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พระองคผูทรงเปนคําตอบของชีวิต
หลายคนมีความสงสัยวา มนุษยเรามาจากไหน?... มาจากธรรมชาติหรือเกิดขึน้ เองโดยไร
จุดประสงค?... แลวมนุษยเราอยูเพื่ออะไร?... ทุกวันนี้เราทํางานอยางหนักตั้งแตเชายันค่ําเพื่ออะไร?...
เพื่อหาเงิน หาเงินเพื่อจะไปทําอะไร?... เพื่อไปซื้อขาวกิน... ซื้อขาวกินแลวเปนอยางไร?... ก็เพื่อที่จะมี
กําลัง... มีกําลังเพื่อจะไทําอะไร?... ก็เพื่อจะไปทํางาน... ไปทํางานเพือ่ อะไร?... เพื่อหาเงิน... หาเงินเพื่อ
จะไปทําอะไร?... ก็เพื่อ... ชีวิตของมนุษยมีเพียงแคนี้หรือ?... แลวทําไมคนเราจึงตองเผชิญกับความทุกข
มากมาย?... เพราะเวรกรรมในอดีตหรือ? และอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญก็คือ มนุษยเรากําลังจะไปไหน?...
แลวสุดทายของมนุษยอยู ณ ที่ใด?... คําถามเหลานี้เปนคําถามที่คางคาใจของมนุษยทุกยุคทุกสมัย และ
หลายคนตางก็พยายามทีจ่ ะคนหาคําตอบของคําถามเหลานี้... เราจะเห็นวาปรัชญาตะวันตกก็ใหคําตอบ
อยางหนึ่งปรัชญาตะวันออกก็ใหคําตอบอีกอยางหนึ่ง
แลวคําตอบไหนกันละจึงจะเปนคําตอบที่
ถูกตอง?... และมนุษยเราจะสามารถพบกับคําตอบที่แทจริงของชีวิตไดหรือไม?...
ผูอานที่รัก... ถึงแมมนุษยจะแสวงหาคําตอบของชีวิตมาชานาน แตเขาจะไมสามารถคนพบกับ
คําตอบที่แทจริงไดเลย ถาเขาไมรูพระเจาผูทรงสรางชีวิตของเขาและตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีคน
นับรอยหลายพันลานคนทั่วโลกที่แสวงหาพระเจา ตางก็ไดพบคําตอบที่แทจริงแลว... ตอไปนี้เปนคํา
พยานของทันตแพทยหญิงทานหนึ่ง ซึ่งทานก็เปนหนึง่ ในคนเหลานัน้ ที่ไดพบกับคําตอบของชีวิตแลว
เชนกัน...

ประสบการณชีวิตของ ทพ.ญ. ไฉไล บุษกรเรืองรัตน (จงคดีกิจ)
สวัสดีคะผูอานทุกทาน... ดิฉันชื่อไฉไล และมีชื่อเลนวาอวน แตรูปรางไมไดอวนเหมือนชื่อนะ
คะ ดิฉันมีพนี่ อ ง 5 คน และนองสาวคนหนึ่งของดิฉันทีท่ านผูอานคงจะเคยไดยนิ ชื่อมาบางแลวก็คอื คุณ
ปุ อัญชลี จงคดีกิจ... พืน้ เพครอบครัวของดิฉันนั้นไมไดมสี วนเกีย่ วของกับความเชื่อในศาสนาคริสเตียน
แมแตนอย แตปจจุบันนี้ดิฉนั ไดมาเปนคริสเตียนแลว... และเมื่อดิฉนั ถูกถามวา “ทําไมถึงมาเปนคริส
เตียน?” ก็ตองยอนความไปถึงตอนที่ดิฉันกําลังทําการศึกษาที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยปที่ 5 ในคณะ
ทันตแพทยศาสตร เวลานั้นดิฉันก็มีชวี ิตเหมือนกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป ที่มักสรวลเสเฮฮากับหมูเพือ่ น ๆ
แตแลวก็มีเพื่อนคนหนึ่ง (ซึ่งในปจจุบนั เพื่อนคนนีก้ ็คือสามีของดิฉันนั่นเอง) เขาไดพูดประโยคหนึ่ง
ขึ้นมาอยางจริงจังวา... “โลกนี้จะแตกแลวนะ!... และการพิพากษาของพระเจาก็ใกลมาถึงแลว...” เมื่อ
พวกเราไดยนิ ก็คิดวาเพื่อนคนนี้ของเราเปนบาไปแลวหรือ? หรืออาจไปโดนพวกคริสเตียนลางสมอง
และหลอกเอา... ดวยความสงสารเพื่อนดิฉันก็เลยหาพระคริสตธรรมคัมภีรมาอานดูเพื่อที่จะหาขอมูล
2

จับผิด ซึ่งความคิดของดิฉันในเวลานั้นคิดวา ไมวาหนังสือเลมใดก็ตาม มันก็จะตองมีขอบกพรองหรือมี
จุดออนใหจับผิดและโตแยงไดอยางแนนอน... แตเมื่อดิฉันเริ่มอานก็คน พบวา พระคริสตธรรมคัมภีร
ไมใชหนังสือธรรมดา หนังสือเลมนี้คลายกับมีชีวิต เมื่อดิฉันเริ่มอานก็เหมือนกับมีผหู นึ่งที่ยิ่งใหญกําลัง
พูดกับดิฉนั โดยตรง และผูนนั้ ก็สามารถที่จะดักความคิดของดิฉันไดทกุ อยาง เชนดิฉนั มีความคิดวาเรื่อง
ของพระเยซูคริสตเปนเรื่องโง ๆ แตเมื่ออานเจอขอความตอนหนึ่งในพระคัมภีร ซึ่งพระคัมภีรตอนนั้นก็
ไดตอบดิฉันตรง ๆ วา เรื่องโง ๆ อยางนี้แหละที่ชวยคนใหรอดได สวนเรื่องที่มนุษยวาฉลาด ๆ นัน้ ไม
เห็นชวยไดเลย (1 โครินธ 1:18-21) และเมื่อดิฉันไดอานตอไปเรื่อย ๆ ดิฉันก็เริ่มพบกับคําตอบที่คางคา
ในใจดิฉันมาเปนเวลานาน ไมวาจะเปนคําตอบของคําถามที่วามนุษยเรามาจากไหน?... อยูเพื่ออะไร?...
เพราะเหตุใดจึงมีความทุกขมากมายในชีวติ ของมนุษย?... ทําไมจิตใจของมนุษยมแี ตความวางเปลา ไมมี
ความอิ่มใจ ถึงแมจะมีทรัพยสมบัติมากมาย?... มนุษยเรากําลังเดินทางไปไหน?... รวมไปถึงคําถามที่วา
ตายแลวไปไหนหรือตายไปแลวจะพบกับอะไร?

คําตอบของชีวิตฉัน
ถาทานจะถามวา... อะไรเปนเหตุผลที่ทาํ ใหดิฉนั มั่นใจวาคําตอบในพระคริสตธรรมคัมภีรนั้น
เปนความจริงนั่นก็เพราะวา คําตอบในพระคัมภีรนั้นลวนมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล ทั้งยังสอดคลองกับ
ศักยภาพในความเขาใจที่อยูใ นสมองของมนุษยทั้งสิ้น ดังนั้นถอยคําที่บันทึกในพระคัมภีรนนั้ ก็ไดปด
ประตูการโตแยงของดิฉันทันที สุดทายดิฉันจึงตองยอมรับวา คําตอบจากพระคัมภีรนนั้ เปนสิ่งที่
ความคิดของดิฉันกําลังรอคอยอยู เหมือนกับความคิดของดิฉันถูกสรางมาเพื่อเหตุผลนี้ ซึ่งนั่นคือความ
จริงแหงคําตอบของชีวิต
และขอความเหลานัน้ กําลังเชิญชวนดิฉันใหกลับไปหาพระเจาผูทรงเปน
ผูสรางชีวิตมนุษยทุกคน รวมทั้งดิฉันดวยดังนั้นในคืนวันหนึ่งดิฉนั จึงไดคุกเขาลงที่ขางเตียง แลว
หลับตาพูดวา “พระเจา!...” เพียงแตดิฉันพูดแคนั้น น้ําตาของดิฉันก็ไหลออกมา เวลานั้นดิฉันรูสึกมีสันติ
สุขลึก ๆ ในใจซึ่งเปนความรูสึกที่สัมผัสไดวาดิฉนั พบกับบุคคลที่สามารถที่จะพึ่งพิง สามารถที่จะมอบ
ชีวิตฝากอนาคต และฝากภาระที่เหน็ดเหนือ่ ยไดแลว... วันนั้นดิฉนั ไดขอโทษพระองคถึงความผิดบาปที่
ดิฉันไดกระทํามา หลังจากนั้นดิฉันจึงมีความมั่นใจวาความบาปของดิฉันนั้นไดรับการอภัยแลวจริง ๆ
ตั้งแตนั้นมาดิฉันจึงไดมอบชีวิตของดิฉันใหพระองคเปนผูนําทาง
กอนที่ดิฉันมาเชื่อพระเยซูคริสตนั้น
เมื่อคนอื่นมองดูชวี ติ ของดิฉันก็อาจจะเห็นวาดิฉันมี
ความสุขดี และไมจริงจังกับอะไรมากมาย ในตอนนั้นคําวา “พระเจา” หรือ “เรื่องพระเจา” นั้นไมเคยอยู
ในความคิดเลยแมแตนอย แตเมื่อดิฉันไดอานพระคริสตธรรมคัมภีร ทําใหสมองเริ่มคิดในสิ่งทีไ่ มเคย
คิด และดิฉันไดเปดใจคนหาคําตอบของชีวิตอยางจริงจัง ในที่สุดพระเจาก็ทรงเปดตาดิฉันใหเห็นความ
จริงที่เกี่ยวกับชีวิตหลายอยาง
และหลังจากที่ดิฉันไดมอบชีวิตใหกับพระองคเปนผูนําทางชีวิตแลว
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ไมใชวาดิฉันจะไมมีความทุกขอีกตอไป ดิฉันก็ยังตองพบกับความทุกขและปญหาเฉกเชนเดียวกับคน
อื่น ๆ ซึ่งถาดิฉันไมไดรูจกั พระเจา ก็คงจะคิดวาเปนเพราะเวรกรรมมาจากชาติปางไหนกระมัง แตบัดนี้
ดิฉันไดทราบแลววาความทุกขเหลานั้นเกิดมาจากการที่มนุษยเราไดปฏิเสธพระเจา และไมดําเนินชีวิต
ตามกฏเกณฑที่พระเจาทรงกําหนดให ตัง้ แตนั้นมามนุษยทุกคนก็จมอยูในความผิดบาป และเดินหลง
ในทางแหงความมืด ถึงแมมนุษยพยายามทีจ่ ะหาทางออกของชีวิต แตกไ็ มพบหนทาง ซึ่ง “ความบาป”
ไมเพียงแตทําใหมนุษยเราตองเผชิญกับความทุกขยากตาง ๆ เทานั้นแตมันยังเปนสาเหตุทําใหมนุษยตอง
พบกับความตายซึ่งเปนสิ่งทีม่ นุษยเราไมอยากเผชิญ และหลังจากนัน้ จิตวิญญาณของมนุษยก็จะตองไป
รับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน ในที่สุดก็จะตองอยูในนรกเปนนิจ
นิรันดร แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหเราทุกคนตองพบจุดจบเชนนั้นเลย ดังนัน้ เมื่อ
ประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนุษยในโลก ซึ่งพระเยซูได
ทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อรับการลงโทษบาปแทนมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดทีถ่ อมใจทูลขอการ
ชวยเหลือจากพระองค เขาก็จะไมไดรับพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไปแตพระองคจะใหเขาไดอยูใน
สวรรคกับพระองคตลอดไป

พระองคผูทรงดูแลชีวิตฉัน
จากความทุกขยากและปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของดิฉันนีเ่ อง ทําใหดิฉนั ไดสัมผัสวา พระเจา
มิไดทรงเปนเพียงผูชวยดิฉนั ใหรอดพนจากโทษของความผิดบาปเทานั้น แตพระองคยังเปนผูที่คอยดูแล
ใหสติปญญา ทั้งยังอยูเคียงขางดิฉันเสมอ และพระองคสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นนั้นให
เปนผลดีในชีวติ ของดิฉัน... จากวันนั้นทีด่ ฉิ ันไดเชื่อในพระเจามาจึงวันนี้ พระองคไดทรงแกะปมที่ยุง
เหยิงที่เกิดขึ้นทีละปม ถึงแมในอนาคตอาจจะมีปญหาใหมเกิดขึ้นอีก แตดิฉันก็เชื่อแนวาพระองคจะทรง
ดูแลชีวิตและใหกําลังแกดิฉนั เสมอ จนถึงวันหนึ่งเมื่อดิฉันตองจากโลกนี้ไป ดิฉันก็มั่นใจวาดิฉันจะไป
อยูกับพระองคในสวรรคเปนนิตย และทีน่ ั่น พระองคจะทรงเช็คน้ําตาทุก ๆ หยดใหดิฉันอยางแนนอน
ซึ่งวันนั้นจะไมมีความทุกขลําบากอีกตอไป... ผูอานทุกทานคะ ถาวันนี้ทานเปนคนหนึ่งที่กําลังแสวงหา
คําตอบของชีวิตอยู
ดิฉนั ขอเชิญชวนทานที่จะหันกลับมาหาพระเจาผูสรางทานและใหชีวิตแกทาน
เพราะพระองคสามารถใหคําตอบของชีวิต
และพระองคทรงเปนผูเดียวเทานัน้ ที่สามารถอภัยโทษ
ความผิดบาปใหแกทานได... ถาทานตองการที่จะรูจกั พระเจา และปรารถนาไดพระเยซูคริสตรับโทษ
ความผิดบาปแทนทานก็ขอใหทานอธิษฐานทูลขอตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค
แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองค ทั้งยังไดทําความผิดบาปมากมาย... เวลานี้ขาพระองคขอสารภาพ
ความผิดบาปที่ขาพระองคไดทํามาทั้งสิ้น ขอพระองคทรงอภัยโทษใหแกขาพระองคดวยเถิด และ
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ขอขอบพระคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน...
ขา
พระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวขอใหมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลวตลอดไป และทานจะไดรูถึงความหมายของการมีชวี ิตของทานในโลกนี้อยางแทจริง
... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนลงบนปก
หลัง แลวสงยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ...

จากใจพี่อวน...
พี่อวนเปนลูกคนกลางในจํานวนพี่นอง 5 คน และเปนคนแรกที่มาเปนคริสเตียนในบาน พี่
อวนชอบชักชวนทั้งตระกูลมาเปนคริสเตียนรวมทั้งดิฉนั ดวย เวลานัน้ ดิฉันก็เถียงขาง ๆ คู ๆ ไปและคิด
วา... “ฉันไมมวี ันเปลี่ยนยะ!” สงสัยตอนนัน้ พี่อวนคงทอใจนาดู เพราะใจแข็งกันทั้งบาน...
20 ปผานไป ชีวิตของดิฉันเริ่มดูมั่วซั่ว แถมอลวล สับสนพิลึกพิลั่น... แมกระทั่งพี่เขย (สามีพี่
อวน) ก็พูดวา... “ยัยปุคงตกนรกแหงแกไมรอดแน!”... แตแลวคืนวันหนึ่งสิ่งมหัศจรรยก็ไดเกิดขึ้น
เพราะวาปุ- อัญชลีคนนี้ไดสัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต และไดเชิญพระองคเขามาในชีวิต ตั้งแต
นั้นมา ปุ- อัญชลี คนที่ชีวิตนาจะลงนรก กลับเปนคนทีไ่ ดรบั การเปลีย่ นแปลงจากพระเจาและมีชีวิตใหม
ทั้งยังเปนคนทีพ่ าคุณพอคุณแมกลับมาหาพระเจา นี่เปนสิ่งที่พี่อวนรอคอยมา 20 ป พี่อวนคงจะดีใจนาดู
... ไมนาเชื่อวาคนเดียวที่รูจักพระเจาภายในบาน จะพาทั้งครอบครัวไดรูจักกับความรักและไดพบกับ
พระคุณความรอด ไดรับสันติสุขในองคพระเยซูคริสต...
“พี่อวนคะ!... ไมรูวาเคยขอบคุณพี่มั้ย ขอบอกตรงนี้เลยก็แลวกันวา ขอบคุณพี่มากมากสําหรับ
ทุกสิ่ง... ขอบคุณคะ.
ปุ – อัญชลี จงคดีกิจ
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