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เผชิญหนากับปญหา 6 ประการ ท่ีมนุษยกาํลังแสวงหาคําตอบ 



คําตอบของชีวิต 
ถาเราสังเกตความเปนไปของโลก เราก็จะพบวามนุษยเราในยุคปจจุบันนี้มีความสะดวกสบาย

มากกวาคนในอดีตหรือแมแตกษัตริยในอดีตเสียอีก... เพราะในยุคปจจุบันหรือยุคโลกาภิวัฒนนี้ มนุษย
เราชางสะดวกและสุขสบายอยางท่ีคนในอดีตเทียบไมไดเลยจริง ๆ คนในอดตีนั้นเม่ือจะติดตอส่ือสาร
หรือเดินทางไปมาหาสูกันกจ็ะตองใชเวลาเปนวนั ๆ เปนเดือน ๆ หรือเปนป ๆ แตในปจจุบันนี้ท้ัง ๆ ท่ี
ระยะทางก็ไกลเทาเดิม แตมนุษยเราสามารถติดตอและไปมาหาสูกันไดรวดเร็วกวาหลายเทา และเราจะ
เห็นวา โลกในทุกวนันี้มีส่ิงอํานวยความสะดวกตอการดาํรงชีวิตของมนุษยเราหรือส่ิงท่ีใหความบันเทิง
ครบทุกรูปแบบและหลากหลาย จนบางคร้ังทําใหเราไมรูวาจะเลือกใชส่ิงไหนหรือเลือกเสพความ
บันเทิงแบบไหนดีเพราะมันมีใหเราเลือกอยูอยางมากมาย 

จากขางตนท่ีกลาวมานี้ ดูเหมือนวามนษุยเราควรจะมาถึงจุดท่ีมีความสุขท่ีสุด แตจริง ๆ แลว
มนุษยเรามีความสุขหรือ? ถามนุษยเรามีความสุขจริง ทําไมมนุษยเรายังมีน้ําตาแหงความโศกเศรา? ถา
มนุษยเรามีความสุขจริงทําไมจิตใจสวนลึกของมนุษยเราทุกคนยังคงเรียกรองโหยหาคําตอบและ
ความหมายท่ีแทจริงของการมีชีวิตอยูในโลกน้ี?.. ถามนุษยเรามีความสุขจริง เพราะเหตุไรเราจึงไมพอใจ
กับสภาพท่ีเราเปนอยูในทุกวนันี้? คําตอบกคื็อเพราะพระเจาทรงสรางมนุษยใหแตกตางจากส่ิงมีชีวติอ่ืน 
ๆ พระองคทรงใหมนษุยเรามีสติปญญา มีนโนธรรม และท่ีสําคัญก็คือทรงใหมนุษยมีจิตวิญญาณก็เพื่อ
มนุษยจะสามารถติดตอสัมพันธกับพระองคได ถาจะใหเห็นภาพชัดเราก็ตองเทียบใหเห็นความแตกตาง
ระหวางมนุษยกับสัตว... ซ่ึงถาเราสังเกตดูชีวิตของสัตวเราจะเหน็วาเม่ือสัตวมันกนิอ่ิมมันก็พอใจแลว 
แตมนุษยเราไมใชเชนนัน้ถึงแมเราจะอ่ิมทางรางกายแลว แตเรายังตองการมากกวานัน้ นั่นก็คือ “ความ
อ่ิมใจ” ซ่ึงโลกของวัตถุไมสามารถที่จะทําใหจิตใจของมนุษยอ่ิมใจไดเลย... แลววธีิใดละท่ีจะสามารถ
ชวยมนุษยเราใหอ่ิมใจได? 

นักประวัติศาสตรทานหนึ่งกลาววา “ถาเรามองดูสังคมมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจบัุนนี้ เราจะ
เห็นวามีปญหา 6 ประการท่ีไมเคยหายไปจากสังคมของมนุษยเราเลย” ซ่ึงคํากลาวนี้เปนความจริง และ
ไมวายุคไหน สมัยไหน ปญหาท้ัง 6 ประการนี้ก็ไมสามารถท่ีจะแกไขดวยโลกของวตัถุหรือสติปญญา
ของมนุษยคนหน่ึงคนใดไดเลย... ใหเรามาดูกันวาปญหา 6 ประการนี้คืออะไร 

1. ความวิตกกังวล 

นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ มนษุยไมสามารถขจัดความรูสึกลึก ๆ นี้ไดเลย เพราะมนุษยเรา
ไมรูวาจะมีอะไรเกิดข้ึนในแตละวันหรือในภายภาคหนา ซ่ึงแตละคนก็มีเร่ืองท่ีตองกังวลแตกตางกันไป
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... คุณพอคุณแมบางคนก็กังวลวาลูกชายหรือลูกสาวของตนจะเปนอยางไรบางในอนาคต? พอคาแมคาก็
กังวลวาการคาของตนจะเปนอยางไร? และอีกมากมายท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหมนษุยเราตองมีความวิตก
กังวล ซ่ึงบางคนก็ยอมเสียเงินเล็ก ๆ นอย ๆ ไปหาหมอดูดวง เพื่อจะไดรับความสบายใจข้ึนมาหนอย 
(ทางวิชาแพทย เรียกอาชีพหมอดูดวงวา “นักจิตวิทยาราคาถูก”) 

2. ความเหงา 

ไมนาเช่ือเลยวา สังคมหรือบานเมืองท่ีเจริญข้ึนและทามกลางผูคนมากมาย แตมนุษยเราก็ยังเกิด
ความเหงาไดซ่ึงเร่ืองนี้เปนเร่ืองจริงท่ีพวกเราปฏิเสธไมไดเลย คนท่ีทํางานอยูทามกลางเมืองใหญและ
รายลอมไปดวยผูคนทุกวนัคืน ก็ยังคงรูสึกความเหงาในชีวิต แมกระท่ังคนเฒาคนแกตามชนบทหรือเด็ก
จํานวนไมนอยก็ยังรูสึกความเหงา เพราะถูกทอดท้ิง 

3. ความเหนด็เหน่ือย 

คนเราเกิดมากต็องตอสูดิ้นรน ทํางานเหนด็เหนื่อยกนัท้ังนั้น แตบางทีไมเพียงแตเราตองเหนื่อย
ทางกายเทานัน้ มีบางคร้ังท่ีรางกายของเราก็แข็งแรง แตเรารูสึกไมอยากจะทําอะไรท้ังส้ิน คนไทยเรา
เรียกวา “เหนื่อยอกเหนื่อยใจ” 

4. ความวางเปลาของจิตใจ 

เราจะเห็นวาสังคมมนุษยเราในปจจุบันนี้ มีอัตราการฆาตัวตายสูงกวาคนในอดีตหลายเทา ซ่ึง
คนเหลานี้สวนมากก็ไมใชคนยากจน แตมักเปนคนเหลานั้นท่ีรํ่ารวยทางวัตถุ นี่ไมใชเปนขอพิสูจนอยาง
ชัดเจนหรือวา “วัตถุนั้นไมสามารถใหความอ่ิมใจแกชีวิตของมนุษยเราไดเลย” 

5 ความบาป 

ส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีไมเคยขาดหายไปจากประวตัิศาสตรของมนุษยชาติเลย พระคริสตธรรมคัมภีรได
กลาวไววา “มนุษยทุกคนลวนเปนคนบาปท้ังส้ิน” (โรม 3:23) นี่คือสภาพความเปนจริงของมนุษยเราทุก
คน มีผูหนึ่งกลาวไววา “ไมมีใครยอมรับวาตัวเองเปนคนผิดบาปจนกวาเขาพยายามอยางยิ่งยวดทีจ่ะเปน
คนด”ี มนษุยเราทุกยุคทุกสมัยตางพยายามท่ีจะตอสูกับความบาปแตก็ไมสามารถท่ีจะเอาชนะมันได 
และความผิดบาปของมนุษยเราน้ันยิ่งมาก็ยิง่ทวีความรุนแรง มีความบาปหลายอยางท่ีสังคมของมนุษย
ในอดีตเกลียดชัง แตในสังคมปจจุบัน มนุษยเราเร่ิมทําใหความบาปเหลานี้กลายเปนส่ิงท่ีถูกตองหรือ
เห็นเปนเร่ืองปกติ ยิ่งมนุษยเจริญดานวัตถุมากเทาไหร ศีลธรรมก็ยิ่งตกตํ่ามากข้ึนเทานั้น นัน่ก็เพราะวา
มนุษยเรายิ่งมายิ่งเนนแตส่ิงท่ีอยูภายนอก คือทําอยางไรใหตัวเองดูสวย ดูดี ดูเทห หรือไมก็พยายามหา
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ส่ิงตาง ๆ มาทําใหตวัเองดหูรู ดูมีระดับแตไมคอยไดเนนจิตใจท่ีอยูภายใจ จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีสังคม
ของมนุษยเรายิ่งมากย็ิ่งแยลงทุกขณะ 

6. ความตาย 

นี่เปนส่ิงท่ีมนษุยเราไมอยากเผชิญมากท่ีสุด แตกไ็มมีใครหลีกเล่ียงได ไมวาจะเปนคนรวยหรือ
จน ก็ตองตาย ไมวาจะเปนคนชาติไหน ๆ ก็ตาม สุดทายก็ตองตายเชนกัน และท่ีปฏิเสธไมไดก็คือ มนุษย
เราทุกคนตางก็กลัวตาย เพราะไมรูวาตายแลวจะตองไปพบกับอะไร? 

เม่ือเราดูท้ัง 6 ประการขางตนนี้แลว เราก็ตองยอมรับวา นี่เปนสภาพความเปนจริงท่ีมนุษยเรา
ตองเผชิญ แตเราก็ไมสามารถหาคําตอบของปญหาเหลานี้ไดเลย 

ที่มาแหงปญหาของมนุษย 

ดังท่ีกลาวมาขางตนแลววามนุษยนั้นไมไดเกิดข้ึนเองแตพระเจาเปนผูสรางข้ึนมา ซ่ึงพระองคก็
ไดบอกมนษุยอยางชัดเจนวา ถามนุษยจะมีชีวิตที่มีความสุข เขาก็จะตองมีความสัมพนัธกับพระองคและ
เช่ือฟงพระองคเทานั้น แตนาเศราใจท่ีมนษุยไมไดเช่ือฟงคําตรัสของพระองค ท้ังยังไดปฏิเสธพระองคผู
ทรงสรางเขา มนุษยจึงตองตกอยูในความผิดบาปและพายแพตอความบาปเร่ือยมา นี่จึงเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหมนษุยเราตองพบกับความทุกข พบกับปญหาตาง ๆ พบกับความส้ินหวังในชีวิตและตองพบกบัความ
ตาย ยิ่งกวานัน้ก็คือหลังจากท่ีมนุษยจากโลกนี้ไปแลว เขาจะตองเผชิญหนากับการพิพากษาจากพระเจา
ผูยิ่งใหญสูงสุด และผลสุดทายก็ตองรับการลงโทษตามการกระทําของตนเอง 

ที่มาแหงคําตอบของชีวติ 

ผูอานที่รัก... แทจริงแลวพระเจาไมปรารถนาใหมนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมานั้นตองอยูใน
สภาพเชนนีเ้ลย พระองคทรงทราบวา เม่ือมนุษยขาดความสัมพันธกับพระองคแลว มนุษยจะไมสามารถ
พบกับคําตอบของชีวิตและพบกับความสุขท่ีแทจริง และท่ีสําคัญก็คือ มนุษยไมสามารถหาวิธีใด ๆ มา
ทําใหตนเองพนจากบาปได ดังนัน้พระองคไดทรงจัดเตรียมทางรอดจากบาปใหแกมนุษย โดยทรงให
พระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเม่ือประมาณ 2000 ป
ท่ีแลว พระเยซูคริสตมาเพื่อเปนผูชวยเหลือมนุษยใหพนจากความผิดบาปของเขา โดยพระองคทรงยอม
ตายบนไมกางเขนรับโทษความผิดบาปแทนมนุษยเพื่อมนุษยจะไดไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระ
เจาแตจะไดอยูบนสวรรคกับพระองคตลอดไป พระเยซูคริสตทรงสัญญากับผูท่ีเช่ือวางใจในพระองควา 
“เรามาเพ่ือนําทานกลับมาหาพระเจาผูสรางทาน... เราจะรับโทษบาปแทนทาน และจะประทานชีวิต      
นิรันดรใหแกทาน เราบอกทานวาอยากระวนกระวายเลยเพราะเราจะดูแลชีวิตของทาน เราจะเปนเพื่อน
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ของทานเราจะไมทอดท้ิงทาน เราจะใหทานหายเหนื่อย และจะใหทานอ่ิมใจ” และนับต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันนี้มีคนนับหลายรอยหลายพันลานคนท่ัวโลกท่ียอมมาหาพระองคตางก็ไดเปนพยานวา ส่ิงท่ี
พระองคตรัสนั้นลวนแตเปนความจริงท้ังส้ิน ไมวาเร่ืองของพระองคไปท่ีไหนส่ิงด ี ๆ ก็จะเกิดข้ึนท่ีนัน่ 
และปญหาท้ัง 6 ประการขางตนก็ไดรับการแกไขในชีวติของคนเหลานัน้ท่ียอมเช่ือพึ่งในพระองค 

ผูอานท่ีรัก ขอใหทานทราบเถิดวา พระเยซูคริสตทรงรักทาน พระองคทรงยอมถูกตรึงบนไม
กางเขนกเ็พื่อทาน ทานอยากจะหลุดพนจากความผิดบาปหรือ? พระเยซูคริสตทรงยกโทษความผิดบาป
ใหแกทานได ทานกําลังเผชิญความทุกขหรือ? พระเยซูคริสตทรงชวยทานได ทานหมดหวังในชีวิต
หรือ? พระเยซูคริสตทรงใหความหวังแกทานได ขอเชิญทานมาหาพระเยซูคริสต แลวทานจะไดพบกับ
คําตอบท่ีแทจริงของชีวิต 

ถาทานปรารถนาท่ีจะหันกลับมาหาพระเจาและรับการอภัยโทษบาปจากพระองคแลว ขอให
ทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา.. ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขาพระองคไมอยากรับการ
ลงโทษบาปเลย เวลานี้ขาพระองคขอพึ่งในพระเยซูคริสต ขอพระองคทรงอภัยโทษความผิดบาปใหแก
ขาพระองคดวย ขอบคุณพระองคท่ีทรงรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขนแลว ขออธิษฐานใน
พระนามของพระเยซูคริสต อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจ ก็ขอใหม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลว ตอแตนีไ้ปพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทาน และประทานสันติสุขท่ีแทจริงใหแก
ทาน ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนบนปกหลัง 
แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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