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ดวยพระคุณแหงพระคริสต 
ในโลกนี้ไมมีใครท่ีไมเคยผิดพลาดและลมลงในชีวิตแตเม่ือเขาลมแลวก็ควรที่จะลุกข้ึนมา แตก็

มีบางคนเม่ือลมแลวไมมีใครใหโอกาสเขาท่ีจะลุกข้ึนมาใหม มีใครไหมท่ีจะชวยคนเหลานีแ้ละให
โอกาสแกพวกเขา? ผูอานที่รัก ทานเปนคนหนึ่งท่ีกําลังลมอยูใชไหม?...ทานกําลังแสวงหาผูท่ีสามารถ
พยุงทานและใหโอกาสแกทานท่ีจะลุกข้ึนมาเพื่อตอสูชีวิตอีกคร้ังหนึ่งใชไหม?...ลองอานเร่ืองราวชีวิต
ของบุคคลท้ัง 3 ทานนี้ ทานอาจจะพบกับผูนั้นซ่ึงเปนผูท่ีทานกําลังแสวงหาอยูก็ได 

คําพยานของ อาจารยไซมอน เลา 

สวัสดีครับ...ผมช่ือไซมอน เปนคนฮองกง พอแมของผมน้ันมีลูกหลายคน ตอนท่ีผมเปนเดก็ 
ผมมีความรูสึกวาคนในครอบครัวไมฟงผม ไมเขาใจผม จึงทําใหผมชอบหนีออกจากบาน สุดทายก็
ออกมาอยูขางนอกกับเพื่อนรวมตัวกันเปนแกงคอันธพาล ชกตอย ตีกัน หลังจากนั้นผมไดยกระดับ
ตัวเองข้ึนมาเปน “หัวหนาแกงค” ซ่ึงนั่นเปนเหตุท่ีทําใหผมเร่ิมท่ีจะเสพยาเสพติด “หัวหนามันตองเปน
ทุกอยางซิ!”..ประโยคนี้ทําใหผมตองลองเสพ สุดทายกต็ิดและเม่ือไมไดเสพกจ็ะเกดิการ “ลงแดง” ซ่ึงมี
ความรูสึกเหมือนกับวาในหวัใจนั้นมีมดนบัเปนพัน ๆ ตวักําลังรุมกัดแทะและตามเน้ือตามตัวก็
เหมือนกับมีเข็มเปนหม่ืน ๆ เลมท่ีกําลังท่ิมแทงอยู ผมตองดิ้นรนพยายามท่ีจะหามันมาเพื่อจะเสพ จน
ตองฉกชิงวิ่งราวเพ่ือจะไดเงินไปซ้ือมันมาเสพจนกระท่ังฤทธ์ิของมันเขาไปทําลายสมองของผม ทําให
เปนคนบาเลือด ทุกคร้ังท่ีชกตีกันกับแกงคอ่ืน ๆ ผมจะตองเห็นเลือดจึงจะรูสึกสะใจ จนกระท่ังมีวนัหนึ่ง 
ผมไดมีเร่ืองกบัคูอริตัวราย และถูกพวกเขารุมตีผมจนแขนและซ่ีโครงหัก มิหนําซํ้าพวกมันก็เอาเศษแกว
มากรีดท่ีขาและใตฝาเทาของผม แลวพวกมันก็ไป ผมถูกนําสงไปยังโรงพยาบาล และเม่ือคุณแมผมได
ยินขาว ทานก็มาเฝาอาการของผม และเม่ือผมเห็นภาพของคุณแมท่ีมีผมขาวและมีรอยเหีย่วยนบน
ใบหนา ผมก็ไมอยากท่ีจะเสพและใชชีวิตเหมือนเดิมอีกตอไป เพราะผมไมอยากใหคุณแมตองมาปวดใจ
เพราะผมอีก ถึงแมในใจของผมจะคิดเชนนั้น แตเม่ืออาการลงแดงกําเริบ ผมก็ไมมีกําลังท่ีจะตอสูมันได 
เวลานั้นผมรูสึกถึงวาความทุกขทรมานท่ีสุดของชีวิตไมใชความทรมานเพราะฤทธ์ิยาเสพติด แตเปน
ความทรมานที่ในใจมีความรูสึกอยากทําในส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีถูกตอง แตไมสามารถท่ีจะทําได ขางในผมมี
ความเปนมนษุย แตไมสามารถท่ีจะสําแดงความเปนมนุษยออกมาได ผมรูดีวาผมทําในส่ิงท่ีมนุษยไม
สมควรทําเลย ในท่ีสุดเม่ือมาถึงจุดหนึ่งผมจึงตัดสินใจไปเลิกยาเสพติดท่ี “ศูนยเบิกอรุณ” ในฮองกง ซ่ึง
เปนศูนยบําบัดยาเสพติดของคริสเตียน หลังจากอยูท่ีนัน่ไมนาน ผมก็สามารถท่ีจะเลิกยาได แตผมรูวา
การเลิกยาคร้ังนี้ไมใชเปนเพราะความเด็ดเดี่ยวของผมแตเปนเพราะพระเจาใหกําลังแกผมท่ีจะเอาชนะ
มันไดอยางเด็ดขาด ซ่ึงไมเพียงแตผมจะเลิกยาไดเทานัน้ แตพระองคยังไดใหอภยัตอความผิดบาปของ
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ผม และใหกําลังแกผมท่ีจะเอาชนะบาปไดอีกดวย เพราะในตอนแรก ๆ มีหลายคร้ังท่ีผมคิดอยากออกไป
ฆาพวกท่ีมันเคยทํารายผมอยางแสนสาหสั แตเม่ือผมไดอานเร่ืองราวในพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีพูดถึง
พระเยซูคริสตทรงสอนวาเราตองใหอภยัแกผูอ่ืนเหมือนท่ีพระองคทรงอภัยความผิดบาปใหแกเรา ผมจึง
ไดอธิษฐานขอใหพระเจาลบลางความแคนออกไปจากจิตใจของผม และพระองคก็ทรงเปล่ียนแปลง
ความคิดของผมไดจริง ๆ เดี๋ยวนี้ผมอยากจะไปหาคนเหลานั้นท่ีทํารายผมเพ่ือจะบอกพวกเขาวา “ผมไม
คิดท่ีจะแกแคนและทํารายพวกคุณอีก เพราะพระเยซูคริสตทรงเปล่ียนแปลงผมแลว ผมเพียงแตอยาก
บอกใหพวกคุณทราบวา ผมใหอภยัพวกคุณ และอยากบอกวาพระเยซูรักคุณ และผมก็รักคุณเชนกนั” 

คร่ึงชีวิตของผมท่ีผานมาไดถูกยาเสพติดและอํานาจแหงความผิดบาปครอบงํา ซ่ึงถาพระเจาไม
ทรงชวยผมแลวผมก็คงตองรับโทษหนักในนรกเปนแน แตเพราะพระคุณของพระองคท่ีทรงใหพระเยซู
คริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนมนษุยผูเปนคนบาปอยางผม จึงทําใหผมไมตองรับโทษในนรกอีกตอไป 
บัดนี้ผมไดรับชีวิตใหมแลว ซ่ึงเปนชีวิตในการชวยเหลือคนเหลานั้นท่ีเคยเปนเหมือนผมในอดีต 

คําพยานของ คุณประสิทธิ์ ดอนพานเหล็ก 

ดั้งเดิมผมเปนคนจังหวัดกาฬสินธุ ผมก็เปนคนหนึ่งท่ีเคยเลือกทางเดนิชีวิตท่ีผิดพลาดจึงทําให
อนาคตของผมน้ันตองจบลง ผมไดเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขตาง ๆ ตั้งแตอายุได 10 ป โดยเร่ิมคบรุน
พี่ท่ีเปนนกัเลง จึงถูกชักชวนใหลองสูบบุหร่ี เหลา และการพนันพอผมอายุ 17 ป ผมก็เร่ิมท่ีจะสูบกญัชา
และเฮโรอีนในท่ีสุดผมก็ติดมัน ตอมาผมถูกตํารวจจับฐานมีเฮโรอีนไวในครอบครอง เม่ือผมออกมาผม
ก็เลนหนกักวาเดิมโดยการฉีดเฮโรอีนและเริ่มเสพยามา(ยาบา) สุดทายกถู็กตํารวจจับติดคุกอีก 1 ป ขณะ
อยูท่ีในคุก ดวยความท่ีรูจักตํารวจ จึงไดเปนหวัหนานกัโทษ และมีโอกาสไปบรรยายถึงโทษภัยของ
ยาเสพติดใหกบันักเรียนในโรงเรียน เวลานั้นผมรูสึกภูมิใจและตั้งใจวาเม่ือออกมาผมจะเลิกจาก
ยาเสพติดใหได แตเม่ือออกจากคุก ผมกห็ันกลับไปหามันอีก ผมไมมีกําลังท่ีจะตอสูกับอํานาจของมัน
ไดเลย ผมจึงหันมาดื่มเหลาเพื่อใหมันไมตองคิดอะไร จนเม่ือผมอาย ุ 30 กวาผมก็ติดเหลาอยางหนักถึง
ข้ันท่ีดื่มเพื่อรอวันตายเทานัน้ จนกระท่ังวนัหนึ่งไดมีอาจารยท่ีคริสตจกัรเขามาในซอยท่ีผมอาศัยอยู และ
ไดเลาเร่ืองพระเยซูคริสตใหผมฟง แตเวลานั้นผมยังมีอาการเมา ทานพูดอะไรผมกไ็มรูเร่ือง แตทานก็
อดทนและหนนุใจใหผมเลิกเหลา ผมก็เลยต้ังใจเลิกอาจารยทานนัน้จงึพาผมไปท่ีโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนเพื่อเลิกเหลา แตกไ็มสามารถที่จะเลิกได ผมจงึบอกวา “ปลอยผมไปเถอะ ชีวิตของผมมันจบ
แลว” สุดทายผมก็กลับมาท่ีกาฬสินธุและดื่มเหลาอยางหนักเชนเดิมมีบอยคร้ังท่ีผมเมาจนถึงกับนอนอยู
ขางถนน... แตขอบพระคุณพระเจาพระองคยังไมทอดท้ิงผม อาจารยทานนั้นไดมาหาผมอีกและชวนให
ผมไปเลิกเหลาท่ีศูนยเบิกอรุณ จังหวัดเชียงรายซ่ึงเปนหนวยงานของคริสเตียน ผมกไ็ป... เม่ือไปถึงได 2 
วันอาการลงแดงก็เกดิข้ึน ผมสติแตก คลุมคล่ัง และพูดจาไมรูเร่ือง ทางศูนยฯ จึงตองมัดผมไว ในขณะ
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นั้นพี่นองคริสเตียนท่ีอยูในศูนยไดอธิษฐานขอพระเจาใหทรงชวยเหลือผม และแลวส่ิงอัศจรรยก็เกิดข้ึน 
พระเจาไดทรงรักษาอาการสติแตกของผม ทําใหผมเร่ิมมีสติสัมปชัญญะ อาการของผมก็ดีข้ึนเร่ือย ๆ ผม
จึงไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาท่ีผานมาทางเพื่อน ๆ ในศูนยท่ีคอยดูแลผม และผมไดทราบวาถึงแม
ชีวิตที่ผานมาของผมน้ันจะเหมือนกับขยะของสังคม แตพระเจาผูทรงสรางชีวิตผมน้ัน พระองคไมเคยดู
ถูกผมเลย พระองคทรงใหอภัยคนท่ีแย ๆ อยางผมและทรงใหโอกาสแกผมท่ีจะต้ังตนชีวิตใหม ในท่ีสุด
ผมจึงไดทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสตใหพระองคทรงชวยรับโทษบาปแทนผมดวย ผมอยาก
ไดรับการเปล่ียนแปลงชีวิต ในท่ีสุดผมก็เลิกเหลาไดจริง ๆ และจนถึงวนันี้พระองคกย็ังทรงสรางชีวิตผม
ข้ึนมาใหมทุก ๆ วัน ตั้งแตวันนัน้ผมก็ตดัสินใจวาจะใชชีวิตท่ีเหลืออยูในโลกนี้ตอบแทนพระคุณของ
พระเจา โดยการชวยเหลือพี่นองคนไทยที่ตกเปนทาสยาเสพติดเชนเดียวกับผม และในปจจุบันนี้ผมได
ทํางานอยูท่ีศูนยเบิกอรุณท่ีสาขาขอนแกน 

คําพยานของคุณเดชา สีพิมพขัด 

สวัสดีครับ ผมช่ือเดียว ผมเกิดในครอบครัวท่ีคุณพอคุณแมแยกทางกันต้ังแตผมยังเปนเดก็ เม่ือ
เปนวยัรุนผมกค็บเพ่ือนท่ีเกเรเหมือนกนั และเร่ิมท่ีจะลองเสพยาเสพตดิ ในท่ีสุดผมก็ติดมัน ตอนแรก ๆ 
นั้นทางบานกย็ังพยายามท่ีจะชวยใหผมเลิก แตพอบอยคร้ังเขาพวกเขาก็เอือมระอา และไมอยากท่ีจะยุง
กับผมอีกตอไป จึงไดสงผมไปอยูกับคุณแมท่ีฮองกง เม่ือไปอยูท่ีนั่นผมก็ยิ่งใชชีวิตอยางไรจุดหมาย กิน 
ดื่มท้ังเหลา บุหร่ี ยา รวมท้ังเท่ียวกลางคืน... แตมีบางคร้ังเม่ือตอนท่ีผมอยูคนเดยีว ผมก็เคยถามตัวเองวา 
ชีวิตอยางนี้นะหรือส่ิงท่ีผมตองการ เพราะผมรูสึกวามันใหความสุขผมเพียงช่ัวคราวและมอมเมาใหผม
ไมตองคิดอะไรเพียงช่ัวครูช่ัวยามเทานั้น หลังจากนัน้ผมก็ตองอาศัยมันอีกเพื่อจะลืมเร่ืองตาง ๆ ท่ีมัน
วุนวายใจ เม่ือหมดฤทธ์ิยาผมก็เร่ิมคิดถึงปญหาตาง ๆ และก็ตองเสพมันอีก เปนอยางนี้วนเวยีนไปเร่ือย 
ๆ ในขณะน้ันชีวิตของผมมันเหมือนกับสุนัขข้ีเร้ือนตัวหนึ่งท่ีไมมีใครยอมรับ วันหนึ่งหลังจากท่ีผมเสพ
ยาแลวเกิดอาการประสาทหลอน ทําใหผมกระโดดลงมาจากตึกสูงประมาณ 3 ช้ัน แตไมตาย... ผมไดรับ
บาดเจ็บสาหัสและทําใหกระดูกสันเทาท้ังสองขางเละผมตองนอนพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลท่ี
ฮองกงนานเกอืบป... ในขณะท่ีอยูในโรงพยาบาลน่ันเอง ไดมีพี่นองคริสเตียนหลายคนมาเยีย่มและดูแล
ผมเกือบทุกวนัผมจึงไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาท่ีผานมาทางคริสเตียน ผมไดสํานึกวาผมเปนคนท่ี
ไมเอาไหน ไรคุณคา ท้ังยังเปนคนบาป แตพระเจาก็ไมเคยปฏิเสธผม ในท่ีสุดผมก็ไดทูลขอใหพระเยซู
คริสตทรงชําระความผิดบาปใหกับผม และชวยผมใหรูวาควรดําเนนิชีวติอยางไร จนถึงวันนีแ้มชีวติของ
ผมยังมีความบกพรองอยู แตผมม่ันใจวาพระองคจะทรงนําชีวิตของผมใหกาวตอไปขางหนาในทางท่ี
ถูกตองอยางแนนอน บัดนี้ผมไดพบกับความสุขท่ีแทจริงแลว นั่นกเ็พราะชีวิตของผมไดรูจักกับพระเจา
ผูท่ีทรงรักผมอยางมากมาย 
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ผูอานที่รัก ดวยพระคุณแหงพระคริสต จึงทําใหบุคคลท้ัง 3 ทานไดรับชีวิตใหม ถาทานเปนคน
หนึ่งท่ีกําลังติดยาเสพติด และพยายามอยูหลายคร้ังหลายครา แตก็ไมสามารถท่ีจะเลิกได ขอใหทาน
ทราบเถิดวา พระเยซูคริสตทรงเขาใจทานและพระองคสามารถชวยทานได พระองคทรงทราบดีวา 
มนุษยเรานั้นเปนคนออนแอและไมมีกําลังท่ีจะตอสูกับอํานาจแหงบาปท่ีมาลอลวงใหมนุษยทําแตส่ิงท่ี
ไมดี และถึงแมเราจะไมไดตดิยาเสพติด แตจริง ๆ แลวมนุษยทุกคนนัน้ก็ไมแตกตางอะไรกับคนท่ีติด
ยาเสพติดเลย เพียงแตคนท่ีติดยาเสพติดเหลานั้น พวกเขาติดเปนเม็ดเปนผง แตมนุษยทุกคนตางก็ติด
ยาเสพติดแหงความบาปในใจซ่ึงมันไดพนัธนาการชีวิตมนุษยทุกคนท่ัวโลก มันทําใหมนุษยตองทําบาป 
แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคทรงทราบวามนุษยจะตองรับการลงโทษบาปหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ี
ไป พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลก เพื่อเปนผูรับ
โทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน ดังนัน้หากผูใดท่ียอมถอมใจลงและทูลขอความชวยเหลือจากพระ
เยซูคริสตพระองคก็จะทรงรับโทษความผิดบาปแทนเขาอยางแนนอน ดังนั้นเม่ือเขาจากโลกนี้ไป เขาจึง
สามารถท่ีจะอยูในสวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนจินิรันดร... 

ถาทานมีความปรารถนาท่ีจะตอนรับพระเยซูคริสตใหพระองคเปนพระผูชวยทานใหรอดจาก
บาปแลวทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคเปนคนบาป และไมมีกําลังท่ีจะตอสูกับความผิดบาปตาง ๆ ท่ีเขา
มาในชีวติ บัดนี้ขอพระองคทรงอภัยโทษใหแกขาพระองคดวย ขาพระองคขอพึ่งในพระเยซูคริสต ขอ
พระองคทรงโปรดรับโทษความผิดบาปแทนขาพระองคดวยเถิด ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซู
คริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทานไดรับการอภัย
แลว และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทานอยางแนนอนทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบ
ขอมูลเพิ่มฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนในปกหลัง แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ 

ถาทานเปนคนหนึ่งท่ีกําลังติดยาเสพติด หรือมีญาติพี่นองท่ีกําลังตกเปนทาสยาเสพติดและมี
ความตองการที่จะไดรับการบําบัดรักษา ทานสามารถท่ีจะติดตอขอรายละเอียดตามทีอ่ยูขางลางนี้ 

มูลนิธิศูนยเบิกอรุณเพื่อการบําบัดยาเสพติด จังหวัดขอนแกน 
โดยมูลนิธิคริสเตียนรวมใจ 
70/12 ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทร.043-222-501 
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