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ฉันไมกลัววันพรุงนี้
มีการสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับความกังวลในเรื่องตาง ๆ ของคนในสังคมในยุคปจจุบันนี้
พบวาคนสวนใหญมีความกังวลในหลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่องการเปนอยู
รวมทั้งเรื่องสุขภาพของตนเอง
ดังนัน้ เราจึงพอสรุปไดวาคนกําลังกลัวกับอนาคตหรือวันพรุง นี้ที่จะ
มาถึง เพราะเขาไมรูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง ซึ่งถาหากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นเปนสิ่งที่ดี ก็คงจะไมมี
ปญหาอะไร?... แตถาหากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นเปนสิ่งที่ลึก ๆ ในใจของเขาไมอยากใหเกิดขึ้น และ
เปนเหมือนคลื่นลมพายุรุนแรงที่เขามาถึงเขาแบบไมทันตั้งตัวละ เขายังทนไดไหม?.. เขาจะฝาฟนได
ไหม?... ผมเคยเจอบางคนทีต่ อนยังไมเจอกับเหตุการณที่เลวรายในชีวิตเขา เขามักจะพูดวา “ผมไมกลัว
หรอก อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด!”... แตจริง ๆ แลวเมื่อเหตุการณทเี่ ขาไมคาดฝนไดเกิดขึ้นในชีวิต เขาก็
เริ่มสับสนเริ่มรูวาเขานั้นออนแอ เริ่มหมดหวัง เหมือนเรือที่ลอยควางอยูกลางมหาสมุทรที่ไมรูวาจะไป
ทางทิศไหน เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะรูสึกวาสิ่งที่เขามีในชีวิตหรือยึดมาตลอดชีวิตของเขานั้น มันไม
สามารถที่จะชวยเขาไดเลย ซึ่งสถานการณเวลานัน้ จะบีบใหสว นลึกในจิตใจของเขาตองพูดออกมาวา
“ชวยดวย!”... ชวยฉันดวย”... แลวผูใดละทีจ่ ะสามารถชวยเขาได?...
ผูอานที่รัก... ถาชีวิตของเราในแตละวันมีแตสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นเราก็คงไมตองการใครที่จะมาชวย
แตวนั พรุงนี้ของเราอาจจะเจอกับสิ่งเลวราย ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะจัดการกับมันไดดวยตัวเอง แตถาหาก
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเกินกําลังของเราหรือมันกําลังจะคราชีวิตของเราไปละ!... เรายังมั่นใจหรือวา
เราจะจัดการกับมันได?... เรามั่นใจหรือวาเรามีความพรอมที่จะเผชิญกับมัน?... ตอไปนี้คือประสบการณ
ชีวิตของชายอาวุโสทานหนึง่ ซึ่งทานไดผานรอนผานหนาวมาอยางมากมาย และตลอดชีวิตของทานก็
เจอกับปญหาและอุปสรรคเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป ซึ่งทานก็สามารถเผชิญและผานมันมาไดโดยตลอด
แตแลววันหนึง่ ทานก็ไดพบกับสิ่งเลวรายที่ไดเกิดขึ้นในชีวิตของทาน ซึ่งเกินกําลังของทานในการเผชิญ
กับมันนั่นก็คือ ทานกําลังเผชิญหนากับมัจจุราชแหงความตาย เวลานัน้ ทานกําลังหมดหวัง สับสน และ
กังวลในชีวิต ในจิตใจลึก ๆ ของทานมีเสียงดังถามตัวเองวา... “ตายแลวไปไหน?... ฉันกําลังจะไปไหน
ฉันไมมีความหวังเลย”... ในเวลานัน้ เองทานก็ไดพบกับผูหนึ่งซึง่ เปนผูที่ทานสามารถจะฝากชีวิตและ
ฝากอนาคตได และผูนั้นที่ทานไดพบก็เปนผูที่ลึก ๆ ในจิตใจมนุษยทกุ คนกําลังแสวงหาอยู

ประสบการณชีวิตของคุณจิ้งยู แซเตีย
ผมชื่อจิ้งยู แซเตีย ปจจุบันอายุ 77 ป ผมเปนคนจีนทีน่ บั ถือศาสนาแบบคนจีนทัว่ ๆ ไป ผมเคย
รวมกับองคการกุศลตาง ๆ และชวยเหลือเพื่อนมนุษยดว ยกันตามกําลังที่ชวยได และผมก็มีความสุขกับ
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การประกอบธุรกิจ ถึงแมจะมีปญหาอยูบางแตผมก็ผานมันมาได ผมมีลูก 10 คนที่ประสบความสําเร็จ
และมีความเจริญในหนาทีก่ ารงาน เปนคนดีของสังคม มีหลานที่นารักหลายคน ในเวลานั้นชีวิตของผม
นับวาเปนผูอาวุโสที่มีความสุขและประสบความสําเร็จในฐานะของ “อาปา” และ “อากง” ผมรูสึกวา
ชีวิตของผมนัน้ มีความสุขดี แตเมื่อชีวิตกําลังดําเนินไปเรื่อย ๆ อยูน้นั ความไมแนนอนของชีวิตและสิ่ง
เลวรายบางอยางที่รออยูเบื้องหนาก็ไดเกิดขึ้นในชีวิตของผม....

ขาวรายที่เกิดขึ้นในชีวิต
วันที่ 12 สิงหาคม 2004 เปนวันทีเ่ ฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินี ผมมีความตั้งใจวาจะไป
เที่ยวที่สนามหลวง แตเมื่อขณะเดินทางไปนั้นผมมีอาการคลายจะเปนลม จึงไดตัดสินใจกลับบานทันที
เพราะนี่เปนสิ่งที่ไมคอยจะเกิดกับผม ในวันรุงขึ้นผมไดเขาไปตรวจเช็ครางกายที่โรงพยาบาล เมื่อคุณ
หมอไดทําการตรวจเช็ครางกายและรักษาอาการเบื้องตนแลว อาการวิงเวียนศีรษะก็ยังไมดีขึ้น จึงไดทํา
การยายมาที่สถาบันทรวงอกที่มีแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานทรวงอก และไดทําการตรวจที่หวั ใจและชอง
อกของผม จึงไดพบสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้น คือโรคหลอดเลือดโปงพอง ซึ่งเกิดจากเสนเลือดใหญที่สบู ฉีด
เลือดที่ออกจากหัวใจขยายมากและมีการเสื่อมสภาพ เหมือนลูกบอลลูนที่โปงพองออกมาหลายลูกที่รอ
คอยการแตก อาการของผมเปนทั้ง 3 จุด ตลอดเสนหลอดเลือด จุดแรกชิดขั้วหัวใจ ปอด และชองทอง
ตามลําดับ... ซึ่งแพทยมคี วามเห็นวาอาการของผมคอนขางหนักทําใหผมและคนในครอบครัวของผม
วิตกและวาวุนในจิตใจมาก ลูก ๆ ของผมซึ่งเปนแพทยก็ไดทําการสงฟลมเอ็กซเรยไปใหนองชายของผม
ซึ่งเปนแพทยทางดานศัลยกรรมที่อเมริกาเพราะการรักษาอาการของผมคอนขางเสี่ยงตอชีวิต เนือ่ งจาก
ผนังหลอดเลือดเริ่มมีการฉีดขาดตลอดแนวความยาวของหลอดเลือดทีช่ ิดกับขั้วหัวใจ ซึ่งอยูใกลกับ
อวัยวะที่สําคัญอีก 2 จุด คือปอด และชองทอง นองชายของผมจึงไดใหผมเปนผูตัดสินใจดวยตัวเองวา
จะผาตัดหรือไม เวลานัน้ ผมมีความวุน วายใจและความกดดันอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่แพทยไดใหผมนอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาล ทานไดกําชับผมไมใหทํากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเพิ่มความดันของหลอดเลือด เชน
หามหัวเราะเสียงดัง หามไอ หามเบง และหามเดิน หลังจากนั้นลูก ๆ และญาติ ๆ ไดมาเยี่ยมผมที่
โรงพยาบาล ผมก็ไดแตเพียงพูดปลอบใจพวกเขาวา “อาปามีกําลังใจดี ไมเปนอะไรมากหรอก!”... (แต
จริง ๆ แลวผมก็ปลอบใจตัวผมเองดวย) แตลูก ๆ ของผมแตละคนกลับหวงใยผมเปนอยางมาก เพราะรู
ถึงขั้นตอนของการรักษาทางการแพทยทมี่ ีความเสี่ยงสูง ขณะที่ชีวติ ผมกําลังเผชิญหนากับความตายอยู
นั่นเอง
ลูกชายของผมซึ่งเปนแพทยและเปนคริสเตียนไดพาพี่นองคริสเตียนบางคนไปเยีย่ มผมที่
โรงพยาบาล พวกเขาไดหนุนใจและอธิษฐานทูลขอใหพระเจาทรงชวยเหลือผม นี่เปนโอกาสแรกที่ผม
ไดสัมผัสเรื่องราวของพระเจา ซึ่งหลังจากที่พวกเขาอธิษฐานเผื่อผมแลวทําใหผมสบายใจขึน้ อยางมาก
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ถึงแมขณะนั้นผมยังไมเขาใจสิ่งใดก็ตาม คืนนั้นเปนคืนแรกที่ผมไดนอนหลับอยางสนิทที่สุดนับตั้งแต
พักอยูใ นโรงพยาบาล

การตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิต
เมื่อกําลังใกลวนั ที่ถูกกําหนดใหมีการทําการผาตัด ทางโรงพยาบาลก็ไดจัดเตรียมทีมคุณหมอ
และอุปกรณตา ง ๆ สวนผมไดมีโอกาสนิ่งคิดถึงชีวิต… ขณะที่รอการผาตัด นองชายของผมไดใหผม
และลูก ๆ ของผมชวยกันตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของผม...
“ผาหรือไมผา”... ผมเฝาถามตัวเอง เพราะผมยังสองจิตสองใจอยู เวลานั้นผมรูเพียงวาขั้นตอน
การผาตัดนั้นสลับซับซอนและอันตรายมาก... เมื่อผมยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน ลูกชายของผมที่เปนคริส
เตียนไดมีการเรียกประชุมพีน่ องทั้งหมดใหมาประชุมรวมกันและประเมินผลดีและผลเสียในการผาตัด
ครั้งนี้ในที่สุดพวกลูก ๆ จึงตัดสินใจลงคะแนนเสียงกัน ซึ่งผลการตัดสินใจของลูก ๆ ออกมาเปนบท
สรุปวา ควรทําการผาตัด 5 เสียง และไมผาตัด 5 เสียง พวกเขาจึงไดมาบอกใหผมทราบถึงผลการ
ตัดสินใจ และใหผมตัดสินใจเองครั้งสุดทายวาจะผาหรือไม... เวลานั้นผมคิดถึงพระเจา ถึงแมขณะนั้น
ผมจะไมรูเรื่องของพระองคมากนักและผมก็ตัดสินใจวา “ไมผา” ความรูสึกสบายใจไดเขามาแทนที่
ความวิตกกังวล...
ในเชาวันตอมา ผมจึงไดแจงกับแพทยที่ทาํ การตรวจรักษาผมวา ผมตัดสินใจยกเลิกการผาตัด
และจะกลับไปรักษาตัวเองตอที่บาน ทางแพทยก็อนุญาตตามที่ผมตองการหลังออกจากโรงพยาบาลได
2 วัน ลูกชายก็ไดชวนผมไปคริสตจักร ผมก็ตอบตกลงทันที... เมื่อผมมาถึงคริสตจักรก็พบวาคนที่นั่นรู
เรื่องราวของผม จึงเขามาทักทายผมดวยใบหนาที่ยิ้มแยม และบอกวาอธิษฐานเผื่อสําหรับสุขภาพของ
ผมเสมอ ในวันนัน้ ผมไดรจู ักพระเจาผูทรงสรางผมมากขึ้น ผมไดรูแลววาชีวิตของมนุษยไมไดเกิดขึ้น
เอง แตมีพระเจาเปนผูสราง ซึ่งพระองคประสงคใหมนุษยนนั้ เชื่อฟงพระองค แตมนุษยเรากลับปฏิเสธ
พระเจาและไมเชื่อฟงพระองค ทั้งยังหันไปทําความผิดบาปหลายอยาง ชีวิตของมนุษยจึงตองพบกับ
ปญหาและสิ่งที่เลวรายตาง ๆ มากมาย มนุษยตองทํางานอยางหนักเพือ่ ที่จะอยูรอด ตองดิ้นรนเพื่อไดมา
ซึ่งความสุข แตกระนั้นมนุษยกไ็ มสามารถที่จะพบกับความสุขที่แทจริงในชีวิตไดเลย ยิ่งกวานัน้ ก็คือ
เมื่อมนุษยเราจากโลกนี้ไป ก็จะตองไปรับการพิพากษาโทษความผิดบาปจากพระเจาตามการกระทําของ
แตละคนและในที่สุดก็จะตองทุกขทรมานในบึงไฟนรก... แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากให
มนุษยตองพบกับจุดจบที่นากลัวเชนนี้เลย ดังนั้นเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงไดทรงสงพระ
เยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลกเพื่อชวยมนุษยใหพน จากโทษบาป... ผม
ไดรูวาพระเยซูไมไดมาเพื่อการอยางอื่น
แตเหตุผลเดียวที่พระองคเขามาในโลกก็เพื่อมาตายบนไม
กางเขนเพื่อไถบาปใหแกมนุษยเรา และนําชีวิตของมนุษยเรากลับไปสูพระหัตถแหงความรักของพระ
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เจา ดังนั้นหากผูใดที่ยอมรับวาตนเองเปนคนผิดคนบาป และหันกลับมาพึ่งในพระเยซูคริสต พระองคก็
จะเปนผูรับโทษบาปแทนเขา เขาจึงพนจากโทษบาปทันที และพระองคยังสัญญาวา จะใหเขาไดอยูก ับ
พระองคในสวรรคหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไป เมื่อผมไดรเู ชนนี้ ผมจึงไดสารภาพความผิดบาปและได
ตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดในชีวิตของผม ทั้งยังไดมอบสิทธิ์ในชีวิตของ
ผมใหพระองคเปนผูดูแล ตอไปนี้ชีวิตขางหนาของผมจะดีจะราย จะเปนจะตาย ผมก็ไมกลัวอีกตอไป
เพราะผมรูวาสถานที่ที่ผมจะไดอยูอยางถาวรนั้นคือที่ใด ผมมีความหวังแลว... เวลานี้ความชื่นชมยินดี
และสันติสุขที่มาจากพระเจาไดหลั่งไหลเขามาสูชีวิตของผมอยางเปยมลน ผมรูวาการตัดสินใจในการ
เชื่อพระเจาของผมนี้ เปนการตัดสินใจที่ถกู ตองและดีทสี่ ุดในชีวติ ของผม และผมขอบคุณพระเจาในการ
เจ็บปวยครั้งนี้ เพราะทําใหผมมีโอกาสไดรูจกั กับพระเจาที่ใหอภัยในความผิดบาปของผม และยังเมตตา
ใหผมมีชีวิตจนถึงวันนี้ เพื่อที่จะผมจะไดบอกถึงความรักของพระองคแกคนอื่น ๆ... ทานทราบไหมวา
คณะแพทยทเี่ ชี่ยวชาญโรคนี้ที่ไดทําการวินิจฉัยโรคของผม รวมทั้งในครอบครัวที่ใกลชิดของผมเองก็มี
แพทยอยูหลายคน ตางมีความเห็นวาอาการของผมนี้ถาไมทําการผาตัดอาจมีชีวิตอยูไ ดแค 1-2 สัปดาห
หรืออยางมากก็เพียง 1 เดือนเทานั้น แตเพราะพระคุณของพระเจาที่เมตตาตอผม ทําใหผมยังมีชวี ติ ที่ยืน
ยาวมาจนถึงบัดนี้ซึ่งก็ผานมา 2 ปแลวผมเชื่อวาพระเจาทรงควบคุมโรคนี้ไว ซึ่งถาหากจะกําเริบขึน้ มาอีก
ผมก็ขอนอมรับสิ่งที่พระองคทรงอนุญาตใหเกิดขึ้น ผมรูแลววาพระองคทรงเปนผูที่ประทานชีวติ และ
ลมหายใจใหกบั มนุษยเรา ดังนั้นจึงมีแตพระองคเดียวเทานั้นที่มีสิทธิ์ชี้ขาดวา ผมจะมีชวี ิตอีกยาวนาน
เทาไหร ผมพรอมอยูเสมอ ไมวาพระองคจะใหผมมีชีวติ อยูในวันนี้ หรือวันพรุงนีพ้ ระองคจะใหผมจาก
โลกนี้ไป ผมก็ไมกลัวอีกตอไปแลวเพราะผมรูแลววาใครเปนผูนําทางชีวิตของผม และผมมั่นใจอยาง
100% วาถาผมตองจากโลกนี้ไป ผมก็จะไดไปอยูสวรรคกับพระเจาผูทรงสรางชีวิตของผมเปนนิจนิ
รันดร...
ผูอานที่รัก...หลายคนคิดวาเมื่อมาหาพระเจาแลวโรครายตองหายแนนอน แตความจริงแลวอาจ
ไมใชเชนนั้น เพราะคนที่เชื่อพระเจาอยางแทจริงนั้น เขาจะมอบชีวิตของเขาใหอยูภ ายใตสทิ ธิ์ของ
พระองค ตอไปนี้ชีวิตจะเปนเชนไรก็ขนึ้ อยูกับพระองค แตสิ่งที่เขาทีจ่ ะไดรับจากพระองคซึ่งเปนสิ่งที่
ดีกวา การหายจากโรครายทางรางกายก็คือ การไดรูจักความรักของพระเจา ไดรับการอภัยโทษความผิด
บาป และไดมีสวนในแผนดินสวรรคของพระองค... วันนี้ถาทานเปนคนหนึ่งทีก่ ําลังตอสูกับความผิด
บาป หรือกําลังเผชิญกับสิ่งที่เลวราย ซึ่งทานไมสามารถที่จะควบคุมหรือเอาชนะมันได หรือถาหากทาน
เปนคนหนึ่งทีก่ ําลังกังวลกับวันพรุงนี้ ขอเชิญทานกลับมาหาพระเจา เพราะพระองคทรงรักทาน จนได
ประทานพระเยซูคริสตใหมาเปนผูชวยทานใหรอดจากความผิดบาป พระองคเปนผูที่สามารถชวยให
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ทานเผชิญกับสิ่งตาง ๆ ในวันพรุงนี้ และพระองคปรารถนาที่จะใหทานไดอยูใ นแผนดินสวรรคกับ
พระองคตลอดไป
ถาทานปรารถนาที่จะหันกลับมาหาพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... “ขาแต
พระเจา... ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูประทานชีวติ ใหแกขาพระองคแตขาพระองค
กลับปฏิเสธพระองคและไดทําความผิดบาปมากมายขอพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษ
ความผิดบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขนแลว ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคและขอทรงชวยใหขา
พระองคมีกําลังที่จะเผชิญกับวันพรุงนี้ตอไปอธิษฐานทูลขอใหพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหมนั่ ใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษบาป
ใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถที่จะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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