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แสงแห่งความหวงัส าหรับผู้ป่วย 

ก่อนอ่ืน ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะขอแนะน าใหท้่านผูอ่้าน รู้จกักบัหญิงสาวผูห้น่ึง ซ่ึงตอ้งทนทุกข์
ทรมานเน่ืองจากโรคเร้ือน ไม่วา่ท่านจะเป็นผูท่ี้ตกอยูใ่นความทุกขท์รมานดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ หรือเป็น    
ผูท่ี้มีพลานามยัอนัสมบูรณ์ก็ตาม ควรอยา่งยิง่ท่ีจะอ่านเร่ืองราวอนัเป็นบนัทึกของสาวผูน้ี้ 

“ตลอดเวลาสิบปี ท่ีดิฉนัตอ้งอยูใ่นนิคมของผูป่้วยโรคเร้ือน ดิฉนัไม่มีความสุขเลย มนัช่างเป็น
ช่วงระยะเวลาท่ีดิฉนัตอ้งฝืนทนกบัความรู้สึกอนัเจบ็ปวดรวดร้าว จนแทบจะทนสู้ชีวติต่อไปไม่ไหว 
ดิฉนัถึงกบัเรียกช่วงเวลานั้นวา่ “วนัคืนแห่งความระทม” ดิฉนัเฝ้าแต่ร้องห่มร้องไห ้ ร้องจนไม่สามารถ
ร้องต่อไปไดอี้ก ดิฉนัตอ้งสู้พยายามฝืนจิตใจ เพื่อใหลื้ม ลืมความอาภพัอปัภาคยน์ั้นเสีย แต่ก็ดูเหมือนไม่
สู้จะเป็นประโยชน์นกั เพราะไม่มีส่ิงใดช่วยช่ืนชูและปลอบประโลมใจของดิฉนั ผูซ่ึ้งเคราะห์ร้าย
กลายเป็นคนท่ีมีโรคอนัน่าเกียจของสังคม ซ่ึงระยะนั้นไม่มีทาง ท่ีจะเยยีวยารักษาใหห้ายขาดไดเ้ลย 
มารดาของดิฉนัไดม้าเยีย่มเยยีนดิฉนัอยูเ่สมอ อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังและทุกคร้ังท่ีท่านมาหาดิฉนั ดิฉนั
มกัจะซบหนา้ลงท่ีจะตรงอกของท่าน และร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนเกลือกกล้ิงไปมา เป็นท่ีรบกวนความรู้สึก
ของท่านไม่นอ้ย ดิฉนัพยายามออ้นวอนขอใหท้่านฆ่าตวัตายพร้อมกบัดิฉนั ถอ้ยค าซ่ึงเตม็ไปดว้ยความ
ทอ้ถอยต่อชีวติน้ี ท าใหท้่านตอ้งพลอยร้องไหไ้ปดว้ย ดิฉนัปรารภใหท้่านฟังวา่หากดิฉนัไม่เกิดมา
เสียเลยก็ยงัจะดีกวา่ท่ีจะตอ้งเป็นโรคร้ายเช่นน้ี ดิฉนัพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะก าจดัความทุกขโ์ศกใหเ้หือด
หายไปจากจิตใจของดิฉนั แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ มารดาของดิฉนัพยายามปลอบโยนใหดิ้ฉนัสงบใจ ท่าน
เช็ดน ้าตาใหดิ้ฉนัดว้ยความรักความเอน็ดู เท่าท่ีมารดาจะพึงมีต่อบุตรโดยไม่เส่ือมคลาย และมิไดนึ้ก
รังเกียจวา่ดิฉนัจะเป็นคนมีโรคร้ายติดตวัแมแ้ต่นอ้ย ความรักความเมตตาท่ีมารดามีต่อดิฉนั เป็นโอสถ
วเิศษ ในการบ ารุงรักษาจิตใจของดิฉนั เพียงขนานเดียวท่ีดิฉนัมีอยูใ่นเวลานั้น 

“แต่ช่างน่าปล้ืมปีติยิง่นกั ท่ีในเวลาต่อมา ชีวติของดิฉนัไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิง 
แทนท่ีมารดาของดิฉนัจะเป็นผูค้อยปลอบโยนดิฉนัเหมือนก่อน บดัน้ีดิฉนักลบักลายเป็นผูป้ลอบโยน
และใหก้ าลงัใจมารดาของดิฉนั ซ่ึงยงัคงมาเยีย่มดิฉนัเป็นคร้ังเป็นคราว เราสองแม่ลูกไดใ้ชเ้วลาอนัแสน
จะน่าช่ืนชมน้ีอยูด่ว้ยกนั ทุกคร้ังท่ีดิฉนัเห็นมารดา ดิฉนัมกัจะพดูกบัท่านวา่ “คุณแม่ขา การท่ีลูกสงบ
ระงบัใจไดเ้ช่นน้ี มิใช่วา่ ลูกเลิกเศร้าโศกเสียใจ หรือฝืนยิม้เพื่อใหคุ้ณแม่สบายใจ หากแต่เด๋ียวน้ีลูกไดรั้บ
ความหวงั ความปีติยนิดีอนัยิ่งใหญ่ มาชดเชยความเคราะห์ร้ายทั้งหลาย และเป็นความช่ืนชมยนิดีใหญ่
ยิง่เกินกวา่ท่ีคุณแม่ใหแ้ก่ลูกเสียอีก คุณแม่ไม่แปลกใจดอกหรือค่ะ? คุณแม่อาจคิดวา่ลูกพดูเหลวไหลก็
ได ้  ลูกจะมีความหวงัไดอ้ยา่งไร ในเม่ือตอ้งทนทุกขเ์วทนากบัโรคร้ายเช่นน้ี แต่แทจ้ริงแลว้ ลูกได้
คน้พบโลกอนัมหศัจรรย ์ และเตม็ไปดว้ยความปีติยนิดีเหลือท่ีจะกล่าว คุณแม่อาจคิดวา่ลูกพดูเหลวไหล 
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แต่ลูกขอยนืยนัวา่ แมลู้กจะตอ้งตกอยูใ่นสภาวะอนัระทมขมข่ืน เพราะโรคร้ายเช่นน้ีก็ใช่วา่เป็นมูลเหตุ 
ใหลู้กกล่าววาจาอนัไร้สาระต่อคุณแม่ผูมี้พระคุณเพราะโรคร้ายน้ีเอง ลูกจึงไดท้ราบวา่องคพ์ระเยซู
คริสตเ์จา้ทรงรักลูกเป็นท่ีสุด เพราะฉะนั้นลูกจึงเตม็ไปดว้ยความสุขอนัล ้าค่า ซ่ึงลูกไม่ควรจะไดรั้บ
เช่นนั้นเลย เม่ือก่อนลูกไม่เคยรู้เลยวา่จะมีความปีติยนิดี ความสงบสุขและความอ่ิมเอมใจเช่นน้ีในโลก 
บดัน้ีลูกรู้และไดรั้บแลว้ และสามารถหนุนใจใหผู้อ่ื้น ซ่ึงไม่เคยรู้ถึงความสุขน้ี ใหไ้ดรั้บความสุขน้ี
เช่นเดียวกบัลูก” 

“ความเช่ือของดิฉนัอ่อนแอมาก และส าหรับตวัดิฉนัเอง ดิฉนัไม่สามารถท าส่ิงใด ๆ เพื่อ     
พระเจา้ไดเ้ลย แต่ดิฉนัก็มีความเช่ือในพระเยซูอยา่งมัน่คง และปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะอยูก่บัพระองค ์
บดัน้ีดิฉนัมีความสุขความยนิดี ในดวงจิตและกระแสแห่งวญิญาณ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดพรากเอาไปจากดิฉนัได้
เลย ดิฉนัไม่สามารถสรรหาถอ้ยค าใด ๆ มาพรรณนาถึงความสุขซ่ึงเตม็เป่ียมอยูใ่นดวงจิตของดิฉนัได้
ส าหรับความคิดเห็นของชาวโลก ดิฉนัเป็นเพียงมนุษยค์นหน่ึงท่ีถูกตดัขาดจากสังคม แต่โดยสภาพอนั
แทจ้ริงแลว้ ดิฉนัไดก้า้วเขา้ไปในวถีิทางท่ีถูกตอ้งแลว้ วถีิทางท่ีเปิดแก่ปวงชนทุกคนผูพ้ร้อมท่ีจะเขา้ไป 
พระเจา้ไดท้รงน าดิฉนัใหไ้ดรั้บชีวติแห่งความมีชยั” 

อะไรเป็นมูลเหตุท าใหชี้วติของหญิงสาวกผูน้ี้ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยสาปแช่งโรคร้าย ท่ีคุกคามเธออยู่
และหมดอาลยัตายอยากในชีวติ ใหเ้ปล่ียนแปลงไป อยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือเช่นน้ี นายแพทย ์ ฮาโตริ 
ไดใ้หอ้รรถธิบายไวด้งัน้ี 
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มุมกลบัของความอ่อนแอ 

ค าน าขา้งบนน้ีเป็นจดหมายแนะน า ซ่ึงจะแนะน าใหท้่านไดรู้้จกักบัองคพ์ระเยซูคริสตเจา้          
ผูป้ลอบประโลมใจผูย้ิง่ใหญ่ไม่มีใครเสมอเหมือน แมบ้ดัน้ีผูป้ลอบประโลมใจท่ีกล่าวถึงน้ี ก็ยงัก าลงัยนื
ขา้ง ๆ เตียงนอนของท่าน หากท่านเหลือบตามองพระองคด์ว้ยความเช่ือ ท่านก็จะพบวา่ พระองค์
ประทบัอยูเ่คียงขา้งท่านอยู ่ตลอดเวลาพระองคคื์อพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพ กล่าวกนัวา่ “มนุษยจ์ะหนัมา
หาพระเจา้ ก็ต่อเม่ือเขาตกอยูใ่นความล าบากยากเขญ็เท่านั้น” ขา้พเจา้คิดวา่บางที ตลอดเวลาท่ีท่าน
เจบ็ป่วยอยูน้ี่ ท่านก็คงไดท้ดลองขอความช่วยเหลือจากบรรดาเทพเจา้ หรือผูท่ี้ท่านคิดวา่มีอิทธิฤทธ์ิของ
ศาสนาทั้งหลายมาแลว้แต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือท่านได ้จนกระทัง่ทอ้แทห้มดความเช่ือถือไปในท่ีสุด และ
คิดวา่ แทจ้ริงไม่มีเทพเจา้ใด ๆ อยูใ่นโลกหรือจกัรวาลน้ีเลยหรือคิดวา่มีเทพเจา้อยูม่ากมายหลายหม่ืน
แสน แต่ก็ไม่มีเทพเจา้องคไ์หนมีฤทธ์ิอ านาจอยา่งแทจ้ริง เทพเจา้เหล่านั้นตอ้งการแต่เพียงเคร่ืองเซ่น
สรวงสังเวยเท่านั้น มิไดส้ร้างสรรคผ์ลประโยชน์อนัใดให้แก่ท่าน จนก่อใหเ้กิดความเคยชินต่อการท่ีจะ
กล่าววา่ “พระเจา้ไม่มี” หรือ “ไม่มีพระเจา้” 

แต่พระเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ก าลงัแนะน าใหแ้ก่ท่านอยู ่ ณ บดัน้ี มิใช่เป็นเพียง เทวะ หรือ สมมุติเทพ 
ซ่ึงมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น แมว้า่ท่านจะไม่สามารถมองเห็นพระองคด์ว้ยสายตาของท่านก็ตาม แต่พระเจา้
ก็ทรงมีอยู ่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ตลอดนิรันดร์กาล พระองคท์รงเป็นผูส้ร้างสรรค ์
แผน่ดินโลก และมนุษยทุ์กชนชาติ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพ ผูซ่ึ้งสามารถปิดม่าน
ประวติัศาสตร์แห่งจกัรวาล ตลอดทั้งชีวิตของเราไดใ้นทุกเวลานาที ตามพระประสงคข์องพระองค ์
แมแ้ต่บดัน้ีพระเจา้องคน้ี์ทรงรักท่านมาก ทรงพร้อมท่ีจะปลอบประโลมท่าน และทรงท าใหท้่าน
สามารถยนืหยดัต่อสู้ชีวิตไดอ้ยา่งภาคภูมิ 

ท่านอาจถามวา่ “เหตุไฉนขา้พเจา้จึงไม่สามารถมองเห็นพระเจา้ได ้ ดว้ยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณ
ของขา้พเจา้เล่า หากวา่พระองคป์ระทบัอยูเ่คียงขา้งกบัขา้พเจา้ตลอดเวลา ก็ไฉนพระองคจึ์งไม่บ าบดั
ความป่วยไขข้องขา้พเจา้ให้หายไปเล่า?” 
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เหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า? 

พระเจา้ทรงมีพระกายทิพย ์ หรือนยัหน่ึงทรงมีสภาพเป็นวญิญาณ ดงันั้น การท่ีเราไม่สามารถ
มองเห็นพระเจา้ดว้ยสายตาฝ่ายเน้ือหนงัของเรา จึงไม่ใช่ปัญหาท่ีส าคญัอะไรเลย เม่ือเรามองเห็นความ
รักและความกลวัของมนุษย ์ ดว้ยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณของเราไดฉ้นัใด เราก็ควรจะเห็นพระเจา้ดว้ย
สายตาฝ่ายจิตวญิญาณของเราฉนันั้น ส าหรับปัญหาท่ีวา่ เหตุใดเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจา้ดว้ย
สายตาฝ่ายจิตวญิญาณของเรานั้น ขอตอบวา่เป็นเพราะมนุษย ์ มิไดมี้ความปรารถนาท่ีจะเห็นพระองค์
อยา่งแทจ้ริง ท่านอคัรสาวกเปาโลผูป้ระกาศพระวจนะของพระเจา้ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ มี
โรคอยา่งหน่ึงท่ีไม่ปรากฏอาการอยา่งแน่ชดั ท่านไดทู้ลขอใหพ้ระเจา้ช่วยบ าบดัโรคน้ีใหถึ้งสามคร้ังสาม
คราว แต่พระเจา้กลบัตรัสตอบวา่ “ความกรุณาของเรามีพอส าหรับเจ้าแล้ว เพราะโดยความอ่อนแอของ
เจ้า เดชของเราจึงปรากฏมีฤทธ์ิขึน้เตม็ขนาด” 

พระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้มีเพียงพอส าหรับมนุษยทุ์กคน แต่ผูท่ี้มุ่งแสวงหาพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริงเท่านั้น จึงจะสามารถเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ พระเจา้ไม่ทรงสามารถส าแดง
พระคุณของพระองค ์แก่บรรดาผูท่ี้ด้ือดา้น และคิดทะนงตนวา่ “ฉนัไม่จ  าเป็น ฉนัไม่ตอ้งการพระเจา้ คน
อยา่งฉนัไม่จ  าตอ้งรับความช่วยเหลือ และความรอดจากพระเจา้” อคัรสาวกเปาโลไดต้ระหนกัถึงความ
ผดิพลาดของท่านเอง จึงพยายามท าใจใหก้ลา้หาญและกล่าววา่ “ขา้พเจา้จึงภูมิใจในความอ่อนแอของ
ขา้พเจา้ เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดอ้ยูใ่นขา้พเจา้.....ดว้ยวา่ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้จึง
แขง็แรงมากเม่ือนั้น” ถา้ท่านตระหนกัในความอ่อนแอของท่าน และกล่าวดว้ยความจริงใจของท่านวา่ 
“ขา้พเจา้ตอ้งการพระเจา้ และขา้พเจา้ตอ้งการความรอด การปลอบโยน สันติสุข และการอภยัโทษจาก
พระเจา้” แลว้ ท่านก็จะสามารถมองเห็นพระองค ์ ถา้ท่านยอมถ่อมตนเป็นคนอ่อนแอ ไม่หลงทะนงใน
ความสามารถของตนเอง และมุ่งแสวงหาพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงแลว้ เตียงท่ีท่านนอนซม เพราะ
ความป่วยไขน้ั้น ก็จะกลายเป็นสถานท่ีฝึกฝน ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในชีวติของท่าน เป็นท่ีซ่ึงท า
ใหท้่านไดรั้บพระพร อนัใหญ่หลวง 
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จงตระหนักถึงความอ่อนแอในทุกด้านของท่าน 

ในทนัทีท่ีท่านยอมรับในความอ่อนแอ ทุก ๆ ดา้นของท่าน ท่านก็จะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจาก   
พระเจา้ พระองคท์รงมีความปรารถนาท่ีจะอวยพระพรใหแ้ก่ท่าน ปลอบโยนท่าน และพระราชทาน
พละก าลงัใหแ้ก่ท่าน แต่การท่ีพระเจา้จะทรงอวยพระพรใหแ้ก่ท่านไดส้มพระประสงค ์ ท่านก็จะตอ้ง
ยอมรับในความอ่อนแอของท่านเสียก่อนไม่วา่ท่านจะเป็นคนแขง็แรงหรือนอนป่วยอยูอ่ยา่งส้ินหวงั ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองไดด้ว้ยประการใด ๆ ก็ตาม 

ประการแรก ท่านจะตอ้งยอมรับในความอ่อนแออนัเป็นลกัษณะเฉพาะตนของท่าน นกัเขียนซ่ึง
มีช่ือเสียงยิง่คนหน่ึงกล่าววา่ “จิตใจของมนุษย์ปุถชุนเศร้าหมองเม่ือท่านท าร้ายมนั” มิตรสหายบิดา 
มารดา พี่นอ้งชายหญิง ตลอดจนทรัพยส์มบติัทั้งปวง ฯลฯ ไม่อาจเป็นท่ีพึ่งพิงของเราไดต้ลอดไป ท่าน
ไม่สามารถพึ่งพิงตนเอง โดยปราศจากพระเจา้ไดเ้ลย มนุษยจ์ะหลงหายตลอดไปชัว่นิจนิรันดร์เป็นดุจ
ลูกแกะท่ีพลดัฝงู หรือลูกก าพร้าท่ีไม่มีผูเ้ล้ียงดู ฉะนั้นจงอยา่หลอกลวงตนเอง อยา่เยอ่หยิง่จองหอง แต่
จงร้องต่อพระองคว์า่ “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้รู้สึกโดดเด่ียว ขาดท่ีพึ่ง เป็นคนบาปท่ีหลงหาย”              
ดร.วลิเบอร์ สมิธ กล่าววา่ “วถีีทางแห่งพระพรส าหรับมนุษยน์ั้น จะหาไดจ้ากการท่ียอมเป็นคนโดดเด่ียว
ในสายตาพระเนตรของพระเจา้” 

ประการทีส่อง ท่านจะตอ้งยอมรับในความอ่อนแอของท่าน เม่ือเผชิญกบัความตาย ไม่มีใคร
หลีกเล่ียง หนีความตายไดพ้น้ เราไม่มีอ านาจใด ๆ ท่ีจะต่อรองกบัความตายไดเ้ลย บางท่านอาจจะคิดวา่
ไม่น่าจะพดูเร่ืองเศร้า ๆ เช่นน้ีกบัผูป่้วยเลย แต่ขา้พเจา้ในฐานะท่ีเป็นแพทย ์ มีหนา้ท่ีรักษาชีวติคนไข ้
ขา้พเจา้ใคร่จะกล่าวถอ้ยค าเช่นน้ี คร้ังหน่ึงกษตัริยอ์งคห์น่ึงเคยตรัสวา่ “ระหวา่งขา้พเจา้กบัความตาย มี
แต่กา้วเดียวเท่านั้น” มนุษยทุ์กคน ไม่วา่จะเป็นคนป่วยหรือไม่ ต่างก็ก าลงัเผชิญกบัความตาย จงอยา่
พึ่งพิงทรัพยส์มบติัฐานะทางสังคมหรือพละก าลงัของท่าน และมองขา้มความจริงวา่ดว้ยความตายน้ีเสีย 
หรือนยัหน่ึง อยา่สร้างจินตนาการใหเ้ลิศลอยนกัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งจะจบส้ินลงเพียงแค่ความตาย 

วญิญาณของเรายงัคงอยูเ่ป็นอมตะ ท่านจะตอ้งไม่ลืมวา่ เม่ือหลุดพน้ จากความทุกขท์รมานท่ี
ท่านจะตอ้งเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัน้ีแลว้ ท่านจะตอ้งไปสู่พิภพภูมิอมตะ ฉะนั้นภายหลงัจากท่ีท่านยอมรับ
ในความอ่อนแอ ซ่ึงจะตอ้งเผชิญกบัความตายแลว้ ท่านจะตอ้งมองไกลออกไปถึงสภาพอนันิรันดร์ซ่ึง
อยูเ่บ้ืองหลงัความตายออกไปอีก พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ รูปธรรมท้ังหลายท่ีปรากฏแก่ตาของเรา
ท้ังหลายล้วนแต่เป็นของไม่เท่ียง ส่วนส่ิงท่ีไม่ปรากฏแก่ตาน้ัน เป็นของเท่ียงแท้และเป็นอยู่นิรันดร์ จง
ตรองดูใหดี้เถิดวา่ ระหวา่งท่ีท่านนอนป่วยอยูก่บัเตียงนั้น เป็นโอกาสอนัดีท่ีท่านจะไดล้ะสายตาจาก
ส่ิงของท่ีไม่เท่ียงเหล่านั้น และมองดูส่ิงอนันิรันดร์ซ่ึงอยูถ่ดัจากความตายออกไปอีก ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะ
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ขอใหท้่านแสวงหาส่ิงของอนันิรันดร์น้ี เช่นแสวงหาชีวิตท่ีแทจ้ริงเป็นตน้ ชีวตินิรันดร์น้ี เราจะพบไดใ้น
องคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นเหตใุห้คนท้ังปวงเป็นขึน้และให้มี
ชีวิต ทุก ๆ คนท่ีวางใจในเราแม้ว่าเขาตายแล้ว กจ็ะยงัมีชีวิตอีก” 

ประการทีส่าม ท่านจะตอ้งยอมรับถึงความอ่อนแอของท่าน ในการท่ีตกอยูใ่นปลกัตมของ
ความผดิบาป และท่านตอ้งพร้อมท่ีจะสารภาพความผดิของท่านต่อพระเจา้ พระเจา้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความปิติยนิดีทั้งปวง ผูท่ี้ไม่ยอมด าเนินชีวติในแสงสวา่งของพระเจา้ ผูน้ั้นยอ่มตกอยูใ่นอ านาจของ
ความผดิบาป ดวงจิตวญิญาณใดท่ีกระท าบาป ดวงจิตนั้นไม่มีความช่ืนชมยนิดี มีความสุข หรือฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้เลย แต่จะเตม็ไปดว้ยความหวาดหวัน่พร่ันพรึงแต่ดวงจิตท่ีรู้ซ่ึงถึงการอภยัโทษใน
ความผดิบาปของพระเจา้ ดวงจิตนั้นยอ่มเตม็ไปดว้ยความยนิดี พระเยซูทรงเป็นผูย้กโทษความผดิบาป
ใหแ้ก่เรา และช่วยเราใหไ้ดรั้บความรอด ในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ มีตวัอยา่งเป็นจ านวนมาก จน
ไม่อาจประมาณได ้ ผูท่ี้ยอมรับวา่ตนเป็นคนผิดบาปและยอมสารภาพความผดิบาปของเขาต่อพระเจา้ 
ยอ่มไดรั้บชีวิตใหม่และความรอดจากพระเยซูคริสต ์

พระคริสต ์ คือแสงสวา่งท่ีส่องมาจากพระเจา้ แสงสวา่งของพระองค ์ เปรียบไดก้บัดวงอาทิตย ์
ฉะนั้นพระองคจึ์งทรงสามารถขบัไล่ความมืดมนแห่งความผดิบาปใหส้ิ้นหมดไป พระองคไ์ดท้รงรับ
การลงโทษทณัฑ ์ เพื่อปลดเปล้ืองท่านใหพ้น้จากความผิดบาป และไดท้รงตายแทนท่านบนไมก้างเขน
โดยสมบูรณ์แลว้ ฉะนั้นท่านจึงไดรั้บการอภยัโทษจากพระเจา้ และเป็นผูท่ี้พระองคท์รงรัก พระเจา้ – 
พระคริสต ์ทรงประสงคท่ี์จะช่วยเหลือท่านไดรั้บความรอด และมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง สามารถ
ลุกข้ึนเดินเหินไปมาได ้

บดัน้ีแสงสวา่งจากไมก้างเขน ไดส่้องเขา้มาสู่จิตใจของท่านแลว้ หากท่านเปิดประตูจิตใจของ
ท่านแสงสวา่งนั้นก็จะขบัไล่ความมืดมนของความผดิบาปทั้งหลายออกไป ลองคิดดูเถิดวา่ ถา้หากท่านมี
เพียงไมก้วาดหรือผา้ข้ีร้ิวผนืเดียว ท่านจะสามารถขบัไล่ความมืดออกจากห้องอนัมืดมนไดอ้ยา่งไร? 
แน่นอนท่านไม่สามารถท่ีจะกระท าดงันั้นไดแ้ต่ถา้ท่านเปิดประตู ปล่อยใหแ้สงสวา่งส่องเขา้มาตาม
ประตูหนา้ต่างความมืดก็จะสูญหายไปทนัที การยอมรับความจริงวา่ท่านเป็นคนบาปหมายถึงการเปิด
ประตูจิตใจของท่านใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มากล่าวคือยอมสารภาพความผดิบาปของท่าน และเปิด
จิตใจ เพื่อแสวงหาความรอด “ถา้เราสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระองค ์พระองคผ์ูท้รงไวซ่ึ้งความ
ซ่ือสัตยแ์ละเท่ียงธรรมก็จะทรงอภยัโทษในความผดิบาปทั้งหมดของเรา และช าระเราใหพ้น้จากความ
อธรรมทั้งหลาย” “พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระองคไ์ดช้ าระเราให้บริสุทธ์ิ แจ่มใส
จากบาปทั้งปวงแลว้” 
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จงมองดูพระคริสต์ 

ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะขอร้องใหท้่านมองดูพระเยซูผูซ่ึ้งก าลงัประทบัอยูเ่คียงขา้งท่าน จงมองดู
พระองคด์ว้ยสายตาอนัอ่อนแอของท่าน แลว้ท่านก็จะเห็นพระเจา้ในรูปกายของพระเยซูคริสต ์ และใน
ร่มพระคุณแห่งไมก้างเขนของพระคริสต ์ พระเจา้ก็ทรงเปิดเผยใหท้่านเห็นถึงความรักอนัยิง่ใหญ่ท่ี
พระองคท์รงมีต่อท่าน สุดท่ีท่านจะปฏิเสธพระองคไ์ด ้ พระคริสตไ์ดท้รงแบกรับความผดิบาปทั้งปวง
ของเราไว ้โดยยอมตายเพื่อเรา พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนข้ึนมาอีกในวนัท่ีสาม นบัแต่ทรงส้ินพระชนมแ์ละใน
บดัน้ีพระองคก์็ยงัทรงด ารงพระชนมอ์ยู ่ พระคริสตพ์ระองคน้ี์แหละ คือพระผูช่้วยให้รอดของเรา และ
องคพ์ระผูช่้วยให้รอดของท่าน และโดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสตน้ี์เอง จึงท าใหเ้ราเห็นถึง
ฤทธานุภาพของพระเจา้ พระคริสตผ์ูซ่ึ้งด ารงพระชนมอ์ยู ่พระองคน่ี์แหละทรงเป็นมิตรแท ้ เป็นผูป้ลอบ
ประโลมใจ และเป็นฤทธ์ิอ านาจอนัถาวรของเรา ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะขอร้องใหท้่าน มีความเช่ือใน         
พระคริสต ์นบัแต่บดัน้ี เพื่อวา่ท่านจะไดเ้ป็นคนใหม่ ไดรั้บชีวตินิรันดร์ กา้วล่วงเขา้สู่ความสุขอนัแทจ้ริง 

ถอ้ยค าต่อไปน้ีเป็นขอ้ความท่ีคดัมาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์อนัเป็นพระวจนะของพระเจา้ ท่ี
ทรงมีต่อท่าน เพื่อใหท้่านทราบวา่ ท่านก็สามารถท่ีจะไดรั้บชีวตินิรันดร์เช่นเดียวกนั “เพราะว่าพระเจ้า
ทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนท่ีไว้วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้
พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์” ผูท่ี้ไม่ยอมรับพระเจา้ หรือไม่เช่ือฟังกระท าตามค าสั่งสอนของพระองค์
จะตอ้งพินาศชัว่นิรันดร์กาล “เม่ือพระเยซูเจ้าเสดจ็มาจากสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ผู้มี
ฤทธ์ิดังเปลวเพลิง และจะสนองโทษคนเหล่านั้นท่ีไม่เช่ือฟังพระเจ้าและไม่เช่ือฟังพระกิตติคุณของ   
พระเยซูเจ้าของเรา คนเหล่านั้นจะพินาศนิรันดร์ พ้นออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้า และจากรัศมีเดช
ของพระองค์” แต่พระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ ไดเ้สด็จมาเพื่อช่วยใหท้่านรอดจาก
สภาวะน้ี “เพราะว่าพระองค์ได้มาเพ่ือจะแสวงหาและช่วยผู้ ท่ีหลงหายไปให้รอด” ฉะนั้นท่านจึงจ าตอ้ง
เช่ือฟังพระเยซูคริสตเจา้ และกลบัใจเสียใหม ่

พระคมัภีร์กล่าววา่ “ท่านท้ังหลาย จงกลับใจเสียใหม่.....” 
“ถ้าท่านท้ังหลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน” ไม่มีทางรอดอ่ืนใด นอกจากน้ี

อีกแลว้ “พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มา
ทางเรา” ขอ้พระธรรมขอ้น้ี แสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูคริสตผ์ูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีทรงเป็นแสงสวา่งแห่ง
ความหวงัส าหรับคนป่วยไข ้ พระองคต์รัสวา่ “เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยากเราจะช่วยเหลือเขา และ
ให้เกียรติแก่เขา” 



 11 

การตดัสินใจของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้ส านึกตวัวา่เป็นคนบาป ขา้พเจา้เช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองค์

ไดส้ิ้นพระชนมแ์ละไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีกเพื่อขา้พเจา้ บดัน้ี ขา้พเจา้ขอรับพระองคไ์วเ้ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของขา้พเจา้ และขอมอบความไวว้างใจทุกอยา่งใหก้บัพระองค ์ 

ช่ือและนามสกุล....................................................................................... 
วนัท่ี........................................................................................................... 
ถา้ท่านอ่านหนงัสือ “แสงแห่งความหวงัส าหรับผู้ป่วย” จบแลว้ และไดเ้ซ็นช่ือ ซ่ึงแสดงวา่ท่าน

ยอมรับพระเยซูแลว้ โปรดฉีกส่วนล่างน้ีส่งไปยงั กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 28/2 ซอยประชาอุทิศ 
ถนนปฏิพทัธ์ กรุงเทพฯ 4 เพื่อวา่เราจะไดส่้งหนงัสืออีกเล่มหน่ึงใหท้่าน เพื่อท่านจะมีความเขา้มาก
ยิง่ข้ึน 

ช่ือและนามสกุล.......................................................บา้นเลขท่ี ................................................. 
ถนน..................................หมู่บา้น........................................ต  าบล............................................ 
อ าเภอ.........................................................................จงัหวดั..................................................... 


