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ความสําเร็จที่แทจริงของชีวิต
“ความสําเร็จในชีวิต” นับวาเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนาอยางยิ่ง แตถาจะถามวา “อะไรคือ
ความสําเร็จทีแ่ ทจริงของมนุษย?”... “ความร่ํารวย การมีชื่อเสียงเกียรติยศ หรือการที่มีคนมากมาย
ยอมรับนับถือใชหรือไม?”
ถาใช!...มนุษยเราก็ควรจะแสวงหาสิง่ เหลานี้และตองพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะไปถึงความสําเร็จเหลานี้… แตสิ่งเหลานี้เปนความสําเร็จทีแ่ ทจริงของมนุษยจริงหรือ?...มีคน
หลายคนเมื่อไปถึงจุดของความสําเร็จดังทีก่ ลาวมาขางตน แตถึงกระนั้นลึก ๆ ในใจของเขาก็ยังมี
ความคิดที่วา “เพียงเทานีห้ รือ?...ชีวิตของฉันไปไดแคนี้หรือ?...ฉันอยากจะมีเงิน มีทรัพยสมบัติ มี
ชื่อเสียง มีอํานาจมีคนยอมรับ ตอนนี้ฉันก็ไดสิ่งเหลานี้แลวเปนอยางไร?...ก็เทานัน้ แหละ!...ฉันใชชีวติ
ทั้งชีวิตเพื่อจะหาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ สุดทายฉันก็ไดมัน แตตอนนี้ฉนั กําลังจะจากโลกนี้ไปแลว… ถึงแม
ฉันจะมีเงินทอง มีชื่อเสียง มีทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งคนทั่วไปตางเห็นวาฉันประสบความสําเร็จแตสิ่งเหลานี้
มันกําลังจะจบลงพรอมกับลมหายใจของฉันแลว ถาเชนนั้นจะมีประโยชนอะไรกัน?...ฉันอยากจะรูจริง
ๆ วา อะไรคือความสําเร็จทีแ่ ทจริงของมนุษย? ซึ่งเปนความสําเร็จที่ลึก ๆ ในใจของฉันกําลังแสวงหา”
ผูอานที่รัก...เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว มีชายคนหนึง่ ที่ไมมีตําแหนงและไมมีทรัพยสมบัติ
อะไรเลย เมื่อเขาอายุ 33 ป เขาก็ถูกจับไปประหารชีวิตโดยการตรึงที่ไมกางเขน..เวลานั้นไมมีใครเลยที่
ตองการเขา มีแตเสียงตะโกนดา มีแตคนปฏิเสธ แมแตเพื่อนที่สนิทของเขาก็หนีจากเขา ขณะที่เขาถูก
ตรึงที่บนไมกางเขนและใกลจะสิ้นชีวิตนัน้ เขาไดพูดประโยคหนึ่งวา “สําเร็จแลว”...ชายคนนี้คือใคร?...
ชายผูนี้ก็คือพระเยซูคริสต...ถามองตามสายตาคนทัว่ ไปก็จะเห็นวา
ตลอดชีวิตของชายผูนไี้ มนาจะ
ประสบความสําเร็จเลย โดยเฉพาะเมื่อเขาถูกประหารชีวิตเชนนั้นยิง่ ทําใหเห็นถึงวา การที่เขาพบจุดจบ
เชนนี้ยังจะพูดวา “สําเร็จแลว” ไดอยางไร?...แตพระเยซูคริสตไดทรงวางแบบอยางใหมนุษยไดเห็นวา
ความสําเร็จของมนุษยไมใชอยูที่เราไดอะไรหรือเรามีอะไร แตความสําเร็จของมนุษยก็คือ การที่มนุษย
ไดใชชวี ิตตามวัตถุประสงคของพระผูสรางตางหาก ซึ่งพระองคเองก็ไดทําสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
พระเจา นั่นก็คือ การตายบนไมกางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปของมวลมนุษยชาติ...
ตั้งแตพระเยซูคริสตไดเขามาในโลกจนถึงปจจุบันนี้มีคนนับหลายรอยหลายพันลานคนไดเชื่อ
และวางใจในพระองค คนเหลานี้ตางก็ไดรับการยกโทษความผิดบาปจากพระองค และเขาเหลานัน้ ได
ใชชีวิตในโลกนี้ตามวัตถุประสงคของพระเจา ทําใหชวี ิตของพวกเขาไดเปนประโยชนตอเพื่อนมนุษย
คนอื่น ๆ... ซึ่งนี่ก็คือความสําเร็จที่แทจริงของชีวิตมนุษย ซึ่งมีคามากกวาการมีอํานาจและเกียรติยศ หรือ
การมีทรัพยสมบัติในโลกทีช่ ั่วคราว
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ผูอานที่รัก... ทานตองการความสําเร็จที่แทจริงไหม? อะไรคือความสําเร็จที่แทจริงของทาน?..
ตอไปนี้เปนคําพยานของนักกีฬาฟุตบอลชาวเกาหลีทานหนึ่ง ที่ทานไดพบกับความสําเร็จที่แทจริงที่
พระเยซูทรงวางแบบอยางไว ซึ่งมีคุณคามากกวาความสําเร็จที่โลกนี้หยิบยื่นให...

คําพยานของ คุณ คัง ซอง มิน นักเดาะบอลแชมปโลก
สวัสดีครับทานผูอานชาวไทยที่รักทุกทาน ผมขออนุญาตแนะนําตนเองนะครับ ผมชือ่ คัง ซอง
มิน เปนชาวเกาหลีใต ผมเคยไดชื่อวาเปนนักเดาะบอลไดนานที่สุดในโลกที่หนังสือกินเนสสเคยบันทึก
ไวเมื่อป 1987 วาเดาะบอลไดนานตอเนื่องกันถึง 12 ชัว่ โมง และในปจจุบันผมยังครองความเปนแชมป
เปยนในการเดาะบอล 110 ทาภายใน 10 นาที ดังที่ทานอาจจะเคยไดเห็นผานสายตาทางโทรทัศนใน
รายการตาง ๆ หรือในพิธีเปดฟุตบอลคิงสคัพ หรือตอนที่ทีมดังอยางแมนเชสเตอรฯ มาเมืองไทย ผมมี
โอกาสไดแสดงตอนรับพวกเขาที่สนามศุภชลาศัยมาแลว ยิ่งไปกวานัน้ ก็คือ ผมเคยเดินทางไปแสดง
มาแลวมากกวา 50 ประเทศและแสดงโชวทางสถานีโทรทัศนกวา 100 ชองทั่วโลก เมื่อไมกี่ปมานี้ ผมได
แสดงการเดาะบอลบนรถไฟฟา BTS และมีผูชมใหความสนใจมากมาย เมื่อทานอานมาถึงตรงนี้ทานก็
คงคิดวา ผมเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและคงมีความสุขในชีวิตใชไหมครับ?... แตจริง ๆ แลว
ไมใชเชนนั้นเลย ถึงแมดูเหมือนวาผมจะมีความสําเร็จ มีชื่อเสียงและเงินทอง แตในใจสวนลึกก็ยังมี
คําถามที่กองอยูเสมอวา “ผมเกิดมาทําไม? เกิดมาเพื่อเพียงแคมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ มีเงินทองมากมายแค
นี้เองหรือ? และตายแลวผมจะไปไหน?”...ซึ่งผมคิดวาชีวิตของมนุษยเรานาจะมีความหมายมากกวาการ
แสวงหาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนของผมไดแนะนําใหผมรูจักกับบุคคลผูหนึ่ง ผูซึ่งทํา
ใหผมไดพบคําตอบที่ผมแสวงหา และยังทําใหชวี ิตของผมมีความหมายอยางแทจริง ผูนั้นก็คือพระเยซู
คริสต
ผูอานที่รักครับ พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา พระเจาเปนผูสรางโลกและสรรพ
สิ่งในโลกซึ่งทุกสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมานั้น ลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย แตสงิ่ ที่ยอดเยี่ยมทีส่ ุดใน
การทรงสรางของพระเจาก็คือมนุษยเรานีเ่ อง เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีสติปญญา มีจิตสํานึก
ผิดชอบ มีความสามารถในดานตาง ๆ ทั้งยังใหมนุษยมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจไดเอง (เพราะ
พระองคไมไดสรางมนุษยใหเปนเหมือนหุน ยนต) แตแทจริงแลวพระองคตองการใหมนุษยดําเนินชีวิต
ตามวัตถุประสงคของพระองคโดยการเชื่อฟงและทําตามกฎเกณฑที่พระองคทรงกําหนดให แตมนุษย
เรากลับไมสนใจพระเจา ทัง้ ยังฝาฝนกฎเกณฑของพระองคอีกดวย มนุษยอยากจะทําตามใจปรารถนา
ของตนเอง เมื่อเปนเชนนีจ้ งึ ทําใหมนุษยเดินหลงจากเปาหมายที่ถูกตองและทําในสิ่งที่ผิดบาปตาง ๆ
ถึงแมวามนุษยอาจจะมีหลายสิ่งหลายอยางในโลก แตในที่สุดมนุษยอาจจะมีหลายสิง่ หลายอยางในโลก
แตในที่สุดมนุษยกจ็ ะตองจากโลกนี้ไป
ซึ่งถาชีวิตของมนุษยมีเพียงแคนี้ก็คงไมมีอะไรแตชีวิตของ
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คนเราไมใชจบลงเพียงแคนี้ เพราะในที่สดุ มนุษยก็จะตองอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา และ
รับการลงโทษตามการกระทําของแตละคน ซึ่งการที่ชีวติ ของคนเราตองพบกับจุดจบเชนนี้ นับวานา
สงสารจริง ๆ แตพระเจาทรงรักและหวงใยมนุษย พระองคไมอยากใหมนุษยตองเปนเชนนี้เลย ดังนั้น
พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเพื่อ
มาเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษยซึ่งนี่เปนวิธกี ารชวยเหลือมนุษยที่มาจากพระเจา ดังนั้นหากผูใดที่ยอม
สารภาพความผิดบาปของตน และยอมรับการชวยเหลือจากพระเยซูคริสต เขาก็จะไดรับการอภัยโทษ
บาปจากพระองค เขาจึงจะสามารถใชชีวิตตามวัตถุประสงคของพระเจาและอยูในโลกนี้อยางมีเปาหมาย
และที่สําคัญก็คือ หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแลว เขาก็จะไดอยูใ นสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย

ผูจัดการที่แทจริงในชีวิต
เมื่อผมไดทราบความจริงเชนนี้แลว ผมจึงไดตัดสินใจทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต
ผมไดสารภาพกับพระองควา ถึงแมภายนอกผมไดการยกยองจากผูคนมากมาย แตจติ ใจภายในของผม
นั้นเต็มไปดวยความผิดความบาป เพราะผมไมไดดําเนินชีวิตในทางของพระเจา ดังนัน้ ผมจึงเหมือนกับ
คนที่หลงทางในโลก และไมรูความหมายของความสําเร็จที่แทจริงในชีวิต ผมจึงขอใหพระเยซูคริสตยก
โทษความผิดบาปใหแกผม และขอใหพระองคเปนผูจดั การในชีวิต... ตั้งแตนั้นเปนตนมาผมก็รสู ึกได
เลยวา ผมไดพบกับความหมายของความสําเร็จที่แทจริง ซึ่งมีคากวาทรัพยสินเงินทอง ชื่อเสียงและ
เกียรติยศที่โลกนี้ใหผมมากนัก นั่นก็คอื
การที่ไดรูจักพระเจา ซึ่งทําใหผมสามารถใชชีวิตตาม
วัตถุประสงคของพระองค และบัดนี้ผมทราบแลววา ผมควรจะดําเนินชีวิตทีเ่ หลืออยูในโลกนีอ้ ยางไร
และผมยังอยากใหเพื่อนมนุษยคนอื่น ๆ ไดพบกับความสําเร็จที่แทจริง เหมือนทีผ่ มไดพบในทางของ
พระเยซูคริสตดวย
พระเยซูคริสตทรงตรัสวา “ถาผูใดจะไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวิตของตน ผูนั้นจะได
ประโยชนอะไร? หรือผูนั้นจะนําอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา” (มัทธิว 16:26)
ผูอานที่รัก พระเยซูคริสตทรงหวงใยชีวิตของทานพระองคไมอยากใหทา นใฝหาแตความสําเร็จ
ในโลกที่ชั่วคราว เพราะเมื่อทานไดสิ่งเหลานั้น แตตองจากมันไปจะมีประโยชนอะไรเลา?...ขอเชิญทาน
มาหาพระเยซูคริสตผูซึ่งสามารถยกโทษบาปใหแกทาน เพื่อทานจะไมตองพบกับการพิพากษาโทษจาก
พระเจาหลังจากที่ทานจากโลกนี้ไปและเพื่อทานจะสามารถดําเนินชีวิตทีเ่ หลืออยูในโลกนี้ไปอยางผูที่
ประสบความสําเร็จอยางแทจริง
ถาทานปรารถนาอยากกลับมาหาพระเจาผูสรางชีวิตทาน และอยากใหพระเยซูคริสตยกโทษ
ความผิดบาปใหทานเหมือนกับผมแลว ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดวยความจริงใจดังนี้
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“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค ขา
พระองคขอยอมรับวา ที่ผานมาไดทําความผิดบาปตอพระองคมากมาย เวลานี้ขา พระองคขอเปดใจ
ตอนรับพระเยซูคริสต ขอพระองคยกโทษความผิดบาปแกขาพระองคดว ยเถิดและชวยใหขาพระองคใช
ชีวิตที่เหลืออยูใ นโลกตามวัตถุประสงคของพระองคดวย ขอบพระคุณสําหรับความรักของพระองค ขา
พระองคขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามประโยคขางตนนีด้ วยใจจริงก็ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทานแลว และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป
ปจจุบันนี้ ผมไดจากประเทศเกาหลีมายังประเทศไทย เพื่อที่จะสอนฟุตบอลใหเยาวชนไทยใน
สโมสรฟุตบอลอิมมานูเอลในแตละสาขาทั่วประเทศ ผมปรารถนาที่จะใหเยาวชนไทยรักการกีฬา หนี
จากยาเสพติด การพนัน เหลาบุหรี่ และมีสุขภาพที่แข็งแรง แตยิ่งกวานั้นก็คือ ผมอยากใหเยาวชนไทย
หรือพี่นองชาวไทยไดรับชีวติ ใหมจากพระเจา เพื่อทานจะพบกับความหมายของความสําเร็จที่แทจริงใน
ชีวิต หากทานสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสตหรือตองการหนังสืออานเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียน ชื่อ ที่
อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังทีอ่ ยูดานขางในใบตัดสินใจ หรือทานผูใดสนใจหรือมีบตุ รหลานที่สนใจใน
กีฬาฟุตบอลทานสามารถติดตอไดตามที่อยูข องสํานักงานสโมสรฟุตบอลอิมมานูเอลแหงประเทศไทย
274 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เบอรโทรและแฟกซ (02)233-4889 ขอพระเจาอวยพรทุก
ทาน ขอบคุณครับ
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จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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