
 1 
ท่ีพึ่งแหงชีวิต 



ที่พ่ึงแหงชีวิต 
เม่ือเรามองดูชีวิตของตัวเราเองในแตละวันแลว บางทีเราอาจจะพูดกับตัวเองวาชีวิตนั้นนา

อภิรมยจริง ๆ เพราะเราไดกนิ ไดดื่ม ไดใช ไดเท่ียวเตร และมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายมากมาย ซ่ึง
เบ้ืองหลังคําพูดนี้ก็มาจากการท่ีเรามีความรูสึกวาชีวิตของเรามีความสุขดี แตความเปนจริงแลว วันพรุงนี้
ของเราอาจจะไมเปนเหมือนกับวันนี้ของเราก็ได เพราะคนเราไมสามารถท่ีจะควบคมุสถานการณใดใด
ท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตไดเลย บางคนอาจจะประสบกับอุบัติเหตุท่ีรายแรง บางคนอาจจะพบกับการพลัด
พรากจากคนท่ีเขารัก บางคนอาจจะมีความเจ็บปวยท่ีรายแรงเกิดข้ึนในชีวิตของเขาหรือคนในครอบครัว 
ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปรียบเสมือนกับมรสุมตาง ๆ ท่ีพัดกระหน่ําเขามาในชีวติ ถาเราตองพบกับมรสุมเหลานี้เรา
จะเผชิญกับมันไดอยางไร? ใครจะเปนผูท่ีใหกําลังแกเราและชวยเราในการเผชิญกบัส่ิงตาง ๆ เหลานี้... 
และใครสามารถท่ีจะเปนท่ีพึ่งแหงชีวิตและเปนความหวังใหกับเราได? 

ตอไปนี้เปนคําพยานของคุณหมอทานหนึ่ง ท่ีทานไดมีประสบการณกับส่ิงเลวรายท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิต ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทานไมเคยคาดคิดมากอน แตทานไดฝากชีวิตไวกับบุคคลผูหนึ่ง จึงทําใหทานสามารถ
ท่ีจะเผชิญกับมรสุมท่ีเขามาในชีวิตของทานอยางมีกําลัง... บุคคลผูนั้นก็คือพระเยซูคริสต 

คําพยานของ คุณหมอศกึษา เทพอารยี 

ผมเกิดในครอบครัวท่ีเปนคริสเตียน แตในชวงแรก ๆ นั้นชีวิตผมก็ไมไดตางอะไรกบัคนท่ัวไป
นัก เพราะผมไมไดเครงครัดกับคําสอนท่ีไดเรียนรูมาเก่ียวกับศาสนาคริสตเลย หลังจากท่ีผมจบ
การศึกษามาแลวผมไดเปนทันตแพทย ซ่ึงเปนอาชีพท่ีสามารถสรางช่ือเสียงและเงินทองใหกับผมได
อยางมาก... เวลานั้นชีวิตของผมดูเหมือนวาจะไปไดสวยและก็มีความสุข แตนั่นก็เปนแคเพยีงสภาพ
ภายนอกเทานัน้ เพราะถาดถึูงสภาพจิตวญิญาณในตอนนั้นแลว กเ็ปรียบเหมือนกับคนตาบอดท่ีกําลัง
เดินไปเร่ือย ๆ โดยไมรูถึงอันตรายและความไมแนนอนของชีวิตท่ีรออยูเบ้ืองหนา จนกระท่ังป ค.ศ. 
1990 ผมเกิดมีกอนเนื้อกอนหนึ่งข้ึนท่ีหนาขาขางขวา ตอนแรกท่ีผมพบ ผมก็ไมไดเอะใจอะไรมากนัก 
ในใจคิดวาคงไมมีอะไรมาก แตตอมาผมก็ไดไปตรวจเช็คใหละเอียดวามันเปนกอนอะไรกนัแน ซ่ึงผล
การตรวจออกมากคื็อ มันเปนกอนมะเร็งในตอมน้ําเหลือง เวลานั้นชีวิตของผมเหมือนชนกับกอนหินท่ี
ใหญมากจนลมลง และผมไมสามารถท่ีขามมันไปไดทําใหชีวิตที่เคยสนุกกับงานเคยสบายเพราะรายได
ท่ีดีกับความภมิูใจที่มีอาชีพที่ไดชวยคน รวมทั้งการวาดฝนถึงอนาคตท่ีคิดวามันคงจะสวยหรูนั้นไดหยุด
ลงอยางกระทันหัน เวลานั้นความคิดเกีย่วกับความหมายของการมีชีวิตอยูไดเขามาในความคิดของผม 
ผมตองเขาไปรักษาโดยการผาตัดเอากอนมะเร็งนั้นออก และฉายแสงเพ่ือฆาเช้ือมะเร็ง ซ่ึงคุณหมอท่ี
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รักษาผมนั้นกไ็ดพยายามท่ีสุดเพื่อชวยชีวติผม ผมอยากหาย เพราะในตอนนั้นลูกของผมอายุเพียงแค 2 
ขวบ ผมคิดวาภรรยาของผมจะดแูลตัวเองและลูกเพยีงลําพังไดอยางไร? 

คิดถึงชีวิต 

ขณะท่ีทําการรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลน่ันเอง ผมไดมีเวลายอนทบทวนคิดถึงชีวติของตัวเอง
อีกคร้ังหนึ่งและถามตัวเองวา “ฉันอยูในโลกน้ีเพื่ออะไร? อะไรคือความหมายของการมีชีวตอยูในโลก? 
ฉันเขามาในโลกเพ่ือจะกิน ดื่ม สนุกสนาน ใชชีวิตไปวนั ๆ และสุดทายก็ตองพบกบัความตาย ชีวิตของ
มนุษยมีเพียงเทานี้หรือ?” ในท่ีสุดผมก็คิดถึงพระเจา ซ่ึงผมไดทราบมากอนแลววา พระองคทรงเปน
ผูสรางและเปนผูใหชีวิตมนษุยเราทุกคนรวมท้ังผมดวย ผมเร่ิมคิดไดวา แทจริงแลวการท่ีพระเจาทรง
สรางมนุษยข้ึนมานั้น พระองคปรารถนาใหมนษุยมีแตความสุข ไมตองมีความทุข แตมนุษยเราจะตอง
เช่ือฟงและดําเนินชีวิตตามทางของพระองค แตนาเศราท่ีมนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา และไมเดิน
ในทางท่ีพระองคทรงจัดเตรียมไวให มนุษยอยากเดินตามทางของตนเอง ในขณะท่ีเรากําลังเดินหลงไป
จากทางของพระองคนั่นเอง มรสุมหรือความทุกขบางอยางก็ไดเกดิข้ึนซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนเปนมาจากการ
ทรงอนุญาตของพระเจาท้ังส้ิน เพื่อใหเราคิดถึงความหมายของการมีชีวิต ใหเราสํานึกวาชีวิตของคนเรา
นั้นไมเท่ียงเพยีงไร และเพื่อเราจะไดกลับมาหาพระองคผูทรงเปนเจาของชีวิตท่ีแทจริงของมนุษยทุกคน 

เวลานั้นผมจึงไดอธิษฐานกบัพระเจาวา “ผมขอโทษพระองค เพราะท่ีผานมาผมไมคอยไดคิดถึง
พระองคเลยเวลานี้ผมขอฝากชีวิตของผมไวกับพระองค ถาพระองคทรงเห็นวาชีวิตของผมสามารถท่ีจะ
ชวยคนอ่ืน ๆ ใหกลับมาหาพระองคได กข็อชวยผมดวยเถิด!” 

มรสุมซ้ําสอง 

หลังจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลไมนาน อาการของผมก็ดีข้ึนจนดูเหมือนวาหายเด็ดขาด 
และหลังจากท่ีผมออกจากโรงพยาบาลแลว ก็ตกลงกับภรรยาของผมวาผมจะไปเรียนเกี่ยวกับพระคริสต
ธรรมคัมภีร เพื่อท่ีจะทุมเทชีวิตในการทํางานเพ่ือพระเจา... แตใครจะไปทราบวามรสุมชีวิตน้ันไมไดมา
คร้ังเดียว มันมีมรสุมอีกลูกท่ีรุนแรงกวาลูกแรกไดเกดิข้ึนกับผมอีกแลว ซ่ึงมรสุมลูกนี้มันทําใหผมยืนอยู
ท่ีปากทางแหงความตายทีเดยีว... 

คร้ังแรกนั้นกอนเนื้อมะเร็งไดเกิดข้ึนท่ีหนาขาขวาแตคร้ังท่ีสองนี้มันเกดิข้ึนในบริเวณลําคอ ผม
ตองเขารับการรักษาแบบรุนแรงท่ีสุดก็คือ การรักษาแบบปลูกถายไขกระดูกท่ีโรงพยาบาลอีกคร้ังหนึ่ง 
ซ่ึงคร้ังนี้ทรมานมากกวาคร้ังแรกหลายเทานัก... 55 วันท่ีผมนอนอยูในหองปลอดเชื้อท่ีหามคนเขาเยี่ยม
นั้น รางกายผมมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด และผลขางเคียงของการรักษาก็มีมากมาย คือทําให
เลือดออกทางจมูกท้ังสองขางตลอดเวลา จะดื่มน้ําหรือกินอาหารกไ็มได เพราะท่ัวท้ังปากเจ็บปวดไป
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หมด ทําใหคุณหมอตองการเจาะหนาอกเพื่อใหอาหารเหลวในการทําใหผมมีชีวิตอยูได ปสสาวะทุกคร้ัง
ก็มีเลือดอยูในนั้น และไมมีแรงแมแตนิดเดียว... แตความทรมานทางรางกายยังไมรุนแรงเทากับความ
ทรมานในจิตใจ ผมเช่ือวาคนที่เคยนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลก็คงไมตางอะไรกับผมมากนัก มันมีความ
เหงา วุนวายใจ อึดอัด มีความกดดนัและซึมเศรา ความทรมานในเวลาน้ันมันทําใหผมอยากจะฆาตัวเอง
ใหตาย ใหมันรูแลวรูรอดไป และยิง่เม่ือไดยินวาคนปวยท่ีนอนอยูขาง ๆ หองผมนั้นมีบางคนตอง
เสียชีวิต ก็ยิ่งทําใหผมซึมเศราและรูสึกแยลงเร่ือย ๆ 

ผานแลว...พรอมแลว... 

ขณะท่ีผมกําลังเฉียดความตายเชนนี้... เวลานั้นผมไดอธิษฐานมอบชีวิตของผมใหกับพระองค
อีกคร้ังหนึ่ง เพราะผมทราบดีวา... เม่ือคนหนึ่งมอบชีวิตใหกับพระองค พระองคก็จะทรงใหส่ิงท่ีดีท่ีสุด
แกเขา บางคร้ังพระองคอาจจะรักษาใหเขาหายจากโรครายท่ีเขาเผชิญอยู หรือบางทีพระองคก็อาจจะให
เขาจากโลกน้ีไป แตไมวา “หาย” หรือ “ตาย” ตางก็เปนส่ิงท่ีดีสําหรับคนเหลานั้นท่ีมอบชีวิตใหกับ
พระองคอยางแทจริง 

ในท่ีสุดการรักษาอันแสนทรมานก็ไดผานไปโดยการทรงชวยเหลือท่ีมาจากพระเจาท่ีประทาน
ความสามารถใหกับคุณหมอในการรักษาผม (บางทีทานอาจจะมีคําถามในใจวา... การท่ีผมหายจาก
มะเร็งนั้นเปนการชวยเหลือจากคุณหมอไมใชหรือ ทําไมถึงอางวาเปนการชวยเหลือท่ีมาจากพระเจา? 
ซ่ึงผมเช่ือวาสติปญญาและความสามารถทุกอยางท่ีมนษุยเรามีนั้นลวนมาจากพระเจาท้ังส้ินข้ึนอยูกบัวา
มนุษยคนนั้นจะสํานึกวามาจากพระเจา หรือนึกเหมาเอาวามาจากตัวของเขาเอง) 

จวบจนถึงวันนี้ ผมก็ยังคงมีชีวิตอยู และทํางานไดดเีหมือนคนปกติท่ัวไป บัดนี้ผมพรอมท่ีจะใช
ชีวิตและเร่ืองราวของผมในการหนุนใจคนท่ีกําลังตอสูกับโรครายหรือกําลังแสวงหาคําตอบชีวิต... 
หลายคนคิดวาความทุกขท่ีเกดิข้ึนในชีวิตของมนุษยเรานัน้เปนส่ิงท่ีไมดีเลย แตจริง ๆ แลวมันก็มีสวนที่
ดีเพราะจะทําใหคนเรานั้นไดหยุดนิ่งและหนักลับมาพิเคราะหดูชีวิตของตนเอง มันทําใหเราคิดถึง
ความหมายของการมีชีวิตอยู และมันทําใหเราแสวงหาคําตอบของชีวิต ซ่ึงถามนุษยเราไมรูจักพระเจาผู
ทรงพระชนมอยูแลว เขาก็จะไมสามารถพบกับคําตอบท่ีแทจริงของชีวติไดเลย... บัดนี้ผมไดผานมาแลว 
และผมก็ไดสัมผัสแลววา มีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีสามารถจะเปนท่ีพึ่ง เปนความหวัง และเปนกําลังใหแก
มนุษยเราในการเผชิญกับส่ิงตาง ๆ ได... 

ผูอานที่รัก ชีวิตคนเราก็ตองเจอท้ังทุกขและสุข เจ็บปวยและสุขสบายปะปนกันไป แตเราก็อยู
ในโลกน้ีเพยีงไมกี่สิบป ชาหรือเร็วเราก็ตองจากโลกนี้ไป แตความตายนั้นไมใชจุดส้ินสุดของชีวิต 
เพราะหลังจากท่ีมนุษยจากโลกนี้ไปแลว จิตวิญญาณของมนุษยเรายังตองไปเผชิญหนากับการพพิากษา
โทษบาปจากพระเจาและในที่สุดก็ตองรับการลงโทษบาปตามการกระทําของแตละคน ถึงแมลึก ๆ ใน
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ใจของมนุษยจะรูสึกกลัวท่ีจะตองรับการลงโทษ และพยายามหาทางขจัดบาป แตก็ไมมีทางท่ีมนุษยจะ
ชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย ดังนั้นพระเจาจึงไดจดัเตรียมวิธีท่ีจะชวยมนุษยใหพนจากบาปของเขา 
โดยทรงใชพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเม่ือ
ประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระเยซูคริสตทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือเปนการรับ
โทษบาปแทนมวลมนุษย ดังนั้นหากผูใดยอมสารภาพบาปตอพระเจาและทูลขอการทรงชวยเหลือจาก
พระเยซูคริสตพระองคก็จะเปนผูรับโทษบาปแทนเขาทันที และเม่ือเขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะไมตองรับ
การพิพากษาโทษบาปจากพระเจา แตเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป... 

ผูอานที่รัก... ทานมีผูหนึ่งท่ีสามารถจะเปนท่ีพึ่งและมอบชีวิตใหผูนั้นดแูลท้ังรางกายและจิต
วิญญาณของทานหรือยัง? อยากใหทานทราบวา พระเจาทรงหวงใยทานพระองคสามารถเปนท่ีพึ่งใน
ยามที่ทานตองเจอกันมรสุมในชีวิต และพระองคทรงรักทานจนกระท่ังยอมใหพระเยซูคริสตมาตายเพื่อ
รับโทษแทนทาน พระองคปรารถนาท่ีจะชวยทานอยางแทจริง ทานสามารถท่ีจะทูลขอความชวยเหลือ
จากพระองคได เพียงแตอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี... 

“ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนท่ีพึ่งแหงชีวิต บัดนี้ขาพระองคขอ
พึ่งในพระองค ขอพระองคทรงโปรดประทานกําลังใหแกขาพระองคในการเผชิญความทุกขยากตาง ๆ 
ดวยเถิด และขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวย ขอขอบคุณท่ีพระเยซู
คริสตไดทรงรับโทษบาปแทนขาพระองคแลว ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษความผิดบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป ทาน
สามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลว
สงไปยังท่ีอยูดานขางใบตัดสินใจ 

“ขาพเจาผจญทุกส่ิงไดโดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13) 
ถาทานใดปรารถนาจะรูวิธีปฏิบัติตัวเม่ือมีความทุกขหรือความเจ็บปวยทานสามารถติดตอมายัง 
ทพ.ศึกษา เทพอารีย 591 ถ.ไมตรีจิต ปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
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