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รอดอยางอัศจรรย
เมื่อพูดถึง “ความสุขในชีวิต” นับวาเปนสิ่งที่มนุษยทกุ คนปรารถนามากที่สุด ซึ่งบางครั้งเราอาจ
รูสึกวาชีวิตของเราก็มีความสุขดี แตเปนทีท่ ราบกันดีอยูว า สภาพความเปนจริงของชีวิตมนุษยเราไมได
เปนเชนนัน้ เสมอไป เพราะวันนีเ้ ราอาจมีความสุข แตเราไมสามารถทราบไดเลยวาพรุงนี้จะมีอะไรเกิด
ขึ้นกับชีวิตของเราบาง ถาพรุงนี้มีสิ่งที่ดกี วาเกิดขึ้น ก็เปนเรื่องที่ดี แตถาพรุงนีม้ ีเหตุการณที่เลวราย
เกิดขึ้น เราจะเปนอยางไร? บางครั้งเราก็อาจสามารถรับมือกับเหตุการณเหลานั้นไดดวยตัวเอง แตถา
หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเกินกําลังของเราหรือมันกําลังจะคราชีวติ ของเราไปละ! เรายังมั่นใจหรือวา
เราจะจัดการกับมันไดเรามั่นใจหรือวาเรามีความพรอมทีจ่ ะเผชิญกับมัน?
ตอไปนี้เปนคําตอบของชายหนุมผูหนึ่ง ที่มีชีวิตของเขาดูเหมือนกําลังดําเนินไปไดดวยดี แต
แลววันหนึ่งเหตุการณที่ไมคาดคิดก็ไดเกิดขึ้นกับเขา ซึ่งเกินกําลังที่เขาจะรับมือกับมัน แตมีผูหนึ่งที่ให
กําลังแกเขา จึงทําใหเขาสามารถผานพนเหตุการณเหลานัน้ มาได และผูนนั้ อาจเปนผูทที่ านกําลัง
แสวงหาอยู

คําพยานของ คุณสุริยา สุคําภา
ผมชื่อสุริยา ชื่อเลนวา “ออด” เปนคนจังหวัดมุกดาหาร ผมเกิดมาในครอบครัวที่ไมไดเปนคริส
เตียน คุณพอของผมมีอาชีพเปนครูและคุณแมก็ทําการคาขาย ในสายตาของผูใหญนั้นดูเหมือนวาผมเปน
เด็กดีที่ชว ยเหลืองานบานและเรียนหนังสือเกง แตใครจะไปรูวาตอนทีอ่ ยูลับหลังผูใหญหรือเวลาอยูคน
เดียว ผมไมไดดีเหมือนที่พวกผูใหญเขาคิดกัน ผมมีนิสยั ชอบลักขโมย พอโตขึ้นมาหนอยก็เริ่มหัดสูบ
บุหรี่ดื่มเหลาและเลนการพนัน และยิ่งมาผมก็ยิ่งประพฤติในสิ่งที่ไมดมี ากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตอนแรกผมก็มี
ความรูสึกผิด แตตอมาก็เห็นวาการกระทําเหลานี้เปนเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะลูกผูช าย นาแปลกใจที่
การศึกษานัน้ ไมไดเปลี่ยนแปลงผมใหเปนคนดีไดเลย เพราะการศึกษาเปนเพียงการเพิ่มความรูในสมอง
ของผมเทานั้น หลังจากที่ผมจบชั้นมัธยมแลว จึงไดเขาไปเรียนตอที่มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ชีวิตผมตอนนั้นเหมือนกับการปลอยเสือเขาปา เพราะชีวิตของการเปนนักศึกษาเปน
ชีวิตที่มีอิสระมาก ผมไดสบู บุหรี่ ดื่มเหลาและเที่ยวหนักยิ่งขึน้ ทั้งยังชอบหนีเรียนเปนประจํา แนนอน
เมื่อเปนเชนนีผ้ ลการเรียนของผมจึงตกต่ํามาก เทอมแรกของการเรียนผมติด F ถึง 4 วิชา คะแนนเฉลี่ย
0.72 (อยูลําดับเกือบสุดทายของคณะวิศวกรรมศาสตร) เมื่อผมกลับบานก็ไมกลาบอกคุณพอคุณแม
เพราะกลัวทานจะเสียใจ จึงไดตั้งใจวาเทอมหนาจะเริ่มตนใหม แตดูเหมือนวาผมไมสามารถที่จะ
เอาชนะพฤติกรรมที่ไมดีหลายอยางในชีวติ ไดเลย เพราะเมื่อขึ้นเทอมใหมก็มเี พื่อนที่เที่ยวดวยกันมา
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ชวนอีก ผมก็ทําเหมือนเดิม ถึงแมในใจจะมีเสียงหนึ่งทีบ่ อกวา “อยาทํา มันไมด”ี ก็ตามซึ่งผมก็ไมทราบ
วาทําไมถึงเปนเชนนัน้ ?
ในขณะนัน้ เอง ผมไดมีโอกาสรูจักกับเพือ่ นคนหนึ่งซึ่งอยูในคณะเดียวกันทีเ่ ปนคริสเตียน มี
ครั้งหนึ่งผมไดพูดคุยกับเขาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชชีวิตของคริสเตียน ผมจึงเริ่ม
สนใจในแนวทางนี้
และเมื่อผมไดศกึ ษาเกีย่ วกับความเชื่อของคริสเตียนในเรื่องของพระเจาผมก็ได
ทราบวา คําสอนของคริสเตียนนัน้ ไมไดไรเหตุผลเหมือนกับที่ผมเคยคิดมากอน ซึง่ เมื่อกอนเมื่อผมได
ยินเรื่องพระเจา จิตใจผมจะมีอคติทันทีและคิดวาเปนศาสนาที่ไรเหตุผลและงมงาย เมื่อผมไดเรียนรูจาก
พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไดทราบวา แทจริงแลวพระเจาทรงเปนผูสรางสรรพสิ่งรวมทั้งชีวิตของมนุษย
เรา ซึ่งพระองคไดทรงสรางรางกายของมนุษยขนึ้ มาอยางอัศจรรย ทั้งยังใหมนุษยมคี วามคิดและมีอิสระ
ในการตัดสินใจ แตมนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา ไมยอมใหพระองคปกครองชีวติ ของเขา แตอยากทํา
ตามใจปรารถนาของตนเอง นาเศราใจทีห่ ลายครั้งมนุษยเราตัดสินใจทําหลายสิ่งหลายอยางที่ทําผิด ทั้ง
ๆ ที่ใจจริงก็ไมอยากทํา แตก็ไมมีกําลังที่จะเอาชนะตอบาปเหลานั้น ดังนั้นมนุษยจึงตองรับผิดชอบตอ
สิ่งที่ตนเองไดกระทํา โดยจะตองรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจาหลังจากที่จากโลกนี้ไป แตเพราะวา
พระเจาทรงรักมนุษยพระองคปรารถนาที่จะชวยมนุษยใหรอดพนจากการพิพากษานัน้
ดังนัน้ เมื่อ
ประมาณ 2,000 ปที่แลวพระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนุษยในโลก พระเยซูคริสตทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษความผิดบาป
แทนมนุษย ผมไดทราบวา ถาผูใดที่ยอมสารภาพความผิดบาปตอพระเจาและทูลขอใหพระเยซูคริสต
เปนผูไถบาปแทนเขา พระเจาก็จะทรงถือวาพระเยซูไดทรงรับโทษบาปแทนผูนั้นแลว ดังนั้นเขาจึงไม
ตองรับการพิพากษาโทษบาปอีกตอไป เมื่อผมไดทราบความจริงเหลานี้แลว ในคืนหนึง่ ผมจึงได
อธิษฐานทูลตอพระเจา ผมไดยอมรับตอพระองควาผมเปนคนบาป ผมตองการใหพระเยซูคริสตรับโทษ
ความผิดบาปแทนผม และขอใหพระองคเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมหลังจากนั้นผมรูส ึกวาชีวิตของผมเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ จนเพื่อน ๆ บางคนก็สังเกตเห็น ในที่สุดผมก็สามารถที่จะจบการศึกษา
ถึงแมจะเรียนถึงหาปครึ่งก็ตาม
หลังจากจบการศึกษา ผมก็ไดงานเปนวิศวกรสนามคุมงานกอสราง ดูเหมือนชีวิตของผมใน
ตอนนั้นกําลังไปไดดว ยดี แตแลววันหนึ่ง.. เหตุการณทไี่ มคาดฝนก็ไดเกิดขึ้นกับชีวิตของผม เมื่อวันที่
11 กันยายน 2539 เวลาทุมเศษ ๆ ผมไดขับรถขึ้นทางดวนโทลลเวย และเพราะเหตุที่ผมขับรถเร็วมากจึง
ไดชนกับขอบสะพานแถวหนาสํานักงานหนังสือพิมพเดลินิวส ผมจึงจอดรถไวทางเลนขวา แลวเดินมา
ทางซายสุดเพือ่ ยืนรอบริษัทประกันภัยจะสงคนมาดู (เพราะวาเลนขวานั้นรถวิ่งเร็วมาก) ขณะทีผ่ มรอ
บริษัทประกันภัยอยูนั้น มีรถปกอัพคันหนึ่งวิ่งมาดวยความเร็วสูง และแลวเขาเห็นรถที่ผมจอดไวจึงรีบ
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หักหลบจึงไดชนกรวยที่เจาหนาที่ทางดวนวางไวแลวพุง มาชนขอบโทลลเวยตรงทีผ่ มยืนอยู ผมไมมีทาง
หลบไดทันจึงตกลงมาจากทางดวนซึ่งสูงประมาณตึก 5 ชั้น แลวรวงลงถนนคอนกรีตขางลาง ตั้งแตนั้น
ผมก็หมดสติ ภายหลังจึงรูวาผมถูกสงโรงพยาบาลโดยรถของมูลนิธิรวมกตัญูวนั รุงขึ้นหนังสือพิมพ
เดลินิวสกพ็ าดหัวขาววา “วิศวกรดวงกุด” และลงขาวหนาหนึ่งถึง 3 วัน) อาการของผมในเวลานัน้ ก็คือ
เลือดหมดไปครึ่งตัว สมองบวม มีเลือดคั่งเล็กนอย มีเลือดออกทางจมูก ทางตาและทางปาก คางหักครึ่ง
ขากรรไกรหัก ฐานกระโหลกราวกระดูกตนคอเคลื่อน กระดูกแขนหัก กระดูกสันหลังหัก 2 ทอนทับ
เสนประสาท กนกบหัก เทาหักทั้ง 2 ขาง สวนใบหนา เละ! แมแตคุณหมอเองก็ไมกลารับรองวาผมจะมี
ชีวิตรอดหรือไม เวลานั้นเองพี่นองคริสเตียนในคริสตจักรตาง ๆ ไดรวมใจกันขอความเมตตาจากพระ
เจาซึ่งเปนผูสรางชีวิตของมนุษยเพื่อใหผมมีชีวิตรอด
และใหคุณหมอมีสติปญญาในการรักษาผม
ขอบคุณพระเจา ในที่สุดพระองคก็ทรงเห็นใหผมมีชีวติ รอดอยางอัศจรรยทั้งยังชวยใหผมหายเปนปกติ
ถึงแมรางกายจะไมเหมือนเดิมก็ตาม สวนคาใชจายในการรักษาพยาบาลนั้นสูงมากจนเกินกําลังของผม
แตพระเจาก็ทรงชวยเหลือผมในเรื่องนี้เชนกัน

ชีวิตนี้...เปนของพระองค
แทจริงแลวสภาพรางกายและจิตใจของผมเวลานั้นนาจะทําใหผมทอใจ
หมดกําลังใจหรือ
เหนื่อยหนายกับชีวิต แตการที่ผมสามารถผานพนชวงเวลาเหลานั้นไดก็เพราะพระเจาจะทรงอยูเคียงขาง
ผม ผมรูแลววาชีวิตของผมเปนของพระเจา ดังนั้นพระองคจะทรงดูแลชีวิตของผมอยางแนนอน ถึงแม
สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้น ถามองในสายตามนุษยแลวไมเปนสิ่งที่นาชื่นชมยินดีเลย แตผมก็มั่นใจวา
พระองคจะทรงเปลี่ยนเหตุการณที่เกิดขึน้ กับผมนั้นใหกลายเปนสิ่งที่ดี ผมคิดอยูเสมอวาการที่ผมมีชวี ิต
รอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ ถือวาเปนเรื่องทีน่ ายินดีมาก แตผมคิดวา การที่พระเยซูคริสตไดทรงอภัยโทษ
และรับโทษความผิดบาปแทนผม ซึ่งทําใหผมรอดพนจากความพินาศในนรกนั้นเปนเรื่องที่นายินดีที่สุด
บัดนี้ ผมมีความมั่นใจอยาง 100% วา วันหนึ่งเมื่อผมจากโลกนี้ไป ผมก็จะไดเขาสูแผนดินสวรรคอยาง
แนนอน เพราะพระเจาไดทรงประทานความรอดนิรันดรใหแกผมแลว
จากเหตุการณครั้งนั้นผมจึงคิดไดวา ชีวิตของผมคนเราไมแนนอน และคุณคาของชีวิตไมไดอยู
ที่วามีทรัพยสมบัติมากมายหรือมีรางกายที่สมบูรณ แตขึ้นอยูกับวาเราใชชีวิตอยางไร? ผมจึงตั้งใจวา
ตั้งแตนี้ไปผมจะใชชวี ิตที่เหลืออยูใหเปนทีพ่ อพระทัยของพระเจา เวลานี้ ไมใชวา ผมจะไมมีความทุกข
หรือไมมีอุปสรรค ปญหา แตผมรูแลววาพระเจาจะทรงประทานกําลังใหแกผมที่จะเผชิญกับสิ่งเหลานั้น
ไดอยางแนนอน
ผูอานที่รัก ถาวันนี้ทา นกําลังเผชิญกับมรสุมแหงชีวิต และตองการกําลังที่จะเผชิญกับสิ่ง
เหลานั้น ขอใหทานทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา พระองคสามารถชวยทานได แตที่สําคัญก็คือ ถา
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ทานอยากไดรบั การอภัยโทษบาปจากพระเจา ขอเชิญทานหันกลับมาหาพระองคพระองคพรอมแลวที่
จะอภัยโทษใหแกทานและใหทานมีชยั ชนะตอความผิดบาปตาง ๆ ถาทานตองการความชวยเหลือจาก
พระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคเปนคนผิดคนบาป และบางครั้งก็ตอง
เผชิญกับปญหาหลายอยางในชีวิต ขอพระองคทรงโปรดชวยเหลือขาพระองคและยกโทษความผิดบาป
ใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดจาก
ความผิดบาปตัง้ แตบัดนี้ และขอพระองคทรงใหขาพระองคมีกําลังที่จะเผชิญกับชีวติ ตอไป ขาพระองค
ขอกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตอพระเจาดวยความจริงใจแลว ขอใหมั่นใจเถิดวา พระองคไดทรงอภัยโทษ
ความผิดบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน ทานจึงไดรับความรอดนิรันดรและจะไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไป ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน
แลวสงไปยังทีอ่ ยูดานขางในใบตัดสินใจ
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