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ความหวังและทางสวางแหงชีวิต 



ความหวังและทางสวางแหงชีวิต 
มีคนเคยกลาววา...ชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนเรือนอยท่ีลอยอยูในทะเลซ่ึงเต็มไปดวยคล่ืน

พายุท่ีกําลังพดัโถมอยางหนัก ซ่ึงเราก็ปฏิเสธไมไดวาเปนอยางนั้นจริง ๆ เพราะในชีวิตของมนุษยตางก็
ตองเจอกับคล่ืนแหงปญหามรสุมชีวิต รวมทั้งคล่ืนแหงอํานาจบาปท่ีครอบงํา และท่ีนาหวาดกลัวท่ีสุดก็
คือคล่ืนแหงความตายท่ีไมรูวามันจะมาถึงตัวเราเม่ือไหร..มีใครไหมท่ีจะชวยเราในการเผชิญกบัมรสุม
และปญหาตาง ๆ ท่ีโถมทับเขามา?...มีใครไหมท่ีจะสามารถใหกําลังแกเราในการตอสูกับอํานาจแหง
ความบาป?...และมีใครไหมท่ีสามารถจะชวยเราใหพนจากความกลัวในชีวิตหลังความตายน้ีได?... 

มีสุภาพสตรีอยูสองทาน ท่ีตองเผชิญกับคล่ืนตาง ๆ ในชีวิตเชนเดยีวกับคนอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหท้ัง
สองตองตกอยูในอํานาจมืดและตองส้ินหวงักับชีวิต...แตบัดนี้ทานท้ังสองไดพบแลวกับผูท่ีสามารถชวย
ทานใหพบกับทางสวางและความหวังแหงชีวิต 

คําพยานของคุณวรรณา อุลปาทร 

สวัสดีคะ ดิฉันช่ือ วรรณา อุลปาทร ดิฉันเกิดในครอบครัวของคนจีน กอนท่ีดิฉันจะรูจักพระเจา
นั้น ดิฉันชอบเลนการพนันมาก ซ่ึงเปนการกระทําท่ีดิฉันไมเคยคาดคิดมากอนวาดิฉันจะทํา ตั้งแตเปน
เด็กมาแลว ดิฉันเช่ือแนวา เราทุกคนตางกไ็ดรับคําสอนท่ีดี ๆ จากคุณพอ คุณแม และคุณครู ใหเราทําใน
ส่ิงท่ีดีท้ังยังใหตั้งเปาหมายท่ีดีในชีวิต... ถาเราลองไปถามเด็ก ๆ วา “โตข้ึนหนูจะด่ืมเหลาสูบบุหร่ี
ไหม?”... “ไมครับ”... “โตข้ึนหนูจะเปนคนชอบโกหกหลอกลวงไหม?”... “ไมครับ”... “โตข้ึนหนูอยาก
เลนหวยเลนการพนันไหม?”... “ไมครับ”...เมื่อเรายังเปนเด็ก เราทุกคนลวนแตตั้งใจท่ีจะเปนคนดีของ
สังคม และต้ังใจท่ีจะทําส่ิงท่ีดี ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตองท้ังส้ิน แตเม่ือเราโตเปนผูใหญแลว เราจะเหน็วา มี
การกระทําท่ีไมดีหลายอยางท่ีเราเคยต้ังใจไววาเราจะไมทําอยางเด็ดขาด แตตอมาเราก็ตกเปนทาสของ
มันโดยไมรูตวั ดิฉันก็เปนคนหนึ่งท่ีเปนเชนนั้น เพราะมีการกระทําหลายอยางท่ีดิฉันรูวาไมดี แตดฉัินก็
ทํามันโดยเฉพาะเร่ืองการพนนั ดิฉันติดมันมาก จนถึงข้ันเสียเงินไมวา ขอใหไดเลนก็พอใจแลว... 

ในชวงนั้นเอง... มีคนหนึ่งไดมาบอกเร่ืองราวของพระเยซูคริสตใหดิฉันฟงวา ชีวิตของมนุษย
ทุกคนนั้นไมไดเกิดข้ึนเอง แตมีพระเจาผูยิ่งใหญท่ีเท่ียงแทแตองคเดยีวเปนผูสราง และการท่ีมนษุยตอง
ตกอยูในสภาพท่ีถูกความผิดบาปผูกมัดอยูนั้น ก็เพราะมนุษยเราใชชีวิตที่ปฏิเสธทางของพระเจาและไม
ดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดให และหลังจากท่ีจากโลกนี้ไป เราจะตองรับผิดชอบตอ
ความบาปท่ีเราทําทุกอยางตอพระเจา 
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แตดวยความรักท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษยเราพระองคจึงทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองค
คือพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนษุยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระเยซูทรงยอมตายบนไม
กางเขนเพ่ือรับโทษความผิดบาปแทนมนษุย...ไมวาใครก็ตามท่ีศึกษาเรื่องของพระเยซูคริสต ก็จะเห็นวา
พระองคไมใชคนธรรมดา และการท่ีพระองคโดนตรึงบนไมกางเขนนัน้ก็ไมใชเพราะวาพระองคทําผิด 
แตเพราะพระองคทรงถูกใสราย จนถึงข้ันตรึงบนไมกางเขน... ดังนั้นหากผูใดท่ีถอมใจยอมรับวาตนเอง
เปนคนบาป และทูลขอการอภัยโทษจากพระองค พระองคก็จะทรงยกโทษบาปใหแกเขาท้ังยังจะทรง
รับโทษบาปแทนเขาท้ังหมดอีกดวย ดังนัน้เม่ือเขาจากโลกนี้ไป เขาจึงไมตองรับโทษบาปท่ีเขาทําอีก
ตอไปแตจะไดอยูในสวรรคกับพระเจาผูสรางชีวิตเขา ดงันั้นผูท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตจะไมกลัวกับชีวติ
หลังความตาย เพราะเขาทราบดีวา เขาไมตองรับโทษในนรกอีกตอไป... แตในขณะท่ีเขายังมีชีวิตอยูใน
โลกน้ี พระเยซูคริสตจะทรงประทานกําลังใหแกเขาในการตอสูกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ และเขาจะ
มีชีวิตที่มีชัยชนะตออํานาจแหงความผิดบาปไดอยางแทจริง... 

เม่ือดิฉันไดยินเร่ืองของพระองคในวนันั้น และใครครวญดูชีวิตของดิฉันแลว ดฉัินก็ปฏิเสธ
ไมไดเลยวาอํานาจแหงความบาปไดครอบงําชีวิตของดิฉันจริง ๆ ถึงแมดิฉันจะเคยพยายามหาวิธีตาง ๆ 
ในการเอาชนะมัน แตก็ไมสามารถที่จะเอาชนะมันไดเลย และบางคร้ังดิฉันก็พยายามเก็บซอนความผิด
บาป ซ่ึงเปนการทําใหภายนอกดูดีข้ึน แตดิฉันก็รูดวีาภายในกย็ังคงเต็มไปดวยความผิดบาปเหมือนเดิม 
เม่ือเปนเชนนี ้ ดิฉันก็เลยทราบวาดิฉันไมมีทางท่ีจะหนีพนจากการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาและ
ดิฉันจะตองรับการลงโทษบาปอยางแนนอน วันนั้น ดิฉันจึงไดทูลขอโทษตอพระเจาและเปดใจเชิญ
พระเยซูใหพระองคเปนพระผูชวยใหรอดพนจากโทษบาปหลังจากนัน้ก็มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนใน
ชีวิตของดิฉันอยางมาก เพราะอํานาจแหงการพนันที่เคยผูกมัดชีวิตอยูบัดนี้มันไมมีอํานาจเหนือดฉัินอีก
ตอไปแลว ดิฉันมีกําลังในการตอสูกับมัน และไมเพยีงแตดิฉันสามารถเลิกเลนการพนันเทานั้น แมนิสัย
หรือการกระทําท่ีไมดีหลาย ๆ อยางในชีวติ ดิฉันก็สามารถเอาชนะมันได เดี๋ยวนี้ดิฉันมีกําลังท่ีจะทําใน
ส่ิงท่ีดิฉันสมควรทําแลว และดิฉันก็มีกาํลังในการท่ีจะปฏิเสธการกระทําท่ีไมดหีรือส่ิงท่ีไมสมควรทํา
เชนกัน... แนนอน... ในวันนี้ยังมีอีกหลายอยางท่ีดิฉันยังบกพรองอยู แตพระองคก็ทรงปรับปรุง แกไข 
และสรางชีวิตของดิฉันใหดยีิ่งข้ึน... บัดนี.้.. ชีวิตของดฉัินไมไดมืดมนอีกตอไป เพราะดิฉันไดพบกับ
หนทางแหงความสวางท่ีแทจริงแลว... 

คําพยานของ คุณบุญถม จังพฤติธรรม 

ดิฉันเปนคนจงัหวัดกาฬสินธุ ชีวิตกอนท่ีจะรูจักกับพระเจานั้น ดิฉันพยายามท่ีจะหาความสุข
ทางใจ เพราะจิตใจเวลาน้ันวางเปลา สุดทายดิฉันก็ใชการเลนไพ เลนหวย การเท่ียวในบารมาตอบสนอง
ความตองการของตนเอง ซ่ึงส่ิงเหลานี้มันทําใหฉันมีความสุขตอนท่ีไดเสพมันเทานั้น แตพอผานไป 
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ดิฉันก็รูสึกวางเปลาอีก และมีความตองการท่ีอยากจะเสพมันเร่ือย ๆ เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด และก็
ตองพยายามทุกวิถีทางท่ีจะหาเงินมาเพื่อท่ีจะไดเสพมัน บางคร้ังเม่ือไมมีเงินก็จะตองกูหนีย้ืมสิน
เพื่อท่ีจะไดเสพมัน สุดทายท้ังสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายกเ็ร่ิมทรุดโทรมลงเร่ือย ๆ ดิฉันจึงไปตรวจ
รางกายท่ีโรงพยาบาล ผลออกมาก็คือดิฉันเปนโรคหัวใจ ซ่ึงดิฉันพยายามท่ีจะหาวิธีตาง ๆ ในการท่ีจะ
ชวยเหลือตนเองใหพนจากความทุกขและความเจ็บปวยนี้ แตก็ส้ินหวงั ในเวลานั้นความคิดของฉันเต็ม
ไปดวยความทอใจ และความหมดหวัง... 

มีวันหนึ่งพี่สาวของสามีไดชวนดิฉันไปในคริสตจักรและที่นั่นดิฉันไดฟงเร่ืองราวของพระเจา 
จึงไดทราบวา แทจริงแลวพระเจาทรงเปนผูสรางมนุษยทุกคน และการท่ีมนุษยเราอยูในสภาพที่เต็มไป
ดวยความทุกขนั้น กเ็พราะมนุษยไมเช่ือฟงพระองค ดังนั้นความผิดบาป ความทุกข ความตายจึงได
เกิดข้ึน แตพระเจาทรงเมตตามนุษยเราจึงทรงประทานพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพ่ือรับโทษ
ความบาปแทนทุกคนท่ีถอมใจและหันกลับมาพึ่งพระองค ทุกคนท่ีเช่ือพระองคอยางแทจริงก็จะหลุด
พนจากความบาป และไดรับชีวิตใหมจากองคพระเยซูคริสต 

หลังจากท่ีดิฉันไดฟงเร่ืองราวเหลานีแ้ลว ดิฉันจึงไดอธิษฐานตอพระเจา ทูลขอพระองคทรงยก
โทษความผิดบาปและการรักษาอาการปวยของดิฉันดวย ในท่ีสุดส่ิงอัศจรรยก็เกดิข้ึนนั่นก็คืออาการปวย
ของดิฉันเร่ิมทุเลาลงจนกระท่ังหายเปนปกติ จนหมอที่รักษาดิฉันอดแปลกใจไมได แลวก็ถามวาดฉัินไป
ไดยาดีอะไรมา?...ดิฉันก็บอกวาไมไดใชยาอะไร แตเปนพระเยซูคริสตท่ีไดรักษาโรคบาปทางใจและยัง
ไดรักษาโรคทางกายใหดิฉันดวย 

ผูอานที่รัก การท่ีดิฉันหายจากโรคนั่นถือวาเปนส่ิงมหัศจรรยในชีวิตของฉัน แตส่ิงท่ีมหัศจรรย
มากกวานั้นอีกหลายเทาก็คือ พระองคทรงเปล่ียนแปลงจากชีวิตท่ีส้ินหวังมาเปนชีวิตท่ีมีหวัง พระองค
ไดทรงยกโทษความผิดบาปท่ีดิฉันไดกระทํามา...ทรงเปล่ียนแปลงนิสัยและการกระทําท่ีไมดีของดิฉัน 
แตกอนถึงแมดิฉันจะช่ือบุญถม แตชีวิตกลับใชความบาปมาถมและบุญท่ีดิฉันพยายามทํานั้น ก็ไม
สามารถท่ีจะชวยใหความผิดบาปท่ีดิฉันทํามาน้ันหมดไปไดเลย แตเดีย๋วนีพ้ระเยซูคริสตไดทรงยกโทษ
ความผิดบาปท้ังหมดใหกับดิฉันแลว ดิฉันจึงม่ันใจวา เม่ือดิฉันจากโลกน้ีไปวนัใด ดิฉันจะไดอยูเมือง
สวรรคกับพระเจาอยางแนนอน บัดนี้...ดิฉันไดพบแลว กับผูท่ีสามารถทําใหดิฉันอ่ิมใจได และพระองค
ทรงสัญญาวาจะอยูกับคนเหลานั้นท่ีเช่ือพระองคทุกคน ไมวาในโลกนีห้รือหลังจากท่ีจากโลกนี้ไปแลว 

หลายคนคิดวาคนท่ีมาเช่ือพระเยซูคริสตนั้นเปนคนท่ีหมดหนทางในชีวติ ไมมีทางไป มีปญหา 
หรือไมก็คงพบกับความส้ินหวังจึงไดมาเช่ือ ซ่ึงคําพูดนี้ก็เปนความจริงแตดิฉันอยากจะบอกผูอานทุก
ทานใหทราบวา เราทุกคนไมตางกัน มนุษยเราทุกคนนั้นเปรียบเสมือนเหรียญบาทเล็ก ๆ ท่ีหลุดรวงจาก
มือของเจาของ แลวก็กล้ิงหางออกไปจากเจาของเร่ือย ๆ ซ่ึงเหรียญแหงชีวิตของดิฉันก็ไดกล้ิงและไดไป
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ชนกอนหนิลมลง ทําใหดฉัินเห็นถึงสภาพท่ีส้ินหวังและความออนกําลังของตนเอง ดิฉันจึงหันกลับมา
หาเจาของชีวติของฉัน แตบางเหรียญยังกล้ิงตอไป ยังไมไดชนหนิหรือส่ิงกีดขวางใด ๆ จึงกล้ิงไปเร่ือย 
ๆ อยางมีกําลังแตเหรียญนัน้ลืมไปอยางหน่ึงวา ไมชาหรือเร็ว แมมันจะไมไดชนกอนหนิหรือส่ิงกีด
ขวางใด ๆ กต็าม แตปลายทางของเหรียญนั้นจะมีวันหนึ่งท่ีจะออนกําลังและลมลงอยางแนนอน และ
เม่ือวันนัน้มาถึง เหรียญนัน้ก็จะพบวาตนเองนั้นเปนคนที่ส้ินหวังและออนกําลังเหมือนกับเหรียญท่ีชน
หินลมลงกอนหนาเขาเชนกนั 

ผูอานที่รัก... ชีวิตของทานในวันนี้อาจจะมีความสุขอาจจะมเีงินทอง อาจจะรูสึกวายังมีกําลัง 
และไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองเช่ือพระเยซูคริสต แตขอใหทานคิดดูเร่ืองหนึ่งก็คือ วันพรุงนีท้าน
อาจจะไมมีความสุขเหมือนกับวันนี้ก็ได ไมชาหรือเร็วทานก็ตองเปนเหมือนกับดิฉันเม่ือกอน ท่ีสํานึกวา
ตนเองนั้นออนกําลัง ส้ินหวงั และไมม่ันใจในชีวิตหลังความตาย 

ผูอานที่รัก...พระเยซูคริสตทรงหวงใยชีวติของทานกําลังเผชิญกับความทุกขหรือ? พระเยซู
คริสตทรงชวยทานได ทานหมดหวังในชีวิตหรือ? พระเยซูคริสตทรงใหความหวังแกทานได...ทาน
อยากจะหลุดพนจากความผิดบาปหรือ? พระเยซูคริสตทรงยกโทษความผิดบาปใหแกทานได ขอเชิญ
ทานมาหาพระเยซูคริสต แลวทานจะไดพบกับทางสวางและความหวังแหงชีวิต ถาทานปรารถนาอยาก
กลับมาหาพระผูสรางของทาน และอยากใหพระเยซูคริสตยกโทษความผิดบาป หรือประสงคท่ีจะ
ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเหมือนกับชีวิตของสุภาพสตรีสองทานนี้ ทานสามารถ
อธิษฐานตอพระองคดังน้ี... 

“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค และขา
พระองคไดทําความผิดบาปมากมาย เวลานี้ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสตขอพระองคเขามา
ในใจของขาพระองคและอภยัโทษความผิดบาปของขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขออธิษฐานในนาม
ของพระเยซูคริสต อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตอพระเจาดวยความจริงใจแลวขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระองคทรงอภัย
โทษใหทานแลวอยางส้ินเชิง ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียน
ช่ือท่ีอยูใหชัดเจนในปกหลังแลวสงไปตามท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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