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รอดอยางอัศจรรย 
เม่ือพูดถึง “ความสุขในชีวิต” นับวาเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนปรารถนามากท่ีสุด ซ่ึงบางคร้ังเราอาจ

รูสึกวาชีวิตของเราก็มีความสุขดี แตเปนท่ีทราบกันดีอยูวา สภาพความเปนจริงของชีวิตมนษุยเราไมได
เปนเชนนัน้เสมอไป เพราะวันนีเ้ราอาจมีความสุข แตเราไมสามารถทราบไดเลยวาพรุงนี้จะมีอะไรเกิด
ข้ึนกับชีวิตของเราบาง ถาพรุงนี้มีส่ิงท่ีดกีวาเกิดข้ึน ก็เปนเร่ืองท่ีด ี แตถาพรุงนีมี้เหตุการณท่ีเลวราย
เกิดข้ึน เราจะเปนอยางไร? บางคร้ังเรากอ็าจสามารถรับมือกับเหตุการณเหลานั้นไดดวยตัวเอง แตถา
หากส่ิงท่ีเกดิข้ึนกับเรานั้นมันเกินกําลังของเราหรือมันกาํลังจะคราชีวติของเราไปละ! เรายังม่ันใจหรือวา
เราจะจัดการกบัมันไดเราม่ันใจหรือวาเรามีความพรอมท่ีจะเผชิญกับมัน? 

ตอไปน้ีเปนคําตอบของชายหนุมผูหนึ่ง ท่ีมีชีวิตของเขาดูเหมือนกําลังดําเนินไปไดดวยดี แต
แลววนัหนึ่งเหตุการณท่ีไมคาดคิดก็ไดเกดิข้ึนกับเขา ซ่ึงเกินกําลังท่ีเขาจะรับมือกับมัน แตมีผูหนึ่งท่ีให
กําลังแกเขา จึงทําใหเขาสามารถผานพนเหตุการณเหลานัน้มาได และผูนัน้อาจเปนผูท่ีทานกําลัง
แสวงหาอยู 

คําพยานของ คุณสุริยา สุคําภา 

ผมช่ือสุริยา ช่ือเลนวา “ออด” เปนคนจังหวัดมุกดาหาร ผมเกิดมาในครอบครัวท่ีไมไดเปนคริส
เตียน คุณพอของผมมีอาชีพเปนครูและคุณแมก็ทําการคาขาย ในสายตาของผูใหญนั้นดูเหมือนวาผมเปน
เด็กดีท่ีชวยเหลืองานบานและเรียนหนังสือเกง แตใครจะไปรูวาตอนท่ีอยูลับหลังผูใหญหรือเวลาอยูคน
เดียว ผมไมไดดีเหมือนที่พวกผูใหญเขาคิดกัน ผมมีนิสัยชอบลักขโมย พอโตข้ึนมาหนอยก็เร่ิมหดัสูบ
บุหร่ีดื่มเหลาและเลนการพนนั และยิ่งมาผมก็ยิ่งประพฤติในส่ิงท่ีไมดมีากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงตอนแรกผมก็มี
ความรูสึกผิด แตตอมาก็เห็นวาการกระทําเหลานี้เปนเร่ืองธรรมดาโดยเฉพาะลูกผูชาย นาแปลกใจท่ี
การศึกษานัน้ไมไดเปล่ียนแปลงผมใหเปนคนดีไดเลย เพราะการศึกษาเปนเพียงการเพ่ิมความรูในสมอง
ของผมเทานั้น หลังจากท่ีผมจบช้ันมัธยมแลว จึงไดเขาไปเรียนตอท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ชีวิตผมตอนนั้นเหมือนกับการปลอยเสือเขาปา เพราะชีวิตของการเปนนักศึกษาเปน
ชีวิตที่มีอิสระมาก ผมไดสูบบุหร่ี ดื่มเหลาและเท่ียวหนักยิ่งข้ึน ท้ังยงัชอบหนีเรียนเปนประจํา แนนอน
เม่ือเปนเชนนีผ้ลการเรียนของผมจึงตกตํ่ามาก เทอมแรกของการเรียนผมติด F ถึง 4 วิชา คะแนนเฉล่ีย 
0.72 (อยูลําดับเกือบสุดทายของคณะวิศวกรรมศาสตร) เม่ือผมกลับบานก็ไมกลาบอกคุณพอคุณแม 
เพราะกลัวทานจะเสียใจ จึงไดตั้งใจวาเทอมหนาจะเร่ิมตนใหม แตดูเหมือนวาผมไมสามารถท่ีจะ
เอาชนะพฤติกรรมท่ีไมดีหลายอยางในชีวติไดเลย เพราะเม่ือข้ึนเทอมใหมก็มีเพื่อนท่ีเท่ียวดวยกันมา
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ชวนอีก ผมกทํ็าเหมือนเดิม ถึงแมในใจจะมีเสียงหนึ่งท่ีบอกวา “อยาทํา มันไมด”ี ก็ตามซ่ึงผมก็ไมทราบ
วาทําไมถึงเปนเชนนัน้? 

ในขณะน้ันเอง ผมไดมีโอกาสรูจักกับเพือ่นคนหนึ่งซ่ึงอยูในคณะเดียวกันท่ีเปนคริสเตียน มี
คร้ังหนึ่งผมไดพูดคุยกับเขาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชชีวิตของคริสเตียน ผมจึงเร่ิม
สนใจในแนวทางน้ี และเม่ือผมไดศึกษาเกีย่วกับความเช่ือของคริสเตียนในเร่ืองของพระเจาผมก็ได
ทราบวา คําสอนของคริสเตียนนัน้ไมไดไรเหตุผลเหมือนกับท่ีผมเคยคิดมากอน ซ่ึงเม่ือกอนเม่ือผมได
ยินเร่ืองพระเจา จิตใจผมจะมีอคติทันทีและคิดวาเปนศาสนาท่ีไรเหตุผลและงมงาย เม่ือผมไดเรียนรูจาก
พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไดทราบวา แทจริงแลวพระเจาทรงเปนผูสรางสรรพส่ิงรวมท้ังชีวิตของมนุษย
เรา ซ่ึงพระองคไดทรงสรางรางกายของมนุษยข้ึนมาอยางอัศจรรย ท้ังยังใหมนุษยมีความคิดและมีอิสระ
ในการตัดสินใจ แตมนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา ไมยอมใหพระองคปกครองชีวติของเขา แตอยากทํา
ตามใจปรารถนาของตนเอง นาเศราใจท่ีหลายคร้ังมนุษยเราตัดสินใจทําหลายส่ิงหลายอยางท่ีทําผิด ท้ัง 
ๆ ท่ีใจจริงก็ไมอยากทํา แตก็ไมมีกําลังท่ีจะเอาชนะตอบาปเหลานั้น ดงันั้นมนษุยจึงตองรับผิดชอบตอ
ส่ิงท่ีตนเองไดกระทํา โดยจะตองรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจาหลังจากท่ีจากโลกนี้ไป แตเพราะวา
พระเจาทรงรักมนุษยพระองคปรารถนาท่ีจะชวยมนุษยใหรอดพนจากการพิพากษานัน้ ดังนัน้เม่ือ
ประมาณ 2,000 ปท่ีแลวพระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนษุยในโลก พระเยซูคริสตทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษความผิดบาป
แทนมนษุย ผมไดทราบวา ถาผูใดท่ียอมสารภาพความผิดบาปตอพระเจาและทูลขอใหพระเยซูคริสต
เปนผูไถบาปแทนเขา พระเจาก็จะทรงถือวาพระเยซูไดทรงรับโทษบาปแทนผูนั้นแลว ดังนั้นเขาจึงไม
ตองรับการพิพากษาโทษบาปอีกตอไป เม่ือผมไดทราบความจริงเหลานี้แลว ในคืนหนึง่ผมจึงได
อธิษฐานทูลตอพระเจา ผมไดยอมรับตอพระองควาผมเปนคนบาป ผมตองการใหพระเยซูคริสตรับโทษ
ความผิดบาปแทนผม และขอใหพระองคเปล่ียนแปลงชีวิตของผมหลังจากนั้นผมรูสึกวาชีวิตของผมเร่ิม
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน จนเพ่ือน ๆ บางคนก็สังเกตเหน็ ในท่ีสุดผมก็สามารถท่ีจะจบการศึกษา 
ถึงแมจะเรียนถึงหาปคร่ึงก็ตาม 

หลังจากจบการศึกษา ผมก็ไดงานเปนวิศวกรสนามคุมงานกอสราง ดูเหมือนชีวิตของผมใน
ตอนนั้นกาํลังไปไดดวยดี แตแลววนัหนึ่ง.. เหตุการณท่ีไมคาดฝนก็ไดเกิดข้ึนกับชีวิตของผม เม่ือวันท่ี 
11 กันยายน 2539 เวลาทุมเศษ ๆ ผมไดขับรถข้ึนทางดวนโทลลเวย และเพราะเหตุท่ีผมขับรถเร็วมากจึง
ไดชนกับขอบสะพานแถวหนาสํานักงานหนังสือพิมพเดลินิวส ผมจงึจอดรถไวทางเลนขวา แลวเดินมา
ทางซายสุดเพือ่ยืนรอบริษัทประกันภัยจะสงคนมาดู (เพราะวาเลนขวาน้ันรถวิ่งเร็วมาก) ขณะท่ีผมรอ
บริษัทประกันภัยอยูนั้น มีรถปกอัพคันหนึ่งวิ่งมาดวยความเร็วสูง และแลวเขาเห็นรถท่ีผมจอดไวจึงรีบ
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หักหลบจึงไดชนกรวยท่ีเจาหนาท่ีทางดวนวางไวแลวพุงมาชนขอบโทลลเวยตรงท่ีผมยืนอยู ผมไมมีทาง
หลบไดทันจงึตกลงมาจากทางดวนซ่ึงสูงประมาณตึก 5 ช้ัน แลวรวงลงถนนคอนกรีตขางลาง ตั้งแตนั้น
ผมก็หมดสติ ภายหลังจึงรูวาผมถูกสงโรงพยาบาลโดยรถของมูลนิธิรวมกตัญูวนัรุงข้ึนหนังสือพิมพ
เดลินิวสกพ็าดหัวขาววา “วิศวกรดวงกดุ” และลงขาวหนาหนึ่งถึง 3 วนั) อาการของผมในเวลานัน้ก็คือ 
เลือดหมดไปคร่ึงตัว สมองบวม มีเลือดค่ังเล็กนอย มีเลือดออกทางจมูก ทางตาและทางปาก คางหักคร่ึง 
ขากรรไกรหัก ฐานกระโหลกราวกระดูกตนคอเคล่ือน กระดูกแขนหกั กระดูกสันหลังหัก 2 ทอนทับ
เสนประสาท กนกบหัก เทาหักท้ัง 2 ขาง สวนใบหนา เละ! แมแตคุณหมอเองก็ไมกลารับรองวาผมจะมี
ชีวิตรอดหรือไม เวลานั้นเองพี่นองคริสเตียนในคริสตจักรตาง ๆ ไดรวมใจกันขอความเมตตาจากพระ
เจาซ่ึงเปนผูสรางชีวิตของมนุษยเพื่อใหผมมีชีวิตรอด และใหคุณหมอมีสติปญญาในการรักษาผม 
ขอบคุณพระเจา ในท่ีสุดพระองคก็ทรงเห็นใหผมมีชีวติรอดอยางอัศจรรยท้ังยังชวยใหผมหายเปนปกติ 
ถึงแมรางกายจะไมเหมือนเดมิก็ตาม สวนคาใชจายในการรักษาพยาบาลน้ันสูงมากจนเกินกําลังของผม 
แตพระเจาก็ทรงชวยเหลือผมในเร่ืองนี้เชนกัน 

ชีวิตนี้...เปนของพระองค 

แทจริงแลวสภาพรางกายและจิตใจของผมเวลานั้นนาจะทําใหผมทอใจ หมดกําลังใจหรือ
เหนื่อยหนายกบัชีวิต แตการท่ีผมสามารถผานพนชวงเวลาเหลานั้นไดก็เพราะพระเจาจะทรงอยูเคียงขาง
ผม ผมรูแลววาชีวิตของผมเปนของพระเจา ดังนั้นพระองคจะทรงดูแลชีวิตของผมอยางแนนอน ถึงแม
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผมนั้น ถามองในสายตามนุษยแลวไมเปนส่ิงท่ีนาช่ืนชมยินดีเลย แตผมก็ม่ันใจวา
พระองคจะทรงเปล่ียนเหตุการณท่ีเกิดขึน้กบัผมนั้นใหกลายเปนส่ิงท่ีดี ผมคิดอยูเสมอวาการท่ีผมมีชีวิต
รอดจากอุบัติเหตุคร้ังนี้ ถือวาเปนเร่ืองท่ีนายินดีมาก แตผมคิดวา การท่ีพระเยซูคริสตไดทรงอภัยโทษ
และรับโทษความผิดบาปแทนผม ซ่ึงทําใหผมรอดพนจากความพินาศในนรกนั้นเปนเร่ืองท่ีนายนิดีท่ีสุด 
บัดนี้ ผมมีความม่ันใจอยาง 100% วา วนัหนึ่งเม่ือผมจากโลกน้ีไป ผมก็จะไดเขาสูแผนดินสวรรคอยาง
แนนอน เพราะพระเจาไดทรงประทานความรอดนิรันดรใหแกผมแลว 

จากเหตุการณคร้ังนั้นผมจึงคิดไดวา ชีวิตของผมคนเราไมแนนอน และคุณคาของชีวิตไมไดอยู
ท่ีวามีทรัพยสมบัติมากมายหรือมีรางกายท่ีสมบูรณ แตข้ึนอยูกับวาเราใชชีวิตอยางไร? ผมจึงต้ังใจวา 
ตั้งแตนี้ไปผมจะใชชีวิตที่เหลืออยูใหเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา เวลานี้ ไมใชวาผมจะไมมีความทุกข 
หรือไมมีอุปสรรค ปญหา แตผมรูแลววาพระเจาจะทรงประทานกําลังใหแกผมท่ีจะเผชิญกับส่ิงเหลานั้น
ไดอยางแนนอน 

ผูอานที่รัก ถาวันนี้ทานกําลังเผชิญกับมรสุมแหงชีวิต และตองการกําลังท่ีจะเผชิญกับส่ิง
เหลานั้น ขอใหทานทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา พระองคสามารถชวยทานได แตท่ีสําคัญก็คือ ถา
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ทานอยากไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ขอเชิญทานหันกลับมาหาพระองคพระองคพรอมแลวที่
จะอภยัโทษใหแกทานและใหทานมีชัยชนะตอความผิดบาปตาง ๆ ถาทานตองการความชวยเหลือจาก
พระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคเปนคนผิดคนบาป และบางคร้ังก็ตอง
เผชิญกับปญหาหลายอยางในชีวิต ขอพระองคทรงโปรดชวยเหลือขาพระองคและยกโทษความผิดบาป
ใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดจาก
ความผิดบาปต้ังแตบัดนี้ และขอพระองคทรงใหขาพระองคมีกําลังท่ีจะเผชิญกับชีวติตอไป ขาพระองค
ขอกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตอพระเจาดวยความจริงใจแลว ขอใหม่ันใจเถิดวา พระองคไดทรงอภัยโทษ
ความผิดบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน ทานจึงไดรับความรอดนิรันดรและจะไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไป ทานสามารถท่ีจะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน 
แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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