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ตีพิมพ์ในข่ำวสำรพันธกิจเรื อนจำคริ สเตียนใน

เป็ นภำพสะท้ อนของ
 กำรกลับใจจำกควำมบำป
 ชุมชนผูเ้ ชื่อพระเยซูคริ สต์ ที่เป็ นเสมือนพี่ชำย ยินดีและเต็มใจกับ น้อง ผูห้ ลงหำย
 แม่ ผูม้ อบสิ่ งดีที่สุดคือพระเจ้ำ ให้ลูกผูห้ ลงผิด
ผมขอขอบคุณพระเจ้ำ สำหรับชีวติ ใหม่และควำมหวังใหม่ในพระเยซูคริ สต์ และควำมรักของ
พระองค์ที่ได้ประทำนแก่ผมมำทำงพันธกิจเรื อนจำคริ สเตียนฯ
ผมชื่อชัยวัฒน์ แจ่มอุลิตรัตน์ (โก๋ ) อำยุ 27 ปี ชีวิตของผมเติบโตขึ้นมำท่ำมกลำงปัญหำและ
ควำมยำกลำบำกมำกมำย ผมมีพี่สำว 1 คน และน้องสำว 1 คน คุณพ่อของผมเสี ยชีวติ เมื่อผมอำยุ 9 ปี
หลังจำกนั้นคุณแม่ก็ทำหน้ำที่ดูแลครอบครัวเพียงคนเดียว ในวัยเด็กของผม ผมก็ไม่เข้ำใจอะไรมำก ไม่รู้
ว่ำแม่ทำงำนอะไร เอำเงินมำจำกไหน แต่รู้วำ่ แม่เลี้ยงพวกเรำทุกคนอย่ำงดี จนกระทัง่ ผมอำยุ 15 ปี ผมจึง
ได้รู้วำ่ แม่คำ้ ขำยยำเสพติด แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร และต่อมำผมก็ได้เข้ำไปมีส่วนคลุกคลีกบั ยำเสพติด และ
เริ่ มเสพยำตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมำ เมื่อผมอำยุยำ่ ง 18 ปี คุณแม่ถูกตำรวจจับ และศำลตัดสิ นจำคุกตลอดชีวติ
และต้องโทษอยูท่ ี่ทณั ฑสถำนหญิงกลำง จำกนั้นอีก 4 เดือน ผมก็ถูกตำรวจจับในข้อหำเสพยำและมียำ
เสพติดครอบครอง จำคุก 2 ปี เมื่อผมพ้นโทษออกมำ ก็ได้ไปเยีย่ มแม่ที่เรื อนจำ เรำสองคนดีใจที่ได้พบ
กัน และสิ่ งทีค่ ุณแม่ พูดกับผมมำกคือ ให้ ผมเชื่ อพระเจ้ ำ เพรำะคุณแม่ เชื่ อพระเจ้ ำแล้ วในเรือนจำ พระเจ้ ำ
รักคุณแม่ และพระเจ้ ำรักผม พระเจ้ ำจะช่ วยเปลีย่ นแปลงให้ ผมมีชีวติ ใหม่
ผมไม่สนใจคำพูดของแม่มำกนัก และคิดว่ำคุณแม่คงเป็ นประสำทเพรำะกำรติดคุก หลังจำกนั้น
ผมก็ได้ไปพักอยูก่ บั พี่สำวและเริ่ มหำงำนทำ โดยกำรขับรถรับจ้ำง ทุกอย่ำงก็ดูเหมือนว่ำสบำยดีแล้ว และ
ก็มีงำนทำแล้ว ผมคงจะสบำยแล้ว แต่ชีวติ ของคนเรำช่ำงไม่แน่นอนจริ ง ๆ เพรำะวันหนึ่งขณะที่ผมขับ
รถรับจ้ำง เพื่อนคนหนึ่งก็วงิ่ มำหำ และขอให้ผมไปส่ งที่บำ้ นของเขำ ผมก็ไม่ได้คิดอะไร ก็ไปส่ งถึงบ้ำน
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และผมก็กลับไปบ้ำนของผม เช้ำวันรุ่ งขึ้น ตำรวจมำหำผมที่บำ้ นและจับผมในข้อหำร่ วมกับเพื่อนวิง่ รำว
ทรัพย์ ผมบอกตำรวจว่ำไม่ได้ทำ แต่มีพยำนเห็นว่ำคนที่วิ่งรำวนัง่ รถไปกับผม
ในที่สุด ผมถูกตัดสิ นจำคุก 1 ปี 4 เดือน ที่เรื อนจำพิเศษกรุ งเทพ ผมกลับเข้ำไปในเรื อนจำอีก
ครั้งด้วยควำมสิ้ นหวัง และท้อแท้ใจพอสมควร แต่ก็พยำยำมอดทนและมัน่ คงไว้ โดยหวังว่ำสักวันหนึ่ง
โชคคงจะเข้ำข้ำงผมบ้ำง ผมได้รับกำรปล่อยตัวออกมำจำกเรื อนจำต้นปี 2003 จำกนั้นผมก็ไปเยีย่ มแม่ที่
เรื อนจำ คุณแม่ของผมก็ดีใจมำกที่เห็นผมอีกครั้งและท่ำนก็ยงั คงพูดเรื่ องพระเจ้ำให้ผมฟัง และกำชับผม
ให้ไปหำอำจำรย์สุนทร ที่สำนักงำนพันธกิจเรื อนจำคริ สเตียนฯ ผมไปเยีย่ มแม่ทุกครั้ง คุณแม่ก็จะบอก
ผมทุกครั้งว่ำ พระเจ้ำรักผม ให้ผมเริ่ มต้นชีวิตใหม่ ให้ผมไปหำอำจำรย์สุนทร ในที่สุดผมตัดสิ นใจไปหำ
อำจำรย์สุนทร ในขณะนั้น ผมมีสภำพที่แย่มำก ไม่มีงำนทำ ไม่มีควำมหวัง ไม่รู้วำ่ อนำคตจะเป็ นอย่ำงไร
เมื่อผมได้พบอำจำรย์สุนทร อำจำรย์สุบิน และทีมงำน ผมได้รับกำรต้อนรับ และกำรพูดคุยที่ให้กำลังใจ
แก่ผมมำก และอำจำรย์ได้ขอให้ผมมำพักที่บำ้ นพระพร และจะใช้เวลำสอนและอบรมชีวติ ให้แก่ผม วัน
ต่อมำผมได้ยำ้ ยมำพักที่บำ้ นพระพร ได้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และร่ วมนมัสกำรพระเจ้ำทุกวันอำทิตย์ และ
ในที่สุดผมได้เปิ ดใจรับเชื่อพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงสอนให้ผมรู ้จกั คุณค่ำของชีวติ ผมมีควำมตั้งใจที่จะเป็ น
คนดี ตั้งใจที่จะเป็ นลูกที่ดีของพระเจ้ำ และพร้อมที่จะใช้ชีวติ เพื่อกำรรับใช้พระเจ้ำและทำประโยชน์
ให้แก่สังคมต่อไป
ผมขอบคุณพระเจ้ำ
ที่ให้มีกลุ่มคริ สเตียนได้สอนชี วติ ใหม่ให้แก่คุณแม่ของผมขณะอยูใ่ น
เรื อนจำ และขอบคุณคุณแม่ของผมที่เป็ นพยำนและพูดเรื่ องควำมรักของพระเจ้ำให้ผมฟังตลอดเวลำ
และขอบคุณพระเจ้ำสำหรับ อำจำรย์ สุนทร สุ นทรธำรำวงศ์ , อำจำรย์ สุบิน ไชยรัตน์ และทีมงำนพันธกิจ
เรื อนจำคริ สเตียนฯ ทุกคนที่ได้ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ จนกระทัง่ ผมได้พบชีวติ ใหม่ในวันนี้ .
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