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ผมคิดเสมอว่า ทุกคนเกิดมามีทุกข์ไม่มากก็นอ้ ย เมื่อเกิดปั ญหาหรื อความทุกข์ ที่นอกเหนือ
ความสามารถของเราจะควบคุมได้ ผมก็แสวงหาการดับทุกข์ของผมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นัง่ สมาธิ
กรรมฐานไปทาบุญตักบาตร ไปทาทาน ยอมรับว่าช่วงที่ทานั้น ผมสบายใจไปชัว่ ขณะแต่ปัญหาเดิม ๆ ก็
ยังคงอยู่ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ แม้กระทัง่ ผมได้บวช ช่วงนี้ผมเคร่ งครัดมาก ทาวัตรและนัง่
สมาธิ เป็ นประจาผมยอมรับว่ามันสงบชัว่ ครู่ เมื่อสึ กออกมา ทุกอย่างก็เป็ นเหมือนเดิม เมื่อรู ้สึกท้อถอย
ผิดหวัง กับการดาเนินชี วติ ในแต่ละวัน ผมก็มกั จะปลงหรื อก็นึกว่า คงเป็ นเวรกรรมเก่าของเรา เราถึงได้
เป็ นแบบนี้ สิ่ งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเมื่อผมได้รู้จกั กับอาจารย์มทั นา ประทีปปะเสน อาจารย์ได้หนุนใจผม
และเล่าเรื่ องของพระเจ้าให้ฟัง และบอกว่า พระเจ้ารักผม ตอนแรกผมก็แปลกใจ และกลัวอย่างบอกไม่
ถูก กลัวว่าจะเกิดอะไรถ้าเราเชื่อพระเจ้า และเมื่อได้มีโอกาสร่ วมงานกับอาจารย์ ในการสอนวิชาความรู ้
เรื่ องยาและสุ ขภาพให้แก่นกั ศึกษาที่พระคริ สตธรรมกรุ งเทพ ผมรู ้สึกประทับใจมากกับการต้อนรับด้วย
อัธยาศัยที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส และเป็ นกันเองของนักศึกษาทุกคน ซึ่ งอาจารย์บอกว่านี่แหละลูกของพระเจ้า
ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นอย่างนี้แหละ แล้วผมได้มีโอกาสไปเยีย่ มน้องปั ณฑิตาผูท้ ี่พระเจ้าทรงนาให้อาจารย์ได้
รู้จกั และไปเยีย่ มเยียนอธิ ษฐาน หนุนใจคุณแม่และคุณยายของน้องปั ณด้วยหวังว่า ผมจะช่วยแนะนาการ
ทากายภาพบาบัดอะไรได้บา้ ง แต่เมื่อไปถึงก็พบ สภาพน้องปั ณ ต้องใช้ออกซิ เจนช่วยหายใจ และต้อง
นัง่ หมอบอยูต่ ลอดเวลา นอนไม่ได้เพราะป่ วยเป็ นโรคหัวใจโต หลังจากเยีย่ มน้องปั ณแล้ว ก็คุยกับ
อาจารย์ถึงสภาวะที่นอ้ งปั ณเป็ นอยู่ อาจารย์ก็จะบอกว่าฝากน้องปั ณไว้กบั พระหัตถ์ของพระเจ้า ผมก็ได้มี
โอกาสไปโบสถ์บา้ ง และอีก 5-6 เดือนต่อมาไปที่โบสถ์อีกครั้ง ผมก็ได้พบน้องปั ณที่โบสถ์ อาการของ
น้องปั ณดีมากสามารถเดินวิง่ ได้ ผมนึกถึงการทรงรักษาของพระเจ้าและนึกว่าพระองค์ทรงมีชีวติ อยูจ่ ริ ง
ๆ ทาให้จิตใจผมตื่นเต้นที่อยากจะรู ้จกั กับพระเจ้าเป็ นการส่ วนตัวบ้าง ผมก็กลับไปอ่านหนังสื อและ
ข้อความที่อาจารย์เขียนหนุนใจและถามในสิ่ งที่สงสัย ทาให้ผมรู ้จกั พระเจ้ามากขึ้น ขณะที่ยงั ไม่ได้รับ
เชื่อก็ได้มีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้า โดยผมมีปัญหาเรื่ องที่อยูอ่ าศัย และปัญหาทางการเงิน ผมก็ลอง
อธิ ษฐานและผมก็ได้รับจากพระเจ้าจริ ง ๆ แต่ตอนนั้น ผมก็ไม่แน่ใจ ผมจึงมีความคิดที่จะแสวงหาพระ
เจ้ามากกว่านี้ ผมจึงตั้งใจไปโบสถ์ในวันที่ 8 เมษายน 2001 ซึ่งเป็ นวันที่คริ สตจักรประกาศวันอีสเตอร์
อาจารย์จกั รพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล เทศน์ได้แตะใจผมมาก ตรงกับสิ่ งที่ผมต้องการคาตอบ และสงสัยอยู่
คือการฟื้ นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริ สต์ ถ้าพระองค์ไม่ฟ้ื นคืนพระชนม์ชีพ คงไม่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ
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เกิดขึ้นเป็ นแน่แท้ ผมจึงเปิ ดใจรับเชื่ อและมอบวิญญาณจิตของผมไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระเยซูคริ สต์
เจ้าและรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด อาจารย์บอกผมว่านี่คือการที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของ
อาจารย์และกลุ่มแคร์ ที่ได้อธิ ษฐานเผื่อผมอย่างมากเป็ นเวลาเกือบปี หลังจากรับเชื่ อแล้ว ผมมีสันติสุข
ภายในจิตใจเป็ นอย่างมาก นี่ แหละสิ่ งที่ผมหามาตลอดชีวิต และผมก็ได้เจอแล้ว ผมฝากปั ญหาและฝาก
ชีวติ ของผมไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ผมก็อธิ ษฐานอ่านพระคัมภีร์ เข้าร่ วมกลุ่มแคร์ และไปโบสถ์
ตลอดมา และเมื่อผมได้สิ่งดีแล้ว ผมนึกถึงคนที่ผมรักและอยากให้เขาได้ความรักความรอดด้วยผมจึง
อธิ ษฐานกับพระเจ้าและให้คนในกลุ่มแคร์ ช่วยอธิ ษฐานด้วยพร้อมกันนี้ ผมก็ได้หาโอกาสเล่าเรื่ องพระ
เจ้าให้พวกเขาฟัง พระเจ้ารักผมจริ ง พระองค์ตอบคาอธิษฐานของผมโดยนาย่าของผมสองคนให้รับเชื่อ
พระเจ้าและรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และในวันที่ผมรับบัพติสมา น้องชายซึ่ ง
เป็ นคนเกเรติดเหล้า ติดบุหรี่ และเที่ยวเตร่ มาในงานนั้น ผมอธิ ษฐานกับพระเจ้าให้เขาเชื่อพระเจ้า วัน
ต่อมา น้องชายผมก็รับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยรอด น้องชายผมเปลี่ยนแปลงมาก สามารถเลิก
สู บบุหรี่ ดื่มเหล้าได้ และตั้งใจทางาน ผมกับกลุ่มแคร์ ก็อธิ ษฐานเผื่อพี่สาวและพี่เขยของผม ต่อเมื่อพี่สาว
เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องชาย พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของผมอีก โดยพี่สาวผมเปิ ดใจยอมรับองค์
พระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนนี้ พี่สาวผมนับถือและกราบไหว้รูปเคารพ
มากมาย เดี๋ยวนี้เขานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และในวันรับบัพติสมาของพี่สาวและน้องชาย
ผม พี่เขยก็ได้เปิ ดใจรับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2001 ผม
พี่สาว น้องชายและกลุ่มแคร์ ได้มีโอกาสไปจัดคริ สตมาสประกาศที่บา้ นเกิดของผม ที่อาเภอกบินทร์บุรี
จ.ปราจีณบุรี วันนั้น พี่สะใภ้และคุณพ่อของผมก็ได้เปิ ดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด ด้วยพลังอธิ ษฐานของผมกับกลุ่มแคร์ พระเจ้ารักผม พระเจ้ารักโลก พระองค์จึงส่ งพระเยซู
คริ สต์เจ้าลงมาตายแทนความผิดบาปของชาวโลกจริ ง ๆ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกผม ผม
จะต้องทาหน้าที่คริ สเตียนที่ดีต่อไป เพราะพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อผม
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