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พระองคผูทรงเปนคําตอบของชีวิต 
หลายคนมีความสงสัยวา มนุษยเรามาจากไหน?... มาจากธรรมชาติหรือเกิดข้ึนเองโดยไร

จุดประสงค?... แลวมนุษยเราอยูเพื่ออะไร?... ทุกวันนี้เราทํางานอยางหนักต้ังแตเชายันคํ่าเพื่ออะไร?... 
เพื่อหาเงิน หาเงินเพื่อจะไปทําอะไร?... เพื่อไปซ้ือขาวกิน... ซ้ือขาวกินแลวเปนอยางไร?... ก็เพื่อท่ีจะมี
กําลัง... มีกําลังเพื่อจะไทําอะไร?... ก็เพื่อจะไปทํางาน... ไปทํางานเพือ่อะไร?... เพื่อหาเงิน... หาเงินเพื่อ
จะไปทําอะไร?... ก็เพื่อ... ชีวิตของมนุษยมีเพียงแคนี้หรือ?... แลวทําไมคนเราจึงตองเผชิญกับความทุกข
มากมาย?... เพราะเวรกรรมในอดีตหรือ? และอีกคําถามหน่ึงท่ีสําคัญกคื็อ มนุษยเรากําลังจะไปไหน?...
แลวสุดทายของมนุษยอยู ณ ท่ีใด?... คําถามเหลานี้เปนคําถามท่ีคางคาใจของมนุษยทุกยุคทุกสมัย และ
หลายคนตางกพ็ยายามท่ีจะคนหาคําตอบของคําถามเหลานี้... เราจะเหน็วาปรัชญาตะวันตกกใ็หคําตอบ
อยางหนึ่งปรัชญาตะวันออกก็ใหคําตอบอีกอยางหนึ่ง แลวคําตอบไหนกนัละจึงจะเปนคําตอบท่ี
ถูกตอง?... และมนุษยเราจะสามารถพบกับคําตอบท่ีแทจริงของชีวิตไดหรือไม?... 

ผูอานที่รัก... ถึงแมมนุษยจะแสวงหาคําตอบของชีวิตมาชานาน แตเขาจะไมสามารถคนพบกับ
คําตอบท่ีแทจริงไดเลย ถาเขาไมรูพระเจาผูทรงสรางชีวิตของเขาและต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีคน
นับรอยหลายพันลานคนท่ัวโลกที่แสวงหาพระเจา ตางก็ไดพบคําตอบท่ีแทจริงแลว... ตอไปนี้เปนคํา
พยานของทันตแพทยหญิงทานหน่ึง ซ่ึงทานก็เปนหนึง่ในคนเหลานัน้ท่ีไดพบกับคําตอบของชีวิตแลว
เชนกัน... 

ประสบการณชีวิตของ ทพ.ญ. ไฉไล บุษกรเรืองรตัน (จงคดีกิจ) 

สวัสดีคะผูอานทุกทาน... ดฉัินช่ือไฉไล และมีช่ือเลนวาอวน แตรูปรางไมไดอวนเหมือนช่ือนะ
คะ ดิฉันมีพีน่อง 5 คน และนองสาวคนหนึ่งของดิฉันท่ีทานผูอานคงจะเคยไดยนิช่ือมาบางแลวก็คือคุณ
ปุ อัญชลี จงคดีกิจ... พืน้เพครอบครัวของดิฉันนั้นไมไดมีสวนเกีย่วของกับความเช่ือในศาสนาคริสเตียน
แมแตนอย แตปจจบัุนนี้ดิฉันไดมาเปนคริสเตียนแลว... และเม่ือดิฉันถูกถามวา “ทําไมถึงมาเปนคริส
เตียน?” ก็ตองยอนความไปถึงตอนท่ีดิฉันกําลังทําการศึกษาท่ีจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยปท่ี 5 ในคณะ
ทันตแพทยศาสตร เวลานั้นดิฉันก็มีชีวิตเหมือนกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป ท่ีมักสรวลเสเฮฮากับหมูเพือ่น ๆ 
แตแลวก็มีเพื่อนคนหนึ่ง (ซ่ึงในปจจุบันเพื่อนคนนีก้็คือสามีของดิฉันนั่นเอง) เขาไดพูดประโยคหนึ่ง
ข้ึนมาอยางจริงจังวา... “โลกน้ีจะแตกแลวนะ!... และการพิพากษาของพระเจาก็ใกลมาถึงแลว...” เม่ือ
พวกเราไดยนิ ก็คิดวาเพื่อนคนนี้ของเราเปนบาไปแลวหรือ? หรืออาจไปโดนพวกคริสเตียนลางสมอง
และหลอกเอา... ดวยความสงสารเพ่ือนดิฉันก็เลยหาพระคริสตธรรมคัมภีรมาอานดเูพื่อท่ีจะหาขอมูล
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จับผิด ซ่ึงความคิดของดิฉันในเวลานั้นคิดวา ไมวาหนังสือเลมใดก็ตาม มันก็จะตองมีขอบกพรองหรือมี
จุดออนใหจับผิดและโตแยงไดอยางแนนอน... แตเม่ือดฉัินเร่ิมอานก็คนพบวา พระคริสตธรรมคัมภีร
ไมใชหนังสือธรรมดา หนังสือเลมนี้คลายกับมีชีวิต เม่ือดิฉันเร่ิมอานกเ็หมือนกับมีผูหนึ่งท่ียิ่งใหญกําลัง
พูดกับดิฉันโดยตรง และผูนัน้ก็สามารถท่ีจะดักความคิดของดิฉันไดทุกอยาง เชนดิฉันมีความคิดวาเร่ือง
ของพระเยซูคริสตเปนเร่ืองโง ๆ แตเม่ืออานเจอขอความตอนหน่ึงในพระคัมภีร ซ่ึงพระคัมภีรตอนนั้นก็
ไดตอบดิฉันตรง ๆ วา เร่ืองโง ๆ อยางนี้แหละท่ีชวยคนใหรอดได สวนเร่ืองท่ีมนุษยวาฉลาด ๆ นัน้ไม
เห็นชวยไดเลย (1 โครินธ 1:18-21) และเม่ือดิฉันไดอานตอไปเร่ือย ๆ ดิฉันก็เร่ิมพบกับคําตอบท่ีคางคา
ในใจดิฉันมาเปนเวลานาน ไมวาจะเปนคําตอบของคําถามท่ีวามนุษยเรามาจากไหน?... อยูเพื่ออะไร?... 
เพราะเหตุใดจงึมีความทุกขมากมายในชีวติของมนุษย?... ทําไมจิตใจของมนุษยมีแตความวางเปลา ไมมี
ความอ่ิมใจ ถึงแมจะมีทรัพยสมบัติมากมาย?... มนุษยเรากําลังเดินทางไปไหน?... รวมไปถึงคําถามท่ีวา 
ตายแลวไปไหนหรือตายไปแลวจะพบกับอะไร? 

คําตอบของชีวิตฉัน 

ถาทานจะถามวา... อะไรเปนเหตุผลท่ีทําใหดิฉันม่ันใจวาคําตอบในพระคริสตธรรมคัมภีรนั้น
เปนความจริงนั่นก็เพราะวา คําตอบในพระคัมภีรนั้นลวนมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล ท้ังยังสอดคลองกับ
ศักยภาพในความเขาใจท่ีอยูในสมองของมนุษยท้ังส้ิน ดังนั้นถอยคําท่ีบันทึกในพระคัมภีรนัน้ก็ไดปด
ประตูการโตแยงของดิฉันทันที สุดทายดิฉันจึงตองยอมรับวา คําตอบจากพระคัมภีรนัน้เปนส่ิงท่ี
ความคิดของดฉัินกําลังรอคอยอยู เหมือนกบัความคิดของดิฉันถูกสรางมาเพ่ือเหตุผลนี้ ซ่ึงนั่นคือความ
จริงแหงคําตอบของชีวิต และขอความเหลานัน้กําลังเชิญชวนดิฉันใหกลับไปหาพระเจาผูทรงเปน
ผูสรางชีวิตมนุษยทุกคน รวมท้ังดิฉันดวยดงันั้นในคืนวันหนึ่งดิฉันจึงไดคุกเขาลงที่ขางเตียง แลว
หลับตาพูดวา “พระเจา!...” เพียงแตดิฉันพดูแคนั้น น้ําตาของดิฉันก็ไหลออกมา เวลานั้นดิฉันรูสึกมสัีนติ
สุขลึก ๆ ในใจซ่ึงเปนความรูสึกที่สัมผัสไดวาดิฉันพบกบับุคคลท่ีสามารถท่ีจะพึ่งพิง สามารถท่ีจะมอบ
ชีวิตฝากอนาคต และฝากภาระท่ีเหนด็เหนือ่ยไดแลว... วนันั้นดิฉันไดขอโทษพระองคถึงความผิดบาปท่ี
ดิฉันไดกระทํามา หลังจากนั้นดิฉันจึงมีความมั่นใจวาความบาปของดิฉันนั้นไดรับการอภัยแลวจริง ๆ 
ตั้งแตนั้นมาดฉัินจึงไดมอบชีวิตของดิฉันใหพระองคเปนผูนําทาง 

กอนท่ีดิฉันมาเช่ือพระเยซูคริสตนั้น เม่ือคนอ่ืนมองดูชีวติของดิฉันก็อาจจะเห็นวาดฉัินมี
ความสุขดี และไมจริงจังกับอะไรมากมาย ในตอนนั้นคําวา “พระเจา” หรือ “เร่ืองพระเจา” นั้นไมเคยอยู
ในความคิดเลยแมแตนอย แตเม่ือดิฉันไดอานพระคริสตธรรมคัมภีร ทําใหสมองเร่ิมคิดในส่ิงท่ีไมเคย
คิด และดิฉันไดเปดใจคนหาคําตอบของชีวิตอยางจริงจัง ในท่ีสุดพระเจาก็ทรงเปดตาดิฉันใหเหน็ความ
จริงท่ีเกี่ยวกับชีวิตหลายอยาง และหลังจากท่ีดิฉันไดมอบชีวิตใหกับพระองคเปนผูนําทางชีวิตแลว 

 3 



ไมใชวาดิฉันจะไมมีความทุกขอีกตอไป ดิฉันกย็ังตองพบกับความทุกขและปญหาเฉกเชนเดยีวกับคน
อ่ืน ๆ ซ่ึงถาดิฉันไมไดรูจกัพระเจา ก็คงจะคิดวาเปนเพราะเวรกรรมมาจากชาติปางไหนกระมัง แตบัดนี้
ดิฉันไดทราบแลววาความทุกขเหลานั้นเกดิมาจากการท่ีมนุษยเราไดปฏิเสธพระเจา และไมดําเนินชีวิต
ตามกฏเกณฑท่ีพระเจาทรงกําหนดให ตัง้แตนั้นมามนษุยทุกคนก็จมอยูในความผิดบาป และเดนิหลง
ในทางแหงความมืด ถึงแมมนุษยพยายามท่ีจะหาทางออกของชีวิต แตกไ็มพบหนทาง ซ่ึง “ความบาป” 
ไมเพียงแตทําใหมนษุยเราตองเผชิญกับความทุกขยากตาง ๆ เทานั้นแตมันยังเปนสาเหตุทําใหมนุษยตอง
พบกับความตายซ่ึงเปนส่ิงท่ีมนุษยเราไมอยากเผชิญ และหลังจากนัน้จิตวิญญาณของมนุษยก็จะตองไป
รับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน ในท่ีสุดกจ็ะตองอยูในนรกเปนนิจ   
นิรันดร แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหเราทุกคนตองพบจุดจบเชนนั้นเลย ดังนัน้เม่ือ
ประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนษุยในโลก ซ่ึงพระเยซูได
ทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อรับการลงโทษบาปแทนมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดท่ีถอมใจทูลขอการ
ชวยเหลือจากพระองค เขาก็จะไมไดรับพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไปแตพระองคจะใหเขาไดอยูใน
สวรรคกับพระองคตลอดไป 

พระองคผูทรงดูแลชีวิตฉัน 

จากความทุกขยากและปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของดิฉันนีเ่อง ทําใหดิฉันไดสัมผัสวา พระเจา
มิไดทรงเปนเพียงผูชวยดิฉันใหรอดพนจากโทษของความผิดบาปเทานั้น แตพระองคยังเปนผูท่ีคอยดูแล
ใหสติปญญา ท้ังยังอยูเคียงขางดิฉันเสมอ และพระองคสามารถท่ีจะเปล่ียนส่ิงเลวรายท่ีเกิดข้ึนนั้นให
เปนผลดีในชีวติของดิฉัน... จากวนันั้นท่ีดฉัินไดเช่ือในพระเจามาจึงวันนี้ พระองคไดทรงแกะปมท่ียุง
เหยิงท่ีเกิดข้ึนทีละปม ถึงแมในอนาคตอาจจะมีปญหาใหมเกิดข้ึนอีก แตดิฉันก็เชื่อแนวาพระองคจะทรง
ดูแลชีวิตและใหกําลังแกดิฉันเสมอ จนถึงวันหนึ่งเม่ือดฉัินตองจากโลกนี้ไป ดิฉันกม่ั็นใจวาดิฉันจะไป
อยูกับพระองคในสวรรคเปนนิตย และท่ีนั่น พระองคจะทรงเช็คน้ําตาทุก ๆ หยดใหดิฉันอยางแนนอน 
ซ่ึงวันนั้นจะไมมีความทุกขลําบากอีกตอไป... ผูอานทุกทานคะ ถาวันนี้ทานเปนคนหน่ึงท่ีกําลังแสวงหา
คําตอบของชีวิตอยู ดิฉันขอเชิญชวนทานท่ีจะหันกลับมาหาพระเจาผูสรางทานและใหชีวิตแกทาน
เพราะพระองคสามารถใหคําตอบของชีวิต และพระองคทรงเปนผูเดียวเทานัน้ท่ีสามารถอภัยโทษ
ความผิดบาปใหแกทานได... ถาทานตองการที่จะรูจกัพระเจา และปรารถนาไดพระเยซูคริสตรับโทษ
ความผิดบาปแทนทานก็ขอใหทานอธิษฐานทูลขอตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค 
แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองค ท้ังยังไดทําความผิดบาปมากมาย... เวลานี้ขาพระองคขอสารภาพ
ความผิดบาปท่ีขาพระองคไดทํามาท้ังส้ิน ขอพระองคทรงอภัยโทษใหแกขาพระองคดวยเถิด และ
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ขอขอบพระคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน... ขา
พระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวขอใหม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลวตลอดไป และทานจะไดรูถึงความหมายของการมีชีวิตของทานในโลกน้ีอยางแทจริง
... ทานสามารถท่ีจะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนลงบนปก
หลัง แลวสงยงัท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ... 

จากใจพ่ีอวน... 

พี่อวนเปนลูกคนกลางในจํานวนพี่นอง  5  คน และเปนคนแรกท่ีมาเปนคริสเตียนในบาน พี่
อวนชอบชักชวนท้ังตระกูลมาเปนคริสเตียนรวมท้ังดิฉันดวย เวลานัน้ดิฉันกเ็ถียงขาง ๆ คู ๆ ไปและคิด
วา... “ฉันไมมีวันเปล่ียนยะ!” สงสัยตอนนัน้พี่อวนคงทอใจนาดู เพราะใจแข็งกันท้ังบาน... 

20 ปผานไป ชีวิตของดิฉันเร่ิมดูม่ัวซ่ัว แถมอลวล สับสนพิลึกพิล่ัน... แมกระท่ังพี่เขย (สามีพี่
อวน) ก็พูดวา... “ยัยปุคงตกนรกแหงแกไมรอดแน!”... แตแลวคืนวันหนึ่งส่ิงมหศัจรรยก็ไดเกดิข้ึน 
เพราะวาปุ-อัญชลีคนนี้ไดสัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต และไดเชิญพระองคเขามาในชีวิต ตั้งแต
นั้นมา ปุ-อัญชลี คนท่ีชีวิตนาจะลงนรก กลับเปนคนท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงจากพระเจาและมีชีวิตใหม 
ท้ังยังเปนคนท่ีพาคุณพอคุณแมกลับมาหาพระเจา นี่เปนส่ิงท่ีพี่อวนรอคอยมา 20 ป พี่อวนคงจะดใีจนาดู
... ไมนาเช่ือวาคนเดยีวท่ีรูจักพระเจาภายในบาน จะพาท้ังครอบครัวไดรูจักกับความรักและไดพบกับ
พระคุณความรอด ไดรับสันติสุขในองคพระเยซูคริสต... 

“พี่อวนคะ!... ไมรูวาเคยขอบคุณพี่ม้ัย ขอบอกตรงนี้เลยก็แลวกันวา ขอบคุณพี่มากมากสําหรับ
ทุกส่ิง... ขอบคุณคะ. 

ปุ – อัญชลี จงคดีกิจ 
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