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เมื่อฉันทําผิดพลาดไปมีใครเขาใจฉันบาง?
ฉันติดโรคเอดสแลว...มีใครเขาใจฉันบาง?
ฉันเสียตัวใหกบั เพื่อนผูชายแลว...มีใครเขาใจฉันบาง?
ผมไดทําผิดเรื่องเพศกับผูหญิงที่ไมใชภรรยาของผม...มีใครเขาใจผมบาง?
ฉันกําลังติดเหลา...ติดการพนัน...ติดยาเสพติด...และพยายามที่จะเลิก แตฉันก็เลิกไมได...มีใคร
เขาใจฉันบาง?
ฉันมีอาชีพขายบริการ...มีใครเขาใจฉันบาง?
ฉันไมอยากเปนคนที่รักในเพศเดียวกัน... มีใครเขาใจฉันบาง?
ฉันไมอยากทําผิดเลย แตฉันก็ผิดพลาดไปแลว มีใครเขาใจฉันบาง?
ฉันอยากเริ่มตนชีวิตใหมอีกครั้ง... มีใครไหมที่เขาใจและหวงใย และเปนผูที่สามารถชวยฉันได
...?
ผูอานที่รัก ในโลกนี้ไมมีใครเลยที่ไมเคยทําผิดและไมมีใครอยากทําในสิ่งที่ไมดี... แตบางครั้ง
เพราะสถานกาณบางอยางหรือความออนแอของจิตใจ หรือคานิยมที่ผิด ๆ ของสังคม มันชักจูงมนุษยเรา
ใหหลงไปกระทําผิด... มีผูหนึ่งกลาววา... เวลาที่มนุษยเราทุกคนทําผิด อยางนอยทีจ่ ะมีครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่เราคิดอยากจะเลิกทําในสิ่งเหลานั้น และอยากตั้งตนใหม... เมื่อเราทําผิด สวนลึกในจิตใจของเราจะมี
ความอายและเกิดความกลัว แตบางครั้งเราก็แสดงออกโดยไมสนใจสังคมรอบขาง... หรือบางครั้งเราก็
เก็บซอนความผิดนั้นไวแลวทําตัวใหเหมือนกับวาไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเรากลัวคนอื่นจะไมยอมรับ
เราหรือมองเห็นวาเราเปนคนไมดี... แตถึงภายนอกของคนเราจะแสดงออกอยางไรก็ตามภายในใจของ
เราก็ยังสับสน มีความรูสึกกลัว รูสึกผิด และลึก ๆ ในใจของเราก็ปรารถนาที่อยากใหมใี ครสักคนที่
เขาใจในตัวเราวา “ฉันไมอยากเปนเชนนี!้ ... ฉันกําลังตอสูดิ้นรนอยู” ... เมื่อเราทําผิด เราอยากจะบอก
ใครสักคนใหเขาใจ เราอยากไดรับการยกโทษเพื่อจะแกตัวใหม แตหลายครั้งที่เราก็ไมกลา เพราะเรา
กลัววาคนอื่นจะตําหนิเราดูถูกเรา หรือกลัววาเขาจะซ้ําเติมเรา ปฏิเสธเรา ดังนั้นเราจึงไมกลาเปดเผย
หรือไมกลายอมรับความผิดตอผูอื่น แตเราก็อยากจะหาใครสักคนที่เขาใจสวนลึกภายใจจิตใจของเรา
เปนคนที่ไมปฏิเสธ แตยอมรับเรา เปคนที่รักเราอยางจริงใจ เปนคนที่เราไวใจได และสามารถที่จะให
กําลังใจหรือใหโอกาสแกเราในการตั้งตนชีวิตใหม มีใครสักคนไหมทีเ่ ปนเชนนี้?
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ผูที่ฉันรอคอย
แทจริงแลวมนุษยเราทุกคนลวนปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่ดีทั้งสิ้น ถาเราลองถามเด็กประถมวา
“โตขึ้นหนูจะเปนคนดีไหม?”... “ผมจะเปนคนดีครับ!”... “หนูจะเปนคนดีคะ!”... “โตขึ้นหนูจะเปนคน
ติดเหลา ติดการพนัน ติดยาเสพติดไหม?”... “ไมครับ!”... “ไมคะ!”... คงไมมีเด็กคนไหนอยากเปนคนไม
ดีแน ๆ แตทําไมคนเราเมื่อโตขึ้น เรามักจะทําในสิ่งที่ผิดบาปเสมอ ๆ ทั้ง ๆ ที่รูวาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งไมดี
และไมสมควรทํา
นั่นก็เพราะวามนุษยเราใชอิสระในการตัดสินใจที่พระเจาทรงประทานใหแกเขา
ในทางที่ผิด... ทานทราบหรือไมวามนุษยเรานั้นไมไดเกิดขึ้นเอง แตมาจากการทรงสรางของพระเจาซึ่ง
พระเจาไดทรงสรางมนุษยขนึ้ มาอยางดีเยีย่ ม และพระองคไดบอกมนุษยวา เขาจะตองทําตามกฎเกณฑ
ของพระองค และตองใหพระองคเปนผูนําทางชีวิต เพื่อจะไดอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตพระองคก็
ทรงใหมนุษยมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจเอง ดังนัน้ เราจึงเห็นวา มนุษยสามารถเลือกที่จะทําสิ่งที่ดี
ก็ไดหรือเลือกที่จะทําสิ่งที่ชวั่ ก็ได แตนาเศราใจที่มนุษยเรากลับเลือกที่จะทําตามใจของตัวเอง เรา
ปฏิเสธพระเจาและไมยอมเชือ่ ฟงพระองค จึงทําใหเราทําหลายสิ่งหลายอยางที่ผิดบาป และบางคน
ถึงกับดําเนินชีวิตที่ผิดพลาด นั่นก็เปนเพราะเขาไมยอมใหพระเจาเปนผูนําทางชีวิตของเขานั่นเอง...เมื่อ
เปนเชนนี้ชวี ิตของมนุษยจึงตองเผชิญกับความทุกขยากลําบาก ทั้งยังตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย
ซึ่งความบาปนี่เองที่ทําใหมนุษยตองพบกับความตาย และหลังจากนัน้ จิตวิญญาณของเขายังตองไปรับ
การพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีกดวย ในที่สุดก็ตองอยูในนรกเปนนิจนิ
รันดร แตดวยความรักของพระเจาที่มีตอมนุษยทพี่ ระองคทรงสราง พระองคไมอยากใหมนุษยตอ งตก
อยูในนรกเลย แตเพราะเหตุที่มนุษยเราตัดสินใจที่จะทําบาปเอง จึงตองรับโทษเชนนั้น ดังนัน้ พระองค
จึงอยากทีจ่ ะชวยมนุษยใหพน โทษเพื่อจะไมตองทนทุกขในนรก เพราะเหตุนี้พระองคจึงทรงใหพระเยซู
คริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่
แลว เพื่อใหพระเยซูเปนผูรับการลงโทษบาปแทนมวลมนุษยบนไมกางเขน (ซึง่ ประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติก็ไดบันทึกวาชายที่ชื่อพระเยซูคริสตมีอยูจริง)...

พระเยซูคริสตทรงเขามาในโลกนี้เพื่ออะไร?...
ถามนุษยเราไมเคยทําผิด...
พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา
ถามนุษยเรามีกําลังในการตอสูกับความบาป...
พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา
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ถามนุษยเราสามารถชวยตนเองใหพน จากความผิดบาปได... พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา
ถามนุษยเราสามารถนําทางชีวิตของตนเองไปในทางทีด่ ไี ด...พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา
ถามนุษยเราสามารถหาคนที่รักและเขาใจเราไดอยางแทจริง...พระเยซูคริสตก็ไมจําเปนตองมา
แตเพราะเหตุนี้มนุษยเราไมสามารถเปนอยางนั้นได ดังนั้นพระเยซูคริสตจึงตองมาชวยเหลือ
มนุษย...
ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวา ในขณะที่พระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูใ นโลกนี้ พระองค
ทรงรับสภาพเปนมนุษยเหมือนอยางเราทุกประการ แตพระองคไมเคยทําผิดทําบาปแมแตนอย ดังนั้น
พระองคจึงไมสมควรตองรับโทษเลยแตทพี่ ระองคทรงยอมเชนนี้ก็เพราะรักเรา พระองคทรงทราบวา
มนุษยไมมีกําลังที่จะตอสูและเอาชนะความผิดบาปทั้งยังไมสามารถที่จะชวยตนเองใหพนจากบาปได
เลย ดังนัน้ มนุษยจะตองรับโทษบาปอยางแนนอน โดยเหตุนี้พระองคจึงยอมถูกตรึงและสิ้นพระชนมบน
ไมกางเขนเพื่อเปนการรับโทษความผิดบาปแทนมนุษย และหลังจากที่พระองคทรงสิ้นพระชนมแลว
ในวันที่ 3 พระองคก็ทรงเปนขึ้นมาจากความตาย แลวเสด็จขึ้นสูสวรรค นั่นแสดงใหเห็นวาพระองคทรง
มีอํานาจเหนือความบาปและความตาย
ดังนั้นพระองคจึงสามารถชวยมนุษยเราใหพน จากอํานาจ
เหลานั้นดวยเชนเดียวกัน นอกจากนัน้ พระองคยังจะทรงประทานกําลังแกเราในการตอสูกับบาปและ
สามารถเอาชนะความผิดบาปไดอีกดวย...
ผูอานที่รัก... มีใครบางที่ไมเคยทําผิด แตละคน มีสักกี่คนทีจ่ ะยอมรับผิดและเห็นถึงความ
ผิดพลาดของตนเอง แตถาทานไดอานมาถึงตรงนี้แลว ทานเห็นถึงความผิดบาปของตนเอง ก็ขอใหทาน
ทราบเถิดวาพระเจาทรงเขาใจทาน เพราะวาในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “พระเจาทรงรับ
จิตใจที่ชอกช้ําจิตใจที่สํานึกผิดและชอกช้ํานั้น พระองคมไิ ดทรงดูถูก” (สดุดี 51:17)
บางทีทานอาจจะมีคําถามวา “พระเจาจะเขาใจฉันไดอยางไร? พระองคคงไมเคยประสบหรือตก
อยูในสภาพเหมือนอยางฉัน เพราะถาคนที่ไมเคยเปนเหมือนเรา เขาคงไมเขาใจความรูสึกของเรา”...
คําพูดนี้อาจจะถูกสําหรับคนอื่นที่ไมไดเกี่ยวของกับเราหรือไมไดรักเรา แตถาคนคนนั้นรักเรา เขาก็จะ
เขาใจเราได ถึงแมเขาจะไมเคยตกอยูใ นสภาพเชนเดียวกับเราก็ตาม เหมือนกับคุณแมที่เขาใจความรูสึก
ของลูกเมื่อลูกตองพบกับความเจ็บปวดในชีวิต...
“ดั่งมารดาที่ปลอบประโลมลูกของตนฉันใด พระเจาจะทรงปลอบประโลมเราฉันนั้น”... (อิส
ยาห 66:13)
ผูอานที่รัก... พระเจาทรงเปนผูสรางชีวิตของทาน พระองคทรงทราบวาชีวิตที่ผานมาของทาน
เปนเชนไร... ขอใหทานทราบเถิดวา ไมวาทานจะเคยผิดพลาดอยางไร พระเจาทรงเขาใจทาน พระองค
ไมเคยปฏิเสธทาน
แตพระองคทรงรักและหวงใยทานจนกระทั่งยอมใหพระเยซูคริสตมาตายบนไม
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กางเขนเพื่อรับแบกบาปแทนทาน เพื่อทานจะไมตองรับการลงโทษหลังความตาย แตพระองคจะให
ทานจะไดไปอยูสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย... บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะพนโทษบาปแลว ถา
ทานอยากรับการอภัยโทษบาป ขอเชิญทานหันกลับมาหาพระเจา ยอมสารภาพความผิดบาปตอพระองค
และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต แลวทานจะไดพบกับสันติสุขในชีวิตอยางแทจริง

พระองค...ผูทรงเขาใจฉัน
เมื่อฉันทํา
ผิดพลั้งไป
มีใครไหม
ความรูสึก
ของฉันได
ที่เขาใจ
หาเทาไหร
หาไมพบ
คนหวงใย
คลายตกใน
หวงเหวลึก
หมดหนทาง
มีบางครั้ง
ตัวฉันเอง
ก็อยากเปลี่ยน
อยากบงเสี้ยน
แหงความผิด
จากใจฉัน
แมทุมเท
ทั้งแรงกาย
ทุกคืนวัน
หนามชีวนั
ยังทิ่มแทง
ในจิตใจ
ฉันไดยนิ
เรื่องยิ่งใหญ
มาวันนี้
พระเยซู
หาใครเหมือน
คือผูไถ
พระองคทรง
เขาใจฉัน
ไมแชเชือน
ทรงเปนเพื่อน
ปลอบประโลม
เขาใจเรา
พระองคทรง
ยอมตายบน
ไมกางเขน
ไถบาปเวร
ไถความผิด
ชีวิตฉัน
ใหฉันได
ชีวิตใหม
เริ่มอีกวัน
สัญญามั่น
ไปหางไกล
ไปจากเรา
ผูที่รัก
ฉันไดพบ
พบแลว
ผูที่ฉัน
ฉันรูสึก
เฝาคอยหา
ผูเมตตา
คือองคพระ
เยซู
มอบชีวา
ใหพระองค
เปนสุขเอย
ถาทานปรารถนาจะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจาและรับการชวยเหลือจากพระเยซูคริสต
ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
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“ขาแตพระเจา...ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค และ
พระองคปรารถนาที่จะใหขาพระองคทําแตสิ่งที่ดี แตหลายครั้งขาพระองคก็พลาดพลั้ง จึงไดทาํ หลายสิ่ง
ที่ผิดบาป บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณ
พระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษแทนขาพระองค ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต
เจา อาเมน”.....
ถาทานไดอธิษฐานตามประโยคขางตนดวยใจจริงแลวก็ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา ความบาปของ
ทานไดรับการอภัยแลว และพระเยซูคริสตจะทรงดูแลและนําทางชีวิตของทานตลอดไป...ทานสามารถ
ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรีเพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ...
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