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เฮอเหนื่อย!! 

EXHAUSTED 

เม่ือเราสังเกตสังคมในปจจบัุนก็จะพบวา คนทุกคนตางกก็ําลังวิ่งไปวิ่งมาเพ่ือทําบางส่ิง
บางอยาง ซ่ึงการวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ สงผลใหเราไมสามารถหลีกเล่ียงท่ีจะตองเผชิญกบัคําวา “เหนื่อย”... 
ถาเราจะวิเคราะหถึงประเภทของความเหน่ือยของคนในสังคม เราก็สามารถท่ีจะแยกได 4 ประเภท
ดังนี้คือ... 

1. ความเหนือ่ยทางดานรางกาย 

นี่เปนส่ิงท่ีเราทุกคนตองเผชิญ เม่ือต่ืนข้ึนมาตอนเชาเราก็ตองทํา ทํา ทํา ทํา ทํา และก็ทําส่ิงตาง 
ๆ มากมาย เราตองทํางาน ตองเดิน ตองวิ่ง ตองทนตอสภาพอากาศรอน หนาว ฝกตกแดดออก ซ่ึงถาจะ
ถามวาเราทุกคนยอมทํางานเหน็ดเหน่ือยเชนนี้เพื่ออะไร? บางคนก็ตอบวาเพื่อคนในครอบครัวจะไดอยู
อยางสบาย... บางคนทนเหน็ดเหนื่อยก็เพยีงเพื่อความอ่ิมทองในแตละวนั... สวนผูท่ีอยูในวัยเรียนก็ตอง
ทุมเทตองเหนือ่ยเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ดังนั้นไมวาแตละคนจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม แตทุกคนกต็อง
ใชรางกายในการลงแรงทําท้ังส้ิน จึงทําใหเกิดความเหนื่อยทางดานรางกายท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไมได... 

2. ความเหนือ่ยทางดานจิตใจ 

ถาเราลองสังเกตก็จะเหน็วา มีส่ิงหนึ่งท่ีทําใหมนษุยเราแตกตางจากสัตวอยางส้ินเชิง นั่นก็คือ 
เม่ือสัตวมันวิ่งหาอาหารเพ่ือไดอ่ิมทางดานรางกาย มันกจ็ะรูสึกพอแลวแตมนุษยเราไมใชเชนนั้น เพราะ
มนุษยเราไมเพียงตองการความอ่ิมทอง แตเรายังตองการความอ่ิมใจอีกดวย ซ่ึงถาหากจิตใจของมนุษย
ไดรับการตอบสนองตามท่ีใจเราตองการ กจ็ะเกิดคําวา “สบายอกสบายใจ” หรือ “อ่ิมอกอ่ิมใจ” แตถา
หากเม่ือไหรท่ีสภาพการณรอบขางไมไดดัง่ใจท่ีเราตองการ ก็จะเกดิสภาวะของการ “หนกัอกหนกัใจ” 
หรือ “เหนื่อยอกเหนื่อยใจ” ข้ึนมาทันที ซ่ึงสภาวะของการเหน่ือยอกเหนื่อยใจกเ็ปนส่ิงท่ีทุกคนตองเจอ 
แลวแตจะมากหรือนอย บางคนก็เหนื่อยใจเก่ียวกับเร่ืองลูก บางคนก็เหนื่อยใจเร่ืองสามีหรือภรรยา บาง
ก็เหนื่อยใจเร่ืองการทํางานที่เต็มไปดวยความกดดนั หรือเหนื่อยใจเร่ืองการทํามาหากิน ซ่ึงบางคน
เหนื่อยใจจนถึงข้ันพูดข้ึนมาวา... “เฮอ! เม่ือไหรจะพน ๆ เร่ืองนี้ไปสักที”... บางคนเม่ือเจอความเหนื่อย
ใจมาก ๆ ก็อาจจะเกิดความทอแทจนแทบไมอยากจะทําอะไร หรือบางคนก็เหนื่อยใจมากเสียจนเครียด 
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และบางทีก็อาจจะถึงกับเกิดอาการคุมคล่ังข้ึนมาซ่ึงนี่ก็เปนส่ิงท่ีพวกเราเห็นกนัอยูบอย ๆ ในสังคมมิใช
หรือ... 

3. ความเหนือ่ยจากการทําในสิ่งท่ีผิดศีลธรรม  

ซ่ึงความเหน่ือยประเภทนี้กําลังแผขยายไปท่ัวทุกท่ีในสังคม บางคนต่ืนข้ึนมาตอนเชาก็เร่ิมท่ีจะ
คิดวาเย็นนีจ้ะไปดื่มเหลาท่ีไหนดี พอเลิกงานก็จะดื่ม ๆ ๆ จะเมามาย... บางคนก็เหนือ่ยกับการเลนหวย 
หรือเลนการพนันสารพัดรูปแบบ... เด็กวยัรุนหลายคนก็เหนื่อยกับการนั่งหนาจอคอมพิวเตอรจนดึก ๆ 
ดื่น ๆ ซ่ึงถาพวกเขานั่งหาขอมูลความรูทางอินเตอรเน็ตก็ไมเปนไร แตนี่กลับนั่งดูคลิปวิดีโอโปหรือแช็ท
กันจนบางคร้ังนําไปสูการทําผิดเร่ืองเพศ ซ่ึงเวลานี้วัยรุนเมืองไทยก็ตกอยูในความผิดบาปเชนนี้เปน
จํานวนมาก บางคร้ังเราก็อยากจะถามคนที่ทําเชนนี้เหมือนกันวา “คุณเหนื่อยไหม?...คุณเหนื่อยกับการ
ทําผิดบาปไหม?... ตื่นข้ึนมาก็ดื่มเหลา สูบบุหร่ี เลนไพ เลนหวย ดหูนังโป ทําผิดเร่ืองเพศ?... เหนื่อย
ไหมกับการอิจฉาริษยา การหยิ่งจองหอง เหนื่อยไหมกับการโกหก ฉอโกง เหนื่อยไหมกับการแคนเคือง 
การทะเลาะวิวาท เหนื่อยไหมกับการทําใหคนอ่ืนเดือดรอน?... บางคร้ังขณะท่ีคุณกําลังทําส่ิงเหลานี้อยู 
คุณอาจจะหวัเราะเริงรา แตในใจของคุณมีความสุขจริง ๆ หรือ?... คุณเหนือ่ยไหม?...เหนื่อยไหม
ครับ?”... 

4. ความเหนือ่ยในการทําดี 

ความเหนื่อยประเภทสุดทายนี้เปนความเหนื่อยท่ีบางคนอาจจะไมเคยสังเกต แตก็เปนความ
เหนื่อยท่ีปรากฏอยูในชีวติของหลาย ๆ คน เพราะเหตุท่ีวาคนเราเห็นถึงความอนิจจังของโลก ความทุกข
ของชีวิต ความวุนวายของจติใจ ความกลัวตอบาปกรรมตาง ๆ หรือความกลัวท่ีวาเม่ือจากโลกน้ีไปแลว
จะเปนอยางไร? จึงทําใหคนเราพยายามท่ีจะทําความดี พยายามรักษาศีลธรรม แตก็นาเศราใจ เพราะวา
ขณะท่ีเขาอยูในระหวางการทําความดตีาง ๆ เขาก็อาจจะละเวนจากส่ิงท่ีช่ัวท้ังทางจิตและกายได
ขณะหนึ่ง แตเม่ือเขากลับไปสูโลกแหงความเปนจริงหรือเวลาท่ีเขาอยูคนเดียว เขาก็ตองคนพบวาเขานั้น
ออนกําลังและไมสามารถที่จะเอาชนะความผิดบาปไดเลย ยิ่งเขาพยายามตอสูกบัความผิดบาปมาก
เทาไหรเขากย็ิง่เอาชนะมันยากข้ึนเทานัน้ และยิ่งมาเขากจ็ะยิ่งคนพบวาเวลาเขาอยูตอหนาคนอ่ืนกับเวลา
ท่ีเขาอยูคนเดยีวนั้น เขาจะมีการแสดงออกคนละอยางกนัเพราะเวลาท่ีเขาอยูตอหนาคนอ่ืน เขาตองกลบ
เกล่ือนความผิดบาปและความออนแอของตนเอง ใหมันซอนอยูภายใตภาพลักษณท่ีคนทั่วไปมองเหน็วา
เขาเปนคนดี ซ่ึงจริง ๆ แลวเขารูดีอยูแกใจวา ไมใชเชนนัน้เลย... แทจริง “ความด”ี นั้นเปนส่ิงท่ีมนุษยเรา
สมควรทําอยูแลว แต “ความบาป” นี่สิเปนส่ิงท่ีไมสมควรทํา แตมนุษยเราก็ตัดสินใจทําคร้ังแลวคร้ังเลา 
และเม่ือมนษุยเราทําบาป เขาก็พยายามหาทางทําดี เพราะเขาคิดวาจะสามารถลบลางความบาปท่ีอยูใน
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ชีวิตไดบาง ดงันั้นเม่ือมนษุยเราทําบาป กห็าโอกาสทําดทํีาบาปแลวทําดี เม่ือเปนอยางนี้อยูเร่ือย ๆ แลว
จะไมใหเขาเหนื่อยไดอยางไรกัน?... 

ขางตนนี้คือความเหนื่อยท่ีเราตางก็ตองเจอทุกคนตอนนีก้็ตองมาถึงคําถามท่ีวา ความเหน็ด
เหนื่อยเหลานีม้าจากไหน?... ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกอยางชัดเจนวา ความเหน็ดเหน่ือยตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในชีวติของมนุษยเรานั้น เปนผลพวงมาจากความผิดบาปต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษคูแรกของเราได
ทําผิดตอพระเจาพระผูทรงสรางทานทราบไหมวา ชีวติของมนุษยเรานั้นไมไดเกดิข้ึนเองแตมีพระเจา
เปนผูสรางข้ึน ซ่ึงแทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยเราใหอยูในโลกน้ีอยางมีความสุข โดยไดทรง
จัดเตรียมส่ิงสารพัดใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางสุขสบาย แตมนษุยก็ตองเช่ือฟงและดําเนินชีวิตอยู
ภายใตกฎเกณฑของพระองค แตเพราะเหตุท่ีพระเจาทรงสรางมนุษยเราใหมีอิสระในการตดัสินใจ 
มนุษยจึงสามารถตัดสินใจเองวา จะเช่ือวาพระองคหรือดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑของพระองคหรือไม 
นาเศราท่ีมนุษยคูแรกรวมท้ังเราทุกคนกลับไมเช่ือฟงพระเจา และดําเนนิชีวิตตามทางของตนเอง ตัง้แต
นั้นมาชีวิตของมนุษยจึงตองตกอยูในความผิดบาปท้ังยังตองเผชิญกับปญหาและความทุกขยากตาง ๆ 
นา ๆ ตองทํางานอาบเหง่ือตางน้ํา ซ่ึงทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยเหลานี้ข้ึนมาในชีวติของมนุษยทุกคน 
เราจะเห็นวาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมมีมนุษยคนใดท่ีจะสามารถหลุดพนจากความผิดบาปซ่ึงเปน
ตนเหตุท่ีทําใหเกิดความเหนื่อยตาง ๆ เหลานี้ไดเลย ถาเชนนั้นจะมีทางใดเลาท่ีจะสามารถชวยมนษุยเรา
ได?... 

ทางที่จะหลุดพนจากความเหนื่อยตาง ๆ เหลานี้ 

ในขณะท่ีมนษุยเรากําลังตกอยูในสภาพการณเชนนี้ พระเจาไมไดทรงทอดท้ิงมนุษยเลย เพราะ
พระองคทรงเห็นวา ถาปลอยมนุษยใหดาํเนินชีวิตไปเร่ือย ๆ เชนนี้ พวกเขากจ็ะยิ่งมายิ่งจมอยูใน
ความผิดบาป และอยูในสภาพที่ส้ินหวัง ซ่ึงพระองคทรงทราบดีวาไมวามนุษยจะพยายามทําดีสักเทาใด 
ก็ไมสามารถลบลางความบาปท่ีอยูในชีวิตของเขาไดเลย ในท่ีสุดเม่ือมนุษยเราจากโลกน้ีไปจิตวิญญาณ
ของเขาก็จะตองรับการพิพากษาจากพระเจา ตามการกระทําของแตละคน และผลจากการทําบาปก็คือ
การรับโทษในบึงไฟนรกอันนาสะพรึงกลัว ซ่ึงมนุษยเราตองทนทุกขทรมานอยูท่ีนั่นเปนนิจนิรันดร แท
จิรงแลวพระเจาไมอยากใหมนุษยเราตองพบกับจุดจบเชนนั้นเลย แตเพราะเหตุท่ีมนุษยเราตัดสินใจทํา
บาปเอง จึงตองรับโทษเชนนั้น ดังนัน้ดวยความรักของพระเจาท่ีมีตอมนุษย พระองคจึงไดทรงกาํหนด
วิธีท่ีจะชวยมนุษยใหพนจากบาป โดยทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนษุยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว เพื่อใหพระเยซูเปนผูมอบความหวังในการรอดจาก
บาปใหแกมนษุยโดยการส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือรับโทษความผิดบาปแทนมวลมนุษยชาติ และ
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หลังจากท่ีพระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมแลว ในวนัท่ีสามพระองคก็ทรงเปนข้ึนมาจากความตาย ซ่ึง
เปนการพิสูจนใหเห็นวา พระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย พระองคจึง
สามารถกําจัดอํานาจของความบาปซ่ึงเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดความทุกขและความเหน็ดเหนื่อยในชีวิต
ของมนุษยใหหมดไป และพระองคสามารถชวยเราใหรอดจากอํานาจเหลานั้นไดเชนเดียวกนั 

ผูอานที่รัก... ในขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวติอยูในโลกนี ้ พระองคไดทรงตรัสวา 
“บรรดาผูทํางานเหนด็เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะใหทานท้ังหลายหายเหนื่อยเปน
สุข”... (พระธรรมมัทธิว 11:28) ทานทราบไหมวาในชวงประมาณ 2,000 ปท่ีผานมานี้ มีคนนับหลาย
รอยหลายพนัลานคนท่ีไดเช่ือพึ่งวางใจในพระเยซูคริสตตางก็ไดพิสูจนแลวววา คําตรัสขางตนของ
พระองคสามารถเปนจริงไดในชีวิตของพวกเขา... เวลานี้ทานกําลังเหน่ือยอยูไหม?.. ไมวาทานกําลัง
เหนื่อยแบบไหนอยูก็ตาม อยากใหทานทราบวาพระเยซูคริสตทรงชวยทานได เพยีงแตเปดใจของทาน
ออก ยอมหันกลับมาหาพระเจา แลวทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคไมเพียงแตจะชวย
ใหทานหายเหนื่อยเปนสุขเทานั้นแตพระองคพรอมท่ีรับโทษความผิดบาปแทนทานอีกดวย เม่ือเปน
เชนนี้ทานก็จะไมตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระเจาในชีวติหลังความตายอีกตอไป เพราะพระเจา
จะทรงถือวาพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนทานแลว แตพระองคจะใหทานไดอยูในสวรรคกับ
พระองค ซ่ึงท่ีนั่นจะมีแตความสุข ไมตองพบกับความทุกขหรือความเหน็ดเหน่ือยอีกตอไป... ถาทาน
ปรารถนาอยากหันกลับมาหาพระเจา และรับการอภัยโทษบาปจากพระองค ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอ
พระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคตองเผชิญกับความเหน็ดเหน่ือยอยูทุกวนั 
ท้ังยังไดทําความผิดบาปมากมาย ขอพระองคทรงโปรดชวยเหลือและยกโทษความผิดบาปใหแกขา
พระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป ขอขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูเปน
ผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 
อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว กข็อใหทานม่ันใจเถิดวาพระเจาไดทรง
อภัยโทษความผิดบาปใหแกทานแลว ขอใหทานทราบเถิดวาตอไปนี้พระองคจะทรงดูแลทานและ
ประทานกําลังใหแกทานในการดําเนนิชีวติอยางแนนอน...  ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือและท่ีอยูของทานใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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