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แสงแห่ งความหวังสาหรับผู้ป่วย
ก่อนอื่น ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะขอแนะนาให้ท่านผูอ้ ่าน รู ้จกั กับหญิงสาวผูห้ นึ่ง ซึ่งต้องทนทุกข์
ทรมานเนื่องจากโรคเรื้ อน ไม่วา่ ท่านจะเป็ นผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรื อเป็ น
ผูท้ ี่มีพลานามัยอันสมบูรณ์ก็ตาม ควรอย่างยิง่ ที่จะอ่านเรื่ องราวอันเป็ นบันทึกของสาวผูน้ ้ ี
“ตลอดเวลาสิ บปี ที่ดิฉนั ต้องอยูใ่ นนิคมของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ดิฉนั ไม่มีความสุ ขเลย มันช่างเป็ น
ช่วงระยะเวลาที่ดิฉนั ต้องฝื นทนกับความรู ้สึกอันเจ็บปวดรวดร้าว จนแทบจะทนสู ้ชีวติ ต่อไปไม่ไหว
ดิฉนั ถึงกับเรี ยกช่วงเวลานั้นว่า “วันคืนแห่งความระทม” ดิฉนั เฝ้ าแต่ร้องห่มร้องไห้ ร้องจนไม่สามารถ
ร้องต่อไปได้อีก ดิฉนั ต้องสู้พยายามฝื นจิตใจ เพื่อให้ลืม ลืมความอาภัพอัปภาคย์น้ นั เสี ย แต่ก็ดูเหมือนไม่
สู ้จะเป็ นประโยชน์นกั
เพราะไม่มีสิ่งใดช่วยชื่นชูและปลอบประโลมใจของดิฉนั
ผูซ้ ่ ึ งเคราะห์ร้าย
กลายเป็ นคนที่มีโรคอันน่าเกียจของสังคม ซึ่ งระยะนั้นไม่มีทาง ที่จะเยียวยารักษาให้หายขาดได้เลย
มารดาของดิฉนั ได้มาเยีย่ มเยียนดิฉนั อยูเ่ สมอ อย่างน้อยเดือนละครั้งและทุกครั้งที่ท่านมาหาดิฉนั ดิฉนั
มักจะซบหน้าลงที่จะตรงอกของท่าน และร้องไห้สะอึกสะอื้นเกลือกกลิ้งไปมา เป็ นที่รบกวนความรู ้สึก
ของท่านไม่นอ้ ย ดิฉนั พยายามอ้อนวอนขอให้ท่านฆ่าตัวตายพร้อมกับดิฉนั ถ้อยคาซึ่ งเต็มไปด้วยความ
ท้อถอยต่อชีวติ นี้ ทาให้ท่านต้องพลอยร้องไห้ไปด้วย ดิฉนั ปรารภให้ท่านฟังว่าหากดิฉนั ไม่เกิดมา
เสี ยเลยก็ยงั จะดีกว่าที่จะต้องเป็ นโรคร้ายเช่นนี้ ดิฉนั พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกาจัดความทุกข์โศกให้เหื อด
หายไปจากจิตใจของดิฉนั แต่ก็ไม่เป็ นผลสาเร็ จ มารดาของดิฉนั พยายามปลอบโยนให้ดิฉนั สงบใจ ท่าน
เช็ดน้ าตาให้ดิฉนั ด้วยความรักความเอ็นดู เท่าที่มารดาจะพึงมีต่อบุตรโดยไม่เสื่ อมคลาย และมิได้นึก
รังเกียจว่าดิฉนั จะเป็ นคนมีโรคร้ายติดตัวแม้แต่นอ้ ย ความรักความเมตตาที่มารดามีต่อดิฉนั เป็ นโอสถ
วิเศษ ในการบารุ งรักษาจิตใจของดิฉนั เพียงขนานเดียวที่ดิฉนั มีอยูใ่ นเวลานั้น
“แต่ช่างน่าปลื้มปี ติยงิ่ นัก ที่ในเวลาต่อมา ชีวติ ของดิฉนั ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้ นเชิง
แทนที่มารดาของดิฉนั จะเป็ นผูค้ อยปลอบโยนดิฉนั เหมือนก่อน บัดนี้ดิฉนั กลับกลายเป็ นผูป้ ลอบโยน
และให้กาลังใจมารดาของดิฉนั ซึ่ งยังคงมาเยีย่ มดิฉนั เป็ นครั้งเป็ นคราว เราสองแม่ลูกได้ใช้เวลาอันแสน
จะน่าชื่นชมนี้ อยูด่ ว้ ยกัน ทุกครั้งที่ดิฉนั เห็นมารดา ดิฉนั มักจะพูดกับท่านว่า “คุณแม่ขา การที่ลูกสงบ
ระงับใจได้เช่นนี้ มิใช่วา่ ลูกเลิกเศร้าโศกเสี ยใจ หรื อฝื นยิม้ เพื่อให้คุณแม่สบายใจ หากแต่เดี๋ยวนี้ลูกได้รับ
ความหวัง ความปี ติยนิ ดีอนั ยิ่งใหญ่ มาชดเชยความเคราะห์ร้ายทั้งหลาย และเป็ นความชื่นชมยินดีใหญ่
ยิง่ เกินกว่าที่คุณแม่ให้แก่ลูกเสี ยอีก คุณแม่ไม่แปลกใจดอกหรื อค่ะ? คุณแม่อาจคิดว่าลูกพูดเหลวไหลก็
ได้ ลูกจะมีความหวังได้อย่างไร ในเมื่อต้องทนทุกข์เวทนากับโรคร้ายเช่นนี้ แต่แท้จริ งแล้ว ลูกได้
ค้นพบโลกอันมหัศจรรย์ และเต็มไปด้วยความปี ติยนิ ดีเหลือที่จะกล่าว คุณแม่อาจคิดว่าลูกพูดเหลวไหล
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แต่ลูกขอยืนยันว่า แม้ลูกจะต้องตกอยูใ่ นสภาวะอันระทมขมขื่น เพราะโรคร้ายเช่นนี้ก็ใช่วา่ เป็ นมูลเหตุ
ให้ลูกกล่าววาจาอันไร้สาระต่อคุณแม่ผมู ้ ีพระคุณเพราะโรคร้ายนี้เอง
ลูกจึงได้ทราบว่าองค์พระเยซู
คริ สต์เจ้าทรงรักลูกเป็ นที่สุด เพราะฉะนั้นลูกจึงเต็มไปด้วยความสุ ขอันล้ าค่า ซึ่ งลูกไม่ควรจะได้รับ
เช่นนั้นเลย เมื่อก่อนลูกไม่เคยรู ้เลยว่าจะมีความปี ติยนิ ดี ความสงบสุ ขและความอิ่มเอมใจเช่นนี้ในโลก
บัดนี้ลูกรู ้และได้รับแล้ว และสามารถหนุนใจให้ผอู ้ ื่น ซึ่ งไม่เคยรู ้ถึงความสุ ขนี้ ให้ได้รับความสุ ขนี้
เช่นเดียวกับลูก”
“ความเชื่อของดิฉนั อ่อนแอมาก และสาหรับตัวดิฉนั เอง ดิฉนั ไม่สามารถทาสิ่ งใด ๆ เพื่อ
พระเจ้าได้เลย แต่ดิฉนั ก็มีความเชื่อในพระเยซูอย่างมัน่ คง และปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะอยูก่ บั พระองค์
บัดนี้ดิฉนั มีความสุ ขความยินดี ในดวงจิตและกระแสแห่งวิญญาณ ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดพรากเอาไปจากดิฉนั ได้
เลย ดิฉนั ไม่สามารถสรรหาถ้อยคาใด ๆ มาพรรณนาถึงความสุ ขซึ่งเต็มเปี่ ยมอยูใ่ นดวงจิตของดิฉนั ได้
สาหรับความคิดเห็นของชาวโลก ดิฉนั เป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกตัดขาดจากสังคม แต่โดยสภาพอัน
แท้จริ งแล้ว ดิฉนั ได้กา้ วเข้าไปในวิถีทางที่ถูกต้องแล้ว วิถีทางที่เปิ ดแก่ปวงชนทุกคนผูพ้ ร้อมที่จะเข้าไป
พระเจ้าได้ทรงนาดิฉนั ให้ได้รับชีวติ แห่งความมีชยั ”
อะไรเป็ นมูลเหตุทาให้ชีวติ ของหญิงสาวกผูน้ ้ ี ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยสาปแช่งโรคร้าย ที่คุกคามเธออยู่
และหมดอาลัยตายอยากในชี วติ ให้เปลี่ยนแปลงไป อย่างหน้ามือเป็ นหลังมือเช่นนี้ นายแพทย์ ฮาโตริ
ได้ให้อรรถธิบายไว้ดงั นี้
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มุมกลับของความอ่อนแอ
คานาข้างบนนี้เป็ นจดหมายแนะนา
ซึ่ งจะแนะนาให้ทา่ นได้รู้จกั กับองค์พระเยซูคริ สตเจ้า
ผูป้ ลอบประโลมใจผูย้ งิ่ ใหญ่ไม่มีใครเสมอเหมือน แม้บดั นี้ผปู ้ ลอบประโลมใจที่กล่าวถึงนี้ ก็ยงั กาลังยืน
ข้าง ๆ เตียงนอนของท่าน หากท่านเหลือบตามองพระองค์ดว้ ยความเชื่ อ ท่านก็จะพบว่า พระองค์
ประทับอยูเ่ คียงข้างท่านอยู่ ตลอดเวลาพระองค์คือพระเจ้าผูท้ รงเดชานุภาพ กล่าวกันว่า “มนุษย์จะหันมา
หาพระเจ้า ก็ต่อเมื่อเขาตกอยูใ่ นความลาบากยากเข็ญเท่านั้น” ข้าพเจ้าคิดว่าบางที ตลอดเวลาที่ท่าน
เจ็บป่ วยอยูน่ ้ ี ท่านก็คงได้ทดลองขอความช่วยเหลือจากบรรดาเทพเจ้า หรื อผูท้ ี่ท่านคิดว่ามีอิทธิ ฤทธิ์ ของ
ศาสนาทั้งหลายมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือท่านได้ จนกระทัง่ ท้อแท้หมดความเชื่อถือไปในที่สุด และ
คิดว่า แท้จริ งไม่มีเทพเจ้าใด ๆ อยูใ่ นโลกหรื อจักรวาลนี้เลยหรื อคิดว่ามีเทพเจ้าอยูม่ ากมายหลายหมื่น
แสน แต่ก็ไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนมีฤทธิ์ อานาจอย่างแท้จริ ง เทพเจ้าเหล่านั้นต้องการแต่เพียงเครื่ องเซ่น
สรวงสังเวยเท่านั้น มิได้สร้างสรรค์ผลประโยชน์อนั ใดให้แก่ท่าน จนก่อให้เกิดความเคยชินต่อการที่จะ
กล่าวว่า “พระเจ้าไม่มี” หรื อ “ไม่มีพระเจ้า”
แต่พระเจ้าซึ่ งข้าพเจ้ากาลังแนะนาให้แก่ท่านอยู่ ณ บัดนี้ มิใช่เป็ นเพียง เทวะ หรื อ สมมุติเทพ
ซึ่ งมนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน แม้วา่ ท่านจะไม่สามารถมองเห็นพระองค์ดว้ ยสายตาของท่านก็ตาม แต่พระเจ้า
ก็ทรงมีอยู่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ตลอดนิรันดร์ กาล พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
แผ่นดินโลก และมนุษย์ทุกชนชาติ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงเดชานุภาพ ผูซ้ ่ ึ งสามารถปิ ดม่าน
ประวัติศาสตร์ แห่งจักรวาล ตลอดทั้งชีวิตของเราได้ในทุกเวลานาที ตามพระประสงค์ของพระองค์
แม้แต่บดั นี้พระเจ้าองค์น้ ีทรงรักท่านมาก ทรงพร้อมที่จะปลอบประโลมท่าน และทรงทาให้ท่าน
สามารถยืนหยัดต่อสู ้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
ท่านอาจถามว่า “เหตุไฉนข้าพเจ้าจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้ ด้วยสายตาฝ่ ายจิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้าเล่า หากว่าพระองค์ประทับอยูเ่ คียงข้างกับข้าพเจ้าตลอดเวลา ก็ไฉนพระองค์จึงไม่บาบัด
ความป่ วยไข้ของข้าพเจ้าให้หายไปเล่า?”
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เหตุใดข้ าพเจ้ าจึงไม่ สามารถมองเห็นพระเจ้ า?
พระเจ้าทรงมีพระกายทิพย์ หรื อนัยหนึ่งทรงมีสภาพเป็ นวิญญาณ ดังนั้น การที่เราไม่สามารถ
มองเห็นพระเจ้าด้วยสายตาฝ่ ายเนื้อหนังของเรา จึงไม่ใช่ปัญหาที่สาคัญอะไรเลย เมื่อเรามองเห็นความ
รักและความกลัวของมนุษย์ ด้วยสายตาฝ่ ายจิตวิญญาณของเราได้ฉนั ใด เราก็ควรจะเห็นพระเจ้าด้วย
สายตาฝ่ ายจิตวิญญาณของเราฉันนั้น สาหรับปั ญหาที่วา่ เหตุใดเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าด้วย
สายตาฝ่ ายจิตวิญญาณของเรานั้น ขอตอบว่าเป็ นเพราะมนุษย์ มิได้มีความปรารถนาที่จะเห็นพระองค์
อย่างแท้จริ ง ท่านอัครสาวกเปาโลผูป้ ระกาศพระวจนะของพระเจ้าที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มี
โรคอย่างหนึ่งที่ไม่ปรากฏอาการอย่างแน่ชดั ท่านได้ทูลขอให้พระเจ้าช่วยบาบัดโรคนี้ให้ถึงสามครั้งสาม
คราว แต่พระเจ้ากลับตรัสตอบว่า “ความกรุ ณาของเรามีพอสาหรั บเจ้ าแล้ ว เพราะโดยความอ่ อนแอของ
เจ้ า เดชของเราจึงปรากฏมีฤทธิ์ ขึน้ เต็มขนาด”
พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้ามีเพียงพอสาหรับมนุษย์ทุกคน แต่ผทู ้ ี่มุ่งแสวงหาพระเจ้าอย่าง
แท้จริ งเท่านั้น จึงจะสามารถเห็นถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงสามารถสาแดง
พระคุณของพระองค์ แก่บรรดาผูท้ ี่ด้ือด้าน และคิดทะนงตนว่า “ฉันไม่จาเป็ น ฉันไม่ตอ้ งการพระเจ้า คน
อย่างฉันไม่จาต้องรับความช่วยเหลือ และความรอดจากพระเจ้า” อัครสาวกเปาโลได้ตระหนักถึงความ
ผิดพลาดของท่านเอง จึงพยายามทาใจให้กล้าหาญและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในความอ่อนแอของ
ข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์จะได้อยูใ่ นข้าพเจ้า.....ด้วยว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าจึง
แข็งแรงมากเมื่อนั้น” ถ้าท่านตระหนักในความอ่อนแอของท่าน และกล่าวด้วยความจริ งใจของท่านว่า
“ข้าพเจ้าต้องการพระเจ้า และข้าพเจ้าต้องการความรอด การปลอบโยน สันติสุข และการอภัยโทษจาก
พระเจ้า” แล้ว ท่านก็จะสามารถมองเห็นพระองค์ ถ้าท่านยอมถ่อมตนเป็ นคนอ่อนแอ ไม่หลงทะนงใน
ความสามารถของตนเอง และมุ่งแสวงหาพระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ งแล้ว เตียงที่ท่านนอนซม เพราะ
ความป่ วยไข้น้ นั ก็จะกลายเป็ นสถานที่ฝึกฝน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของท่าน เป็ นที่ซ่ ึ งทา
ให้ท่านได้รับพระพร อันใหญ่หลวง
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จงตระหนักถึงความอ่ อนแอในทุกด้ านของท่ าน
ในทันทีที่ท่านยอมรับในความอ่อนแอ ทุก ๆ ด้านของท่าน ท่านก็จะได้รับฤทธิ์ อานาจจาก
พระเจ้า พระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะอวยพระพรให้แก่ท่าน ปลอบโยนท่าน และพระราชทาน
พละกาลังให้แก่ท่าน แต่การที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้แก่ท่านได้สมพระประสงค์ ท่านก็จะต้อง
ยอมรับในความอ่อนแอของท่านเสี ยก่อนไม่วา่ ท่านจะเป็ นคนแข็งแรงหรื อนอนป่ วยอยูอ่ ย่างสิ้ นหวัง ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดว้ ยประการใด ๆ ก็ตาม
ประการแรก ท่านจะต้องยอมรับในความอ่อนแออันเป็ นลักษณะเฉพาะตนของท่าน นักเขียนซึ่ ง
มีชื่อเสี ยงยิง่ คนหนึ่งกล่าวว่า “จิตใจของมนุษย์ ปุถชุ นเศร้ าหมองเมื่อท่ านทาร้ ายมัน” มิตรสหายบิดา
มารดา พี่นอ้ งชายหญิง ตลอดจนทรัพย์สมบัติท้ งั ปวง ฯลฯ ไม่อาจเป็ นที่พ่ งึ พิงของเราได้ตลอดไป ท่าน
ไม่สามารถพึ่งพิงตนเอง โดยปราศจากพระเจ้าได้เลย มนุษย์จะหลงหายตลอดไปชัว่ นิจนิ รันดร์ เป็ นดุจ
ลูกแกะที่พลัดฝูง หรื อลูกกาพร้าที่ไม่มีผเู ้ ลี้ยงดู ฉะนั้นจงอย่าหลอกลวงตนเอง อย่าเย่อหยิง่ จองหอง แต่
จงร้องต่อพระองค์วา่ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารู ้สึกโดดเดี่ยว ขาดที่พ่ ึง เป็ นคนบาปที่หลงหาย”
ดร.วิลเบอร์ สมิธ กล่าวว่า “วีถีทางแห่งพระพรสาหรับมนุ ษย์น้ นั จะหาได้จากการที่ยอมเป็ นคนโดดเดี่ยว
ในสายตาพระเนตรของพระเจ้า”
ประการทีส่ อง ท่านจะต้องยอมรับในความอ่อนแอของท่าน เมื่อเผชิญกับความตาย ไม่มีใคร
หลีกเลี่ยง หนีความตายได้พน้ เราไม่มีอานาจใด ๆ ที่จะต่อรองกับความตายได้เลย บางท่านอาจจะคิดว่า
ไม่น่าจะพูดเรื่ องเศร้า ๆ เช่นนี้กบั ผูป้ ่ วยเลย แต่ขา้ พเจ้าในฐานะที่เป็ นแพทย์ มีหน้าที่รักษาชีวติ คนไข้
ข้าพเจ้าใคร่ จะกล่าวถ้อยคาเช่นนี้ ครั้งหนึ่งกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ งเคยตรัสว่า “ระหว่างข้าพเจ้ากับความตาย มี
แต่กา้ วเดียวเท่านั้น” มนุษย์ทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นคนป่ วยหรื อไม่ ต่างก็กาลังเผชิญกับความตาย จงอย่า
พึ่งพิงทรัพย์สมบัติฐานะทางสังคมหรื อพละกาลังของท่าน และมองข้ามความจริ งว่าด้วยความตายนี้เสี ย
หรื อนัยหนึ่ง อย่าสร้างจินตนาการให้เลิศลอยนักว่าทุกสิ่ งทุกอย่างจะจบสิ้ นลงเพียงแค่ความตาย
วิญญาณของเรายังคงอยูเ่ ป็ นอมตะ ท่านจะต้องไม่ลืมว่า เมื่อหลุดพ้น จากความทุกข์ทรมานที่
ท่านจะต้องเผชิ ญอยูใ่ นปั จจุบนั นี้แล้ว ท่านจะต้องไปสู่ พิภพภูมิอมตะ ฉะนั้นภายหลังจากที่ท่านยอมรับ
ในความอ่อนแอ ซึ่ งจะต้องเผชิญกับความตายแล้ว ท่านจะต้องมองไกลออกไปถึงสภาพอันนิรันดร์ซ่ ึง
อยูเ่ บื้องหลังความตายออกไปอีก พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า รู ปธรรมทั้งหลายที่ปรากฏแก่ ตาของเรา
ทั้งหลายล้ วนแต่ เป็ นของไม่ เที่ยง ส่ วนสิ่ งที่ไม่ ปรากฏแก่ ตานั้น เป็ นของเที่ยงแท้ และเป็ นอยู่นิรันดร์ จง
ตรองดูให้ดีเถิดว่า ระหว่างที่ท่านนอนป่ วยอยูก่ บั เตียงนั้น เป็ นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ละสายตาจาก
สิ่ งของที่ไม่เที่ยงเหล่านั้น และมองดูสิ่งอันนิ รันดร์ ซ่ ึ งอยูถ่ ดั จากความตายออกไปอีก ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะ
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ขอให้ท่านแสวงหาสิ่ งของอันนิรันดร์ น้ ี เช่นแสวงหาชีวิตที่แท้จริ งเป็ นต้น ชีวติ นิรันดร์ น้ ี เราจะพบได้ใน
องค์พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นเหตุให้ คนทั้งปวงเป็ นขึน้ และให้ มี
ชี วิต ทุก ๆ คนที่วางใจในเราแม้ ว่าเขาตายแล้ ว ก็จะยังมีชีวิตอีก ”
ประการทีส่ าม ท่านจะต้องยอมรับถึงความอ่อนแอของท่าน ในการที่ตกอยูใ่ นปลักตมของ
ความผิดบาป และท่านต้องพร้อมที่จะสารภาพความผิดของท่านต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นบ่อเกิดแห่ง
ความปิ ติยนิ ดีท้ งั ปวง ผูท้ ี่ไม่ยอมดาเนิ นชีวติ ในแสงสว่างของพระเจ้า ผูน้ ้ นั ย่อมตกอยูใ่ นอานาจของ
ความผิดบาป ดวงจิตวิญญาณใดที่กระทาบาป ดวงจิตนั้นไม่มีความชื่นชมยินดี มีความสุ ข หรื อฤทธิ์
อานาจของพระเจ้าเลย แต่จะเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่ พรั่นพรึ งแต่ดวงจิตที่รู้ซ่ ึ งถึงการอภัยโทษใน
ความผิดบาปของพระเจ้า ดวงจิตนั้นย่อมเต็มไปด้วยความยินดี พระเยซูทรงเป็ นผูย้ กโทษความผิดบาป
ให้แก่เรา และช่วยเราให้ได้รับความรอด ในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ มีตวั อย่างเป็ นจานวนมาก จน
ไม่อาจประมาณได้ ผูท้ ี่ยอมรับว่าตนเป็ นคนผิดบาปและยอมสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระเจ้า
ย่อมได้รับชีวิตใหม่และความรอดจากพระเยซูคริ สต์
พระคริ สต์ คือแสงสว่างที่ส่องมาจากพระเจ้า แสงสว่างของพระองค์ เปรี ยบได้กบั ดวงอาทิตย์
ฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถขับไล่ความมืดมนแห่งความผิดบาปให้สิ้นหมดไป พระองค์ได้ทรงรับ
การลงโทษทัณฑ์ เพื่อปลดเปลื้องท่านให้พน้ จากความผิดบาป และได้ทรงตายแทนท่านบนไม้กางเขน
โดยสมบูรณ์แล้ว ฉะนั้นท่านจึงได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า และเป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก พระเจ้า –
พระคริ สต์ ทรงประสงค์ที่จะช่วยเหลือท่านได้รับความรอด และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถ
ลุกขึ้นเดินเหิ นไปมาได้
บัดนี้แสงสว่างจากไม้กางเขน ได้ส่องเข้ามาสู่ จิตใจของท่านแล้ว หากท่านเปิ ดประตูจิตใจของ
ท่านแสงสว่างนั้นก็จะขับไล่ความมืดมนของความผิดบาปทั้งหลายออกไป ลองคิดดูเถิดว่า ถ้าหากท่านมี
เพียงไม้กวาดหรื อผ้าขี้ริ้วผืนเดียว ท่านจะสามารถขับไล่ความมืดออกจากห้องอันมืดมนได้อย่างไร?
แน่นอนท่านไม่สามารถที่จะกระทาดังนั้นได้แต่ถา้ ท่านเปิ ดประตู ปล่อยให้แสงสว่างส่ องเข้ามาตาม
ประตูหน้าต่างความมืดก็จะสู ญหายไปทันที การยอมรับความจริ งว่าท่านเป็ นคนบาปหมายถึงการเปิ ด
ประตูจิตใจของท่านให้พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามากล่าวคือยอมสารภาพความผิดบาปของท่าน และเปิ ด
จิตใจ เพื่อแสวงหาความรอด “ถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระองค์ พระองค์ผทู ้ รงไว้ซ่ ึ งความ
ซื่ อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงอภัยโทษในความผิดบาปทั้งหมดของเรา และชาระเราให้พน้ จากความ
อธรรมทั้งหลาย” “พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ได้ชาระเราให้บริ สุทธิ์ แจ่มใส
จากบาปทั้งปวงแล้ว”
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จงมองดูพระคริสต์
ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะขอร้องให้ท่านมองดูพระเยซูผซู ้ ่ ึ งกาลังประทับอยูเ่ คียงข้างท่าน
จงมองดู
พระองค์ดว้ ยสายตาอันอ่อนแอของท่าน แล้วท่านก็จะเห็นพระเจ้าในรู ปกายของพระเยซูคริ สต์ และใน
ร่ มพระคุณแห่งไม้กางเขนของพระคริ สต์
พระเจ้าก็ทรงเปิ ดเผยให้ท่านเห็นถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ที่
พระองค์ทรงมีต่อท่าน สุ ดที่ท่านจะปฏิเสธพระองค์ได้ พระคริ สต์ได้ทรงแบกรับความผิดบาปทั้งปวง
ของเราไว้ โดยยอมตายเพื่อเรา พระองค์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาอีกในวันที่สาม นับแต่ทรงสิ้ นพระชนม์และใน
บัดนี้พระองค์ก็ยงั ทรงดารงพระชนม์อยู่ พระคริ สต์พระองค์น้ ีแหละ คือพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา และ
องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน และโดยการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์น้ ี เอง จึงทาให้เราเห็นถึง
ฤทธานุภาพของพระเจ้า พระคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งดารงพระชนม์อยู่ พระองค์นี่แหละทรงเป็ นมิตรแท้ เป็ นผูป้ ลอบ
ประโลมใจ และเป็ นฤทธิ์ อานาจอันถาวรของเรา ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะขอร้องให้ท่าน มีความเชื่อใน
พระคริ สต์ นับแต่บดั นี้ เพื่อว่าท่านจะได้เป็ นคนใหม่ ได้รับชีวติ นิ รันดร์ ก้าวล่วงเข้าสู่ ความสุ ขอันแท้จริ ง
ถ้อยคาต่อไปนี้ เป็ นข้อความที่คดั มาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์อนั เป็ นพระวจนะของพระเจ้า ที่
ทรงมีต่อท่าน เพื่อให้ท่านทราบว่า ท่านก็สามารถที่จะได้รับชีวติ นิรันดร์ เช่นเดียวกัน “เพราะว่ าพระเจ้ า
ทรงรั กโลก จนได้ ประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ เพื่ อทุกคนที่ไว้ วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้
พินาศ แต่ จะมีชีวิตนิรันดร์ ” ผูท้ ี่ไม่ยอมรับพระเจ้า หรื อไม่เชื่อฟังกระทาตามคาสัง่ สอนของพระองค์
จะต้องพินาศชัว่ นิรันดร์ กาล “เมื่อพระเยซูเจ้ าเสด็จมาจากสวรรค์ พร้ อมกับหมู่ทูตสวรรค์ ของพระองค์ ผ้ มู ี
ฤทธิ์ ดังเปลวเพลิง
และจะสนองโทษคนเหล่ านั้นที่ไม่ เชื่ อฟั งพระเจ้ าและไม่ เชื่ อฟั งพระกิตติคุณของ
พระเยซูเจ้ าของเรา คนเหล่ านั้นจะพินาศนิรันดร์ พ้ นออกไปจากพระพักตร์ ของพระเจ้ า และจากรั ศมีเดช
ของพระองค์ ” แต่พระเยซูคริ สต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ได้เสด็จมาเพื่อช่วยให้ท่านรอดจาก
สภาวะนี้ “เพราะว่ าพระองค์ ได้ มาเพื่อจะแสวงหาและช่ วยผู้ที่หลงหายไปให้ รอด” ฉะนั้นท่านจึงจาต้อง
เชื่อฟังพระเยซูคริ สตเจ้า และกลับใจเสี ยใหม่
พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่ านทั้งหลาย จงกลับใจเสี ยใหม่ .....”
“ถ้ าท่ านทั้งหลายมิได้ กลับใจเสี ยใหม่ จะต้ องพินาศเหมือนกัน” ไม่มีทางรอดอื่นใด นอกจากนี้
อีกแล้ว “พระเยซูตรั สว่ าเราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วิต ไม่ มีผ้ ใู ดมาถึงพระบิดาเว้ นไว้ มา
ทางเรา” ข้อพระธรรมข้อนี้ แสดงให้เห็นว่าพระเยซู คริ สต์ผเู ้ ดียวเท่านั้น ที่ทรงเป็ นแสงสว่างแห่ง
ความหวังสาหรับคนป่ วยไข้ พระองค์ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ ยากเราจะช่ วยเหลือเขา และ
ให้ เกียรติแก่ เขา”
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การตัดสิ นใจของข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้าสานึกตัวว่าเป็ นคนบาป ข้าพเจ้าเชื่ อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์
ได้สิ้นพระชนม์และได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีกเพื่อข้าพเจ้า บัดนี้ ข้าพเจ้าขอรับพระองค์ไว้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของข้าพเจ้า และขอมอบความไว้วางใจทุกอย่างให้กบั พระองค์
ชื่อและนามสกุล.......................................................................................
วันที่...........................................................................................................
ถ้าท่านอ่านหนังสื อ “แสงแห่ งความหวังสาหรับผู้ป่วย” จบแล้ว และได้เซ็นชื่อ ซึ่งแสดงว่าท่าน
ยอมรับพระเยซูแล้ว โปรดฉี กส่ วนล่างนี้ส่งไปยัง กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 28/2 ซอยประชาอุทิศ
ถนนปฏิพทั ธ์ กรุ งเทพฯ 4 เพื่อว่าเราจะได้ส่งหนังสื ออีกเล่มหนึ่งให้ท่าน เพื่อท่านจะมีความเข้ามาก
ยิง่ ขึ้น
ชื่อและนามสกุล.......................................................บ้านเลขที่ .................................................
ถนน..................................หมู่บา้ น........................................ตาบล............................................
อาเภอ.........................................................................จังหวัด.....................................................

11

