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ดวยพระคุณแหงพระคริสต
ในโลกนี้ไมมใี ครที่ไมเคยผิดพลาดและลมลงในชีวิตแตเมื่อเขาลมแลวก็ควรที่จะลุกขึ้นมา แตก็
มีบางคนเมื่อลมแลวไมมใี ครใหโอกาสเขาที่จะลุกขึ้นมาใหม
มีใครไหมที่จะชวยคนเหลานีแ้ ละให
โอกาสแกพวกเขา? ผูอานที่รัก ทานเปนคนหนึ่งทีก่ ําลังลมอยูใชไหม?...ทานกําลังแสวงหาผูที่สามารถ
พยุงทานและใหโอกาสแกทานที่จะลุกขึน้ มาเพื่อตอสูชีวิตอีกครั้งหนึ่งใชไหม?...ลองอานเรื่องราวชีวิต
ของบุคคลทั้ง 3 ทานนี้ ทานอาจจะพบกับผูนั้นซึ่งเปนผูที่ทานกําลังแสวงหาอยูก ็ได

คําพยานของ อาจารยไซมอน เลา
สวัสดีครับ...ผมชื่อไซมอน เปนคนฮองกง พอแมของผมนั้นมีลูกหลายคน ตอนที่ผมเปนเด็ก
ผมมีความรูสึกวาคนในครอบครัวไมฟงผม ไมเขาใจผม จึงทําใหผมชอบหนีออกจากบาน สุดทายก็
ออกมาอยูขางนอกกับเพื่อนรวมตัวกันเปนแกงคอันธพาล ชกตอย ตีกัน หลังจากนั้นผมไดยกระดับ
ตัวเองขึ้นมาเปน “หัวหนาแกงค” ซึ่งนั่นเปนเหตุที่ทําใหผมเริ่มที่จะเสพยาเสพติด “หัวหนามันตองเปน
ทุกอยางซิ!”..ประโยคนี้ทําใหผมตองลองเสพ สุดทายก็ติดและเมื่อไมไดเสพก็จะเกิดการ “ลงแดง” ซึ่งมี
ความรูสึกเหมือนกับวาในหัวใจนั้นมีมดนับเปนพัน ๆ ตัวกําลังรุมกัดแทะและตามเนือ้ ตามตัวก็
เหมือนกับมีเข็มเปนหมื่น ๆ เลมที่กําลังทิ่มแทงอยู ผมตองดิ้นรนพยายามที่จะหามันมาเพื่อจะเสพ จน
ตองฉกชิงวิ่งราวเพื่อจะไดเงินไปซื้อมันมาเสพจนกระทั่งฤทธิ์ของมันเขาไปทําลายสมองของผม ทําให
เปนคนบาเลือด ทุกครั้งที่ชกตีกันกับแกงคอื่น ๆ ผมจะตองเห็นเลือดจึงจะรูสึกสะใจ จนกระทั่งมีวนั หนึ่ง
ผมไดมีเรื่องกับคูอริตัวราย และถูกพวกเขารุมตีผมจนแขนและซี่โครงหัก มิหนําซ้ําพวกมันก็เอาเศษแกว
มากรีดที่ขาและใตฝาเทาของผม แลวพวกมันก็ไป ผมถูกนําสงไปยังโรงพยาบาล และเมื่อคุณแมผมได
ยินขาว ทานก็มาเฝาอาการของผม และเมื่อผมเห็นภาพของคุณแมที่มีผมขาวและมีรอยเหีย่ วยนบน
ใบหนา ผมก็ไมอยากที่จะเสพและใชชวี ิตเหมือนเดิมอีกตอไป เพราะผมไมอยากใหคณ
ุ แมตองมาปวดใจ
เพราะผมอีก ถึงแมในใจของผมจะคิดเชนนั้น แตเมื่ออาการลงแดงกําเริบ ผมก็ไมมีกําลังที่จะตอสูมันได
เวลานั้นผมรูสึกถึงวาความทุกขทรมานที่สุดของชีวิตไมใชความทรมานเพราะฤทธิ์ยาเสพติด แตเปน
ความทรมานที่ในใจมีความรูสึกอยากทําในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกตอง แตไมสามารถที่จะทําได ขางในผมมี
ความเปนมนุษย แตไมสามารถที่จะสําแดงความเปนมนุษยออกมาได ผมรูดีวาผมทําในสิ่งที่มนุษยไม
สมควรทําเลย ในที่สุดเมื่อมาถึงจุดหนึ่งผมจึงตัดสินใจไปเลิกยาเสพติดที่ “ศูนยเบิกอรุณ” ในฮองกง ซึ่ง
เปนศูนยบําบัดยาเสพติดของคริสเตียน หลังจากอยูที่นนั่ ไมนาน ผมก็สามารถที่จะเลิกยาได แตผมรูวา
การเลิกยาครั้งนี้ไมใชเปนเพราะความเด็ดเดี่ยวของผมแตเปนเพราะพระเจาใหกําลังแกผมที่จะเอาชนะ
มันไดอยางเด็ดขาด ซึ่งไมเพียงแตผมจะเลิกยาไดเทานัน้ แตพระองคยังไดใหอภัยตอความผิดบาปของ
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ผม และใหกําลังแกผมที่จะเอาชนะบาปไดอีกดวย เพราะในตอนแรก ๆ มีหลายครั้งที่ผมคิดอยากออกไป
ฆาพวกที่มนั เคยทํารายผมอยางแสนสาหัส แตเมื่อผมไดอานเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีรที่พูดถึง
พระเยซูคริสตทรงสอนวาเราตองใหอภัยแกผูอื่นเหมือนทีพ่ ระองคทรงอภัยความผิดบาปใหแกเรา ผมจึง
ไดอธิษฐานขอใหพระเจาลบลางความแคนออกไปจากจิตใจของผม และพระองคก็ทรงเปลี่ยนแปลง
ความคิดของผมไดจริง ๆ เดี๋ยวนี้ผมอยากจะไปหาคนเหลานั้นที่ทํารายผมเพื่อจะบอกพวกเขาวา “ผมไม
คิดที่จะแกแคนและทํารายพวกคุณอีก เพราะพระเยซูคริสตทรงเปลี่ยนแปลงผมแลว ผมเพียงแตอยาก
บอกใหพวกคุณทราบวา ผมใหอภัยพวกคุณ และอยากบอกวาพระเยซูรักคุณ และผมก็รักคุณเชนกัน”
ครึ่งชีวิตของผมที่ผานมาไดถูกยาเสพติดและอํานาจแหงความผิดบาปครอบงํา ซึ่งถาพระเจาไม
ทรงชวยผมแลวผมก็คงตองรับโทษหนักในนรกเปนแน แตเพราะพระคุณของพระองคที่ทรงใหพระเยซู
คริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษยผูเปนคนบาปอยางผม จึงทําใหผมไมตองรับโทษในนรกอีกตอไป
บัดนี้ผมไดรับชีวิตใหมแลว ซึ่งเปนชีวิตในการชวยเหลือคนเหลานั้นทีเ่ คยเปนเหมือนผมในอดีต

คําพยานของ คุณประสิทธิ์ ดอนพานเหล็ก
ดั้งเดิมผมเปนคนจังหวัดกาฬสินธุ ผมก็เปนคนหนึ่งทีเ่ คยเลือกทางเดินชีวิตที่ผิดพลาดจึงทําให
อนาคตของผมนั้นตองจบลง ผมไดเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขตาง ๆ ตั้งแตอายุได 10 ป โดยเริ่มคบรุน
พี่ที่เปนนักเลง จึงถูกชักชวนใหลองสูบบุหรี่ เหลา และการพนันพอผมอายุ 17 ป ผมก็เริ่มที่จะสูบกัญชา
และเฮโรอีนในที่สุดผมก็ติดมัน ตอมาผมถูกตํารวจจับฐานมีเฮโรอีนไวในครอบครอง เมื่อผมออกมาผม
ก็เลนหนักกวาเดิมโดยการฉีดเฮโรอีนและเริ่มเสพยามา(ยาบา) สุดทายก็ถูกตํารวจจับติดคุกอีก 1 ป ขณะ
อยูที่ในคุก ดวยความที่รูจักตํารวจ จึงไดเปนหัวหนานักโทษ และมีโอกาสไปบรรยายถึงโทษภัยของ
ยาเสพติดใหกบั นักเรียนในโรงเรียน
เวลานั้นผมรูสึกภูมใิ จและตั้งใจวาเมื่อออกมาผมจะเลิกจาก
ยาเสพติดใหได แตเมื่อออกจากคุก ผมก็หันกลับไปหามันอีก ผมไมมีกําลังที่จะตอสูกับอํานาจของมัน
ไดเลย ผมจึงหันมาดื่มเหลาเพื่อใหมนั ไมตองคิดอะไร จนเมื่อผมอายุ 30 กวาผมก็ติดเหลาอยางหนักถึง
ขั้นที่ดื่มเพื่อรอวันตายเทานัน้ จนกระทั่งวันหนึ่งไดมีอาจารยที่คริสตจักรเขามาในซอยที่ผมอาศัยอยู และ
ไดเลาเรื่องพระเยซูคริสตใหผมฟง แตเวลานั้นผมยังมีอาการเมา ทานพูดอะไรผมก็ไมรูเรื่อง แตทานก็
อดทนและหนุนใจใหผมเลิกเหลา ผมก็เลยตั้งใจเลิกอาจารยทานนัน้ จึงพาผมไปที่โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนเพื่อเลิกเหลา แตกไ็ มสามารถที่จะเลิกได ผมจึงบอกวา “ปลอยผมไปเถอะ ชีวิตของผมมันจบ
แลว” สุดทายผมก็กลับมาที่กาฬสินธุและดื่มเหลาอยางหนักเชนเดิมมีบอยครั้งที่ผมเมาจนถึงกับนอนอยู
ขางถนน... แตขอบพระคุณพระเจาพระองคยังไมทอดทิง้ ผม อาจารยทานนั้นไดมาหาผมอีกและชวนให
ผมไปเลิกเหลาที่ศูนยเบิกอรุณ จังหวัดเชียงรายซึ่งเปนหนวยงานของคริสเตียน ผมก็ไป... เมื่อไปถึงได 2
วันอาการลงแดงก็เกิดขึ้น ผมสติแตก คลุมคลั่ง และพูดจาไมรูเรื่อง ทางศูนยฯ จึงตองมัดผมไว ในขณะ
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นั้นพี่นองคริสเตียนที่อยูในศูนยไดอธิษฐานขอพระเจาใหทรงชวยเหลือผม และแลวสิ่งอัศจรรยก็เกิดขึ้น
พระเจาไดทรงรักษาอาการสติแตกของผม ทําใหผมเริ่มมีสติสัมปชัญญะ อาการของผมก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ผม
จึงไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาที่ผานมาทางเพื่อน ๆ ในศูนยที่คอยดูแลผม และผมไดทราบวาถึงแม
ชีวิตที่ผานมาของผมนั้นจะเหมือนกับขยะของสังคม แตพระเจาผูทรงสรางชีวิตผมนั้น พระองคไมเคยดู
ถูกผมเลย พระองคทรงใหอภัยคนทีแ่ ย ๆ อยางผมและทรงใหโอกาสแกผมที่จะตั้งตนชีวิตใหม ในที่สุด
ผมจึงไดทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสตใหพระองคทรงชวยรับโทษบาปแทนผมดวย ผมอยาก
ไดรับการเปลีย่ นแปลงชีวิต ในที่สุดผมก็เลิกเหลาไดจริง ๆ และจนถึงวันนี้พระองคกย็ ังทรงสรางชีวิตผม
ขึ้นมาใหมทกุ ๆ วัน ตั้งแตวันนัน้ ผมก็ตดั สินใจวาจะใชชีวิตที่เหลืออยูในโลกนี้ตอบแทนพระคุณของ
พระเจา โดยการชวยเหลือพี่นองคนไทยที่ตกเปนทาสยาเสพติดเชนเดียวกับผม และในปจจุบันนี้ผมได
ทํางานอยูที่ศูนยเบิกอรุณที่สาขาขอนแกน

คําพยานของคุณเดชา สีพิมพขัด
สวัสดีครับ ผมชื่อเดียว ผมเกิดในครอบครัวที่คุณพอคุณแมแยกทางกันตั้งแตผมยังเปนเด็ก เมื่อ
เปนวัยรุนผมก็คบเพื่อนที่เกเรเหมือนกัน และเริ่มที่จะลองเสพยาเสพติด ในที่สดุ ผมก็ติดมัน ตอนแรก ๆ
นั้นทางบานก็ยังพยายามที่จะชวยใหผมเลิก แตพอบอยครั้งเขาพวกเขาก็เอือมระอา และไมอยากทีจ่ ะยุง
กับผมอีกตอไป จึงไดสงผมไปอยูกับคุณแมที่ฮองกง เมื่อไปอยูที่นั่นผมก็ยิ่งใชชวี ิตอยางไรจุดหมาย กิน
ดื่มทั้งเหลา บุหรี่ ยา รวมทั้งเที่ยวกลางคืน... แตมีบางครั้งเมื่อตอนที่ผมอยูคนเดียว ผมก็เคยถามตัวเองวา
ชีวิตอยางนี้นะหรือสิ่งที่ผมตองการ เพราะผมรูสึกวามันใหความสุขผมเพียงชั่วคราวและมอมเมาใหผม
ไมตองคิดอะไรเพียงชั่วครูชวั่ ยามเทานั้น หลังจากนัน้ ผมก็ตองอาศัยมันอีกเพื่อจะลืมเรื่องตาง ๆ ที่มัน
วุนวายใจ เมื่อหมดฤทธิ์ยาผมก็เริ่มคิดถึงปญหาตาง ๆ และก็ตองเสพมันอีก เปนอยางนี้วนเวียนไปเรื่อย
ๆ ในขณะนั้นชีวิตของผมมันเหมือนกับสุนัขขี้เรื้อนตัวหนึ่งที่ไมมใี ครยอมรับ วันหนึ่งหลังจากที่ผมเสพ
ยาแลวเกิดอาการประสาทหลอน ทําใหผมกระโดดลงมาจากตึกสูงประมาณ 3 ชั้น แตไมตาย... ผมไดรับ
บาดเจ็บสาหัสและทําใหกระดูกสันเทาทั้งสองขางเละผมตองนอนพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลที่
ฮองกงนานเกือบป... ในขณะที่อยูในโรงพยาบาลนั่นเอง ไดมีพี่นองคริสเตียนหลายคนมาเยีย่ มและดูแล
ผมเกือบทุกวันผมจึงไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาทีผ่ านมาทางคริสเตียน ผมไดสํานึกวาผมเปนคนที่
ไมเอาไหน ไรคุณคา ทั้งยังเปนคนบาป แตพระเจาก็ไมเคยปฏิเสธผม ในที่สุดผมก็ไดทูลขอใหพระเยซู
คริสตทรงชําระความผิดบาปใหกับผม และชวยผมใหรูวาควรดําเนินชีวติ อยางไร จนถึงวันนีแ้ มชีวติ ของ
ผมยังมีความบกพรองอยู แตผมมั่นใจวาพระองคจะทรงนําชีวิตของผมใหกาวตอไปขางหนาในทางที่
ถูกตองอยางแนนอน บัดนี้ผมไดพบกับความสุขที่แทจริงแลว นั่นก็เพราะชีวิตของผมไดรูจักกับพระเจา
ผูที่ทรงรักผมอยางมากมาย
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ผูอานที่รัก ดวยพระคุณแหงพระคริสต จึงทําใหบุคคลทั้ง 3 ทานไดรับชีวิตใหม ถาทานเปนคน
หนึ่งที่กําลังติดยาเสพติด และพยายามอยูหลายครั้งหลายครา แตก็ไมสามารถที่จะเลิกได ขอใหทาน
ทราบเถิดวา พระเยซูคริสตทรงเขาใจทานและพระองคสามารถชวยทานได พระองคทรงทราบดีวา
มนุษยเรานั้นเปนคนออนแอและไมมีกําลังที่จะตอสูกับอํานาจแหงบาปที่มาลอลวงใหมนุษยทําแตสงิ่ ที่
ไมดี และถึงแมเราจะไมไดตดิ ยาเสพติด แตจริง ๆ แลวมนุษยทกุ คนนัน้ ก็ไมแตกตางอะไรกับคนทีต่ ิด
ยาเสพติดเลย เพียงแตคนที่ติดยาเสพติดเหลานั้น พวกเขาติดเปนเม็ดเปนผง แตมนุษยทกุ คนตางก็ติด
ยาเสพติดแหงความบาปในใจซึ่งมันไดพนั ธนาการชีวิตมนุษยทกุ คนทัว่ โลก มันทําใหมนุษยตองทําบาป
แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคทรงทราบวามนุษยจะตองรับการลงโทษบาปหลังจากที่เขาจากโลกนี้
ไป พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลก เพื่อเปนผูรับ
โทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน ดังนัน้ หากผูใดที่ยอมถอมใจลงและทูลขอความชวยเหลือจากพระ
เยซูคริสตพระองคก็จะทรงรับโทษความผิดบาปแทนเขาอยางแนนอน ดังนั้นเมื่อเขาจากโลกนี้ไป เขาจึง
สามารถที่จะอยูในสวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนิจนิรนั ดร...
ถาทานมีความปรารถนาที่จะตอนรับพระเยซูคริสตใหพระองคเปนพระผูชวยทานใหรอดจาก
บาปแลวทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคเปนคนบาป และไมมีกําลังทีจ่ ะตอสูกับความผิดบาปตาง ๆ ที่เขา
มาในชีวติ บัดนี้ขอพระองคทรงอภัยโทษใหแกขาพระองคดวย ขาพระองคขอพึ่งในพระเยซูคริสต ขอ
พระองคทรงโปรดรับโทษความผิดบาปแทนขาพระองคดวยเถิด ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซู
คริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานดวยใจจริงแลว ขอใหทา นมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทานไดรบั การอภัย
แลว และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทานอยางแนนอนทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจนในปกหลัง แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ
ถาทานเปนคนหนึ่งที่กําลังติดยาเสพติด หรือมีญาติพี่นองที่กําลังตกเปนทาสยาเสพติดและมี
ความตองการที่จะไดรับการบําบัดรักษา ทานสามารถที่จะติดตอขอรายละเอียดตามทีอ่ ยูขางลางนี้
มูลนิธิศูนยเบิกอรุณเพื่อการบําบัดยาเสพติด จังหวัดขอนแกน
โดยมูลนิธิคริสเตียนรวมใจ
70/12 ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทร.043-222-501
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