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ที่พึ่งแหงชีวิต
เมื่อเรามองดูชวี ิตของตัวเราเองในแตละวันแลว
บางทีเราอาจจะพูดกับตัวเองวาชีวิตนั้นนา
อภิรมยจริง ๆ เพราะเราไดกนิ ไดดื่ม ไดใช ไดเที่ยวเตร และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากมาย ซึ่ง
เบื้องหลังคําพูดนี้ก็มาจากการที่เรามีความรูสึกวาชีวิตของเรามีความสุขดี แตความเปนจริงแลว วันพรุงนี้
ของเราอาจจะไมเปนเหมือนกับวันนี้ของเราก็ได เพราะคนเราไมสามารถที่จะควบคุมสถานการณใดใด
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดเลย บางคนอาจจะประสบกับอุบัติเหตุที่รายแรง บางคนอาจจะพบกับการพลัด
พรากจากคนทีเ่ ขารัก บางคนอาจจะมีความเจ็บปวยที่รายแรงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือคนในครอบครัว
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนกับมรสุมตาง ๆ ที่พัดกระหน่ําเขามาในชีวติ ถาเราตองพบกับมรสุมเหลานี้เรา
จะเผชิญกับมันไดอยางไร? ใครจะเปนผูท ี่ใหกําลังแกเราและชวยเราในการเผชิญกับสิ่งตาง ๆ เหลานี้...
และใครสามารถที่จะเปนทีพ่ ึ่งแหงชีวิตและเปนความหวังใหกับเราได?
ตอไปนี้เปนคําพยานของคุณหมอทานหนึ่ง ที่ทานไดมปี ระสบการณกับสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ซึ่งเปนสิง่ ที่ทานไมเคยคาดคิดมากอน แตทานไดฝากชีวิตไวกับบุคคลผูหนึ่ง จึงทําใหทานสามารถ
ที่จะเผชิญกับมรสุมที่เขามาในชีวิตของทานอยางมีกําลัง... บุคคลผูนั้นก็คือพระเยซูคริสต

คําพยานของ คุณหมอศึกษา เทพอารีย
ผมเกิดในครอบครัวที่เปนคริสเตียน แตในชวงแรก ๆ นั้นชีวิตผมก็ไมไดตางอะไรกับคนทั่วไป
นัก เพราะผมไมไดเครงครัดกับคําสอนที่ไดเรียนรูมาเกี่ยวกับศาสนาคริสตเลย หลังจากที่ผมจบ
การศึกษามาแลวผมไดเปนทันตแพทย ซึ่งเปนอาชีพที่สามารถสรางชื่อเสียงและเงินทองใหกับผมได
อยางมาก... เวลานั้นชีวิตของผมดูเหมือนวาจะไปไดสวยและก็มีความสุข แตนั่นก็เปนแคเพียงสภาพ
ภายนอกเทานัน้ เพราะถาดูถึงสภาพจิตวิญญาณในตอนนั้นแลว ก็เปรียบเหมือนกับคนตาบอดที่กําลัง
เดินไปเรื่อย ๆ โดยไมรูถึงอันตรายและความไมแนนอนของชีวิตที่รออยูเบื้องหนา จนกระทั่งป ค.ศ.
1990 ผมเกิดมีกอนเนื้อกอนหนึ่งขึ้นทีห่ นาขาขางขวา ตอนแรกที่ผมพบ ผมก็ไมไดเอะใจอะไรมากนัก
ในใจคิดวาคงไมมีอะไรมาก แตตอมาผมก็ไดไปตรวจเช็คใหละเอียดวามันเปนกอนอะไรกันแน ซึ่งผล
การตรวจออกมาก็คือ มันเปนกอนมะเร็งในตอมน้ําเหลือง เวลานั้นชีวิตของผมเหมือนชนกับกอนหินที่
ใหญมากจนลมลง และผมไมสามารถที่ขามมันไปไดทาํ ใหชวี ิตที่เคยสนุกกับงานเคยสบายเพราะรายได
ที่ดีกับความภูมิใจที่มีอาชีพที่ไดชวยคน รวมทั้งการวาดฝนถึงอนาคตที่คิดวามันคงจะสวยหรูนั้นไดหยุด
ลงอยางกระทันหัน เวลานั้นความคิดเกีย่ วกับความหมายของการมีชีวิตอยูไดเขามาในความคิดของผม
ผมตองเขาไปรักษาโดยการผาตัดเอากอนมะเร็งนั้นออก และฉายแสงเพื่อฆาเชื้อมะเร็ง ซึ่งคุณหมอที่
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รักษาผมนั้นก็ไดพยายามที่สดุ เพื่อชวยชีวติ ผม ผมอยากหาย เพราะในตอนนั้นลูกของผมอายุเพียงแค 2
ขวบ ผมคิดวาภรรยาของผมจะดูแลตัวเองและลูกเพียงลําพังไดอยางไร?

คิดถึงชีวิต
ขณะที่ทําการรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลนั่นเอง ผมไดมเี วลายอนทบทวนคิดถึงชีวติ ของตัวเอง
อีกครั้งหนึ่งและถามตัวเองวา “ฉันอยูในโลกนี้เพื่ออะไร? อะไรคือความหมายของการมีชีวตอยูใ นโลก?
ฉันเขามาในโลกเพื่อจะกิน ดื่ม สนุกสนาน ใชชีวิตไปวัน ๆ และสุดทายก็ตองพบกับความตาย ชีวิตของ
มนุษยมเี พียงเทานี้หรือ?” ในที่สุดผมก็คดิ ถึงพระเจา ซึ่งผมไดทราบมากอนแลววา พระองคทรงเปน
ผูสรางและเปนผูใหชวี ิตมนุษยเราทุกคนรวมทั้งผมดวย ผมเริ่มคิดไดวา แทจริงแลวการที่พระเจาทรง
สรางมนุษยขนึ้ มานั้น พระองคปรารถนาใหมนุษยมแี ตความสุข ไมตอ งมีความทุข แตมนุษยเราจะตอง
เชื่อฟงและดําเนินชีวิตตามทางของพระองค แตนาเศราที่มนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา และไมเดิน
ในทางที่พระองคทรงจัดเตรียมไวให มนุษยอยากเดินตามทางของตนเอง ในขณะที่เรากําลังเดินหลงไป
จากทางของพระองคนั่นเอง มรสุมหรือความทุกขบางอยางก็ไดเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนมาจากการ
ทรงอนุญาตของพระเจาทั้งสิ้น เพื่อใหเราคิดถึงความหมายของการมีชีวิต ใหเราสํานึกวาชีวิตของคนเรา
นั้นไมเทีย่ งเพียงไร และเพื่อเราจะไดกลับมาหาพระองคผทู รงเปนเจาของชีวิตที่แทจริงของมนุษยทกุ คน
เวลานั้นผมจึงไดอธิษฐานกับพระเจาวา “ผมขอโทษพระองค เพราะทีผ่ านมาผมไมคอยไดคิดถึง
พระองคเลยเวลานี้ผมขอฝากชีวิตของผมไวกับพระองค ถาพระองคทรงเห็นวาชีวิตของผมสามารถที่จะ
ชวยคนอืน่ ๆ ใหกลับมาหาพระองคได ก็ขอชวยผมดวยเถิด!”

มรสุมซ้ําสอง
หลังจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลไมนาน อาการของผมก็ดีขึ้นจนดูเหมือนวาหายเด็ดขาด
และหลังจากทีผ่ มออกจากโรงพยาบาลแลว ก็ตกลงกับภรรยาของผมวาผมจะไปเรียนเกี่ยวกับพระคริสต
ธรรมคัมภีร เพื่อที่จะทุมเทชีวิตในการทํางานเพื่อพระเจา... แตใครจะไปทราบวามรสุมชีวิตนั้นไมไดมา
ครั้งเดียว มันมีมรสุมอีกลูกที่รุนแรงกวาลูกแรกไดเกิดขึน้ กับผมอีกแลว ซึ่งมรสุมลูกนี้มันทําใหผมยืนอยู
ที่ปากทางแหงความตายทีเดียว...
ครั้งแรกนั้นกอนเนื้อมะเร็งไดเกิดขึน้ ที่หนาขาขวาแตครั้งที่สองนี้มันเกิดขึ้นในบริเวณลําคอ ผม
ตองเขารับการรักษาแบบรุนแรงที่สุดก็คือ การรักษาแบบปลูกถายไขกระดูกที่โรงพยาบาลอีกครัง้ หนึ่ง
ซึ่งครั้งนี้ทรมานมากกวาครั้งแรกหลายเทานัก... 55 วันที่ผมนอนอยูในหองปลอดเชื้อที่หามคนเขาเยี่ยม
นั้น รางกายผมมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด และผลขางเคียงของการรักษาก็มีมากมาย คือทําให
เลือดออกทางจมูกทั้งสองขางตลอดเวลา จะดื่มน้ําหรือกินอาหารก็ไมได เพราะทัว่ ทั้งปากเจ็บปวดไป
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หมด ทําใหคณ
ุ หมอตองการเจาะหนาอกเพื่อใหอาหารเหลวในการทําใหผมมีชีวิตอยูได ปสสาวะทุกครั้ง
ก็มีเลือดอยูในนั้น และไมมแี รงแมแตนิดเดียว... แตความทรมานทางรางกายยังไมรุนแรงเทากับความ
ทรมานในจิตใจ ผมเชื่อวาคนที่เคยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็คงไมตางอะไรกับผมมากนัก มันมีความ
เหงา วุนวายใจ อึดอัด มีความกดดันและซึมเศรา ความทรมานในเวลานั้นมันทําใหผมอยากจะฆาตัวเอง
ใหตาย ใหมนั รูแลวรูรอดไป และยิง่ เมือ่ ไดยินวาคนปวยทีน่ อนอยูข าง ๆ หองผมนั้นมีบางคนตอง
เสียชีวิต ก็ยิ่งทําใหผมซึมเศราและรูสึกแยลงเรื่อย ๆ

ผานแลว...พรอมแลว...
ขณะที่ผมกําลังเฉียดความตายเชนนี้... เวลานั้นผมไดอธิษฐานมอบชีวิตของผมใหกับพระองค
อีกครั้งหนึ่ง เพราะผมทราบดีวา... เมื่อคนหนึ่งมอบชีวิตใหกับพระองค พระองคก็จะทรงใหสิ่งทีด่ ีที่สุด
แกเขา บางครัง้ พระองคอาจจะรักษาใหเขาหายจากโรครายที่เขาเผชิญอยู หรือบางทีพระองคก็อาจจะให
เขาจากโลกนี้ไป แตไมวา “หาย” หรือ “ตาย” ตางก็เปนสิ่งที่ดีสําหรับคนเหลานั้นที่มอบชีวิตใหกับ
พระองคอยางแทจริง
ในที่สุดการรักษาอันแสนทรมานก็ไดผานไปโดยการทรงชวยเหลือที่มาจากพระเจาทีป่ ระทาน
ความสามารถใหกับคุณหมอในการรักษาผม (บางทีทานอาจจะมีคําถามในใจวา... การที่ผมหายจาก
มะเร็งนั้นเปนการชวยเหลือจากคุณหมอไมใชหรือ ทําไมถึงอางวาเปนการชวยเหลือที่มาจากพระเจา?
ซึ่งผมเชื่อวาสติปญญาและความสามารถทุกอยางที่มนุษยเรามีนั้นลวนมาจากพระเจาทั้งสิ้นขึ้นอยูกบั วา
มนุษยคนนั้นจะสํานึกวามาจากพระเจา หรือนึกเหมาเอาวามาจากตัวของเขาเอง)
จวบจนถึงวันนี้ ผมก็ยังคงมีชีวิตอยู และทํางานไดดเี หมือนคนปกติทวั่ ไป บัดนี้ผมพรอมที่จะใช
ชีวิตและเรื่องราวของผมในการหนุนใจคนที่กําลังตอสูกับโรครายหรือกําลังแสวงหาคําตอบชีวิต...
หลายคนคิดวาความทุกขที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษยเรานัน้ เปนสิ่งที่ไมดีเลย แตจริง ๆ แลวมันก็มสี วนที่
ดีเพราะจะทําใหคนเรานั้นไดหยุดนิ่งและหันกลับมาพิเคราะหดูชวี ิตของตนเอง
มันทําใหเราคิดถึง
ความหมายของการมีชีวิตอยู และมันทําใหเราแสวงหาคําตอบของชีวิต ซึ่งถามนุษยเราไมรูจักพระเจาผู
ทรงพระชนมอยูแลว เขาก็จะไมสามารถพบกับคําตอบที่แทจริงของชีวติ ไดเลย... บัดนี้ผมไดผานมาแลว
และผมก็ไดสมั ผัสแลววา มีเพียงพระเจาเทานั้นที่สามารถจะเปนทีพ่ ึ่ง เปนความหวัง และเปนกําลังใหแก
มนุษยเราในการเผชิญกับสิ่งตาง ๆ ได...
ผูอานที่รัก ชีวิตคนเราก็ตองเจอทั้งทุกขและสุข เจ็บปวยและสุขสบายปะปนกันไป แตเราก็อยู
ในโลกนี้เพียงไมกี่สิบป ชาหรือเร็วเราก็ตองจากโลกนี้ไป แตความตายนั้นไมใชจุดสิ้นสุดของชีวิต
เพราะหลังจากที่มนุษยจากโลกนี้ไปแลว จิตวิญญาณของมนุษยเรายังตองไปเผชิญหนากับการพิพากษา
โทษบาปจากพระเจาและในที่สุดก็ตองรับการลงโทษบาปตามการกระทําของแตละคน ถึงแมลกึ ๆ ใน
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ใจของมนุษยจะรูสึกกลัวที่จะตองรับการลงโทษ และพยายามหาทางขจัดบาป แตก็ไมมีทางที่มนุษยจะ
ชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย ดังนั้นพระเจาจึงไดจดั เตรียมวิธีที่จะชวยมนุษยใหพนจากบาปของเขา
โดยทรงใชพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อ
ประมาณ 2,000 ปที่แลว พระเยซูคริสตทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อเปนการรับ
โทษบาปแทนมวลมนุษย ดังนั้นหากผูใดยอมสารภาพบาปตอพระเจาและทูลขอการทรงชวยเหลือจาก
พระเยซูคริสตพระองคก็จะเปนผูรับโทษบาปแทนเขาทันที และเมื่อเขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะไมตองรับ
การพิพากษาโทษบาปจากพระเจา แตเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป...
ผูอานที่รัก... ทานมีผูหนึ่งที่สามารถจะเปนที่พึ่งและมอบชีวิตใหผูนั้นดูแลทั้งรางกายและจิต
วิญญาณของทานหรือยัง? อยากใหทานทราบวา พระเจาทรงหวงใยทานพระองคสามารถเปนที่พึ่งใน
ยามที่ทานตองเจอกันมรสุมในชีวิต และพระองคทรงรักทานจนกระทัง่ ยอมใหพระเยซูคริสตมาตายเพื่อ
รับโทษแทนทาน พระองคปรารถนาที่จะชวยทานอยางแทจริง ทานสามารถที่จะทูลขอความชวยเหลือ
จากพระองคได เพียงแตอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนที่พึ่งแหงชีวิต บัดนี้ขาพระองคขอ
พึ่งในพระองค ขอพระองคทรงโปรดประทานกําลังใหแกขาพระองคในการเผชิญความทุกขยากตาง ๆ
ดวยเถิด และขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวย ขอขอบคุณที่พระเยซู
คริสตไดทรงรับโทษบาปแทนขาพระองคแลว ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษความผิดบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป ทาน
สามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจนลงบนปกหลัง แลว
สงไปยังที่อยูดา นขางใบตัดสินใจ
“ขาพเจาผจญทุกสิ่งไดโดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13)
ถาทานใดปรารถนาจะรูวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีความทุกขหรือความเจ็บปวยทานสามารถติดตอมายัง
ทพ.ศึกษา เทพอารีย 591 ถ.ไมตรีจิต ปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100
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