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2 เรื่องราวแห่งความหวัง

ถ้าหากว่า...

ถ้าหากว่าโลกนี้เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบ ถ้าหากโลกนี้ไม่มี
ความชั่วร้าย ไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มีภัยธรรมชาติ ถ้าหาก
พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่มีความขัดแย้ง
ในครอบครัวและสังคม ถ้าหากพวกเราไม่ต้องกังวลเร่ือง
ปากท้อง เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ หรือไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน 
หรือจะหาเลี้ยงครอบครัวของเราได้อย่างไร

แต่น่าเสียดายที่โลกนี้ช่างห่างไกลจากค�าว่าสมบูรณ์แบบ

มหีลายส่ิงหลายอย่างที่ไม่ถกูต้องอยูร่อบๆตวัเรา บางปัญหา
เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น  
เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความขัดแย้งและวิกฤต ทุกๆ วันมี
แต่ข่าวสงคราม ความยากจน อาชญากรรม ความเจ็บป่วย 
ภัยธรรมชาติ และวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อีกท้ังพวกเรายังต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัว เราบางคน
ก�าลังต่อสู้กับความสัมพันธ์ที่แตกร้าว ความเจ็บป่วย หรือ
พฤตกิรรมเสพติดบางอย่าง เราบางคนเตม็ไปด้วยความหนกั
อ้ึงจากความกังวล ความรับผิดชอบอันแสนหนัก และภาระ

เราอาศัยอยู่ในโลก
แห่งความขัดแย้งและวิกฤต 
ทุกๆวันมีแต่ข่าวสงคราม 

ความยากจน อาชญากรรม 
ความเจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ

และวิกฤตทางเศรษฐกิจ
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3ค้นพบความหวัง

ท่ีเราได้รับมอบหมาย จนท�าให้เราสงสัยว่า… เกิดอะไรขึ้น
กับโลกของเรา? ท�าไมชีวิตถึงเป็นเรื่องยาก? ท�าไมชีวิตของ
เราไม่ง่ายกว่าน้ี?

และเราก็ยังรู้ว่าทุกอย่างสามารถดีกว่านี้ได้  เพราะเรายังคง
เห็นเศษเสี้ยวของความสมบูรณ์แบบและความดีงามอยู ่
รอบๆ ตัวเรา เราได้ยินถึงช่วงเวลาแห่งสันติ เวลาท่ีผู้คนใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขและไร้ปัญหา หรือพวกเราเองก็อาจจะ
เคยมีช่วงเวลาดีๆ เหล่านั้นมาก่อน ซึ่งก็ยิ่งท�าให้เราท้อแท้
มากขึ้นไปอีกไม่ใช่หรือ เพราะเรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้สามารถ
ดีข้ึนได้ แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นสักที!

บางที น่ีอาจเป็นเหตุผลว่าท�าไมคุณถึงหยิบหนังสือเล่มเล็ก
นี้ข้ึนมาอ่าน เพราะท้ายสุดแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการ
ก็คือ ‘ความหวัง’ ความหวังว่าทุกปัญหาจะมีทางออก ความ
หวังว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหา และความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่านี้

ค้นพบความหวัง

เราจึงอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้ช่วยพวกเราตอบค�าถามเหล่านี้

มาก่อน ซึ่งท�าให้พวกเรามีความหวัง คุณไม่จ�าเป็นท่ีจะต้อง
ยอมรับทุกสิ่งท่ีเราบอกก็ได้ แค่ขอให้คุณให้เวลาสักนิดเพื่อ
อ่านและพิจารณาถึงส่ิงที่เราก�าลังจะบอกกับคุณ เพราะท้าย
ที่สุดแล้วมีแค่คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า สิ่งที่เราบอก
คุณนั้นมันใช่ส�าหรับคุณหรือไม่ แต่เราก็เชื่อว่าส่ิงนี้จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณครั้งย่ิงใหญ่ได้เลยทีเดียว 

ก่อนหน้าน้ี เราเคยถามตัวเองว่าเกิด
อะไรขึ้นกับโลกใบนี้ หลายคนเชื่อ
ว่าการเส่ือมสลายเป็นกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ทุกสิ่งย่อมเสื่อมถอยและ
แตกสลายไปตามกาลเวลา ซึ่งสิ่งนี้ก็
เข้ากับแนวคิดที่ว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้น

โดยผลจากกระบวนการทางธรรมชาติที่เรียกว่า บิ๊กแบง 
(Big Bang) และมนุษย์ก็มาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติ 
แต่บางคนเชื่อว่าโลกถูกสร้างข้ึนโดยอ�านาจของพระเจ้าหรือ
พลังเหนือธรรมชาติ ซึ่งถูกทิ้งไว้ให้พึ่งพาตัวเองและเป็น
อิสระท่ีจะก�าหนดความเป็นไปของตัวเอง

เพราะท้ายที่สุด
แล้วสิ่งที่พวกเรา
ทุกคนต้องการก็
คือ ความหวัง
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4 เรื่องราวแห่งความหวัง

แต่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานความเชื่อของ
คริสเตียนได้ให้ค�าอธิบายเรื่องการสร้างโลกที่แตกต่างออก
ไป พระคัมภีร์ได้บอกเราว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว และ
พระเจ้าผู้นี้เป็นผู้สร้างจักรวาล สร้างโลกและสิ่งมีชีวิตรวมถึง
มนุษย์ แต่เรื่องราวของการทรงสร้างไม่ได้จบแค่น้ัน พระเจ้า
พระผู้สร้างยังต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์
อีกด้วย หลังจากสร้างมนุษย์แล้วพระองค์ยังดูแลและ
เก่ียวข้องกับมนุษย์อยู่ตลอด พระองค์ทรงสร้างผู้ชายและ
ผู้หญิงคนแรกคืออาดัมและเอวา ให้อยู่ในสวนอันสวยงาม
ทีเ่ต็มไปด้วยสิง่ดีๆ  มากมายทีพ่วกเขาสามารถกินได้ มอีสิระ
ที่จะไปที่ไหนก็ได้ และพระองค์ทรงพบปะและพูดคุยกับพวก
เขาอยู่เสมอ

ท�าไมเป็นเช่นนั้น? เพราะว่าพระเจ้าสร้างเราเพื่อให้เรามี
ความรักความผูกพันธ์กับพระองค์ เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มี

ลูกเพราะพวกเขาปรารถนาจะมีความสุขในสายสัมพันธ์ที่

สนทิสนมกบัลกูๆ พระเจ้ากท็รงพอพระทยัเมือ่เราผกูพนัธ์

กับพระองค์เช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์

พระคัมภีร์บอกกับเราว่า
มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว
และพระเจ้าองค์น้ีเป็น
ผู้สร้างจักรวาล สร้างโลก 
และสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์
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5เมื่อความบาปเข้ามาในโลก

ให้มีอารมณ์ความรู้สึก มีความปรารถนาและความสามารถ
ที่จะรักและได้รับความรัก น่ีคือสิ่งท่ีสะท้อนพระลักษณะของ
พระเจ้า ส�าหรับพวกเราการที่จะรักได้อย่างแท้จริง เราต้อง
ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสร้างชายและหญิง
ให้มีสัญชาตญาณที่จะท�าสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของพระเจ้าที่ทรงดี 
บริสุทธ์ิ และยุติธรรม 

เพราะพระเจ้าทรงดี โลกที่พระเจ้าทรงสร้างจึงดี มนุษย์มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและกับผู้อื่น และไม่ต้องกังวล
เก่ียวกับความเจ็บป่วยหรือความตาย

แต่ต่อมาได้เกิดความผิดพลาดขึ้น…

เมื่อความบาปเข้ามาในโลก

พ่อแม่ที่ดีน้ันต้องการให้ลูกรักตอบด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่
เกดิจากหน้าทีห่รอืเพราะถกูบังคบั ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อ
แม่ลูกในอุดมคตินั้นทั้งสองฝ่ายต่างเลือกที่จะรักกันและกัน 
พวกเขาแสดงความรักในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน พ่อแม่

แสดงความรักต่อลูกด้วยการเลี้ยงดู ปกป้อง และห่วงใยดูแล
ลูก ในขณะท่ีลูกแสดงความรักกลับด้วยการเชื่อฟัง และท�า
สิ่งที่พ่อแม่พอใจ

นี่คือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าต้องการมีร่วมกับเรา เมื่อตอน
ที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวา 
พระองค์ทรงใส่สัญชาตญาณตาม
ธรรมชาติที่พวกเขาจะเป็นคนดี แต่
ที่ส�าคัญกว่านั้นพระองค์ทรงให้อิสระ
ในการเลือกว่าพวกเขาจะรักพระองค์
หรือไม่ พระเจ้าต้องการให้มนุษย์
ตัดสินใจที่จะรักพระองค์ด้วยความ

ตั้งใจของตัวเอง ซึ่งในที่นี้อยู่ในรูปแบบของต้นไม้ในสวนที่
พวกเขาอาศัยอยู่  อาดัมและเอวารู้อย่างชัดเจนว่าพวกเขา
สามารถกินผลของต้นไม้ได้ทุกต้นยกเว้นต้นเดียว ซึ่งน่ันคือ
การให้ทางเลือกกับพวกเขาว่าจะเชื่อฟังหรือต่อต้านพระเจ้า

แต่น่าเสียดายที่พวกเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระผู้สร้าง

พวกเขากินผลจากต้นไม้ ‘ต้นเดียว’ ที่พระเจ้าส่ังห้าม 

พระเจ้าต้องการ 
ให้มนุษย์ตัดสินใจ
ที่จะรักพระองค์
ด้วยความตั้งใจ

ของตัวเอง
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6 เรื่องราวแห่งความหวัง

(ซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นแอปเปิ้ล แต่พระคัมภีร์ไม่ได้
บอกแบบน้ัน) พระเจ้าเตือนพวกเขาแล้วว่าถ้ากินผลไม้นั้น 
พวกเขาจะตาย แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผลที่ตามมา
ก็คือ อาดัมและเอวาได้น�าความบาปเข้ามาสู่โลกนี้ 

ความบาปหมายถึง “พลาดจากเป้าหมาย” พลาดจาก
มาตรฐานอันสมบูรณ์ของพระเจ้า เมื่ออาดัมและเอวาเชื่อ
ฟังพระเจ้าน่ันท�าให้พระเจ้าพอใจ แต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจ
ไม่เช่ือฟังพระเจ้าด้วยการกินผล
ไม้ ก็เท่ากับว่าพวกเขาได้ปฏิเสธ
สิทธิอ�านาจของพระเจ้า

ที่แย่ไปกว่าน้ันคือ การตัดสินใจ
ครั้งน้ันไม่ได้มีผลกระทบแค่พวก
เขา แต่ได้ส่งผลมายังมนุษยชาติ
ในรุ่นต่อมาด้วย บุตรทั้งสองของ
พวกเขาได้รับเอาลักษณะการกบฏของพ่อแม่มา โดยท�า
ตามใจตัวเองและไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของพระเจ้า 
มนุษย์เริ่มท�าสิ่งที่ผิดศีลธรรมและจริยธรรม เพราะพวกเขา

ไม่ได้รู้สึกว่าต้องตอบค�าถามต่อพระเจ้าในสิ่งท่ีพวกเขาท�า

ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกับลูกที่ไม่เชื่อฟัง หัวร้ัน และตีตัวออก
ห่างจากพ่อแม่ คอืมนษุย์ได้ท�าลายความสมัพนัธ์อนัสมบรูณ์
แบบท่ีพวกเขามีกับพระเจ้า และความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
พวกเขาเหินห่างไปจากพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะยังคงรัก
พวกเขา แต่พวกเขาก็ปฏิเสธท่ีจะเข้าใกล้พระองค์

ในทุกวันนี้ เราเห็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์ที่แตกร้าว
ระหว่างเรากับพระเจ ้าและกับผู ้อื่น แทนที่จะรู ้สึกรัก 

ปลอดภัย และไว้วางใจ เรากลับรู้สึกกลัว โกรธ เกลียด

และขมขื่น เราเห็นคนที่ต่อต้านพระเจ้า ในรูปแบบของการ
ต่อต้านผู้น�าหรือผู้ปกครอง เห็นคนเกลียดกันและปฏิบัติต่อ
กันด้วยความโหดร้าย

ความบาปจากการกินผลไม้ต้องห้ามยังส่งผลอีกอย่างคือ 
ความตาย พระเจ้าได้เตือนอาดัมและเอวาแล้วว่า หากพวก
เขากนิผลไม้จากต้นนีพ้วกเขาจะตาย ท�าไมถงึเป็นอย่างนัน้? 
เพราะเม่ือพวกเขาตัดสินใจกบฏต่อพระองค์ พวกเขาได้
ท�าลายความสัมพันธ์อันสมบูรณ์ที่เคยมีมากับพระเจ้า และ

เม่ือพวกเขาตัดสินใจ
ไม่เช่ือฟังพระเจ้าด้วย
การกินผลไม้ 
ก็เท่ากับว่าพวกเขา
ได้ปฏิเสธสิทธิอ�านาจ 
ของพระเจ้าไปด้วย
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7

แยกตัวออกห่างจากพระองค์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตนิรันดร ์
เหมือนกับการดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ เมื่อไม่ได้เชื่อม
ต่อกับแหล่งก�าเนิดไฟแล้ว พวกเขาก็ไร้ซึ่งพลังงาน

ความตายนี้เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและด้านจิตวิญญาณ 
เพราะว่าร่างกายของพวกเราได้รับผลกระทบจากความบาป 
ร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบของพวกเราจะค่อยๆ เสื่อม
สภาพและตายไป แต่เพราะเราเป็นมนุษย์ท่ีมีจิตวิญญาณ

ด้วย จิตวิญญาณของเราจึงจะถูกแยกกับพระเจ้าชั่วนิจ

นิรันดร์ การเป็นกบฏและคนบาปท�าให้พวกเราไม่สามารถ
กลับคืนสู่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ ยุติธรรมและชอบธรรมได้ 
เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงให้อาดัมและเอวารับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดน พวกเราก็
จะต้องรับผิดชอบความผิดบาปของตัวเองด้วยเช่นกัน นี่คือ
ข้อบังคับหรือกฎท่ีพระเจ้าได้ตั้งไว้ส�าหรับมนุษย์

ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวนี้ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบัน
ของเราด้วย เรารู ้สึกไร้จุดหมายและไร้ที่พึ่งเหมือนกับ
คนหลงทาง หลายคนใช้ชีวิตอย่างไร้ความหวัง โดยไม่เคยรู้

ความบาปจากการกินผลไม้
ต้องห้ามยังส่งผลอีกอย่าง
คือ ความตาย

เมื่อความบาปเข้ามาในโลก
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8 เรื่องราวแห่งความหวัง

ถึงสาเหตุของความสิ้นหวังนั้น ลึกๆ แล้วเรารู้สึกว่างเปล่า 
นี่คือผลลัพธ์ของการเหินห่างจากพระเจ้า ชีวิตของเราจึงดู
เหมอืนไร้ทศิทาง ไม่มคีวามหมาย นัน่เพราะพวกเราถกูแยก
จากแหล่งแห่งชีวิตที่แท้จริง

นี่คือเหตุผลของความผิดปกติในโลกทุกวันน้ี พระเจ้าสร้าง
โลกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่อาดัมและเอวาเลือกที่จะท�าบาป 
และผลลัพธ์คือพวกเขาถูกแยกจากพระเจ้าและต้องรับผิด
ชอบต่อผลการกระท�านั้น วันน้ีเราก็ก�าลังท�าอย่างนั้น

เหมือนกัน เราปฏิเสธพระเจ้าและไม่ใส่ใจในมาตรฐานอัน

สมบรูณ์แบบของพระองค์ และจะต้องเผชญิกบัผลกระทบ

จากสิ่งที่เราท�า พระคัมภีร์ได้ให้ค�าจ�ากัดความง่ายๆ คือ 
“เพราะว่าทุกคนท�าบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” 
“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 3:23; 
6:23)

นี่หมายความว่าสิ่งน้ีจะเกิดขึ้นกับเรา? แล้วเราจะแก้ไขอะไร
ได้บ้าง?

ชีวิตของเรา
จึงดูเหมือนไร้ทิศทาง 
ไม่มีความหมาย 
นั่นเพราะพวกเรา
ถูกแยกจากแหล่ง
แห่งชีวิตที่แท้จริง
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9ทางแก้ไข

ทางแก้ไข

ตั้งแต่มนุษย์คนแรกได้แยกจากพระเจ้า พวกเราพยายาม
ท่ีจะแก้ปัญหาของความบาปและผลกระทบของมัน เรา
พยายามป้องกันความเจ็บป่วยและชะลอความตายด้วย
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เราพยายามท�าให้สังคมมี
ศีลธรรมมากขึ้นด้วยการบังคับใช้กฎหมาย และสอนผู้คน
ให้ประพฤติตนเป็นคนดี เราพยายามป้องกันความขัดแย้ง
และสงคราม เราส่งเสริมสันติภาพ และความเป็นหนึ่ง
เดียวกันในหมู ่เพื่อนบ้าน สังคมและประเทศชาติ เรา
พยายามบรรเทาความผิดของเราและท�าตัวให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์
พึงพอใจด้วยการท�าดีและถือศีลตามศาสนา

แต่อย่างที่เห็น พวกเราไม่เคยท�าได้ส�าเร็จเลยใช่ไหม? 
พวกเราไม่สามารถป้องกันการเจ็บป่วยหรือความตาย หรือ
หยุดผู้คนไม่ให้ก่ออาชญากรรมหรือสงครามได้ หลายคนยัง
คงดิ้นรนค้นหาความหมายของชีวิต เราเป็นเหมือนคนหลง

ทางที่ก�าลังตามหาความรักและความปลอดภัย

ท�าไมน่ะหรือ? เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ว หัวใจของเรา

ยังคงไม่สมบูรณ์ แม้จะพยายามอย่างหนักแต่พวกเราก็ไม่
สามารถท�าดีอย่างสมบูรณ์แบบไปได้ตลอดรอดฝั่ง แม้ใน
เวลาที่เราอยากจะเป็นคนดี ก็ยังเหมือนมีแรงดึงดูดที่ดึงเรา
ไปในทางตรงกันข้ามเสมอ เราพบว่าการโกรธและอาฆาต

แค้นนั้นง่ายกว่าการให้อภัยและอาทร
ต่อกัน เราพบว่ามันง่ายกว่าที่จะท�า
ตามความปรารถนาของตัวเองและให้
ความต้องการของเรามาก่อนผู้อื่น

มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไร? เป็นเพราะ 
ความบาปมีพลังอ�านาจในการควบคุม
เราเหมือนกับการติดยาเสพติด มันมี

อ�านาจและบงัคบัเราให้ท�าสิง่ทีผ่ดิต่อไป แม้เราจะไม่ต้องการ
ก็ตาม ความบาปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท�า
ของเรา มันท�าให้เราท�าสิ่งที่ถูกต้องได้ยากขึ้นแต่กลับท�าสิ่ง
ผิดได้อย่างง่ายดาย การกบฏต่อพระเจ้านั้นกลายเป็น
ธรรมชาติของเรามากกว่าการเชื่อฟัง

แล้วเราจะเปล่ียนแปลงหัวใจของเราได้อย่างไร? เราจะกลับ

แม้ในเวลาที่เรา
อยากจะเป็นคนดี 

ก็ยังเหมือนมี
แรงดึงดูด

ที่ดึงเราไปในทาง
ตรงกันข้ามเสมอ
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10 เรื่องราวแห่งความหวัง

คืนสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าอีกครั้งได้อย่างไรใน
เมือ่ความบาปพยายามกดีกนัเราออกจากการท�าสิง่ทีถ่กูต้อง
ตลอดเวลา? พวกเราไม่อาจท�าได้ มีแต่พระเจ้าท่ีท�าได้

พระเจ้าท�าได้เพราะพระเจ้าคือองค์พระผู ้สร้างและทรง
ควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่ง พระเจ้าคือผู ้เดียวที่สามารถลบ
ค�าต�าหนิ ช�าระและลบร่องรอยทั้งสิ้นของความบาป ดังนั้น
เราจึงสามารถกลับคืนดีและใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์ได้
อีกครั้ง พระองค์คือผู้เดียวที่สามารถรื้อฟื้นหัวใจของเรา 
ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของความบาปและความตาย 
ถึงแม้ว่าพระองค์จะท�าได้แต่พระองค์จะทรงท�าไหม? 

และนี่คือสิ่งที่น ่าอัศจรรย์ ใจที่สุด คือการที่พระเจ ้า

ต้องการให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ แม้ว่ามนุษย์ไม่
เชื่อฟังพระองค์และยังคงไม่เชื่อฟังมาโดยตลอด แต่พระเจ้า
ยังต้องการคืนดีกับมนุษย์ด้วยพระองค์เอง จ�าที่เราเปรียบ
พระเจ้าว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ที่รักและห่วงใยได้ใช่ไหม? 
เช่นน้ันแหละพระเจ้าก็เหมือนพ่อแม่ที่ไม่เคยหยุดรักลูกอัน
เป็นที่รักของพระองค์ แม้ว่าลูกคนนี้จะหนีพระองค์ไปและ

ไม่ยอมรับรู้ว่าพระองค์เป็นพ่อ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า
ผูเ้ป่ียมด้วยความเมตตา พระองค์จงึต้องการทีจ่ะให้อภยัและ
รอต้อนรับเรากลับสู่อ้อมแขนของพระองค์

แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้าง คุณจะเห็นว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และ
ยตุธิรรม พระองค์ไม่อาจแค่หลับตา ท�าเป็นมองไม่เหน็ความ
บาปของเราและพูดว่า “ไม่เป็นไร ลืมมันไปเถิด” พระองค์

ไม่อาจแสร้งท�าเป็นว่าความบาปของเราไม่เคยเกิดข้ึน 

ถ้าพระเจ้าแค่ปล่อยความบาปของเราให้ผ่านไปง่ายๆ นั่น
ก็เป็นการทรยศต่อพระลักษณะของพระองค์เองในฐานะ
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ

นี่จึงเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก พระเจ้าต้องการท่ี
จะช่วยเหลือเราจากอ�านาจของความบาป แต่พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงไม่อาจละเว้น
โทษท่ีพวกเราสมควรจะได้รับ จากการกระท�าและความคิด
ของเราได้ ถงึอย่างไรกต็ามพระองค์กย็งัทรงเตรียมทางออก
ไว้ให้เรา
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รอดจากความตาย

ลองคิดถึงการลงโทษที่เราต้องได้รับจากหนี้ที่เราติดค้าง
พระเจ้าเพราะความผิดบาปของเรา (จริงๆ แล้วมีมากกว่านี้ 
แต่นี่คือค�าอธิบายง่ายๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจ) เพราะว่าเรามี
ธรรมชาติบาปในตัว หนี้นี้จึงมากมายเกินว่าที่เราจะชดใช้ได้
ด้วยตัวของเราเอง

แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทาง ในขณะที่บทบัญญัติของ
พระเจ้าก�าหนดให้มนุษย์ต้องชดใช้หนี้บาปของตนเอง แต่ก็
ยังอนุญาตให้คนอื่นจ่ายหนี้แทนได้ด้วย ถึงอย่างนั้น คนๆนี้
จะต้องเป็นคนท่ีไม่มีหนี้ จะต้องเป็นคนท่ีไม่มีความผิดบาป
ของตนท่ีต้องรับผิดชอบ

น่ีคือส่ิงที่เกิดขึ้น พระเจ้าได้ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์
มาเพื่อจ่ายหนี้นี้ ด้วยการส้ินพระชนม์แทนเรา เพ่ือเรา
จะรอดจากการลงโทษของความตาย เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 
พระเยซูเสด็จลงมาในโลกเป็นมนุษย์ ทรงถูกตรึงที่กางเขน 
ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรและทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์หลัง
จากส้ินพระชนม์ การเสียสละนี้เป็นไปได้เพราะว่าพระเยซู

พระเยซูสิ้นพระชนม์แทนเรา 
เพื่อเราจะรอดจาก

การลงโทษของความตาย
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12 เรื่องราวแห่งความหวัง

ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์ ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้า พระองค์ทรงดีและสมบูรณ์แบบ  ดังนั้นพระองค์จึง
ไม่มีความผิดบาปที่จะต้องรับผิดชอบ และในขณะเดียวกัน 
พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์อย่างมนุษย์ พระองค์ทรงเป็น
ตวัแทนของเราเพือ่รบัโทษทณัฑ์ทัง้หมด พระคมัภร์ีได้กล่าว
เกี่ยวกับพระเยซูว่า “พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่ง
สาปแห่งธรรมบัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่ง
สาปเพ่ือเรา ” (กาลาเทีย 3:13)

เพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์ จึงดูเหมือนว่าพระองค์ก็ไม่ได้
รอดพ้นจากผลของความบาปซึ่งก็คือความตาย ดังนั้น
พระองค์ทรงช่วยเราจากค�าแช่งสาปหรือโทษทัณฑ์จากกฎ
ท่ีตั้งไว้ได้อย่างไร?

สามวันหลังจากที่พระเยซูส้ินพระชนม์ พระองค์กลับฟื้นคืน
พระชนม์ ทรงปรากฏตัวต่อพยานนับร้อยคนก่อนที่จะถูกรับ
ข้ึนสู่สวรรค์ การฟื้นคืนพระชนม์ได้แสดงถึงว่า พระองค์ทรง
ย้อนคืนผลของความบาปได้ส�าเรจ็ เพราะความบาปน�าความ
ตายมาสู่มนุษย์ แต่บัดนี้พระเยซูทรงชนะความตายแล้ว 

นี่คือส่ิงที่แสดงให้เห็นว่าการที่พระเยซูส้ินพระชนม์แทน
เรานั้นได้รับการยอมรับจากพระเจ้า คุณอาจมีค�าถามว่า 
“แล้วมันจะช่วยเราได้อย่างไร?” พระคัมภีร์บอกเราว่า หาก
เรายอมรับการให้อภัยที่พระเยซูทรงมอบให้โดยการเชื่อว่า
พระเยซูทรงส้ินพระชนม์แทนเรา เราก็จะได้รับการอภัยจาก
ความบาป ดังนั้นเราจึงสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ 
และเพราะเราไม่มีความผิดบาปอีกต่อไป เราจึงสามารถ
ชื่นชมในความสัมพันธ์อันสมบูรณ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้ 
เหมือนอย่างท่ีพระเจ้าต้ังใจไว้ต้ังแต่แรกเริ่ม

และมากกว่านั้นความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่มีสิ่ง

ใดสามารถพรากเราไปจากพระเจ้าได้ แม้กระทัง่ความตาย

นี่คือความหวังที่เรามี ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูเสด็จมาในโลก 
ทรงส้ินพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ และถ้าเราติดตามและ
ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยในชีวิตของเรา 
พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)
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13ยอมรับข้อเสนอของพระเจ้า

ยอมรับข้อเสนอของพระเจ้า

พระบิดาของพระเยซูไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความ
รักและแสนดีเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
พระคุณ นี่หมายความว่าจะไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องใดๆ
ในการรับของขวัญจากพระบุตรและการยกโทษความบาป
ของคุณ คุณไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นคน “ดี” หรือต้องพยายาม
ใดๆ เพื่อจะได้รับความรอด คุณแค่ต้องพึ่งพาพระเจ้าให้ช่วย
คุณ ส่ิงที่ต้องท�าคือยอมรับกับพระเจ้าว่าคุณเป็นคนบาป

และต้องการการอภยัจากพระองค์ โดยเชือ่ว่าพระเยซเูสดจ็
ลงมาส้ินพระชนม์แทนคุณ คุณจึงจะสามารถกลับคืนดี
กับพระเจ้าได้ และติดตามพระองค์ให้ทรงเป็นพระเจ้าและ
พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตคุณ เพียงง่ายๆแค่นี้เอง!

นี่อาจช่วยคุณได้ ลองคิดว่าความรอดของพระเจ้านี้เป็น
เหมือนของขวัญ ซึ่งมอบให้คุณโดยไม่มีเงื่อนไข แต่คุณต้อง
ยอมรับผู้ให้และตั้งใจที่จะรับมันจริงๆ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า 
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า 

พระเยซูเสด็จลงมา
สิ้นพระชนม์แทนคุณ 

คุณจึงสามารถ
กลับคืนดีกับพระเจ้าได้ 

และติดตามพระองค์
ให้ทรงเป็นพระเจ้า

และพระผู้ช่วยให้รอด
ในชีวิตคุณ
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14 เรื่องราวแห่งความหวัง

พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นข้ึนมาจากความตาย ท่าน
จะรอด” (โรม 10:9)

สิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไร   

ส�าหรับคุณ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจรับของขวัญแห่งความรอดของพระเจ้า 
คุณอาจจะมีค�าถามว่า อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้?

เมื่อคุณกลับมาหาพระเยซู หลายๆ ส่ิงท่ียอดเยี่ยมจะ

เกิดขึ้น

ประการแรกคุณจะได ้รับการยกโทษจากบาปของคุณ 
พระเยซูทรงจ่ายหนี้แทนเพ่ือให้คุณกลับคืนดีกับพระเจ้า 
ดังนั้นคุณจึงได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากพระองค์ 
เรื่องต่อมาคือ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้เราเป็นบุตรชาย
และบุตรสาว และคุณสามารถเข้ามาหาพระองค์ได้อย่าง
มั่นใจ เช่นที่อาดัมและเอวาเคยท�าตอนอยู่ในสวนเอเดน 
เหมือนกับลูกที่มีความม่ันใจในความรักและการยอมรับจาก
พ่อแม่อย่างเต็มเปี่ยม คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างม่ันคงโดย

คุณจะได้รับการยกโทษ
จากบาปของคุณ
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15สิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรกับคุณ

รู้ว่าพระเจ้ารักคุณอย่างที่คุณเป็น ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นคนที่
ไม่สมบูรณ์แบบอย่างไรหรือท�าอะไรมาในอดีต เพราะการ
สิ้นพระชนม์ของพระเยซูได้จ่ายหนี้ความบาปทั้งหมดของ
คุณแล ้ว และในขณะเดียวกัน พระองค ์จะช ่วยคุณ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในมาตรฐานของ
ความบริสุทธ์ิ

ความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ แม้หลังจากความตาย 
น่ันหมายความว่าคุณไม่ต้อง
กลัวความตายอีกต่อไป คุณ
สามารถใช้ชวีติด้วยความม่ันใจ
ว่าการตายฝ่ายร่างกายจะน�า
คณุไปต่อพระพกัตร์พระเจ้า ซึง่
เป็นที่ๆ ยอดเยี่ยมไร้ที่ติ

พระคมัภร์ียังได้บอกเราอีกว่าในวนัหนึง่พระเยซูจะเสดจ็กลบั
มา เมือ่ถงึวันนัน้ร่างกายของเราจะฟ้ืนขึน้มาเหมือนพระองค์
และพวกเราจะถูกท�าให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า พระองค์
ทรงสัญญาที่จะช่วยเราทั้งหมดไม่ใช่แค่จิตวิญญาณเท่านั้น

อันที่จริง ความสัมพันธ์นี้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ชีวิตในโลกนี้ 
ไม่ได้หมายความว่าการเป็นครสิเตยีนจะท�าให้ปัญหาทัง้หมด
ของคุณหายไปในทันที คุณยังต้องเผชิญกับความท้าทาย
ของชวีติประจ�าวนั และการดิน้รนอืน่ๆ จากการใช้ชวีติในโลก
ที่แตกสลายและเต็มไปด้วยความบาปใบนี้ แต่สิ่งที่ต่างจาก
เดิมคือ คุณสามารถเผชิญความท้าทายเหล่านี้ ร่วมกับ
พระเจ้าผูท้รงสญัญาว่าจะอยู่กบัคณุ อยู่ในหวัใจของคณุ คณุ

พบพระองค์เพือ่ขอความช่วยเหลอืได้เสมอ ทกุที ่ทกุเวลา 

และพระองค์จะทรงเดินเคียงข้างคุณในเส้นทางของชีวิต 

ให้ก�าลังใจคุณ ประทานความเข้มแข็ง คอยตักเตือนและ

ช่วยคุณให้กลายเป็นคนที่พระองค์ต้องการให้คุณเป็น 

ในตอนน้ีคุณสามารถพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและเป็น
ผู้ควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 

ทั้งหมดนี้หมายความว่าคุณจะมีความหวัง ชีวิตจะไม่ไร้
จุดหมาย หรือไร้ซึ่งความหมายอีกต่อไป ในทางกลับกันคุณ
จะใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจ มีจุดมุ่งหมายและด้วยค�าสัญญา
ถึงชีวิตนิรันดร์หลังจากความตายของร่างกายT

ทั้งหมดน้ีหมายความว่า  
คุณจะมีความหวัง ชีวิต
จะไม่ไร้จุดหมาย หรือไร้
ซ่ึงความหมายอีกต่อไป
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16 เรื่องราวแห่งความหวัง

ลองเริ่มก้าวแรก  > 
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17ลองเริ่มก้าวแรก

คุณพร้อมแล้วหรือยังท่ีจะติดตามพระเยซู?

ถ้าพร้อมแล้ว ให้หาที่เงียบๆซึ่งคุณสามารถบอกกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวว่า คุณยอมรับข้อเสนอในการให้อภัยของ
พระองค์ ด้วยการเชื่อว่าพระเยซูพระบุตรของพระองค์เสด็จลงมาส้ินพระชนม์เพื่อคุณบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นจาก
ความตาย และคุณพร้อมจะยอมรับพระองค์ในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้ารับฟังคุณเสมอ ดังนั้นส่ิงที่

คณุต้องท�าคอื เพียงแค่พูดกบัพระองค์เหมือนกับว่าพระองค์ทรงอยู่ตรงหน้าคณุ ถ้าเปน็ไปได้ลองหาเพือ่นคริสเตียน
ให้อธิษฐานร่วมกับคุณและเป็นพยานในเรื่องนี้

คุณจะพบค�าอธิษฐานด้านล่างที่จะน�าคุณไปยังส่วนส�าคัญของเร่ืองนี้ ค�าพูดเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทาง ส่ิงส�าคัญที่สุดคือ
หัวใจของคุณ ความจริงใจของคุณคือสิ่งที่พระเจ้าให้ความส�าคัญ

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ได้ท�าบาปต่อพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระองค์ 
ซึ่งทรงสิ้นพระชนมม์บนไม้กางเขน และจ่ายค่าไถ่ส�าหรับความผิดบาปของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงพิสูจน์ด้วย
การเป็นข้ึนจากความตาย

ในเวลาน้ีข้าพระองค์ขอรับข้อเสนอในการอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูเป็นของขวัญ
ส�าหรับความรอดของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ต้องการติดตามพระองค์
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18 เรื่องราวแห่งความหวัง

ล�าดับต่อไป  >
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19ล�าดับต่อไป

หลังจากที่คุณได้อธิษฐาน สิ่งถัดไปที่คุณสามารถท�าได้คือเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ของคุณกับพระเจ้า เติบโตในความสัมพันธ์กับ
พระองค์ ขอให้เราได้แนะน�าคุณบางเรื่อง ดังน้ี

หรือถ้าคุณก�าลังคิดอยู่ว่าจะเชื่อในพระเยซูหรือไม่ ไม่ต้องกังวลไป เราหนุนใจให้คุณค้นหาเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซู
มากขึ้น เพ่ือคุณจะตัดสินใจได้อย่างสบายใจ คุณยังคงสามารถท�าสิ่งต่างๆด้านล่างนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบพระเจ้ามากยิ่ง
ขึ้น

เริ่มอธิษฐาน: ในฐานะลูกของพระเจ้าคุณสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้ตลอดเวลา พระองค์ทรงรับฟังคุณเสมอและ
พระองค์รักที่ได้สนทนากับคุณ คุณสามารถบอกพระองค์ถึงปัญหา ความกลัว ความต้องการ หรือบอกเล่าความกังวล

และความชื่นชมยินดีของคุณ ลองใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าในทุกๆ วัน และคุณจะค้นพบว่าคุณเติบโตขึ้นและใกล้ชิดกับ
พระองค์มากขึ้น

เริ่มอ่านพระคัมภีร์: พระคัมภีร์คือข้อความจากพระเจ้าถึงโลกใบน้ี พระคัมภีร์บรรจุเร่ืองราวทุกอย่างท่ีพระเจ้าต้องการ
ให้เรารู้ ซึ่งรวมถึงแผนการการทรงไถ่ของพระองค์ และการท่ีพระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างลูกท่ีได้รับการอภัยแล้ว 
อย่างไรก็ดีคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการอ่านและท�าความเข้าใจพระค�าของพระเจ้า ลองถามเพ่ือนคริสเตียน 
หรือคนในคริสตจักรใกล้บ้านดูว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

เริ่มไปร่วมคริสตจักร: การเป็นคริสเตียนหมายถึงคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มผู้เช่ือท่ีแบ่งปันความเชื่อและความหวังใน
พระเยซู ลองให้ตัวคุณได้รับค�าหนุนใจจากผู้อื่นและหนุนใจผู้อ่ืนในการนมัสการพระเจ้า และเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้น 
เราทุกคนคือคนบาปที่ได้รับการอภัยแล้ว เราเดินไปด้วยกันในเส้นทางแห่งความเชื่อกับพระเยซู ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลอง
เข้าร่วมคริสตจักร หรือจะขอให้เพื่อนคริสเตียนของคุณพาไปก็ได้
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อ่านข้อคิดและก�าลังใจที่มีให้คุณทุกวันได้โดยกรอกข้อมูลข้างล่างนี้

สมัคร
รับหนังสือ
มานาประจำาวัน”
หนังสือที่ให้ข้อคิด
และกำาลังใจสำาหรับทุกคน

•หรือ  สมัครผ่านเว็บไซต์ 
www.thaiodb.org

*ทางพนัธกจิมานาฯ จะไม่
ทำาการแบ่งปันข้อมูลส่วน
ตัวของคุณให้องค์กรใดๆ 
เพราะความเป็นสว่นตวัของ
คุณสำาคัญต่อเรา

ช่ือ-สกุล

เพศ ชาย หญิง  สถานะ โสด  สมรส

วันเกดิ................/.............../..............      อาชีพ............................................................................................................................

ศาสนา      พุทธ       อิสลาม      คาทอลิก     

 คริสต์ (โปรเตสแตนท์) สมาชิกคริสตจักร ...........................................................................

บ้านเลขที่ ............................................... หมู่บ้าน/บริษัท ..............................................................................................

หมู่ .......................... ซอย ....................................................................... ถนน ..............................................................

แขวง/ต�าบล................................................................... เขต/อ�าเภอ........................................................................................

จงัหวดั.......................................................................................... รหสัไปรษณยี.์....................................................................

โทร.(ที่ติดต่อได้)....................................................................................................................................................................

E-mail......................................................................................................................................................................

“

ND707

  ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่าง

ปลอดภัย และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคล

ภายนอกหรือองค์กรใดๆ เพราะความ

เป็นส่วนตัวของคุณ ส�าคัญต่อเรา
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