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“เจาอยูทไี่ หน?”
WHERE ARE YOU?
ในอดีตมีเพลงไทยบทหนึ่งทีม่ ีเนื้อรองวา “เธออยูไหน?”… แลวก็มีเสียงตอบวา “ฉันอยูน”ี่ …
ซึ่งเพลงนี้เปนบทเพลงที่แสดงออกถึงความรักของหนุมสาวไดอยางนารักจริงๆ… แตสําหรับผมเมื่อได
ยินเพลงนีแ้ ลวทําใหผมนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรของมนุษยชาติในครั้งเริ่มแรกของโลก
ที่บันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรวา… ในปฐมกาลพระเจาทรงเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง และ
พระองคไดทรงสรางมนุษยเราใหครอบครองโลกใบนี้ ดังนั้นเราจะเห็นวาถึงมนุษยเราจะตัวเล็ก แตเราก็
สามารถที่จะครอบครองอยูเหนือสรรพสิ่งในโลกไดจริง ๆ ซึ่งถาจะพูดถึงพละกําลัง เราก็สูชางไมได...
ถาจะพูดถึงเขีย้ วเล็บ เราก็สูเสือสิงหไมได... หรือถาจะพูดถึงการดําน้าํ เราก็สูปลาไมได แตมนุษยเราก็
สามารถที่จะเอาชนะพวกมันและสามารถศึกษาถึงชีวิตของสัตวแตละชนิดรวมไปถึงธรรมชาติทุกสิ่งที่
อยูรอบตัวเรา นั่นแสดงใหเห็นวา สิ่งที่พระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไวนนั้ เปนเรื่องจริงอยางแนนอน...
และในเมื่อพระเจาทรงเปนผูสรางชีวิตของมนุษย ดังนั้นมนุษยเราจึงจําเปนที่จะตองใหพระองคเปน
ผูดูแลและปกครองชีวิตของเขา ทั้งยังตองทําตามกฎเกณฑที่พระองคทรงกําหนดให มนุษยจึงจะ
สามารถดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตพระองคก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจวาจะ
เชื่อฟงพระองคหรือไม ซึ่งพระองคก็ไดบอกมนุษยอยางชัดเจนวา ถาหากมนุษยไมเชื่อฟงพระองค เขาก็
จะตองพบกับความตายอยางแนนอน... และเรื่องนาเศราใจก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั่น
ก็คือ มนุษยคูแรกที่ชื่อวาอาดัมกับเอวาไดตัดสินใจทีจ่ ะฝาฝนคําสั่งของพระเจา โดยไปกินผลไมที่
พระองคทรงหามตั้งแตนั้นมาความบาปก็ไดเกิดขึ้นและเปนเหตุที่ทําใหมนุษยตองเผชิญกับปญหาและ
ความทุกขยากตาง ๆ และความบาปยังไดสบื ทอดมาถึงมนุษยเราทุกคน เพราะเราจะเห็นวามนุษยทกุ คน
ตางก็ดําเนินตามบรรพบุรุษคูแรกของเรานั่นก็คือ เราไดใชอิสระในการตัดสินใจในทางที่ผิด ไมยอมเชื่อ
ฟงพระเจา แตอยากทําตามใจปรารถนาของตนเองจึงทําใหหลายครั้งเราตัดสินใจทําหลายสิ่งหลายอยาง
ที่ผิดบาป ทั้ง ๆ ที่รูวาสิ่งเหลานั้นไมสมควรทํา เชน เรารูวาโกหกไมดี แตเราก็พดู โกหก... เรารูวาโลภไม
ดี แตเราก็โลภ... เรารูวาอิจฉาไมดี แตใจเราก็อิจฉา...เรารูวานินทาไมดี เราก็ชอบนินทา... เรารูวาดื่มเหลา
ไมดี แตเราก็ยงั ดื่ม... เรารูวาทําใหพอแมเสียใจไมดี เถียงพอแมไมดี แตเราก็ทํา... และยังมีการกระทําอีก
หลายอยางที่เรารูวาไมดี แตเราก็ทําอยูเสมอๆ ซึ่งเมื่อมนุษยทําบาป ก็ตอ งไดรับการลงโทษเหมือนกับคน
ที่ทําผิดกฎหมาย ก็สมควรตองไดรับโทษตามกฎหมายบานเมือง เชนเดียวกัน... พระเจาไดทรงกําหนด
ไววา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ซึ่งความตายในที่นี้ไมเพียงแตเปนการตายฝาย
รางกายเทานัน้ แตจิตวิญญาณยังตองไปรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน
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อีกดวย และในที่สุดก็ตองรับความทุกขทรมานในนรกตลอดไป... แทจริงแลวพระเจาไมอยากใหมนุษย
ตองรับโทษในนรกเลย เพราะพระองคทรงรักมนุษยที่พระองคทรงสรางขึ้นมา แตเพราะมนุษยตัดสินใจ
ที่จะทําบาปเอง จึงทําใหตองรับโทษเชนนัน้ และเราจะเห็นวาเมื่อมนุษยเราทําความผิดบาป เขาจะรูสึก
กลัว และลึก ๆ ในใจของเขาจะรูสึกวาเขาตองรับผิดชอบตอความบาปที่ไดกระทํา จึงพยายามหาทางที่
จะทําใหบาปของตนเองหมดไป แตพระเจาทรงทราบวามนุษยไมสามารถชวยตนเองใหพนบาปไดเลย
พระองคจึงไดประทานหนทางในการรอดจากบาปใหแกมนุษย โดยทรงกําหนดวา มีทางเดียวที่มนุษย
จะพนจากบาปได นั่นก็คือ จะตองมีผูหนึง่ มาตายแทนเพื่อรับโทษบาปแทนเขา และผูที่จะมาตายแทนได
นั้นจะตองเปนผูที่ไมมีบาปเลย ซึ่งพระเจาทรงทราบดีวา ไมมีมนุษยคนใดสามารถตายเพื่อรับโทษบาป
แทนผูอื่นได เพราะมนุษยทกุ คนตางก็มีบาปและตองรับโทษของตนเองอยูแลว ดังนัน้ ดวยความรักที่มี
ตอมนุษย เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมาบังเกิดในโลกเพือ่ รับสภาพเนื้อหนังซึ่งมีรางกายแบบเดียวกับมนุษย ก็เพื่อที่จะใชรางกาย
ของพระองครับโทษบาปแทนมนุษย ในขณะที่พระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้ พระองคไมทํา
บาปเลย พระองคจึงไมสมควรตองรับโทษ แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ก็
เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ พระองคจงึ ทรงเปนผูที่ชวยมนุษยใหรอดจากบาปไดอยาง
แทจริง...

เมื่อมนุษยลมลงในความบาปพระเจาทรงกระทําอยางไรแกมนุษย?
หลังจากที่มนุษยคูแรกลมลงในบาปโดยการฝาฝนคําสั่งของพระเจาแลว ทั้งสองก็เกิดความกลัว
จึงไดหลบไปซอนตัวอยูใ นหมูตนไมในสวนนัน้ เพื่อใหพนจากพระพักตรของพระเจา พระเจาจึงไดทรง
เรียกชายคนนัน้ และตรัสถามเขาวา... “เจาอยูที่ไหน?” (ปฐมกาล 3:9) ซึ่งคําตรัสนี้ไดบอกถึงความจริง
แกมนุษยเรา 3 ประการดังนี้...

1. ความบาปทําใหมนุษยเราถูกแยกออกจากพระเจา
แทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยเพื่อใหมนุษยมีสัมพันธภาพกับพระองคเหมือนพอกับลูก
แตเมื่อมนุษยเราไดลมลงในบาป มนุษยกถ็ ูกตัดขาดจากพระเจาทันที... และเพราะเหตุที่พระเจาทรงเปน
แหลงชีวิต ดังนั้นเมื่อมนุษยถูกขัดขาดจากแหลงชีวิต เขาก็จะไมมีชีวิตอีกตอไป เวลานี้มนุษยเราทุกคน
เหมือนกับกิ่งไมที่ถูกหักออกจากตน (อิสยาห 64:6) ดังนั้นชีวติ ของเขาจึงคอย ๆ เหีย่ วแหงลง ไมวาจะ
เปนดานรางกายหรือจิตวิญญาณ บางคนก็พยายามที่จะเอากิ่งไมนนั้ ไปแชในแกวน้าํ หรืออางน้ํา (คือการ
ทําดีหรือการทําตามหลักศีลธรรม) ซึ่งดูเหมือนมันอาจจะสดชื่นไปไดสักพักแตปลายทางหรือจุดจบก็
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ตองแหงตายเหมือนกันกับกิ่งไมที่ไมไดแชในน้ํา... และเมื่อกิ่งไมแหงสนิทแลว สิ่งเดียวที่สามารถทําได
ก็คือ ใชเปนฟนสําหรับเผาไฟเทานั้น ซึ่งก็คือการพินาศในบึงไฟนรกนัน่ เอง...

2. พระเจาทรงใหโอกาสแกมนุษย
คําตรัสของพระเจาทีว่ า... “เจาอยูที่ไหน?” นั้นไมใชพระองคจะไมทราบวามนุษยนนั้ อยูที่ไหน
... แทจริงแลวพระองคทรงทราบดีวามนุษยอยูที่ใด แตการถามของพระองคนั้นก็เพื่อเปนการบอกมนุษย
วามนุษยเรานัน้ ไดอยูใ นที่ที่เราไมควรจะอยู
แทจริงแลวพระเจาทรงใหเราอยูใ นความสวางซึง่ ก็คือ
พระองคปรารถนาใหมนุษยเรามีการกระทําที่ถูกตองและดีงาม โดยไมมีอะไรที่จะตองปดบังหรือซอน
เรนแตเวลานีพ้ วกเราทุกคนกําลังอยูในความมืด เพราะมนุษยไดกระทําความผิดบาปหลายอยางซึ่งเขาคิด
วาสามารถซอนความบาปเหลานั้นจากพระเจาได เราจะสังเกตเห็นวาเมือ่ มนุษยเราทําความผิดความบาป
เราก็มักจะเก็บซอนความบาปนั้นไวในใจ ไมอยากใหคนอื่นรูวาเรามีความบาปอะไรบาง แตพระเจาทรง
ทราบ เพราะพระองคทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความผิดบาปทุกอยางที่อยูในจิตใจของมนุษย แทจริง
แลวพระเจาทรงมีสิทธิ์ที่จะพิพากษาความบาปของมนุษยไดทนั ที เพือ่ ที่จะลากคอมนุษยออกมาลงโทษ
แตพระองคไมไดทําเชนนั้น เพราะการที่พระองคตรัสถามมนุษยวา “เจาอยูที่ไหน?” เปนการชี้ใหเห็นวา
พระเจาทรงมีความรักและเมตตาตอมนุษย... พระองคยงั ทรงใหโอกาสแกเขาที่จะตัง้ ตนใหม... พระองค
ยังทราบดีวาจิตใจของเขาเปนอยางไร?... มีอะไรซอนอยูบาง?... ขอเพียงแตเขายอมกาวออกมาจากที่
ซอน แลวยอมรับผิดตอพระองค พระองคก็ที่จะทรงยกโทษใหอยางแนนอน... ทานทราบไหมวาตราบ
ใดที่เซลลในกิง่ ไมที่ถูกหักออกยังไมตายสนิท มันก็ยังมีหวังที่จะกลับไปชําติดกับตนซึ่งเปนแหลงชีวิต
มันและสามารถกลับมามีชีวิตไดอีกครั้งหนึ่ง แตถาเมื่อไหรที่เซลลทุกเซลลตายสนิทแลว ตอใหคนชํา
เกงขนาดไหนก็หมดปญญา เชนเดียวกัน...ตราบใดที่มนุษยคนนั้นยังมีลมหายใจอยู เขาก็มีโอกาสที่จะ
กลับมาหาพระเจา และรับการอภัยโทษจากพระองค แตถาหมดลมหายใจเมื่อไหรกห็ มดโอกาส เมื่อนั้น
... เมื่อเปนเชนนี้ ทานจะรอชาอยูทําไม?... รีบหันกลับมาหาพระเจา และทูลขอความชวยเหลือจาก
พระองคเถิด...

3. มนุษยมีอสิ ระในการเลือก
คําตรัสที่วา... “เจาอยูที่ไหน?” ของพระเจานัน้ กําลังบอกเราวาพระเจาไมบังคับมนุษย ถึงแม
พระองคจะทรงบังคับไดก็ตาม แตพระองคทรงใหอิสระแกมนุษย วาเขาจะใชอิสระในการเลือกของเขา
อยางไร? จะกาวออกมารับความรอดจากองคพระเยซูคริสตที่พระเจาทรงจัดเตรียมใหแกเขา หรือจะปด
ซอนความผิดบาปของตนอีกตอไป การตัดสินเปนของเขา
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ผูอานที่รัก... วันนีเ้ ราทุกคนตางก็ทําบาป และกําลังมุงตรงไปสูบังลังกพิพากษาของพระเจา แต
กอนวันนั้นจะมาถึง พระเยซูคริสตไดเขามาในโลก และบอกพวกเราวา “เราสามารถรับโทษบาปแทน
ทานได ทานตองการไหม?”... การตัดสินใจเปนของเรา ถาเราไมตองการความชวยเหลือจากพระองค
เราก็ตองรับโทษตามการกระทําของเราเอง แตถาเราตองการ พระเยซูคริสตก็จะเอาความผิดบาปของเรา
มาวางไวบนกระกายของพระองค ที่ไมกางเขน จึงเปนที่ที่พระเยซูคริสตไดทรงจายหนีบาปแทนเรา
ใหกับการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจา เพื่อเราจะไมตองรับโทษบาปอีกตอไป แตพระองคจะทรง
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกเรา เพื่อเราจะสามารถอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป เวลานี้พระเจายังคง
ตรัสถามประโยคนี้ในจิตใจของมนุษยทกุ คนวา... “เจาอยูที่ไหน?”... ทานไดยินไหมครับ?... พระองค
ทรงใหโอกาสแกทาน พระองคทรงทราบวาทานมีความผิดบาปมากมายซอนอยูในชีวิต อยาเก็บซอน
ความผิดบาปอีกตอไปเลยครับ! รีบตัดสินใจที่จะกาวออกมา ยอมสารภาพความผิดบาปของทานตอพระ
เจา และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสตเดี๋ยวนีเ้ ถิด กอนที่จะสายเกินไป พระองคยินดีทจี่ ะรับ
โทษความผิดบาปแทนทานอยางแนนอน...
ถาทานปรารถนาที่จะตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อใหพระองคเปนผูชวยทานใหรอดจากความผิด
บาป ขอใหทานอยารอชาที่จะอธิษฐานตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค
แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองคและทําความผิดบาปมากมาย
แตในวันนี้ขาพระองคขอขอบคุณ
พระองคที่ไดทรงโปรดประทานพระเยซูคริสตเพื่อมารับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขนขอพระองค
ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด... ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป
ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงตามขางตนแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวาพระเจาไดทรงยก
โทษความผิดบาปใหแกทานแลวอยางสิ้นเชิง ดังนั้นทานจึงรอดพนจากการพิพากษาโทษอยางแนนอน
และบัดนีพ้ ระเจาจะทรงดูแลชีวิตของทาน และจะทรงประทานกําลังใหแกทานทีจ่ ะดําเนินชีวิตในโลกนี้
อยางถูกตองตอไป ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูข อง
ทานใหชดั เจน แลวสงไปตามที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ....
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