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เมื่อฉันทําผิดพลาดไปมีใครเขาใจฉันบาง? 

ฉันติดโรคเอดสแลว...มีใครเขาใจฉันบาง? 
ฉันเสียตัวใหกบัเพื่อนผูชายแลว...มีใครเขาใจฉันบาง? 
ผมไดทําผิดเร่ืองเพศกับผูหญิงท่ีไมใชภรรยาของผม...มีใครเขาใจผมบาง? 
ฉันกําลังติดเหลา...ติดการพนัน...ติดยาเสพติด...และพยายามท่ีจะเลิก แตฉันกเ็ลิกไมได...มีใคร

เขาใจฉันบาง? 
ฉันมีอาชีพขายบริการ...มีใครเขาใจฉันบาง? 
ฉันไมอยากเปนคนท่ีรักในเพศเดียวกนั... มีใครเขาใจฉันบาง? 
ฉันไมอยากทําผิดเลย แตฉันก็ผิดพลาดไปแลว มีใครเขาใจฉันบาง? 
ฉันอยากเร่ิมตนชีวิตใหมอีกคร้ัง... มีใครไหมท่ีเขาใจและหวงใย และเปนผูท่ีสามารถชวยฉันได

...? 
ผูอานที่รัก ในโลกนี้ไมมีใครเลยท่ีไมเคยทําผิดและไมมีใครอยากทําในส่ิงท่ีไมดี... แตบางคร้ัง

เพราะสถานกาณบางอยางหรือความออนแอของจิตใจ หรือคานิยมท่ีผิด ๆ ของสังคม มันชักจูงมนษุยเรา
ใหหลงไปกระทําผิด... มีผูหนึ่งกลาววา... เวลาท่ีมนุษยเราทุกคนทําผิด อยางนอยท่ีจะมีคร้ังหนึ่งในชีวิต
ท่ีเราคิดอยากจะเลิกทําในส่ิงเหลานั้น และอยากต้ังตนใหม... เม่ือเราทําผิด สวนลึกในจิตใจของเราจะมี
ความอายและเกิดความกลัว แตบางคร้ังเราก็แสดงออกโดยไมสนใจสังคมรอบขาง... หรือบางคร้ังเราก็
เก็บซอนความผิดนั้นไวแลวทําตัวใหเหมือนกับวาไมมีอะไรเกดิข้ึน เพราะเรากลัวคนอ่ืนจะไมยอมรับ
เราหรือมองเห็นวาเราเปนคนไมดี... แตถึงภายนอกของคนเราจะแสดงออกอยางไรกต็ามภายในใจของ
เราก็ยังสับสน มีความรูสึกกลัว รูสึกผิด และลึก ๆ ในใจของเรากป็รารถนาท่ีอยากใหมีใครสักคนท่ี
เขาใจในตัวเราวา “ฉันไมอยากเปนเชนนี!้... ฉันกําลังตอสูดิ้นรนอยู”... เม่ือเราทําผิด เราอยากจะบอก
ใครสักคนใหเขาใจ เราอยากไดรับการยกโทษเพ่ือจะแกตัวใหม แตหลายคร้ังท่ีเราก็ไมกลา เพราะเรา
กลัววาคนอ่ืนจะตําหนิเราดถููกเรา หรือกลัววาเขาจะซํ้าเติมเรา ปฏิเสธเรา ดังนั้นเราจึงไมกลาเปดเผย
หรือไมกลายอมรับความผิดตอผูอ่ืน แตเราก็อยากจะหาใครสักคนที่เขาใจสวนลึกภายใจจิตใจของเรา 
เปนคนท่ีไมปฏิเสธ แตยอมรับเรา เปคนท่ีรักเราอยางจริงใจ เปนคนท่ีเราไวใจได และสามารถที่จะให
กําลังใจหรือใหโอกาสแกเราในการต้ังตนชีวิตใหม มีใครสักคนไหมท่ีเปนเชนนี้? 
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ผูที่ฉันรอคอย 

แทจริงแลวมนุษยเราทุกคนลวนปรารถนาท่ีจะทําในส่ิงท่ีดีท้ังส้ิน ถาเราลองถามเด็กประถมวา 
“โตข้ึนหนูจะเปนคนดีไหม?”... “ผมจะเปนคนดีครับ!”...  “หนูจะเปนคนดีคะ!”... “โตข้ึนหนูจะเปนคน
ติดเหลา ติดการพนัน ติดยาเสพติดไหม?”... “ไมครับ!”... “ไมคะ!”... คงไมมีเด็กคนไหนอยากเปนคนไม
ดีแน ๆ แตทําไมคนเราเม่ือโตข้ึน เรามักจะทําในส่ิงท่ีผิดบาปเสมอ ๆ ท้ัง ๆ ท่ีรูวาส่ิงเหลานั้นเปนส่ิงไมดี
และไมสมควรทํา นั่นก็เพราะวามนษุยเราใชอิสระในการตัดสินใจท่ีพระเจาทรงประทานใหแกเขา
ในทางท่ีผิด... ทานทราบหรือไมวามนุษยเรานั้นไมไดเกดิข้ึนเอง แตมาจากการทรงสรางของพระเจาซ่ึง
พระเจาไดทรงสรางมนุษยข้ึนมาอยางดีเยีย่ม และพระองคไดบอกมนษุยวา เขาจะตองทําตามกฎเกณฑ
ของพระองค และตองใหพระองคเปนผูนําทางชีวิต เพื่อจะไดอยูในโลกน้ีอยางมีความสุข แตพระองคก็
ทรงใหมนษุยมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจเอง ดังนัน้เราจึงเหน็วา มนุษยสามารถเลือกท่ีจะทําส่ิงท่ีดี
ก็ไดหรือเลือกท่ีจะทําส่ิงท่ีช่ัวก็ได  แตนาเศราใจท่ีมนุษยเรากลับเลือกที่จะทําตามใจของตัวเอง เรา
ปฏิเสธพระเจาและไมยอมเช่ือฟงพระองค จึงทําใหเราทําหลายส่ิงหลายอยางท่ีผิดบาป และบางคน
ถึงกับดําเนินชีวิตท่ีผิดพลาด นั่นก็เปนเพราะเขาไมยอมใหพระเจาเปนผูนําทางชีวิตของเขาน่ันเอง...เม่ือ
เปนเชนนี้ชีวิตของมนุษยจึงตองเผชิญกับความทุกขยากลําบาก ท้ังยังตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย 
ซ่ึงความบาปน่ีเองท่ีทําใหมนุษยตองพบกบัความตาย และหลังจากนัน้จิตวิญญาณของเขายังตองไปรับ
การพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีกดวย ในท่ีสุดก็ตองอยูในนรกเปนนิจนิ
รันดร แตดวยความรักของพระเจาท่ีมีตอมนุษยท่ีพระองคทรงสราง พระองคไมอยากใหมนุษยตองตก
อยูในนรกเลย แตเพราะเหตุท่ีมนุษยเราตัดสินใจท่ีจะทําบาปเอง จึงตองรับโทษเชนน้ัน ดังนัน้พระองค
จึงอยากท่ีจะชวยมนุษยใหพนโทษเพื่อจะไมตองทนทุกขในนรก เพราะเหตุนี้พระองคจึงทรงใหพระเยซู
คริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามารับสภาพเปนมนุษยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ี
แลว เพื่อใหพระเยซูเปนผูรับการลงโทษบาปแทนมวลมนุษยบนไมกางเขน (ซ่ึงประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติก็ไดบันทึกวาชายท่ีช่ือพระเยซูคริสตมีอยูจริง)... 

พระเยซคูริสตทรงเขามาในโลกนี้เพื่ออะไร?... 

ถามนุษยเราไมเคยทําผิด... 
พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา 
ถามนุษยเรามีกําลังในการตอสูกับความบาป...  
พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา 
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ถามนุษยเราสามารถชวยตนเองใหพนจากความผิดบาปได... พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา 
ถามนุษยเราสามารถนําทางชีวิตของตนเองไปในทางท่ีดไีด...พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา 
ถามนุษยเราสามารถหาคนท่ีรักและเขาใจเราไดอยางแทจริง...พระเยซูคริสตก็ไมจําเปนตองมา 
แตเพราะเหตุนี้มนุษยเราไมสามารถเปนอยางนั้นได ดังนั้นพระเยซูคริสตจึงตองมาชวยเหลือ

มนุษย... 
ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวา ในขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้ พระองค

ทรงรับสภาพเปนมนุษยเหมือนอยางเราทุกประการ แตพระองคไมเคยทําผิดทําบาปแมแตนอย ดงันั้น
พระองคจึงไมสมควรตองรับโทษเลยแตท่ีพระองคทรงยอมเชนนี้ก็เพราะรักเรา พระองคทรงทราบวา
มนุษยไมมีกําลังท่ีจะตอสูและเอาชนะความผิดบาปท้ังยงัไมสามารถท่ีจะชวยตนเองใหพนจากบาปได
เลย ดังนัน้มนษุยจะตองรับโทษบาปอยางแนนอน โดยเหตุนี้พระองคจึงยอมถูกตรึงและส้ินพระชนมบน
ไมกางเขนเพื่อเปนการรับโทษความผิดบาปแทนมนษุย และหลังจากท่ีพระองคทรงส้ินพระชนมแลว 
ในวนัท่ี 3 พระองคก็ทรงเปนข้ึนมาจากความตาย แลวเสด็จข้ึนสูสวรรค นั่นแสดงใหเห็นวาพระองคทรง
มีอํานาจเหนือความบาปและความตาย ดังนั้นพระองคจึงสามารถชวยมนุษยเราใหพนจากอํานาจ
เหลานั้นดวยเชนเดียวกนั นอกจากนัน้พระองคยังจะทรงประทานกําลังแกเราในการตอสูกับบาปและ
สามารถเอาชนะความผิดบาปไดอีกดวย... 

ผูอานที่รัก... มีใครบางท่ีไมเคยทําผิด แตละคน มีสักกี่คนทีจ่ะยอมรับผิดและเห็นถึงความ
ผิดพลาดของตนเอง แตถาทานไดอานมาถึงตรงน้ีแลว ทานเห็นถึงความผิดบาปของตนเอง ก็ขอใหทาน
ทราบเถิดวาพระเจาทรงเขาใจทาน เพราะวาในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “พระเจาทรงรับ
จิตใจท่ีชอกชํ้าจิตใจท่ีสํานกึผิดและชอกชํ้านั้น พระองคมิไดทรงดูถูก” (สดุดี 51:17) 

บางทีทานอาจจะมีคําถามวา “พระเจาจะเขาใจฉันไดอยางไร? พระองคคงไมเคยประสบหรือตก
อยูในสภาพเหมือนอยางฉัน เพราะถาคนท่ีไมเคยเปนเหมือนเรา เขาคงไมเขาใจความรูสึกของเรา”... 
คําพูดนี้อาจจะถูกสําหรับคนอ่ืนที่ไมไดเกี่ยวของกับเราหรือไมไดรักเรา แตถาคนคนนั้นรักเรา เขาก็จะ
เขาใจเราได ถึงแมเขาจะไมเคยตกอยูในสภาพเชนเดยีวกับเราก็ตาม เหมือนกับคุณแมท่ีเขาใจความรูสึก
ของลูกเม่ือลูกตองพบกับความเจ็บปวดในชีวิต... 

“ดั่งมารดาท่ีปลอบประโลมลูกของตนฉันใด พระเจาจะทรงปลอบประโลมเราฉันนั้น”... (อิส
ยาห 66:13) 

ผูอานที่รัก... พระเจาทรงเปนผูสรางชีวิตของทาน พระองคทรงทราบวาชีวิตท่ีผานมาของทาน
เปนเชนไร... ขอใหทานทราบเถิดวา ไมวาทานจะเคยผิดพลาดอยางไร พระเจาทรงเขาใจทาน พระองค
ไมเคยปฏิเสธทาน แตพระองคทรงรักและหวงใยทานจนกระท่ังยอมใหพระเยซูคริสตมาตายบนไม
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กางเขนเพ่ือรับแบกบาปแทนทาน เพื่อทานจะไมตองรับการลงโทษหลังความตาย แตพระองคจะให
ทานจะไดไปอยูสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย...  บัดนี้ทานมีโอกาสท่ีจะพนโทษบาปแลว ถา
ทานอยากรับการอภัยโทษบาป ขอเชิญทานหันกลับมาหาพระเจา ยอมสารภาพความผิดบาปตอพระองค 
และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต แลวทานจะไดพบกับสันติสุขในชีวิตอยางแทจริง 

พระองค...ผูทรงเขาใจฉัน 

เม่ือฉันทํา   ผิดพล้ังไป  มีใครไหม 
ท่ีเขาใจ   ความรูสึก  ของฉันได 
หาเทาไหร  หาไมพบ  คนหวงใย 
คลายตกใน  หวงเหวลึก  หมดหนทาง 
มีบางคร้ัง  ตัวฉันเอง   ก็อยากเปล่ียน 
อยากบงเส้ียน  แหงความผิด  จากใจฉัน 
แมทุมเท  ท้ังแรงกาย  ทุกคืนวนั 
หนามชีวนั  ยังท่ิมแทง  ในจิตใจ 
มาวันนี ้   ฉันไดยนิ  เร่ืองยิ่งใหญ 
คือผูไถ   พระเยซู   หาใครเหมือน 
พระองคทรง  เขาใจฉัน  ไมแชเชือน 
ทรงเปนเพ่ือน  ปลอบประโลม  เขาใจเรา 
พระองคทรง  ยอมตายบน   ไมกางเขน 
ไถบาปเวร  ไถความผิด  ชีวิตฉัน 
ใหฉันได  ชีวิตใหม  เร่ิมอีกวัน 
สัญญาม่ัน  ไปหางไกล  ไปจากเรา 
ฉันไดพบ  พบแลว   ผูท่ีรัก 
ฉันรูสึก   ผูท่ีฉัน   เฝาคอยหา 
คือองคพระ  เยซู   ผูเมตตา 
มอบชีวา  ใหพระองค  เปนสุขเอย 

ถาทานปรารถนาจะไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจาและรับการชวยเหลือจากพระเยซูคริสต 
ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 
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“ขาแตพระเจา...ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค และ
พระองคปรารถนาท่ีจะใหขาพระองคทําแตส่ิงท่ีดี แตหลายคร้ังขาพระองคก็พลาดพล้ัง จึงไดทําหลายส่ิง
ท่ีผิดบาป บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณ
พระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษแทนขาพระองค ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต
เจา อาเมน”..... 

ถาทานไดอธิษฐานตามประโยคขางตนดวยใจจริงแลวก็ขอใหทานม่ันใจเถิดวา ความบาปของ
ทานไดรับการอภัยแลว และพระเยซูคริสตจะทรงดแูลและนําทางชีวิตของทานตลอดไป...ทานสามารถ
ติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรีเพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ... 
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จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 17  

ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร (043) 228-969 Fax: (043) 225-861  
ผูเขียน : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail: vdo@thaimail.com 
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