โอกาสรอด ... 30%
คําพยานชีวิตของ วรรณา ชานวิทิตกุล
“ใชแลว คุณเปนเนื้อรายที่เรียกกันวา มะเร็ง นั่นแหละ หมอเห็นคุณไมตกใจไมกลัวก็เลยบอก”
“คุณหมอคะ ดิฉันเปนคริสเตียน เชื่อพึ่งในพระเจา สําหรับเราคริสเตียน มีชวี ิตอยูท ุกวันก็มี
ความหมาย ตายไปแลวยิ่งดีใหญ ไดไปอยูกบั พระเจา”

กอนหนานั้นหลายเดือน
ดิฉันรูสึกหูอื้อ บางครั้งเปนหวัด ตอมามีอาการแปลก ๆ ที่หู จึงไปโรงพยาบาลและพบวาเกิด
จากหูชนั้ กลางอักเสบเพราะมีเนื้องอกที่โพรงหลังจมูก ผลการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจสองครั้งไมพบเชื้อ
มะเร็ง แพทยคิดวาเปนวัณโรคหลังจากรับการรักษาแตยงั ไมเห็นผล ประกอบกับมีอาการอื่นคือ ปวดหัว
อยางรุนแรงซึง่ จะหายก็ตอเมื่อมีเลือดออกมาทางจมูก เวลานอนก็กระสับกระสาย ดิฉนั ยายจาก
โรงพยาบาลเอกชนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐฯ ผลการตรวจครั้งที่สามนี้ก็พบเชื้อมะเร็ง และ
จัดอยูใ นระยะที่สาม คือมะเร็งแพรลามจากโพรงหลังจมูกมายังตอน้ําเหลืองที่ขากรรไกรขางซายแลว
อาจารยแพทยซึ่งควบคุมการรักษามะเร็งใหดิฉันบอกนักศึกษาวา
“ผูปวยเปนมะเร็งที่โพรงหลังจมูกชั้นที่สามโอกาสอยูรอดเกิน 5 ปมี 30% หากมะเร็งแพรไปที่
ตับก็จะเสียชีวติ ภายในไมกี่เดือน หากไปทีส่ มอง ก็ยากจะมีชีวิตอยูเกิน 1 ป”
ดิฉันไดรับความรูสึกอีกอยางคือ ผูปวยโรคมะเร็งที่อายุมาก เชื้อมะเร็งจะแพรกระจายชา แตมัก
เสียชีวิตเพราะทนการรักษาไมไหว สวนผูป วยที่อายุนอย ทนการรักษาได แตมักเสียชีวิต เพราะมะเร็ง
แพรลามไปรวดเร็วสูอวัยวะสําคัญ ๆ โดยเร็ว
30% ถาเปนเปนคะแนนสอบ ก็ถือวาสอบตก แตที่ดิฉันมีจิตใจสงบรับฟงขาวรายนี้อยาง
ธรรมดา ๆ ก็เพราะดิฉันมีพระเจาเปนทีพ่ ึ่งมาตั้งแตเด็ก คุณยา คุณยาย คุณพอ คุณแม อาจารยที่
คริสตจักร สอนใหรูจกั อธิษฐานตอพระเจาทรงฤทธิ์ผูทรงชวยเราได พระเจาที่มองไมเห็นแตทรงฟงคํา
อธิษฐานของเรา ผูทรงเปยมดวยความรักพระกรุณาธิคุณเหลือลนแกผูทยี่ ําเกรงพระองค
ตั้งแตวนั ที่ตอนรับพระเยซูคริสตเปนองคพระผูชวยใหรอด ชีวิตของดิฉันมีความสุขมากเพราะ
ไดรับพระพรหลายอยางจากการเรียนรูจักพระเจาและพึง่ ในพระองคดฉิ ันสัมผัสไดวา พระเจาทรงพระ
ชนมอยู ประจักษในฤทธานุภาพ พระปรีชาสามารถ และน้ําพระทัยประเสริฐเลิศของพระเจาจากความ
มหัศจรรยล้ําลึก นาทึ่งตะลึงของระบอบจักรวาล วัฏจักรตาง ๆ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ
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ในทองฟา บนผืนแผนดิน ในหวงมหาสมุทรและใตธรณี สิ่งเหลานีท้ ําใหเราสัมผัสถึงพระเจาองคพระ
ผูสราง ผูประทานชีวิตแกทกุ ชีวิต ดิฉันสัมผัสถึงพระกรุณาธิคุณและความประเสริฐเสิศของพระองคจาก
ประสบการณตาง ๆ ในชีวิตของตัวเองและชีวิตของพี่นองคริสเตียน เราทั้งหลายที่เชื่อฟงในพระองค
ลวนไดรับพระพรเหลือลน ทั้งพระพรฝายรางกายและฝายจิตวิญญาณ
หลายครั้งในชีวิตคริสเตียน ดิฉันตองหลั่งน้ําตาเพราะสํานึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคณ
ุ เปนลน
พนของพระองคซึ่งเราไมคูควรแตขาดเสียไมได เราเปนคนบาปชีวิตมีมลทิน ไมอาจเขาเฝาพระเจาผูทรง
ยิ่งใหญ บริสุทธิ์สูงสง แตพระเจาผูทรงเปยมดวยความรัก กรุณา และพระคุณ ทรงใหพระเยซูคริสตมา
บังเกิดเปนมนุษย พระองคผูปราศจากบาป ตองสิ้นพระชนมเยีย่ งคนบาปเพื่อรับโทษแทนเรา พระโลหิต
ที่ทรงสละสิ้นบนกางเขนคือคาไถบาปของมวลมนุษย พระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากความตาย
แสดงวาพระเจาทรงรักเครื่องบูชาไถโทษแทนนี้แลว (ดู โรม 3:23,24) ตอแตนี้ไปเรารอดพนจากบาป
จากโทษทัณฑกของบาป “ในพระเยซูนั้นเราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือไดรบั การ
อภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค” (เอเฟซัส 1:7) เรารับชีวิตใหม ชีวิตสามารถ
เขาเฝาพระเจาอยางใกลชิด ชีวิตที่เปยมดวยพระพรเหลือลน
ทุกสิ่งที่พระเจาตรัสไวในพระคัมภีรเปนจริง ในยามที่ชวี ติ ราบรื่น ดิฉันปติยินดีในพระพรของ
พระเจาในยามทุกข ตองเผชิญมรสุมของชีวิต ดิฉนั มีสันติสุขเพราะมีพระเจาเปนศิลา เปนปราการใหพัก
พิงหลายครั้งพระเจาประทานสิ่งที่เราคิดไมถึงยังไมทันทูลขอพระเจาทรงฤทธิ์สามารถพลิกผัน
สถานการณเลวรายใหกลับกลายเปนคุณประโยชนแกเรา ยกตัวอยางโยเซฟพูดกับพี่ ๆ ที่มาขอโทษวา
“พวกทานคิดรายตอเราก็จริงแตฝายพระเจาทรงดําริใหเกิดผลดีอยางที่บงั เกิดขึ้นนี้แลวคือชวยชีวิตคน
เปนอันมาก” (ปฐมกาล 50:20) สมดังพระสัญญาของพระเจาในพระคัมภีร โรม 8:28 “เรารูวาพระเจา
ทรงชวยคนทีร่ ักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง....” ดิฉันอดคิดเสมอ ๆ ไมไดวา
“แมมีสักพันชีวิต ก็ไมเพียงพอที่จะเทิดทูนสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเจาสําหรับพระ
กรุณาธิคุณและน้ําพระทัยประเสริฐเลิศที่ทรงมีตอฉันในชีวิตนี้ชวี ิตเดียว จึงไมแปลกที่เมื่อเราจากโลกนี้
ไป เราจะไปอยูกับพระองคในสวรรค ที่ซึ่งเราจะไดรวมกับทูตสวรรค วิสุทธิชนทั้งปวง และคนนับไม
ถวนซึ่งรอดแลวในพระเยซูคริสต พรอมใจกันสรรเสริญนมัสการพระองคตลอดนิรันดรกาล”
ดิฉันไมรูวาตัวเองจะตายดวยโรคมะเร็งหรือไม ไมรูแมกระทั่งวาวินาทีขางหนาจะเกิดอะไรขึ้น
แตดิฉันรอดแลวรอดจากบาปและความตาย เพราะดิฉนั มีพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจา เปนพระ
ผูชวยใหรอด...
รอดอยูในหัตถพระเยซู
ทรงยอมละพระบิดามาในโลก
ขารอดพนจากอบาย
ยอมทุกขโศกฏอับยศอดทนฝน
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อยูในพระทรวงพระเยซู
ใจขาหยุดพักสบาย
ทรงเปนที่พึ่งใหขารอด
และวายพระชนมเพื่อขา
เปนเหมือนศิลาอันถาวร
ขาไวใจทุกเวลา
รอดอยูในพระหัตถพระเยซู
ใจขาหยุดพักหมดหวง
ที่นั่นรมเย็นดวยความรัก
รอดอยูภายในพระทรวง อาเมน
(จากเพลง “รอดอยูในหัตถพระเยซู”)
ขอถวายสรรเสริญพระทรงฤทธิ์
องคพระคริสตจอมหลาฟาสรรค
ผูอยูเคียงพระบิดามานิรันดร
ทรงสรางสรรคสรรพสิ่งทั่วโลกา
ดวยดําริล้ําเลิศประเสริฐสุด
เพื่อนมนุษยทที่ รงรักหวงหนักหนา
จะสําแดงฤทธิเ์ ดชรักเมตตา
ใหโลกหลารูจกั องคพระทรงธรรม
แตมนุษยหลงผิดคิดกบฏ
ละเมิดกฏพระเจาสั่งพลั้งถลํา
เพราะหลงทางเยอหยิ่งทิ้งพระคํา
มารชัยนําเราสูหวงบวงความตาย
ดํารัสสั่งพระทรงฤทธิ์มีสิทธิ์ขาด
ความพินาศสืบทอดสูผูสืบสาย

ความเจ็บปวดชอบช้ําทรงกล้ํากลืน
เพราะทางอื่นชวยโลกไดนนั้ ไมมี
พระโลหิตแตละหยดแตละหยาด
มีอํานาจลบบาปรายมารพายหนี
พระชนมชีพชดใชและชีวี
ชําระหนี้คําสาปบาปนํามา
พระเจาทรงอภัยใหในพระคริสต
พระโลหิตคือคาไถพันโทษา
โดยความรักโดยดําริพระบิดา
ทรงเมตตาชีวติ ใหมใหแกเรา
ตอแตนี้ไมมแี ลวหนี้บาป
สารภาพหมดโทษความโฉดเขลา
ละทิ้งบาปทิ้งชั่วเลิกมัวเมา
และรับเอาชีวติ ใหมในพระองค
เปนชีวิตแหงพระพรสันติสุข
ชนะทุกขโดยความจริงทิ้งความหลง
ทั้งคําพูดการกระทําเจตนจํานง
เชื่อมั่นคงในพระคําดําเนินตาม
แตนี้ไปจะไมพรากจากพระคริสต
ผูทรงฤทธิ์เดชานาเกรงขาม
ผูทรงรักเกินใครใหนิยาม
ทรงพระนามเยซูคริสตพิชิตมาร
เรารวมจิตรวมใจไปประกาศ
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ทุกชีวิตสุดทางตองวางวาย
และสุดทายรับโทษทัณฑนริ ันดร

ใหทุกชาติรว มปรีดิ์เปรมเกษมศานต
พรอมใจกันนอบกราบนมัสการ
และขับขานถวายเกียรติจอมราชัน

แตดว ยรักล้ําเลิศประเสริฐสุด
องคพระบุตรหวงใยคิดไถถอน
รับโทษแทนเพื่อชวยพนมวยมรณ
และวิงวอนพระเจารับเรากลับคืน
วรรณา ชานวิทิตกุล ประพันธ

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 47 ฉบับที่ 250 พฤษภาคม – มิถุนายน
1996, หนา 3-5.
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