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เฮอเหนื่อย!!
EXHAUSTED
เมื่อเราสังเกตสังคมในปจจุบันก็จะพบวา
คนทุกคนตางก็กําลังวิ่งไปวิ่งมาเพือ่ ทําบางสิ่ง
บางอยาง ซึ่งการวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ สงผลใหเราไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะตองเผชิญกับคําวา “เหนื่อย”...
ถาเราจะวิเคราะหถึงประเภทของความเหนือ่ ยของคนในสังคม เราก็สามารถที่จะแยกได 4 ประเภท
ดังนี้คือ...

1. ความเหนือ่ ยทางดานรางกาย
นี่เปนสิ่งที่เราทุกคนตองเผชิญ เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเชาเราก็ตองทํา ทํา ทํา ทํา ทํา และก็ทําสิ่งตาง
ๆ มากมาย เราตองทํางาน ตองเดิน ตองวิ่ง ตองทนตอสภาพอากาศรอน หนาว ฝกตกแดดออก ซึ่งถาจะ
ถามวาเราทุกคนยอมทํางานเหน็ดเหนื่อยเชนนี้เพื่ออะไร? บางคนก็ตอบวาเพื่อคนในครอบครัวจะไดอยู
อยางสบาย... บางคนทนเหน็ดเหนื่อยก็เพียงเพื่อความอิม่ ทองในแตละวัน... สวนผูท ี่อยูในวัยเรียนก็ตอง
ทุมเทตองเหนือ่ ยเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ดังนั้นไมวาแตละคนจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม แตทุกคนก็ตอง
ใชรางกายในการลงแรงทําทั้งสิ้น จึงทําใหเกิดความเหนื่อยทางดานรางกายที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไมได...

2. ความเหนือ่ ยทางดานจิตใจ
ถาเราลองสังเกตก็จะเห็นวา มีสิ่งหนึ่งทีท่ ําใหมนุษยเราแตกตางจากสัตวอยางสิ้นเชิง นั่นก็คอื
เมื่อสัตวมันวิ่งหาอาหารเพื่อไดอิ่มทางดานรางกาย มันก็จะรูสึกพอแลวแตมนุษยเราไมใชเชนนั้น เพราะ
มนุษยเราไมเพียงตองการความอิ่มทอง แตเรายังตองการความอิ่มใจอีกดวย ซึ่งถาหากจิตใจของมนุษย
ไดรับการตอบสนองตามที่ใจเราตองการ ก็จะเกิดคําวา “สบายอกสบายใจ” หรือ “อิ่มอกอิ่มใจ” แตถา
หากเมื่อไหรทสี่ ภาพการณรอบขางไมไดดงั่ ใจที่เราตองการ ก็จะเกิดสภาวะของการ “หนักอกหนักใจ”
หรือ “เหนื่อยอกเหนื่อยใจ” ขึ้นมาทันที ซึ่งสภาวะของการเหนื่อยอกเหนื่อยใจก็เปนสิ่งที่ทุกคนตองเจอ
แลวแตจะมากหรือนอย บางคนก็เหนื่อยใจเกี่ยวกับเรื่องลูก บางคนก็เหนื่อยใจเรื่องสามีหรือภรรยา บาง
ก็เหนื่อยใจเรื่องการทํางานที่เต็มไปดวยความกดดัน หรือเหนื่อยใจเรือ่ งการทํามาหากิน ซึ่งบางคน
เหนื่อยใจจนถึงขั้นพูดขึ้นมาวา... “เฮอ! เมื่อไหรจะพน ๆ เรื่องนี้ไปสักที”... บางคนเมื่อเจอความเหนื่อย
ใจมาก ๆ ก็อาจจะเกิดความทอแทจนแทบไมอยากจะทําอะไร หรือบางคนก็เหนื่อยใจมากเสียจนเครียด
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และบางทีก็อาจจะถึงกับเกิดอาการคุมคลั่งขึ้นมาซึ่งนี่ก็เปนสิ่งที่พวกเราเห็นกันอยูบอย ๆ ในสังคมมิใช
หรือ...

3. ความเหนือ่ ยจากการทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรม
ซึ่งความเหนื่อยประเภทนี้กําลังแผขยายไปทั่วทุกที่ในสังคม บางคนตื่นขึ้นมาตอนเชาก็เริ่มที่จะ
คิดวาเย็นนีจ้ ะไปดื่มเหลาที่ไหนดี พอเลิกงานก็จะดื่ม ๆ ๆ จะเมามาย... บางคนก็เหนือ่ ยกับการเลนหวย
หรือเลนการพนันสารพัดรูปแบบ... เด็กวัยรุนหลายคนก็เหนื่อยกับการนั่งหนาจอคอมพิวเตอรจนดึก ๆ
ดื่น ๆ ซึ่งถาพวกเขานั่งหาขอมูลความรูทางอินเตอรเน็ตก็ไมเปนไร แตนี่กลับนั่งดูคลิปวิดีโอโปหรือแช็ท
กันจนบางครั้งนําไปสูการทําผิดเรื่องเพศ ซึ่งเวลานี้วัยรุนเมืองไทยก็ตกอยูในความผิดบาปเชนนี้เปน
จํานวนมาก บางครั้งเราก็อยากจะถามคนที่ทําเชนนี้เหมือนกันวา “คุณเหนื่อยไหม?...คุณเหนื่อยกับการ
ทําผิดบาปไหม?... ตื่นขึ้นมาก็ดื่มเหลา สูบบุหรี่ เลนไพ เลนหวย ดูหนังโป ทําผิดเรื่องเพศ?... เหนื่อย
ไหมกับการอิจฉาริษยา การหยิ่งจองหอง เหนื่อยไหมกับการโกหก ฉอโกง เหนื่อยไหมกับการแคนเคือง
การทะเลาะวิวาท เหนื่อยไหมกับการทําใหคนอื่นเดือดรอน?... บางครั้งขณะที่คณ
ุ กําลังทําสิ่งเหลานี้อยู
คุณอาจจะหัวเราะเริงรา แตในใจของคุณมีความสุขจริง ๆ หรือ?... คุณเหนือ่ ยไหม?...เหนื่อยไหม
ครับ?”...

4. ความเหนือ่ ยในการทําดี
ความเหนื่อยประเภทสุดทายนี้เปนความเหนื่อยที่บางคนอาจจะไมเคยสังเกต แตก็เปนความ
เหนื่อยทีป่ รากฏอยูในชีวติ ของหลาย ๆ คน เพราะเหตุทวี่ าคนเราเห็นถึงความอนิจจังของโลก ความทุกข
ของชีวิต ความวุนวายของจิตใจ ความกลัวตอบาปกรรมตาง ๆ หรือความกลัวทีว่ าเมื่อจากโลกนี้ไปแลว
จะเปนอยางไร? จึงทําใหคนเราพยายามทีจ่ ะทําความดี พยายามรักษาศีลธรรม แตก็นาเศราใจ เพราะวา
ขณะที่เขาอยูในระหวางการทําความดีตาง ๆ เขาก็อาจจะละเวนจากสิ่งที่ชั่วทั้งทางจิตและกายได
ขณะหนึ่ง แตเมื่อเขากลับไปสูโลกแหงความเปนจริงหรือเวลาที่เขาอยูคนเดียว เขาก็ตอ งคนพบวาเขานั้น
ออนกําลังและไมสามารถที่จะเอาชนะความผิดบาปไดเลย
ยิ่งเขาพยายามตอสูก บั ความผิดบาปมาก
เทาไหรเขาก็ยงิ่ เอาชนะมันยากขึ้นเทานัน้ และยิ่งมาเขาก็จะยิ่งคนพบวาเวลาเขาอยูตอหนาคนอื่นกับเวลา
ที่เขาอยูคนเดียวนั้น เขาจะมีการแสดงออกคนละอยางกันเพราะเวลาที่เขาอยูตอหนาคนอื่น เขาตองกลบ
เกลื่อนความผิดบาปและความออนแอของตนเอง ใหมนั ซอนอยูภายใตภาพลักษณที่คนทั่วไปมองเห็นวา
เขาเปนคนดี ซึง่ จริง ๆ แลวเขารูดีอยูแกใจวา ไมใชเชนนัน้ เลย... แทจริง “ความดี” นั้นเปนสิ่งที่มนุษยเรา
สมควรทําอยูแลว แต “ความบาป” นี่สิเปนสิ่งที่ไมสมควรทํา แตมนุษยเราก็ตัดสินใจทําครั้งแลวครั้งเลา
และเมื่อมนุษยเราทําบาป เขาก็พยายามหาทางทําดี เพราะเขาคิดวาจะสามารถลบลางความบาปที่อยูใน
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ชีวิตไดบาง ดังนั้นเมื่อมนุษยเราทําบาป ก็หาโอกาสทําดีทําบาปแลวทําดี เมื่อเปนอยางนี้อยูเรื่อย ๆ แลว
จะไมใหเขาเหนื่อยไดอยางไรกัน?...
ขางตนนี้คือความเหนื่อยที่เราตางก็ตองเจอทุกคนตอนนีก้ ็ตองมาถึงคําถามที่วา
ความเหน็ด
เหนื่อยเหลานีม้ าจากไหน?... ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกอยางชัดเจนวา ความเหน็ดเหนื่อยตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวติ ของมนุษยเรานั้น เปนผลพวงมาจากความผิดบาปตั้งแตครั้งบรรพบุรุษคูแรกของเราได
ทําผิดตอพระเจาพระผูทรงสรางทานทราบไหมวา ชีวติ ของมนุษยเรานั้นไมไดเกิดขึ้นเองแตมีพระเจา
เปนผูสรางขึ้น ซึ่งแทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยเราใหอยูในโลกนี้อยางมีความสุข โดยไดทรง
จัดเตรียมสิ่งสารพัดใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางสุขสบาย แตมนุษยก็ตองเชื่อฟงและดําเนินชีวิตอยู
ภายใตกฎเกณฑของพระองค
แตเพราะเหตุที่พระเจาทรงสรางมนุษยเราใหมีอสิ ระในการตัดสินใจ
มนุษยจึงสามารถตัดสินใจเองวา จะเชื่อวาพระองคหรือดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑของพระองคหรือไม
นาเศราที่มนุษยคูแรกรวมทั้งเราทุกคนกลับไมเชื่อฟงพระเจา และดําเนินชีวิตตามทางของตนเอง ตัง้ แต
นั้นมาชีวิตของมนุษยจึงตองตกอยูในความผิดบาปทั้งยังตองเผชิญกับปญหาและความทุกขยากตาง ๆ
นา ๆ ตองทํางานอาบเหงื่อตางน้ํา ซึ่งทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยเหลานี้ขึ้นมาในชีวติ ของมนุษยทกุ คน
เราจะเห็นวาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมมีมนุษยคนใดที่จะสามารถหลุดพนจากความผิดบาปซึ่งเปน
ตนเหตุที่ทําใหเกิดความเหนื่อยตาง ๆ เหลานี้ไดเลย ถาเชนนั้นจะมีทางใดเลาที่จะสามารถชวยมนุษยเรา
ได?...

ทางที่จะหลุดพนจากความเหนื่อยตาง ๆ เหลานี้
ในขณะที่มนุษยเรากําลังตกอยูในสภาพการณเชนนี้ พระเจาไมไดทรงทอดทิ้งมนุษยเลย เพราะ
พระองคทรงเห็นวา ถาปลอยมนุษยใหดาํ เนินชีวิตไปเรือ่ ย ๆ เชนนี้ พวกเขาก็จะยิ่งมายิ่งจมอยูใน
ความผิดบาป และอยูใ นสภาพที่สิ้นหวัง ซึง่ พระองคทรงทราบดีวาไมวา มนุษยจะพยายามทําดีสักเทาใด
ก็ไมสามารถลบลางความบาปที่อยูในชีวิตของเขาไดเลย ในที่สุดเมื่อมนุษยเราจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณ
ของเขาก็จะตองรับการพิพากษาจากพระเจา ตามการกระทําของแตละคน และผลจากการทําบาปก็คอื
การรับโทษในบึงไฟนรกอันนาสะพรึงกลัว ซึ่งมนุษยเราตองทนทุกขทรมานอยูที่นั่นเปนนิจนิรนั ดร แท
จิรงแลวพระเจาไมอยากใหมนุษยเราตองพบกับจุดจบเชนนั้นเลย แตเพราะเหตุที่มนุษยเราตัดสินใจทํา
บาปเอง จึงตองรับโทษเชนนั้น ดังนัน้ ดวยความรักของพระเจาที่มีตอมนุษย พระองคจึงไดทรงกําหนด
วิธีที่จะชวยมนุษยใหพน จากบาป โดยทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว เพื่อใหพระเยซูเปนผูมอบความหวังในการรอดจาก
บาปใหแกมนุษยโดยการสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนมวลมนุษยชาติ และ
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หลังจากที่พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมแลว ในวันที่สามพระองคก็ทรงเปนขึ้นมาจากความตาย ซึ่ง
เปนการพิสูจนใหเห็นวา พระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย พระองคจึง
สามารถกําจัดอํานาจของความบาปซึ่งเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขและความเหน็ดเหนื่อยในชีวิต
ของมนุษยใหหมดไป และพระองคสามารถชวยเราใหรอดจากอํานาจเหลานั้นไดเชนเดียวกัน
ผูอานที่รัก... ในขณะทีพ่ ระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวติ อยูในโลกนี้ พระองคไดทรงตรัสวา
“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อยเปน
สุข”... (พระธรรมมัทธิว 11:28) ทานทราบไหมวาในชวงประมาณ 2,000 ปที่ผานมานี้ มีคนนับหลาย
รอยหลายพันลานคนที่ไดเชือ่ พึ่งวางใจในพระเยซูคริสตตางก็ไดพิสูจนแลวววา
คําตรัสขางตนของ
พระองคสามารถเปนจริงไดในชีวิตของพวกเขา... เวลานี้ทานกําลังเหนื่อยอยูไหม?.. ไมวาทานกําลัง
เหนื่อยแบบไหนอยูก ็ตาม อยากใหทานทราบวาพระเยซูคริสตทรงชวยทานได เพียงแตเปดใจของทาน
ออก ยอมหันกลับมาหาพระเจา แลวทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคไมเพียงแตจะชวย
ใหทานหายเหนื่อยเปนสุขเทานั้นแตพระองคพรอมที่รับโทษความผิดบาปแทนทานอีกดวย เมือ่ เปน
เชนนี้ทานก็จะไมตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระเจาในชีวติ หลังความตายอีกตอไป เพราะพระเจา
จะทรงถือวาพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนทานแลว แตพระองคจะใหทานไดอยูใ นสวรรคกับ
พระองค ซึ่งที่นั่นจะมีแตความสุข ไมตอ งพบกับความทุกขหรือความเหน็ดเหนื่อยอีกตอไป... ถาทาน
ปรารถนาอยากหันกลับมาหาพระเจา และรับการอภัยโทษบาปจากพระองค ก็ขอใหทา นอธิษฐานทูลตอ
พระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคตองเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยอยูทุกวัน
ทั้งยังไดทําความผิดบาปมากมาย
ขอพระองคทรงโปรดชวยเหลือและยกโทษความผิดบาปใหแกขา
พระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูเปน
ผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา
อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ก็ขอใหทานมั่นใจเถิดวาพระเจาไดทรง
อภัยโทษความผิดบาปใหแกทานแลว
ขอใหทา นทราบเถิดวาตอไปนี้พระองคจะทรงดูแลทานและ
ประทานกําลังใหแกทานในการดําเนินชีวติ อยางแนนอน... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อและที่อยูของทานใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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