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ฉันไมกลัววันพรุงนี้ 



ฉันไมกลัววันพรุงน้ี 
มีการสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับความกังวลในเรื่องตาง ๆ ของคนในสังคมในยคุปจจุบันนี้ 

พบวาคนสวนใหญมีความกงัวลในหลาย ๆ เร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว เร่ืองการเปนอยู 
รวมท้ังเร่ืองสุขภาพของตนเอง ดังนัน้เราจึงพอสรุปไดวาคนกําลังกลัวกับอนาคตหรือวันพรุงนี้ท่ีจะ
มาถึง เพราะเขาไมรูวาจะมีอะไรเกดิข้ึนบาง ซ่ึงถาหากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตนั้นเปนส่ิงท่ีดี ก็คงจะไมมี
ปญหาอะไร?... แตถาหากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตน้ันเปนส่ิงท่ีลึก ๆ ในใจของเขาไมอยากใหเกดิข้ึน และ
เปนเหมือนคล่ืนลมพายุรุนแรงท่ีเขามาถึงเขาแบบไมทันต้ังตัวละ เขายังทนไดไหม?.. เขาจะฝาฟนได
ไหม?... ผมเคยเจอบางคนท่ีตอนยังไมเจอกับเหตุการณท่ีเลวรายในชีวิตเขา เขามักจะพูดวา “ผมไมกลัว
หรอก อะไรจะเกดิก็ใหมันเกิด!”... แตจริง ๆ แลวเม่ือเหตุการณท่ีเขาไมคาดฝนไดเกิดข้ึนในชีวิต เขาก็
เร่ิมสับสนเร่ิมรูวาเขาน้ันออนแอ เร่ิมหมดหวัง เหมือนเรือท่ีลอยควางอยูกลางมหาสมุทรท่ีไมรูวาจะไป
ทางทิศไหน เม่ือถึงเวลาน้ันเขาจะรูสึกวาส่ิงท่ีเขามีในชีวิตหรือยึดมาตลอดชีวิตของเขาน้ัน มันไม
สามารถท่ีจะชวยเขาไดเลย ซ่ึงสถานการณเวลานัน้จะบีบใหสวนลึกในจิตใจของเขาตองพูดออกมาวา 
“ชวยดวย!”... ชวยฉันดวย”... แลวผูใดละท่ีจะสามารถชวยเขาได?... 

ผูอานที่รัก... ถาชีวิตของเราในแตละวนัมีแตส่ิงท่ีดี ๆ เกิดข้ึนเราก็คงไมตองการใครท่ีจะมาชวย 
แตวนัพรุงนี้ของเราอาจจะเจอกับส่ิงเลวราย ซ่ึงบางคร้ังเราก็อาจจะจัดการกับมันไดดวยตัวเอง แตถาหาก
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเรานั้นมันเกนิกําลังของเราหรือมันกําลังจะคราชีวิตของเราไปละ!... เรายังม่ันใจหรือวา
เราจะจัดการกบัมันได?... เราม่ันใจหรือวาเรามีความพรอมท่ีจะเผชิญกบัมัน?... ตอไปน้ีคือประสบการณ
ชีวิตของชายอาวุโสทานหน่ึง ซ่ึงทานไดผานรอนผานหนาวมาอยางมากมาย และตลอดชีวิตของทานก็
เจอกับปญหาและอุปสรรคเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป ซ่ึงทานก็สามารถเผชิญและผานมันมาไดโดยตลอด 
แตแลววันหนึง่ทานก็ไดพบกับส่ิงเลวรายท่ีไดเกดิข้ึนในชีวิตของทาน ซ่ึงเกินกําลังของทานในการเผชิญ
กับมันนั่นก็คือ ทานกําลังเผชิญหนากับมัจจุราชแหงความตาย เวลานัน้ทานกําลังหมดหวัง สับสน และ
กังวลในชีวิต ในจิตใจลึก ๆ ของทานมีเสียงดังถามตัวเองวา... “ตายแลวไปไหน?... ฉันกําลังจะไปไหน 
ฉันไมมีความหวังเลย”... ในเวลานัน้เองทานกไ็ดพบกับผูหนึ่งซ่ึงเปนผูท่ีทานสามารถจะฝากชีวิตและ
ฝากอนาคตได และผูนั้นท่ีทานไดพบก็เปนผูท่ีลึก ๆ ในจติใจมนษุยทุกคนกําลังแสวงหาอยู 

ประสบการณชีวิตของคุณจิ้งยู แซเตีย 

ผมช่ือจิ้งยู แซเตีย ปจจุบันอายุ 77 ป ผมเปนคนจีนทีน่บัถือศาสนาแบบคนจีนท่ัว ๆ ไป ผมเคย
รวมกับองคการกุศลตาง ๆ และชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกันตามกําลังท่ีชวยได และผมก็มีความสุขกับ
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การประกอบธุรกิจ ถึงแมจะมีปญหาอยูบางแตผมก็ผานมันมาได ผมมีลูก 10 คนท่ีประสบความสําเร็จ
และมีความเจริญในหนาท่ีการงาน เปนคนดีของสังคม มีหลานท่ีนารักหลายคน ในเวลานั้นชีวิตของผม
นับวาเปนผูอาวุโสท่ีมีความสุขและประสบความสําเร็จในฐานะของ “อาปา” และ “อากง” ผมรูสึกวา
ชีวิตของผมนัน้มีความสุขด ี แตเม่ือชีวิตกาํลังดําเนินไปเร่ือย ๆ อยูนั้น ความไมแนนอนของชีวิตและส่ิง
เลวรายบางอยางท่ีรออยูเบ้ืองหนากไ็ดเกิดข้ึนในชีวิตของผม.... 

ขาวรายท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2004 เปนวันท่ีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินี ผมมีความต้ังใจวาจะไป
เท่ียวท่ีสนามหลวง แตเม่ือขณะเดินทางไปนั้นผมมีอาการคลายจะเปนลม จึงไดตัดสินใจกลับบานทันที 
เพราะน่ีเปนส่ิงท่ีไมคอยจะเกิดกับผม ในวันรุงข้ึนผมไดเขาไปตรวจเช็ครางกายท่ีโรงพยาบาล เม่ือคุณ
หมอไดทําการตรวจเช็ครางกายและรักษาอาการเบ้ืองตนแลว อาการวงิเวียนศีรษะก็ยังไมดีข้ึน จึงไดทํา
การยายมาท่ีสถาบันทรวงอกท่ีมีแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานทรวงอก และไดทําการตรวจท่ีหวัใจและชอง
อกของผม จึงไดพบส่ิงท่ีผิดปกติเกดิข้ึน คือโรคหลอดเลือดโปงพอง ซ่ึงเกิดจากเสนเลือดใหญท่ีสูบฉีด
เลือดท่ีออกจากหัวใจขยายมากและมีการเส่ือมสภาพ เหมือนลูกบอลลูนท่ีโปงพองออกมาหลายลูกท่ีรอ
คอยการแตก อาการของผมเปนท้ัง 3 จุด ตลอดเสนหลอดเลือด จุดแรกชิดข้ัวหัวใจ ปอด และชองทอง
ตามลําดับ... ซ่ึงแพทยมีความเหน็วาอาการของผมคอนขางหนักทําใหผมและคนในครอบครัวของผม
วิตกและวาวุนในจิตใจมาก ลูก ๆ ของผมซ่ึงเปนแพทยก็ไดทําการสงฟลมเอ็กซเรยไปใหนองชายของผม
ซ่ึงเปนแพทยทางดานศัลยกรรมที่อเมริกาเพราะการรักษาอาการของผมคอนขางเส่ียงตอชีวิต เนือ่งจาก
ผนังหลอดเลือดเร่ิมมีการฉีดขาดตลอดแนวความยาวของหลอดเลือดท่ีชิดกับข้ัวหัวใจ ซ่ึงอยูใกลกับ
อวัยวะท่ีสําคัญอีก 2 จดุ คือปอด และชองทอง นองชายของผมจึงไดใหผมเปนผูตัดสินใจดวยตัวเองวา
จะผาตัดหรือไม เวลานัน้ผมมีความวุนวายใจและความกดดันอีกคร้ังหนึ่ง ขณะท่ีแพทยไดใหผมนอนพัก
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ทานไดกําชับผมไมใหทํากจิกรรมตาง ๆ ท่ีจะเพิ่มความดนัของหลอดเลือด เชน 
หามหวัเราะเสียงดัง หามไอ หามเบง และหามเดิน หลังจากนั้นลูก ๆ และญาติ ๆ ไดมาเยี่ยมผมท่ี
โรงพยาบาล ผมก็ไดแตเพียงพูดปลอบใจพวกเขาวา “อาปามีกําลังใจดี ไมเปนอะไรมากหรอก!”...  (แต
จริง ๆ แลวผมก็ปลอบใจตัวผมเองดวย) แตลูก ๆ ของผมแตละคนกลับหวงใยผมเปนอยางมาก เพราะรู
ถึงข้ันตอนของการรักษาทางการแพทยท่ีมีความเส่ียงสูง ขณะท่ีชีวติผมกําลังเผชิญหนากับความตายอยู
นั่นเอง ลูกชายของผมซ่ึงเปนแพทยและเปนคริสเตียนไดพาพี่นองคริสเตียนบางคนไปเยีย่มผมท่ี
โรงพยาบาล พวกเขาไดหนนุใจและอธิษฐานทูลขอใหพระเจาทรงชวยเหลือผม นี่เปนโอกาสแรกท่ีผม
ไดสัมผัสเร่ืองราวของพระเจา ซ่ึงหลังจากท่ีพวกเขาอธิษฐานเผ่ือผมแลวทําใหผมสบายใจข้ึนอยางมาก 
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ถึงแมขณะนั้นผมยังไมเขาใจส่ิงใดก็ตาม คืนนั้นเปนคืนแรกท่ีผมไดนอนหลับอยางสนิทท่ีสุดนับต้ังแต
พักอยูในโรงพยาบาล 

การตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิต 

เม่ือกําลังใกลวนัท่ีถูกกําหนดใหมีการทําการผาตัด ทางโรงพยาบาลกไ็ดจัดเตรียมทีมคุณหมอ
และอุปกรณตาง ๆ สวนผมไดมีโอกาสนิ่งคิดถึงชีวิต… ขณะท่ีรอการผาตัด นองชายของผมไดใหผม
และลูก ๆ ของผมชวยกนัตัดสินใจคร้ังสําคัญท่ีสุดในชีวิตของผม... 

“ผาหรือไมผา”... ผมเฝาถามตัวเอง เพราะผมยังสองจิตสองใจอยู เวลานั้นผมรูเพียงวาข้ันตอน
การผาตัดนั้นสลับซับซอนและอันตรายมาก... เม่ือผมยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจน ลูกชายของผมท่ีเปนคริส
เตียนไดมีการเรียกประชุมพีน่องท้ังหมดใหมาประชุมรวมกันและประเมินผลดีและผลเสียในการผาตัด
คร้ังนี้ในท่ีสุดพวกลูก ๆ จงึตัดสินใจลงคะแนนเสียงกัน ซ่ึงผลการตัดสินใจของลูก ๆ ออกมาเปนบท
สรุปวา ควรทําการผาตัด 5 เสียง และไมผาตัด 5 เสียง พวกเขาจึงไดมาบอกใหผมทราบถึงผลการ
ตัดสินใจ และใหผมตัดสินใจเองคร้ังสุดทายวาจะผาหรือไม... เวลานั้นผมคิดถึงพระเจา ถึงแมขณะนั้น
ผมจะไมรูเร่ืองของพระองคมากนักและผมก็ตัดสินใจวา “ไมผา” ความรูสึกสบายใจไดเขามาแทนท่ี
ความวิตกกังวล... 

ในเชาวันตอมา ผมจึงไดแจงกับแพทยท่ีทําการตรวจรักษาผมวา ผมตัดสินใจยกเลิกการผาตัด
และจะกลับไปรักษาตัวเองตอท่ีบาน ทางแพทยก็อนุญาตตามท่ีผมตองการหลังออกจากโรงพยาบาลได 
2 วัน ลูกชายก็ไดชวนผมไปคริสตจักร ผมก็ตอบตกลงทันที... เม่ือผมมาถึงคริสตจักรก็พบวาคนท่ีนั่นรู
เร่ืองราวของผม จึงเขามาทักทายผมดวยใบหนาท่ียิ้มแยม และบอกวาอธิษฐานเผ่ือสําหรับสุขภาพของ
ผมเสมอ ในวันนัน้ผมไดรูจักพระเจาผูทรงสรางผมมากข้ึน ผมไดรูแลววาชีวิตของมนุษยไมไดเกิดข้ึน
เอง แตมีพระเจาเปนผูสราง ซ่ึงพระองคประสงคใหมนษุยนัน้เช่ือฟงพระองค แตมนุษยเรากลับปฏิเสธ
พระเจาและไมเช่ือฟงพระองค ท้ังยังหันไปทําความผิดบาปหลายอยาง ชีวิตของมนุษยจึงตองพบกับ
ปญหาและส่ิงท่ีเลวรายตาง ๆ มากมาย มนุษยตองทํางานอยางหนักเพือ่ท่ีจะอยูรอด ตองดิ้นรนเพื่อไดมา
ซ่ึงความสุข แตกระนั้นมนษุยกไ็มสามารถท่ีจะพบกับความสุขท่ีแทจริงในชีวิตไดเลย ยิ่งกวานัน้ก็คือ
เม่ือมนุษยเราจากโลกน้ีไป กจ็ะตองไปรับการพิพากษาโทษความผิดบาปจากพระเจาตามการกระทําของ
แตละคนและในท่ีสุดก็จะตองทุกขทรมานในบึงไฟนรก... แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากให
มนุษยตองพบกับจุดจบท่ีนากลัวเชนนี้เลย ดังนั้นเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงไดทรงสงพระ
เยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลกเพ่ือชวยมนุษยใหพนจากโทษบาป... ผม
ไดรูวาพระเยซูไมไดมาเพื่อการอยางอ่ืน แตเหตผุลเดียวท่ีพระองคเขามาในโลกก็เพื่อมาตายบนไม
กางเขนเพ่ือไถบาปใหแกมนษุยเรา และนําชีวิตของมนุษยเรากลับไปสูพระหัตถแหงความรักของพระ
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เจา ดังนั้นหากผูใดท่ียอมรับวาตนเองเปนคนผิดคนบาป และหันกลับมาพึ่งในพระเยซูคริสต พระองคก็
จะเปนผูรับโทษบาปแทนเขา เขาจึงพนจากโทษบาปทันที และพระองคยังสัญญาวา จะใหเขาไดอยูกับ
พระองคในสวรรคหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไป เม่ือผมไดรูเชนนี้ ผมจึงไดสารภาพความผิดบาปและได
ตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดในชีวิตของผม ท้ังยังไดมอบสิทธ์ิในชีวิตของ
ผมใหพระองคเปนผูดูแล ตอไปน้ีชีวิตขางหนาของผมจะดีจะราย จะเปนจะตาย ผมก็ไมกลัวอีกตอไป 
เพราะผมรูวาสถานท่ีท่ีผมจะไดอยูอยางถาวรนั้นคือท่ีใด ผมมีความหวังแลว... เวลานี้ความช่ืนชมยินดี
และสันติสุขท่ีมาจากพระเจาไดหล่ังไหลเขามาสูชีวิตของผมอยางเปยมลน ผมรูวาการตัดสินใจในการ
เช่ือพระเจาของผมนี้ เปนการตัดสินใจท่ีถูกตองและดีท่ีสุดในชีวติของผม และผมขอบคุณพระเจาในการ
เจ็บปวยคร้ังนี ้ เพราะทําใหผมมีโอกาสไดรูจกักับพระเจาท่ีใหอภยัในความผิดบาปของผม และยังเมตตา
ใหผมมีชีวิตจนถึงวันนี้ เพื่อท่ีจะผมจะไดบอกถึงความรักของพระองคแกคนอ่ืน ๆ... ทานทราบไหมวา
คณะแพทยท่ีเช่ียวชาญโรคนี้ท่ีไดทําการวนิิจฉัยโรคของผม รวมท้ังในครอบครัวท่ีใกลชิดของผมเองก็มี
แพทยอยูหลายคน ตางมีความเห็นวาอาการของผมน้ีถาไมทําการผาตัดอาจมีชีวิตอยูไดแค 1-2 สัปดาห
หรืออยางมากก็เพียง 1 เดือนเทานั้น แตเพราะพระคุณของพระเจาท่ีเมตตาตอผม ทําใหผมยังมีชีวติท่ียืน
ยาวมาจนถึงบัดนี้ซ่ึงก็ผานมา 2 ปแลวผมเช่ือวาพระเจาทรงควบคุมโรคนี้ไว ซ่ึงถาหากจะกําเริบข้ึนมาอีก 
ผมก็ขอนอมรับส่ิงท่ีพระองคทรงอนุญาตใหเกิดข้ึน ผมรูแลววาพระองคทรงเปนผูท่ีประทานชีวติและ
ลมหายใจใหกบัมนุษยเรา ดังนั้นจึงมีแตพระองคเดยีวเทานั้นท่ีมีสิทธ์ิช้ีขาดวา ผมจะมีชีวิตอีกยาวนาน
เทาไหร ผมพรอมอยูเสมอ ไมวาพระองคจะใหผมมีชีวติอยูในวันนี้ หรือวันพรุงนีพ้ระองคจะใหผมจาก
โลกน้ีไป ผมก็ไมกลัวอีกตอไปแลวเพราะผมรูแลววาใครเปนผูนําทางชีวิตของผม และผมม่ันใจอยาง 
100% วาถาผมตองจากโลกนี้ไป ผมกจ็ะไดไปอยูสวรรคกับพระเจาผูทรงสรางชีวิตของผมเปนนิจนิ
รันดร... 

ผูอานที่รัก...หลายคนคิดวาเม่ือมาหาพระเจาแลวโรครายตองหายแนนอน แตความจริงแลวอาจ
ไมใชเชนนั้น เพราะคนที่เช่ือพระเจาอยางแทจริงนั้น เขาจะมอบชีวิตของเขาใหอยูภายใตสิทธ์ิของ
พระองค ตอไปนี้ชีวิตจะเปนเชนไรก็ข้ึนอยูกับพระองค แตส่ิงท่ีเขาท่ีจะไดรับจากพระองคซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ดีกวา การหายจากโรครายทางรางกายก็คือ การไดรูจักความรักของพระเจา ไดรับการอภัยโทษความผิด
บาป และไดมีสวนในแผนดินสวรรคของพระองค... วันนี้ถาทานเปนคนหนึ่งท่ีกําลังตอสูกับความผิด
บาป หรือกําลังเผชิญกับส่ิงท่ีเลวราย ซ่ึงทานไมสามารถท่ีจะควบคุมหรือเอาชนะมันได หรือถาหากทาน
เปนคนหนึ่งท่ีกําลังกังวลกับวันพรุงนี ้ ขอเชิญทานกลับมาหาพระเจา เพราะพระองคทรงรักทาน จนได
ประทานพระเยซูคริสตใหมาเปนผูชวยทานใหรอดจากความผิดบาป พระองคเปนผูท่ีสามารถชวยให
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ทานเผชิญกับส่ิงตาง ๆ ในวันพรุงนี้ และพระองคปรารถนาท่ีจะใหทานไดอยูในแผนดนิสวรรคกับ
พระองคตลอดไป 

ถาทานปรารถนาท่ีจะหันกลับมาหาพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... “ขาแต
พระเจา... ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูประทานชีวติใหแกขาพระองคแตขาพระองค
กลับปฏิเสธพระองคและไดทําความผิดบาปมากมายขอพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษ
ความผิดบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขนแลว ขาพระองคขอเช่ือพ่ึงในพระองคและขอทรงชวยใหขา
พระองคมีกําลังท่ีจะเผชิญกับวันพรุงนี้ตอไปอธิษฐานทูลขอใหพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภยัโทษบาป
ใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถท่ีจะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ 
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