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ความสําเร็จท่ีแทจริงของชีวิต 
“ความสําเร็จในชีวิต” นับวาเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนปรารถนาอยางยิ่ง แตถาจะถามวา “อะไรคือ

ความสําเร็จท่ีแทจริงของมนษุย?”... “ความรํ่ารวย การมีช่ือเสียงเกยีรติยศ หรือการที่มีคนมากมาย
ยอมรับนับถือใชหรือไม?” ถาใช!...มนุษยเราก็ควรจะแสวงหาส่ิงเหลานี้และตองพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อท่ีจะไปถึงความสําเร็จเหลานี้… แตส่ิงเหลานี้เปนความสําเร็จท่ีแทจริงของมนษุยจริงหรือ?...มีคน
หลายคนเม่ือไปถึงจุดของความสําเร็จดังท่ีกลาวมาขางตน แตถึงกระนั้นลึก ๆ ในใจของเขาก็ยังมี
ความคิดท่ีวา “เพียงเทานีห้รือ?...ชีวิตของฉันไปไดแคนี้หรือ?...ฉันอยากจะมีเงิน มีทรัพยสมบัติ มี
ช่ือเสียง มีอํานาจมีคนยอมรับ ตอนนี้ฉันก็ไดส่ิงเหลานี้แลวเปนอยางไร?...ก็เทานัน้แหละ!...ฉันใชชีวติ
ท้ังชีวิตเพื่อจะหาส่ิงตาง ๆ เหลานี้ สุดทายฉันก็ไดมัน แตตอนนี้ฉันกาํลังจะจากโลกนี้ไปแลว… ถึงแม
ฉันจะมีเงินทอง มีช่ือเสียง มีทุกส่ิงทุกอยาง ซ่ึงคนท่ัวไปตางเห็นวาฉันประสบความสําเร็จแตส่ิงเหลานี้
มันกําลังจะจบลงพรอมกับลมหายใจของฉันแลว ถาเชนนั้นจะมีประโยชนอะไรกัน?...ฉันอยากจะรูจริง 
ๆ วา อะไรคือความสําเร็จท่ีแทจริงของมนษุย? ซ่ึงเปนความสําเร็จท่ีลึก ๆ ในใจของฉันกําลังแสวงหา” 

ผูอานที่รัก...เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว มีชายคนหนึง่ท่ีไมมีตําแหนงและไมมีทรัพยสมบัติ
อะไรเลย เม่ือเขาอายุ 33 ป เขาก็ถูกจับไปประหารชีวิตโดยการตรึงท่ีไมกางเขน..เวลานั้นไมมีใครเลยท่ี
ตองการเขา มีแตเสียงตะโกนดา มีแตคนปฏิเสธ แมแตเพื่อนท่ีสนิทของเขาก็หนจีากเขา ขณะท่ีเขาถูก
ตรึงท่ีบนไมกางเขนและใกลจะส้ินชีวิตนัน้ เขาไดพูดประโยคหนึ่งวา “สําเร็จแลว”...ชายคนนี้คือใคร?...
ชายผูนี้ก็คือพระเยซูคริสต...ถามองตามสายตาคนท่ัวไปก็จะเห็นวา ตลอดชีวิตของชายผูนีไ้มนาจะ
ประสบความสําเร็จเลย โดยเฉพาะเม่ือเขาถูกประหารชวีิตเชนนั้นยิง่ทําใหเห็นถึงวา การท่ีเขาพบจุดจบ
เชนนี้ยังจะพูดวา “สําเร็จแลว” ไดอยางไร?...แตพระเยซูคริสตไดทรงวางแบบอยางใหมนษุยไดเห็นวา 
ความสําเร็จของมนุษยไมใชอยูท่ีเราไดอะไรหรือเรามีอะไร แตความสําเร็จของมนุษยก็คือ การท่ีมนุษย
ไดใชชีวิตตามวัตถุประสงคของพระผูสรางตางหาก ซ่ึงพระองคเองกไ็ดทําสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
พระเจา นั่นกคื็อ การตายบนไมกางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปของมวลมนุษยชาติ... 

ตั้งแตพระเยซูคริสตไดเขามาในโลกจนถึงปจจุบันนี้มีคนนับหลายรอยหลายพันลานคนไดเช่ือ
และวางใจในพระองค คนเหลานี้ตางก็ไดรับการยกโทษความผิดบาปจากพระองค และเขาเหลานัน้ได
ใชชีวิตในโลกนี้ตามวัตถุประสงคของพระเจา ทําใหชีวิตของพวกเขาไดเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษย
คนอ่ืน ๆ... ซ่ึงนี่ก็คือความสําเร็จท่ีแทจริงของชีวิตมนุษย ซ่ึงมีคามากกวาการมีอํานาจและเกยีรติยศ หรือ
การมีทรัพยสมบัติในโลกท่ีช่ัวคราว 
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ผูอานที่รัก... ทานตองการความสําเร็จท่ีแทจริงไหม? อะไรคือความสําเร็จท่ีแทจริงของทาน?..
ตอไปนี้เปนคําพยานของนกักีฬาฟุตบอลชาวเกาหลีทานหน่ึง ท่ีทานไดพบกับความสําเร็จท่ีแทจริงท่ี
พระเยซูทรงวางแบบอยางไว ซ่ึงมีคุณคามากกวาความสําเร็จท่ีโลกน้ีหยิบยื่นให... 

คําพยานของ คุณ คัง ซอง มิน นักเดาะบอลแชมปโลก 

สวัสดีครับทานผูอานชาวไทยท่ีรักทุกทาน ผมขออนุญาตแนะนําตนเองนะครับ ผมช่ือ คัง ซอง 
มิน เปนชาวเกาหลีใต ผมเคยไดช่ือวาเปนนักเดาะบอลไดนานท่ีสุดในโลกท่ีหนังสือกินเนสสเคยบันทึก
ไวเม่ือป 1987 วาเดาะบอลไดนานตอเนื่องกันถึง 12 ช่ัวโมง และในปจจุบันผมยังครองความเปนแชมป
เปยนในการเดาะบอล 110 ทาภายใน 10 นาที ดังท่ีทานอาจจะเคยไดเห็นผานสายตาทางโทรทัศนใน
รายการตาง ๆ หรือในพิธีเปดฟุตบอลคิงสคัพ หรือตอนท่ีทีมดังอยางแมนเชสเตอรฯ มาเมืองไทย ผมมี
โอกาสไดแสดงตอนรับพวกเขาท่ีสนามศุภชลาศัยมาแลว ยิ่งไปกวานัน้ก็คือ ผมเคยเดินทางไปแสดง
มาแลวมากกวา 50 ประเทศและแสดงโชวทางสถานีโทรทัศนกวา 100 ชองท่ัวโลก เม่ือไมกี่ปมานี ้ผมได
แสดงการเดาะบอลบนรถไฟฟา BTS และมีผูชมใหความสนใจมากมาย เม่ือทานอานมาถึงตรงน้ีทานก็
คงคิดวา ผมเปนคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตและคงมีความสุขในชีวิตใชไหมครับ?... แตจริง ๆ แลว
ไมใชเชนนั้นเลย ถึงแมดูเหมือนวาผมจะมีความสําเร็จ มีช่ือเสียงและเงินทอง แตในใจสวนลึกก็ยังมี
คําถามท่ีกองอยูเสมอวา “ผมเกิดมาทําไม? เกิดมาเพื่อเพียงแคมีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ มีเงินทองมากมายแค
นี้เองหรือ? และตายแลวผมจะไปไหน?”...ซ่ึงผมคิดวาชีวิตของมนุษยเรานาจะมีความหมายมากกวาการ
แสวงหาส่ิงตาง ๆ เหลานี้ จนกระท่ังวันหนึ่ง เพื่อนของผมไดแนะนําใหผมรูจักกับบุคคลผูหนึ่ง ผูซ่ึงทํา
ใหผมไดพบคําตอบท่ีผมแสวงหา และยังทําใหชีวิตของผมมีความหมายอยางแทจริง ผูนั้นก็คือพระเยซู
คริสต 

ผูอานที่รักครับ พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา พระเจาเปนผูสรางโลกและสรรพ
ส่ิงในโลกซ่ึงทุกส่ิงท่ีพระเจาสรางข้ึนมานั้น ลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย แตส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดใน
การทรงสรางของพระเจากคื็อมนุษยเรานีเ่อง เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีสติปญญา มีจิตสํานึก
ผิดชอบ มีความสามารถในดานตาง ๆ ท้ังยังใหมนุษยมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจไดเอง (เพราะ
พระองคไมไดสรางมนุษยใหเปนเหมือนหุนยนต) แตแทจริงแลวพระองคตองการใหมนุษยดําเนนิชีวิต
ตามวัตถุประสงคของพระองคโดยการเช่ือฟงและทําตามกฎเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดให แตมนุษย
เรากลับไมสนใจพระเจา ท้ังยังฝาฝนกฎเกณฑของพระองคอีกดวย มนุษยอยากจะทําตามใจปรารถนา
ของตนเอง เม่ือเปนเชนนีจ้งึทําใหมนษุยเดินหลงจากเปาหมายท่ีถูกตองและทําในส่ิงท่ีผิดบาปตาง ๆ 
ถึงแมวามนษุยอาจจะมีหลายส่ิงหลายอยางในโลก แตในท่ีสุดมนุษยอาจจะมีหลายส่ิงหลายอยางในโลก 
แตในท่ีสุดมนษุยกจ็ะตองจากโลกนี้ไป ซ่ึงถาชีวิตของมนุษยมีเพียงแคนี้ก็คงไมมีอะไรแตชีวิตของ
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คนเราไมใชจบลงเพียงแคนี ้ เพราะในท่ีสุดมนุษยก็จะตองอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา และ
รับการลงโทษตามการกระทําของแตละคน ซ่ึงการท่ีชีวติของคนเราตองพบกับจุดจบเชนนี้ นบัวานา
สงสารจริง ๆ แตพระเจาทรงรักและหวงใยมนษุย พระองคไมอยากใหมนุษยตองเปนเชนนี้เลย ดังนั้น
พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเพื่อ
มาเปนผูรับโทษบาปแทนมนษุยซ่ึงนี่เปนวิธีการชวยเหลือมนุษยท่ีมาจากพระเจา ดงันั้นหากผูใดท่ียอม
สารภาพความผิดบาปของตน และยอมรับการชวยเหลือจากพระเยซูคริสต เขาก็จะไดรับการอภยัโทษ
บาปจากพระองค เขาจึงจะสามารถใชชีวิตตามวัตถุประสงคของพระเจาและอยูในโลกนี้อยางมีเปาหมาย 
และท่ีสําคัญกคื็อ หลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไปแลว เขากจ็ะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย 

ผูจัดการท่ีแทจริงในชีวิต 

เม่ือผมไดทราบความจริงเชนนี้แลว ผมจึงไดตัดสินใจทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต 
ผมไดสารภาพกับพระองควา ถึงแมภายนอกผมไดการยกยองจากผูคนมากมาย แตจติใจภายในของผม
นั้นเต็มไปดวยความผิดความบาป เพราะผมไมไดดําเนินชีวิตในทางของพระเจา ดังนัน้ผมจึงเหมือนกับ
คนท่ีหลงทางในโลก และไมรูความหมายของความสําเร็จท่ีแทจริงในชีวิต ผมจึงขอใหพระเยซูคริสตยก
โทษความผิดบาปใหแกผม และขอใหพระองคเปนผูจดัการในชีวิต... ตั้งแตนั้นเปนตนมาผมก็รูสึกได
เลยวา ผมไดพบกับความหมายของความสําเร็จท่ีแทจริง ซ่ึงมีคากวาทรัพยสินเงินทอง ช่ือเสียงและ
เกียรตยิศท่ีโลกน้ีใหผมมากนัก นั่นก็คือ การท่ีไดรูจักพระเจา ซ่ึงทําใหผมสามารถใชชีวิตตาม
วัตถุประสงคของพระองค และบัดนี้ผมทราบแลววา ผมควรจะดําเนินชีวิตท่ีเหลืออยูในโลกน้ีอยางไร 
และผมยังอยากใหเพื่อนมนษุยคนอ่ืน ๆ ไดพบกับความสําเร็จท่ีแทจริง เหมือนท่ีผมไดพบในทางของ
พระเยซูคริสตดวย 

พระเยซูคริสตทรงตรัสวา “ถาผูใดจะไดส่ิงของส้ินท้ังโลก แตตองเสียชีวิตของตน ผูนั้นจะได
ประโยชนอะไร? หรือผูนั้นจะนําอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา” (มัทธิว 16:26) 

ผูอานที่รัก พระเยซูคริสตทรงหวงใยชีวิตของทานพระองคไมอยากใหทานใฝหาแตความสําเร็จ
ในโลกท่ีช่ัวคราว เพราะเม่ือทานไดส่ิงเหลานั้น แตตองจากมันไปจะมีประโยชนอะไรเลา?...ขอเชิญทาน
มาหาพระเยซูคริสตผูซ่ึงสามารถยกโทษบาปใหแกทาน เพื่อทานจะไมตองพบกับการพิพากษาโทษจาก
พระเจาหลังจากท่ีทานจากโลกนี้ไปและเพ่ือทานจะสามารถดําเนินชีวิตท่ีเหลืออยูในโลกนี้ไปอยางผูท่ี
ประสบความสําเร็จอยางแทจริง 

ถาทานปรารถนาอยากกลับมาหาพระเจาผูสรางชีวิตทาน และอยากใหพระเยซูคริสตยกโทษ
ความผิดบาปใหทานเหมือนกับผมแลว ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดวยความจริงใจดังนี ้
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“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค ขา
พระองคขอยอมรับวา ท่ีผานมาไดทําความผิดบาปตอพระองคมากมาย เวลานี้ขาพระองคขอเปดใจ
ตอนรับพระเยซูคริสต ขอพระองคยกโทษความผิดบาปแกขาพระองคดวยเถิดและชวยใหขาพระองคใช
ชีวิตที่เหลืออยูในโลกตามวตัถุประสงคของพระองคดวย ขอบพระคุณสําหรับความรักของพระองค ขา
พระองคขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามประโยคขางตนนีด้วยใจจริงก็ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษบาปใหแกทานแลว และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป 

ปจจุบันนี้ ผมไดจากประเทศเกาหลีมายังประเทศไทย เพื่อท่ีจะสอนฟุตบอลใหเยาวชนไทยใน
สโมสรฟุตบอลอิมมานูเอลในแตละสาขาท่ัวประเทศ ผมปรารถนาท่ีจะใหเยาวชนไทยรักการกีฬา หนี
จากยาเสพติด การพนัน เหลาบุหร่ี และมีสุขภาพที่แข็งแรง แตยิ่งกวานั้นก็คือ ผมอยากใหเยาวชนไทย
หรือพี่นองชาวไทยไดรับชีวติใหมจากพระเจา เพื่อทานจะพบกับความหมายของความสําเร็จท่ีแทจริงใน
ชีวิต หากทานสนใจเร่ืองราวของพระเยซูคริสตหรือตองการหนังสืออานเพ่ิมเติมฟรี เพียงแตเขียน ช่ือ ท่ี
อยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ หรือทานผูใดสนใจหรือมีบุตรหลานท่ีสนใจใน
กีฬาฟุตบอลทานสามารถติดตอไดตามท่ีอยูของสํานักงานสโมสรฟุตบอลอิมมานูเอลแหงประเทศไทย 
274 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เบอรโทรและแฟกซ (02)233-4889 ขอพระเจาอวยพรทุก
ทาน ขอบคุณครับ 
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สนใจติดตอซ้ือใบปลิว 
จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15  

  ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861 
ผูเขียน  : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com 
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