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“เจาอยูทีไ่หน?” 

WHERE ARE YOU? 
ในอดีตมีเพลงไทยบทหนึ่งท่ีมีเนื้อรองวา “เธออยูไหน?”… แลวก็มีเสียงตอบวา “ฉันอยูนี”่… 

ซ่ึงเพลงนี้เปนบทเพลงท่ีแสดงออกถึงความรักของหนุมสาวไดอยางนารักจริงๆ… แตสําหรับผมเม่ือได
ยินเพลงนีแ้ลวทําใหผมนึกถึงเร่ืองราวท่ีเกดิข้ึนในประวตัิศาสตรของมนุษยชาติในคร้ังเร่ิมแรกของโลก
ท่ีบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรวา… ในปฐมกาลพระเจาทรงเปนผูสรางโลกและสรรพส่ิง และ
พระองคไดทรงสรางมนุษยเราใหครอบครองโลกใบนี้ ดงันั้นเราจะเหน็วาถึงมนุษยเราจะตัวเล็ก แตเราก็
สามารถท่ีจะครอบครองอยูเหนือสรรพส่ิงในโลกไดจริง ๆ ซ่ึงถาจะพูดถึงพละกําลัง เราก็สูชางไมได... 
ถาจะพูดถึงเข้ียวเล็บ เราก็สูเสือสิงหไมได... หรือถาจะพูดถึงการดําน้าํ เราก็สูปลาไมได แตมนุษยเราก็
สามารถท่ีจะเอาชนะพวกมันและสามารถศึกษาถึงชีวิตของสัตวแตละชนิดรวมไปถึงธรรมชาติทุกส่ิงท่ี
อยูรอบตัวเรา นั่นแสดงใหเห็นวา ส่ิงท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไวนัน้เปนเร่ืองจริงอยางแนนอน... 
และในเม่ือพระเจาทรงเปนผูสรางชีวิตของมนุษย ดังนั้นมนุษยเราจงึจําเปนท่ีจะตองใหพระองคเปน
ผูดูแลและปกครองชีวิตของเขา ท้ังยังตองทําตามกฎเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดให มนุษยจึงจะ
สามารถดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตพระองคก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจวาจะ
เช่ือฟงพระองคหรือไม ซ่ึงพระองคก็ไดบอกมนุษยอยางชัดเจนวา ถาหากมนุษยไมเช่ือฟงพระองค เขาก็
จะตองพบกับความตายอยางแนนอน... และเร่ืองนาเศราใจก็เกิดข้ึนในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั่น
ก็คือ มนุษยคูแรกท่ีช่ือวาอาดัมกับเอวาไดตัดสินใจท่ีจะฝาฝนคําส่ังของพระเจา โดยไปกินผลไมท่ี
พระองคทรงหามต้ังแตนั้นมาความบาปกไ็ดเกดิข้ึนและเปนเหตุท่ีทําใหมนุษยตองเผชิญกับปญหาและ
ความทุกขยากตาง ๆ และความบาปยังไดสืบทอดมาถึงมนุษยเราทุกคน เพราะเราจะเห็นวามนุษยทุกคน
ตางก็ดําเนินตามบรรพบุรุษคูแรกของเรานั่นก็คือ เราไดใชอิสระในการตัดสินใจในทางท่ีผิด ไมยอมเช่ือ
ฟงพระเจา แตอยากทําตามใจปรารถนาของตนเองจึงทําใหหลายคร้ังเราตัดสินใจทําหลายส่ิงหลายอยาง
ท่ีผิดบาป ท้ัง ๆ ท่ีรูวาส่ิงเหลานั้นไมสมควรทํา เชน เรารูวาโกหกไมดี แตเราก็พดูโกหก... เรารูวาโลภไม
ดี แตเราก็โลภ... เรารูวาอิจฉาไมดี แตใจเราก็อิจฉา...เรารูวานินทาไมดี เราก็ชอบนินทา... เรารูวาดื่มเหลา
ไมดี แตเราก็ยงัดื่ม... เรารูวาทําใหพอแมเสียใจไมดี เถียงพอแมไมดี แตเราก็ทํา... และยังมีการกระทาํอีก
หลายอยางท่ีเรารูวาไมดี แตเราก็ทําอยูเสมอๆ ซ่ึงเม่ือมนุษยทําบาป ก็ตองไดรับการลงโทษเหมือนกับคน
ท่ีทําผิดกฎหมาย ก็สมควรตองไดรับโทษตามกฎหมายบานเมือง เชนเดียวกนั... พระเจาไดทรงกําหนด
ไววา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ซ่ึงความตายในท่ีนี้ไมเพียงแตเปนการตายฝาย
รางกายเทานัน้ แตจิตวิญญาณยังตองไปรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน
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อีกดวย และในท่ีสุดก็ตองรับความทุกขทรมานในนรกตลอดไป... แทจริงแลวพระเจาไมอยากใหมนุษย
ตองรับโทษในนรกเลย เพราะพระองคทรงรักมนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมา แตเพราะมนุษยตัดสินใจ
ท่ีจะทําบาปเอง จึงทําใหตองรับโทษเชนนัน้ และเราจะเห็นวาเม่ือมนษุยเราทําความผิดบาป เขาจะรูสึก
กลัว และลึก ๆ ในใจของเขาจะรูสึกวาเขาตองรับผิดชอบตอความบาปท่ีไดกระทํา จึงพยายามหาทางท่ี
จะทําใหบาปของตนเองหมดไป แตพระเจาทรงทราบวามนุษยไมสามารถชวยตนเองใหพนบาปไดเลย 
พระองคจึงไดประทานหนทางในการรอดจากบาปใหแกมนุษย โดยทรงกําหนดวา มีทางเดียวท่ีมนุษย
จะพนจากบาปได นั่นก็คือ จะตองมีผูหนึง่มาตายแทนเพ่ือรับโทษบาปแทนเขา และผูท่ีจะมาตายแทนได
นั้นจะตองเปนผูท่ีไมมีบาปเลย ซ่ึงพระเจาทรงทราบดีวา ไมมีมนษุยคนใดสามารถตายเพื่อรับโทษบาป
แทนผูอ่ืนได เพราะมนษุยทุกคนตางก็มีบาปและตองรับโทษของตนเองอยูแลว ดังนัน้ดวยความรักท่ีมี
ตอมนุษย เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมาบังเกิดในโลกเพ่ือรับสภาพเนื้อหนังซ่ึงมีรางกายแบบเดียวกบัมนุษย กเ็พื่อท่ีจะใชรางกาย
ของพระองครับโทษบาปแทนมนุษย ในขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูในโลกน้ี พระองคไมทํา
บาปเลย พระองคจึงไมสมควรตองรับโทษ แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน ก็
เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ พระองคจงึทรงเปนผูท่ีชวยมนุษยใหรอดจากบาปไดอยาง
แทจริง... 

เมื่อมนุษยลมลงในความบาปพระเจาทรงกระทําอยางไรแกมนุษย? 

หลังจากท่ีมนษุยคูแรกลมลงในบาปโดยการฝาฝนคําส่ังของพระเจาแลว ท้ังสองก็เกิดความกลัว 
จึงไดหลบไปซอนตัวอยูในหมูตนไมในสวนนัน้เพื่อใหพนจากพระพักตรของพระเจา พระเจาจึงไดทรง
เรียกชายคนนัน้ และตรัสถามเขาวา... “เจาอยูท่ีไหน?” (ปฐมกาล 3:9) ซ่ึงคําตรัสนี้ไดบอกถึงความจริง
แกมนุษยเรา 3 ประการดังนี้... 

1. ความบาปทําใหมนษุยเราถูกแยกออกจากพระเจา 

แทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยเพื่อใหมนุษยมีสัมพันธภาพกับพระองคเหมือนพอกับลูก 
แตเม่ือมนษุยเราไดลมลงในบาป มนุษยกถู็กตัดขาดจากพระเจาทันที... และเพราะเหตุท่ีพระเจาทรงเปน
แหลงชีวิต ดังนั้นเม่ือมนษุยถูกขัดขาดจากแหลงชีวิต เขาก็จะไมมีชีวิตอีกตอไป เวลานี้มนุษยเราทุกคน
เหมือนกับกิ่งไมท่ีถูกหักออกจากตน (อิสยาห 64:6) ดังนั้นชีวติของเขาจึงคอย ๆ เหีย่วแหงลง ไมวาจะ
เปนดานรางกายหรือจิตวิญญาณ บางคนก็พยายามท่ีจะเอาก่ิงไมนัน้ไปแชในแกวน้าํหรืออางน้ํา (คือการ
ทําดีหรือการทําตามหลักศีลธรรม) ซ่ึงดูเหมือนมันอาจจะสดช่ืนไปไดสักพักแตปลายทางหรือจดุจบก็
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ตองแหงตายเหมือนกนักับกิ่งไมท่ีไมไดแชในน้ํา... และเม่ือกิ่งไมแหงสนิทแลว ส่ิงเดียวท่ีสามารถทําได
ก็คือ ใชเปนฟนสําหรับเผาไฟเทานั้น ซ่ึงกคื็อการพินาศในบึงไฟนรกนัน่เอง... 

2. พระเจาทรงใหโอกาสแกมนุษย 

คําตรัสของพระเจาท่ีวา... “เจาอยูท่ีไหน?” นั้นไมใชพระองคจะไมทราบวามนุษยนัน้อยูท่ีไหน
... แทจริงแลวพระองคทรงทราบดีวามนษุยอยูท่ีใด แตการถามของพระองคนั้นก็เพื่อเปนการบอกมนุษย
วามนุษยเรานัน้ไดอยูในท่ีท่ีเราไมควรจะอยู แทจริงแลวพระเจาทรงใหเราอยูในความสวางซ่ึงก็คือ
พระองคปรารถนาใหมนษุยเรามีการกระทําท่ีถูกตองและดีงาม โดยไมมีอะไรที่จะตองปดบังหรือซอน
เรนแตเวลานีพ้วกเราทุกคนกําลังอยูในความมืด เพราะมนุษยไดกระทําความผิดบาปหลายอยางซ่ึงเขาคิด
วาสามารถซอนความบาปเหลานั้นจากพระเจาได เราจะสังเกตเหน็วาเม่ือมนุษยเราทําความผิดความบาป 
เราก็มักจะเก็บซอนความบาปน้ันไวในใจ ไมอยากใหคนอ่ืนรูวาเรามีความบาปอะไรบาง แตพระเจาทรง
ทราบ เพราะพระองคทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความผิดบาปทุกอยางท่ีอยูในจิตใจของมนุษย แทจริง
แลวพระเจาทรงมีสิทธ์ิท่ีจะพิพากษาความบาปของมนุษยไดทันที เพือ่ท่ีจะลากคอมนุษยออกมาลงโทษ 
แตพระองคไมไดทําเชนนั้น เพราะการท่ีพระองคตรัสถามมนุษยวา “เจาอยูท่ีไหน?” เปนการช้ีใหเหน็วา
พระเจาทรงมีความรักและเมตตาตอมนุษย... พระองคยงัทรงใหโอกาสแกเขาท่ีจะต้ังตนใหม... พระองค
ยังทราบดีวาจติใจของเขาเปนอยางไร?... มีอะไรซอนอยูบาง?... ขอเพียงแตเขายอมกาวออกมาจากท่ี
ซอน แลวยอมรับผิดตอพระองค พระองคก็ท่ีจะทรงยกโทษใหอยางแนนอน... ทานทราบไหมวาตราบ
ใดท่ีเซลลในกิง่ไมท่ีถูกหักออกยังไมตายสนิท มันกย็ังมีหวังท่ีจะกลับไปชําติดกับตนซ่ึงเปนแหลงชีวิต
มันและสามารถกลับมามีชีวิตไดอีกคร้ังหนึ่ง แตถาเม่ือไหรท่ีเซลลทุกเซลลตายสนิทแลว ตอใหคนชํา
เกงขนาดไหนก็หมดปญญา เชนเดยีวกัน...ตราบใดท่ีมนุษยคนนั้นยังมีลมหายใจอยู เขาก็มีโอกาสท่ีจะ
กลับมาหาพระเจา และรับการอภัยโทษจากพระองค แตถาหมดลมหายใจเม่ือไหรกห็มดโอกาส เม่ือนั้น
... เม่ือเปนเชนนี้ ทานจะรอชาอยูทําไม?... รีบหันกลับมาหาพระเจา และทูลขอความชวยเหลือจาก
พระองคเถิด... 

3. มนษุยมีอสิระในการเลอืก 

คําตรัสท่ีวา... “เจาอยูท่ีไหน?” ของพระเจานัน้กําลังบอกเราวาพระเจาไมบังคับมนุษย ถึงแม
พระองคจะทรงบังคับไดก็ตาม แตพระองคทรงใหอิสระแกมนุษย วาเขาจะใชอิสระในการเลือกของเขา
อยางไร? จะกาวออกมารับความรอดจากองคพระเยซูคริสตท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมใหแกเขา หรือจะปด
ซอนความผิดบาปของตนอีกตอไป การตัดสินเปนของเขา 
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ผูอานที่รัก... วันนีเ้ราทุกคนตางก็ทําบาป และกําลังมุงตรงไปสูบังลังกพิพากษาของพระเจา แต
กอนวนันั้นจะมาถึง พระเยซูคริสตไดเขามาในโลก และบอกพวกเราวา “เราสามารถรับโทษบาปแทน
ทานได ทานตองการไหม?”... การตัดสินใจเปนของเรา ถาเราไมตองการความชวยเหลือจากพระองค 
เราก็ตองรับโทษตามการกระทําของเราเอง แตถาเราตองการ พระเยซูคริสตก็จะเอาความผิดบาปของเรา
มาวางไวบนกระกายของพระองค ท่ีไมกางเขน จึงเปนท่ีท่ีพระเยซูคริสตไดทรงจายหนีบาปแทนเรา
ใหกับการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจา เพื่อเราจะไมตองรับโทษบาปอีกตอไป แตพระองคจะทรง
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกเรา เพื่อเราจะสามารถอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป เวลานี้พระเจายังคง
ตรัสถามประโยคน้ีในจิตใจของมนุษยทุกคนวา... “เจาอยูท่ีไหน?”... ทานไดยินไหมครับ?... พระองค
ทรงใหโอกาสแกทาน พระองคทรงทราบวาทานมีความผิดบาปมากมายซอนอยูในชีวิต อยาเก็บซอน
ความผิดบาปอีกตอไปเลยครับ! รีบตัดสินใจท่ีจะกาวออกมา ยอมสารภาพความผิดบาปของทานตอพระ
เจา และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสตเดี๋ยวนีเ้ถิด กอนท่ีจะสายเกินไป พระองคยินดีท่ีจะรับ
โทษความผิดบาปแทนทานอยางแนนอน... 

ถาทานปรารถนาท่ีจะตอนรับพระเยซูคริสตเพื่อใหพระองคเปนผูชวยทานใหรอดจากความผิด
บาป ขอใหทานอยารอชาท่ีจะอธิษฐานตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค 
แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองคและทําความผิดบาปมากมาย แตในวนันี้ขาพระองคขอขอบคุณ
พระองคท่ีไดทรงโปรดประทานพระเยซูคริสตเพื่อมารับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขนขอพระองค
ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด... ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป 
ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงตามขางตนแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวาพระเจาไดทรงยก
โทษความผิดบาปใหแกทานแลวอยางส้ินเชิง ดังนั้นทานจึงรอดพนจากการพิพากษาโทษอยางแนนอน 
และบัดนีพ้ระเจาจะทรงดแูลชีวิตของทาน และจะทรงประทานกําลังใหแกทานท่ีจะดําเนินชีวิตในโลกนี้
อยางถูกตองตอไป ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูของ
ทานใหชัดเจน แลวสงไปตามท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ.... 
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