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ความหวังและทางสวางแหงชีวิต
มีคนเคยกลาววา...ชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนเรือนอยทีล่ อยอยูในทะเลซึ่งเต็มไปดวยคลื่น
พายุที่กําลังพัดโถมอยางหนัก ซึ่งเราก็ปฏิเสธไมไดวาเปนอยางนั้นจริง ๆ เพราะในชีวิตของมนุษยตางก็
ตองเจอกับคลื่นแหงปญหามรสุมชีวิต รวมทั้งคลื่นแหงอํานาจบาปที่ครอบงํา และที่นา หวาดกลัวที่สดุ ก็
คือคลื่นแหงความตายทีไ่ มรูวามันจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร..มีใครไหมที่จะชวยเราในการเผชิญกับมรสุม
และปญหาตาง ๆ ที่โถมทับเขามา?...มีใครไหมที่จะสามารถใหกําลังแกเราในการตอสูกับอํานาจแหง
ความบาป?...และมีใครไหมที่สามารถจะชวยเราใหพน จากความกลัวในชีวิตหลังความตายนี้ได?...
มีสุภาพสตรีอยูสองทาน ที่ตองเผชิญกับคลื่นตาง ๆ ในชีวิตเชนเดียวกับคนอืน่ ๆ ซึ่งทําใหทั้ง
สองตองตกอยูใ นอํานาจมืดและตองสิ้นหวังกับชีวิต...แตบัดนี้ทานทั้งสองไดพบแลวกับผูที่สามารถชวย
ทานใหพบกับทางสวางและความหวังแหงชีวิต

คําพยานของคุณวรรณา อุลปาทร
สวัสดีคะ ดิฉนั ชื่อ วรรณา อุลปาทร ดิฉันเกิดในครอบครัวของคนจีน กอนที่ดิฉันจะรูจักพระเจา
นั้น ดิฉนั ชอบเลนการพนันมาก ซึ่งเปนการกระทําที่ดิฉนั ไมเคยคาดคิดมากอนวาดิฉนั จะทํา ตั้งแตเปน
เด็กมาแลว ดิฉนั เชื่อแนวา เราทุกคนตางก็ไดรับคําสอนที่ดี ๆ จากคุณพอ คุณแม และคุณครู ใหเราทําใน
สิ่งที่ดีทั้งยังใหตั้งเปาหมายทีด่ ีในชีวิต... ถาเราลองไปถามเด็ก ๆ วา “โตขึ้นหนูจะดื่มเหลาสูบบุหรี่
ไหม?”... “ไมครับ”... “โตขึ้นหนูจะเปนคนชอบโกหกหลอกลวงไหม?”... “ไมครับ”... “โตขึ้นหนูอยาก
เลนหวยเลนการพนันไหม?”... “ไมครับ”...เมื่อเรายังเปนเด็ก เราทุกคนลวนแตตั้งใจที่จะเปนคนดีของ
สังคม และตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดี ยืนหยัดในสิง่ ที่ถูกตองทั้งสิ้น แตเมื่อเราโตเปนผูใหญแลว เราจะเห็นวา มี
การกระทําที่ไมดีหลายอยางที่เราเคยตั้งใจไววา เราจะไมทําอยางเด็ดขาด แตตอมาเราก็ตกเปนทาสของ
มันโดยไมรูตวั ดิฉันก็เปนคนหนึ่งที่เปนเชนนั้น เพราะมีการกระทําหลายอยางที่ดิฉนั รูวาไมดี แตดฉิ ันก็
ทํามันโดยเฉพาะเรื่องการพนัน ดิฉันติดมันมาก จนถึงขั้นเสียเงินไมวา ขอใหไดเลนก็พอใจแลว...
ในชวงนั้นเอง... มีคนหนึ่งไดมาบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสตใหดิฉันฟงวา ชีวิตของมนุษย
ทุกคนนั้นไมไดเกิดขึน้ เอง แตมีพระเจาผูยิ่งใหญที่เทีย่ งแทแตองคเดียวเปนผูสราง และการที่มนุษยตอง
ตกอยูในสภาพที่ถูกความผิดบาปผูกมัดอยูนั้น ก็เพราะมนุษยเราใชชวี ิตที่ปฏิเสธทางของพระเจาและไม
ดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑที่พระองคทรงกําหนดให และหลังจากที่จากโลกนี้ไป เราจะตองรับผิดชอบตอ
ความบาปที่เราทําทุกอยางตอพระเจา
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แตดว ยความรักที่พระเจาทรงมีตอมนุษยเราพระองคจึงทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองค
คือพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระเยซูทรงยอมตายบนไม
กางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนมนุษย...ไมวาใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องของพระเยซูคริสต ก็จะเห็นวา
พระองคไมใชคนธรรมดา และการที่พระองคโดนตรึงบนไมกางเขนนัน้ ก็ไมใชเพราะวาพระองคทาํ ผิด
แตเพราะพระองคทรงถูกใสราย จนถึงขั้นตรึงบนไมกางเขน... ดังนั้นหากผูใดที่ถอมใจยอมรับวาตนเอง
เปนคนบาป และทูลขอการอภัยโทษจากพระองค พระองคก็จะทรงยกโทษบาปใหแกเขาทั้งยังจะทรง
รับโทษบาปแทนเขาทั้งหมดอีกดวย ดังนัน้ เมื่อเขาจากโลกนี้ไป เขาจึงไมตองรับโทษบาปที่เขาทําอีก
ตอไปแตจะไดอยูในสวรรคกับพระเจาผูสรางชีวิตเขา ดังนั้นผูที่เชื่อในพระเยซูคริสตจะไมกลัวกับชีวติ
หลังความตาย เพราะเขาทราบดีวา เขาไมตอ งรับโทษในนรกอีกตอไป... แตในขณะที่เขายังมีชีวิตอยูใน
โลกนี้ พระเยซูคริสตจะทรงประทานกําลังใหแกเขาในการตอสูกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ และเขาจะ
มีชีวิตที่มีชัยชนะตออํานาจแหงความผิดบาปไดอยางแทจริง...
เมื่อดิฉันไดยินเรื่องของพระองคในวันนั้น และใครครวญดูชีวิตของดิฉันแลว ดิฉันก็ปฏิเสธ
ไมไดเลยวาอํานาจแหงความบาปไดครอบงําชีวิตของดิฉนั จริง ๆ ถึงแมดิฉันจะเคยพยายามหาวิธีตา ง ๆ
ในการเอาชนะมัน แตก็ไมสามารถที่จะเอาชนะมันไดเลย และบางครั้งดิฉันก็พยายามเก็บซอนความผิด
บาป ซึ่งเปนการทําใหภายนอกดูดีขนึ้ แตดิฉันก็รูดวี าภายในก็ยังคงเต็มไปดวยความผิดบาปเหมือนเดิม
เมื่อเปนเชนนี้ ดิฉันก็เลยทราบวาดิฉันไมมีทางที่จะหนีพนจากการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาและ
ดิฉันจะตองรับการลงโทษบาปอยางแนนอน วันนั้น ดิฉันจึงไดทูลขอโทษตอพระเจาและเปดใจเชิญ
พระเยซูใหพระองคเปนพระผูชวยใหรอดพนจากโทษบาปหลังจากนัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
ชีวิตของดิฉันอยางมาก เพราะอํานาจแหงการพนันที่เคยผูกมัดชีวิตอยูบัดนี้มนั ไมมอี ํานาจเหนือดิฉันอีก
ตอไปแลว ดิฉนั มีกําลังในการตอสูกับมัน และไมเพียงแตดิฉันสามารถเลิกเลนการพนันเทานั้น แมนิสัย
หรือการกระทําที่ไมดีหลาย ๆ อยางในชีวติ ดิฉันก็สามารถเอาชนะมันได เดี๋ยวนี้ดิฉนั มีกําลังที่จะทําใน
สิ่งที่ดิฉันสมควรทําแลว และดิฉันก็มีกาํ ลังในการที่จะปฏิเสธการกระทําที่ไมดหี รือสิ่งที่ไมสมควรทํา
เชนกัน... แนนอน... ในวันนี้ยังมีอีกหลายอยางที่ดิฉันยังบกพรองอยู แตพระองคก็ทรงปรับปรุง แกไข
และสรางชีวิตของดิฉันใหดยี ิ่งขึ้น... บัดนี.้ .. ชีวิตของดิฉันไมไดมดื มนอีกตอไป เพราะดิฉันไดพบกับ
หนทางแหงความสวางที่แทจริงแลว...

คําพยานของ คุณบุญถม จังพฤติธรรม
ดิฉันเปนคนจังหวัดกาฬสินธุ ชีวิตกอนทีจ่ ะรูจักกับพระเจานั้น ดิฉนั พยายามทีจ่ ะหาความสุข
ทางใจ เพราะจิตใจเวลานั้นวางเปลา สุดทายดิฉันก็ใชการเลนไพ เลนหวย การเทีย่ วในบารมาตอบสนอง
ความตองการของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้มันทําใหฉนั มีความสุขตอนทีไ่ ดเสพมันเทานั้น แตพอผานไป
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ดิฉันก็รูสึกวางเปลาอีก และมีความตองการที่อยากจะเสพมันเรื่อย ๆ เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด และก็
ตองพยายามทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะไดเสพมัน
บางครั้งเมื่อไมมีเงินก็จะตองกูหนีย้ ืมสิน
เพื่อที่จะไดเสพมัน สุดทายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายก็เริ่มทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ดิฉันจึงไปตรวจ
รางกายที่โรงพยาบาล ผลออกมาก็คือดิฉนั เปนโรคหัวใจ ซึ่งดิฉันพยายามที่จะหาวิธีตาง ๆ ในการที่จะ
ชวยเหลือตนเองใหพนจากความทุกขและความเจ็บปวยนี้ แตก็สิ้นหวัง ในเวลานั้นความคิดของฉันเต็ม
ไปดวยความทอใจ และความหมดหวัง...
มีวันหนึ่งพี่สาวของสามีไดชวนดิฉนั ไปในคริสตจักรและที่นั่นดิฉันไดฟงเรื่องราวของพระเจา
จึงไดทราบวา แทจริงแลวพระเจาทรงเปนผูสรางมนุษยทุกคน และการที่มนุษยเราอยูในสภาพที่เต็มไป
ดวยความทุกขนั้น ก็เพราะมนุษยไมเชื่อฟงพระองค ดังนั้นความผิดบาป ความทุกข ความตายจึงได
เกิดขึ้น แตพระเจาทรงเมตตามนุษยเราจึงทรงประทานพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพื่อรับโทษ
ความบาปแทนทุกคนที่ถอมใจและหันกลับมาพึ่งพระองค ทุกคนที่เชื่อพระองคอยางแทจริงก็จะหลุด
พนจากความบาป และไดรบั ชีวิตใหมจากองคพระเยซูคริสต
หลังจากที่ดิฉนั ไดฟงเรื่องราวเหลานีแ้ ลว ดิฉันจึงไดอธิษฐานตอพระเจา ทูลขอพระองคทรงยก
โทษความผิดบาปและการรักษาอาการปวยของดิฉันดวย ในที่สุดสิ่งอัศจรรยก็เกิดขึ้นนั่นก็คืออาการปวย
ของดิฉันเริ่มทุเลาลงจนกระทั่งหายเปนปกติ จนหมอที่รกั ษาดิฉันอดแปลกใจไมได แลวก็ถามวาดิฉันไป
ไดยาดีอะไรมา?...ดิฉันก็บอกวาไมไดใชยาอะไร แตเปนพระเยซูคริสตที่ไดรักษาโรคบาปทางใจและยัง
ไดรักษาโรคทางกายใหดิฉันดวย
ผูอานที่รัก การที่ดิฉันหายจากโรคนั่นถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยในชีวิตของฉัน แตสิ่งที่มหัศจรรย
มากกวานั้นอีกหลายเทาก็คอื พระองคทรงเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่สิ้นหวังมาเปนชีวิตที่มีหวัง พระองค
ไดทรงยกโทษความผิดบาปที่ดิฉันไดกระทํามา...ทรงเปลี่ยนแปลงนิสยั และการกระทําที่ไมดีของดิฉัน
แตกอนถึงแมดิฉันจะชื่อบุญถม แตชีวิตกลับใชความบาปมาถมและบุญที่ดิฉันพยายามทํานั้น ก็ไม
สามารถที่จะชวยใหความผิดบาปที่ดิฉันทํามานั้นหมดไปไดเลย แตเดีย๋ วนีพ้ ระเยซูคริสตไดทรงยกโทษ
ความผิดบาปทั้งหมดใหกับดิฉันแลว ดิฉนั จึงมั่นใจวา เมื่อดิฉันจากโลกนี้ไปวันใด ดิฉันจะไดอยูเมือง
สวรรคกับพระเจาอยางแนนอน บัดนี้...ดิฉันไดพบแลว กับผูที่สามารถทําใหดิฉันอิม่ ใจได และพระองค
ทรงสัญญาวาจะอยูก ับคนเหลานั้นที่เชื่อพระองคทุกคน ไมวาในโลกนีห้ รือหลังจากที่จากโลกนี้ไปแลว
หลายคนคิดวาคนที่มาเชื่อพระเยซูคริสตนั้นเปนคนที่หมดหนทางในชีวติ ไมมีทางไป มีปญหา
หรือไมก็คงพบกับความสิ้นหวังจึงไดมาเชือ่ ซึ่งคําพูดนี้ก็เปนความจริงแตดิฉันอยากจะบอกผูอานทุก
ทานใหทราบวา เราทุกคนไมตางกัน มนุษยเราทุกคนนั้นเปรียบเสมือนเหรียญบาทเล็ก ๆ ที่หลุดรวงจาก
มือของเจาของ แลวก็กลิ้งหางออกไปจากเจาของเรื่อย ๆ ซึ่งเหรียญแหงชีวิตของดิฉนั ก็ไดกลิ้งและไดไป
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ชนกอนหินลมลง ทําใหดฉิ ันเห็นถึงสภาพที่สิ้นหวังและความออนกําลังของตนเอง ดิฉันจึงหันกลับมา
หาเจาของชีวติ ของฉัน แตบางเหรียญยังกลิ้งตอไป ยังไมไดชนหินหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ จึงกลิ้งไปเรื่อย
ๆ อยางมีกําลังแตเหรียญนัน้ ลืมไปอยางหนึ่งวา ไมชา หรือเร็ว แมมันจะไมไดชนกอนหินหรือสิ่งกีด
ขวางใด ๆ ก็ตาม แตปลายทางของเหรียญนั้นจะมีวันหนึ่งที่จะออนกําลังและลมลงอยางแนนอน และ
เมื่อวันนัน้ มาถึง เหรียญนัน้ ก็จะพบวาตนเองนั้นเปนคนที่สิ้นหวังและออนกําลังเหมือนกับเหรียญที่ชน
หินลมลงกอนหนาเขาเชนกัน
ผูอานที่รัก... ชีวิตของทานในวันนี้อาจจะมีความสุขอาจจะมีเงินทอง อาจจะรูสกึ วายังมีกําลัง
และไมเห็นความจําเปนที่จะตองเชื่อพระเยซูคริสต แตขอใหทานคิดดูเรื่องหนึ่งก็คือ วันพรุงนีท้ าน
อาจจะไมมีความสุขเหมือนกับวันนี้ก็ได ไมชาหรือเร็วทานก็ตองเปนเหมือนกับดิฉันเมื่อกอน ที่สาํ นึกวา
ตนเองนั้นออนกําลัง สิ้นหวัง และไมมั่นใจในชีวิตหลังความตาย
ผูอานที่รัก...พระเยซูคริสตทรงหวงใยชีวติ ของทานกําลังเผชิญกับความทุกขหรือ? พระเยซู
คริสตทรงชวยทานได ทานหมดหวังในชีวิตหรือ? พระเยซูคริสตทรงใหความหวังแกทานได...ทาน
อยากจะหลุดพนจากความผิดบาปหรือ? พระเยซูคริสตทรงยกโทษความผิดบาปใหแกทานได ขอเชิญ
ทานมาหาพระเยซูคริสต แลวทานจะไดพบกับทางสวางและความหวังแหงชีวิต ถาทานปรารถนาอยาก
กลับมาหาพระผูสรางของทาน และอยากใหพระเยซูคริสตยกโทษความผิดบาป หรือประสงคที่จะ
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเหมือนกับชีวิตของสุภาพสตรีสองทานนี้
ทานสามารถ
อธิษฐานตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค และขา
พระองคไดทําความผิดบาปมากมาย เวลานี้ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสตขอพระองคเขามา
ในใจของขาพระองคและอภัยโทษความผิดบาปของขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขออธิษฐานในนาม
ของพระเยซูคริสต อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตอพระเจาดวยความจริงใจแลวขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระองคทรงอภัย
โทษใหทานแลวอยางสิ้นเชิง ทานสามารถที่จะติดตอเพือ่ ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียน
ชื่อที่อยูใหชดั เจนในปกหลังแลวสงไปตามที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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