่ีมี 32 บทท่ีสั้นๆและน่าสนใจ  คุณ

สามารถเรียนทาง ออนไล ์ออฟไลน์ (ดาวน์โหลด) หรือเรียนทางไปรษณีย ์สมคัรท่ี 
http://www.truthfromafriend.com/bible-study-sign-up/ 

mailto:jntlange@gmail.com
http://www.facebook.com/ThaiBibleStudy
http://www.truthfromafriend.com/bible-study-sign-up/
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