เผชิญหนากับปญหา 6 ประการ ที่มนุษยกาํ ลังแสวงหาคําตอบ
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คําตอบของชีวิต
ถาเราสังเกตความเปนไปของโลก เราก็จะพบวามนุษยเราในยุคปจจุบนั นี้มีความสะดวกสบาย
มากกวาคนในอดีตหรือแมแตกษัตริยใ นอดีตเสียอีก... เพราะในยุคปจจุบันหรือยุคโลกาภิวัฒนนี้ มนุษย
เราชางสะดวกและสุขสบายอยางที่คนในอดีตเทียบไมไดเลยจริง ๆ คนในอดีตนั้นเมื่อจะติดตอสือ่ สาร
หรือเดินทางไปมาหาสูกันก็จะตองใชเวลาเปนวัน ๆ เปนเดือน ๆ หรือเปนป ๆ แตในปจจุบนั นี้ทงั้ ๆ ที่
ระยะทางก็ไกลเทาเดิม แตมนุษยเราสามารถติดตอและไปมาหาสูกันไดรวดเร็วกวาหลายเทา และเราจะ
เห็นวา โลกในทุกวันนี้มีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตของมนุษยเราหรือสิ่งที่ใหความบันเทิง
ครบทุกรูปแบบและหลากหลาย
จนบางครั้งทําใหเราไมรูวาจะเลือกใชสิ่งไหนหรือเลือกเสพความ
บันเทิงแบบไหนดีเพราะมันมีใหเราเลือกอยูอยางมากมาย
จากขางตนทีก่ ลาวมานี้ ดูเหมือนวามนุษยเราควรจะมาถึงจุดที่มีความสุขที่สุด แตจริง ๆ แลว
มนุษยเรามีความสุขหรือ? ถามนุษยเรามีความสุขจริง ทําไมมนุษยเรายังมีน้ําตาแหงความโศกเศรา? ถา
มนุษยเรามีความสุขจริงทําไมจิตใจสวนลึกของมนุษยเราทุกคนยังคงเรียกรองโหยหาคําตอบและ
ความหมายที่แทจริงของการมีชีวิตอยูใ นโลกนี้?.. ถามนุษยเรามีความสุขจริง เพราะเหตุไรเราจึงไมพอใจ
กับสภาพที่เราเปนอยูในทุกวันนี้? คําตอบก็คือเพราะพระเจาทรงสรางมนุษยใหแตกตางจากสิ่งมีชีวติ อื่น
ๆ พระองคทรงใหมนุษยเรามีสติปญญา มีนโนธรรม และที่สําคัญก็คือทรงใหมนุษยมีจิตวิญญาณก็เพื่อ
มนุษยจะสามารถติดตอสัมพันธกับพระองคได ถาจะใหเห็นภาพชัดเราก็ตองเทียบใหเห็นความแตกตาง
ระหวางมนุษยกับสัตว... ซึ่งถาเราสังเกตดูชีวิตของสัตวเราจะเห็นวาเมื่อสัตวมันกินอิ่มมันก็พอใจแลว
แตมนุษยเราไมใชเชนนัน้ ถึงแมเราจะอิ่มทางรางกายแลว แตเรายังตองการมากกวานัน้ นั่นก็คือ “ความ
อิ่มใจ” ซึ่งโลกของวัตถุไมสามารถที่จะทําใหจิตใจของมนุษยอิ่มใจไดเลย... แลววิธีใดละที่จะสามารถ
ชวยมนุษยเราใหอิ่มใจได?
นักประวัติศาสตรทานหนึ่งกลาววา “ถาเรามองดูสังคมมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ เราจะ
เห็นวามีปญหา 6 ประการที่ไมเคยหายไปจากสังคมของมนุษยเราเลย” ซึ่งคํากลาวนี้เปนความจริง และ
ไมวายุคไหน สมัยไหน ปญหาทั้ง 6 ประการนี้ก็ไมสามารถที่จะแกไขดวยโลกของวัตถุหรือสติปญญา
ของมนุษยคนหนึ่งคนใดไดเลย... ใหเรามาดูกันวาปญหา 6 ประการนี้คอื อะไร

1. ความวิตกกังวล
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ มนุษยไมสามารถขจัดความรูสึกลึก ๆ นี้ไดเลย เพราะมนุษยเรา
ไมรูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นในแตละวันหรือในภายภาคหนา ซึ่งแตละคนก็มีเรื่องที่ตองกังวลแตกตางกันไป
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... คุณพอคุณแมบางคนก็กังวลวาลูกชายหรือลูกสาวของตนจะเปนอยางไรบางในอนาคต? พอคาแมคาก็
กังวลวาการคาของตนจะเปนอยางไร? และอีกมากมายที่เปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยเราตองมีความวิตก
กังวล ซึ่งบางคนก็ยอมเสียเงินเล็ก ๆ นอย ๆ ไปหาหมอดูดวง เพื่อจะไดรับความสบายใจขึ้นมาหนอย
(ทางวิชาแพทย เรียกอาชีพหมอดูดวงวา “นักจิตวิทยาราคาถูก”)

2. ความเหงา
ไมนาเชื่อเลยวา สังคมหรือบานเมืองที่เจริญขึ้นและทามกลางผูคนมากมาย แตมนุษยเราก็ยังเกิด
ความเหงาไดซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องจริงที่พวกเราปฏิเสธไมไดเลย คนทีท่ ํางานอยูทามกลางเมืองใหญและ
รายลอมไปดวยผูคนทุกวันคืน ก็ยังคงรูสึกความเหงาในชีวิต แมกระทัง่ คนเฒาคนแกตามชนบทหรือเด็ก
จํานวนไมนอยก็ยังรูสึกความเหงา เพราะถูกทอดทิ้ง

3. ความเหน็ดเหนื่อย
คนเราเกิดมาก็ตองตอสูดิ้นรน ทํางานเหน็ดเหนื่อยกันทัง้ นั้น แตบางทีไมเพียงแตเราตองเหนื่อย
ทางกายเทานัน้ มีบางครั้งที่รางกายของเราก็แข็งแรง แตเรารูสึกไมอยากจะทําอะไรทั้งสิ้น คนไทยเรา
เรียกวา “เหนื่อยอกเหนื่อยใจ”

4. ความวางเปลาของจิตใจ
เราจะเห็นวาสังคมมนุษยเราในปจจุบนั นี้ มีอัตราการฆาตัวตายสูงกวาคนในอดีตหลายเทา ซึ่ง
คนเหลานี้สวนมากก็ไมใชคนยากจน แตมกั เปนคนเหลานั้นที่ร่ํารวยทางวัตถุ นี่ไมใชเปนขอพิสูจนอยาง
ชัดเจนหรือวา “วัตถุนั้นไมสามารถใหความอิ่มใจแกชีวิตของมนุษยเราไดเลย”

5 ความบาป
สิ่งนี้เปนสิ่งที่ไมเคยขาดหายไปจากประวัติศาสตรของมนุษยชาติเลย พระคริสตธรรมคัมภีรได
กลาวไววา “มนุษยทกุ คนลวนเปนคนบาปทั้งสิ้น” (โรม 3:23) นี่คือสภาพความเปนจริงของมนุษยเราทุก
คน มีผูหนึ่งกลาวไววา “ไมมีใครยอมรับวาตัวเองเปนคนผิดบาปจนกวาเขาพยายามอยางยิ่งยวดทีจ่ ะเปน
คนดี” มนุษยเราทุกยุคทุกสมัยตางพยายามที่จะตอสูกับความบาปแตก็ไมสามารถที่จะเอาชนะมันได
และความผิดบาปของมนุษยเรานั้นยิ่งมาก็ยงิ่ ทวีความรุนแรง มีความบาปหลายอยางที่สังคมของมนุษย
ในอดีตเกลียดชัง แตในสังคมปจจุบัน มนุษยเราเริ่มทําใหความบาปเหลานี้กลายเปนสิ่งที่ถูกตองหรือ
เห็นเปนเรื่องปกติ ยิ่งมนุษยเจริญดานวัตถุมากเทาไหร ศีลธรรมก็ยิ่งตกต่ํามากขึ้นเทานั้น นัน่ ก็เพราะวา
มนุษยเรายิ่งมายิ่งเนนแตสิ่งทีอ่ ยูภายนอก คือทําอยางไรใหตัวเองดูสวย ดูดี ดูเทห หรือไมก็พยายามหา
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สิ่งตาง ๆ มาทําใหตวั เองดูหรู ดูมีระดับแตไมคอยไดเนนจิตใจที่อยูภ ายใจ จึงไมนาแปลกใจเลยที่สังคม
ของมนุษยเรายิ่งมาก็ยิ่งแยลงทุกขณะ

6. ความตาย
นี่เปนสิ่งที่มนุษยเราไมอยากเผชิญมากที่สุด แตกไ็ มมีใครหลีกเลี่ยงได ไมวาจะเปนคนรวยหรือ
จน ก็ตองตาย ไมวาจะเปนคนชาติไหน ๆ ก็ตาม สุดทายก็ตองตายเชนกัน และที่ปฏิเสธไมไดก็คือ มนุษย
เราทุกคนตางก็กลัวตาย เพราะไมรูวาตายแลวจะตองไปพบกับอะไร?
เมื่อเราดูทั้ง 6 ประการขางตนนี้แลว เราก็ตองยอมรับวา นี่เปนสภาพความเปนจริงที่มนุษยเรา
ตองเผชิญ แตเราก็ไมสามารถหาคําตอบของปญหาเหลานี้ไดเลย

ที่มาแหงปญหาของมนุษย
ดังที่กลาวมาขางตนแลววามนุษยนั้นไมไดเกิดขึ้นเองแตพระเจาเปนผูสรางขึ้นมา ซึ่งพระองคก็
ไดบอกมนุษยอยางชัดเจนวา ถามนุษยจะมีชีวิตที่มีความสุข เขาก็จะตองมีความสัมพันธกับพระองคและ
เชื่อฟงพระองคเทานั้น แตนา เศราใจที่มนุษยไมไดเชื่อฟงคําตรัสของพระองค ทั้งยังไดปฏิเสธพระองคผู
ทรงสรางเขา มนุษยจึงตองตกอยูในความผิดบาปและพายแพตอความบาปเรื่อยมา นี่จึงเปนสาเหตุที่ทํา
ใหมนุษยเราตองพบกับความทุกข พบกับปญหาตาง ๆ พบกับความสิน้ หวังในชีวิตและตองพบกับความ
ตาย ยิ่งกวานัน้ ก็คือหลังจากที่มนุษยจากโลกนี้ไปแลว เขาจะตองเผชิญหนากับการพิพากษาจากพระเจา
ผูยิ่งใหญสูงสุด และผลสุดทายก็ตองรับการลงโทษตามการกระทําของตนเอง

ที่มาแหงคําตอบของชีวติ
ผูอานที่รัก... แทจริงแลวพระเจาไมปรารถนาใหมนุษยทพี่ ระองคทรงสรางขึ้นมานั้นตองอยูใน
สภาพเชนนีเ้ ลย พระองคทรงทราบวา เมื่อมนุษยขาดความสัมพันธกับพระองคแลว มนุษยจะไมสามารถ
พบกับคําตอบของชีวิตและพบกับความสุขที่แทจริง และที่สําคัญก็คือ มนุษยไมสามารถหาวิธีใด ๆ มา
ทําใหตนเองพนจากบาปได ดังนัน้ พระองคไดทรงจัดเตรียมทางรอดจากบาปใหแกมนุษย โดยทรงให
พระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2000 ป
ที่แลว พระเยซูคริสตมาเพื่อเปนผูชวยเหลือมนุษยใหพน จากความผิดบาปของเขา โดยพระองคทรงยอม
ตายบนไมกางเขนรับโทษความผิดบาปแทนมนุษยเพื่อมนุษยจะไดไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระ
เจาแตจะไดอยูบ นสวรรคกับพระองคตลอดไป พระเยซูคริสตทรงสัญญากับผูที่เชื่อวางใจในพระองควา
“เรามาเพื่อนําทานกลับมาหาพระเจาผูสรางทาน... เราจะรับโทษบาปแทนทาน และจะประทานชีวิต
นิรันดรใหแกทาน เราบอกทานวาอยากระวนกระวายเลยเพราะเราจะดูแลชีวิตของทาน เราจะเปนเพื่อน
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ของทานเราจะไมทอดทิ้งทาน เราจะใหทานหายเหนื่อย และจะใหทานอิ่มใจ” และนับตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันนี้มีคนนับหลายรอยหลายพันลานคนทั่วโลกที่ยอมมาหาพระองคตางก็ไดเปนพยานวา สิ่งที่
พระองคตรัสนั้นลวนแตเปนความจริงทั้งสิ้น ไมวาเรื่องของพระองคไปที่ไหนสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึน้ ที่นนั่
และปญหาทั้ง 6 ประการขางตนก็ไดรับการแกไขในชีวติ ของคนเหลานัน้ ที่ยอมเชื่อพึ่งในพระองค
ผูอานที่รัก ขอใหทานทราบเถิดวา พระเยซูคริสตทรงรักทาน พระองคทรงยอมถูกตรึงบนไม
กางเขนก็เพื่อทาน ทานอยากจะหลุดพนจากความผิดบาปหรือ? พระเยซูคริสตทรงยกโทษความผิดบาป
ใหแกทานได ทานกําลังเผชิญความทุกขหรือ? พระเยซูคริสตทรงชวยทานได ทานหมดหวังในชีวิต
หรือ? พระเยซูคริสตทรงใหความหวังแกทานได ขอเชิญทานมาหาพระเยซูคริสต แลวทานจะไดพบกับ
คําตอบที่แทจริงของชีวิต
ถาทานปรารถนาที่จะหันกลับมาหาพระเจาและรับการอภัยโทษบาปจากพระองคแลว ขอให
ทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา.. ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขาพระองคไมอยากรับการ
ลงโทษบาปเลย เวลานี้ขาพระองคขอพึ่งในพระเยซูคริสต ขอพระองคทรงอภัยโทษความผิดบาปใหแก
ขาพระองคดวย ขอบคุณพระองคที่ทรงรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขนแลว ขออธิษฐานใน
พระนามของพระเยซูคริสต อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดว ยความจริงใจ ก็ขอใหมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว ตอแตนไี้ ปพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทาน และประทานสันติสุขที่แทจริงใหแก
ทาน ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนบนปกหลัง
แลวสงไปยังทีอ่ ยูดานขางในใบตัดสินใจ

5

จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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