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คุณพรอมหรือยัง?
เคยมีคนกลาวไววา … “คนเราจะใชเวลาครึ่งหนึ่งของชีวติ ในการหาเงิน สวนอีกครึ่งชีวิตก็จะใช
เงินที่หามาไดนั้นเพื่อรักษาสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บของตัวเอง” ซึ่งเราจะเห็นวาชีวติ ของคนสวนใหญก็
เปนอยางนัน้ จริง ๆ ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการรณรงคใหเราหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้น เพื่อจะไดมี
สุขภาพที่แข็งแรง แตถึงแมคนเราจะมีสุภาพที่ดีเพียงไร หรือมีอายุยืนแคไหนก็ตาม เราก็ไมสามารถหนี
ความเปนจริงของชีวิตได นัน่ ก็คือ ทุกคนลวนแตตองพบกับ “ความตาย” ทั้งสิ้น…
“ความตาย” เมื่อเอยถึงคําคํานี้ ใคร ๆ ก็ไมอยากจะเอามาเปนหัวขอทีจ่ ะสนทนากัน และพยายาม
ที่จะหลีกเลี่ยงไมพูดถึงเรื่องนี้ แมกระทั่งรานขายโลงศพก็พยายามที่จะสรรหาคําอื่น ๆ ที่ใหมีความรูสึก
ที่ดีมาเปนชื่อราน ที่ประเทศจีนในอดีตก็มกั จะใชชื่อรานวา “ฉางเซิงเตี้ยน” ซึ่งแปลวา “รานอายุยนื ”...
เพราะเหตุไรใคร ๆ จึงไมอยากจะคิดหรือพูดถึงคําคํานี้กนั ละ? แนนอนอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เชน
“คิดแลวพูดแลว มีแตจะทําใหใจเรามันหอเหี่ยว อับเฉาไมสดชื่น” หรือ “พูดแลวเปนลางราย คุยกันเรื่อง
อื่นดีกวา”.... แตการ “ไมพูด” หรือ “ไมคิด” ถึงคําคํานี้แลวจะทําใหพวกเราหนีพนจากมันไดหรือ?... ไม
มีทางเลย! แมพวกเราจะไมพูดไมคิดถึงมัน แตเราก็หนีมันไมพนในเมื่อเปนเชนนี้ ทําไมเราไมหันมา
เผชิญหนาและเตรียมพรอมทีจ่ ะเผชิญกับมันละ!... คุณวาจริงไหม?...

ความตายกับมนุษย
กอนอื่นใหเรามาดูความจริง 5 ประการที่มนุษยเราควรจะทราบเกีย่ วกับ “ความตาย”...

1. มนุษยทุกคนตองตาย
นี่เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนหลีกหนีไมพน ... ไมวาคุณจะเปนคนรวยหรือคนจน คุณก็ตองตาย... ไม
วาคุณจะเปนคนที่มีการศึกษาสูงหรือคนที่ไรการศึกษา คุณก็ตองตาย... ไมวาคุณจะเปนคนที่มีอํานาจ มี
ตําแหนง หรือเปนคนธรรมดาเดินดินกินขาวแกง คุณก็ตองตาย... ไมวาคุณจะเปนคนที่มีอวัยวะครบ 32
ประการ หรือเปนคนพิการคุณก็ตองตาย... ไมวาคุณจะเปนคนจีน คนลาว คนฝรั่ง คนอินเดียหรือคน
ไทย คุณก็ตองตาย... และไมวาคุณจะเปนคนที่กลัวตายหรือไมกลัวตาย คุณก็ตองตายเชนกัน...

2. มนุษยทุกคนกลัวตาย
หลายคนเมื่อไดอานหัวขอนี้ อาจจะคิดขึน้ มาทันทีวา “ไมจริงหรอก!... ในโลกนี้มีหลายคนที่ไม
กลัวตาย ฉันก็เปนคนหนึ่งทีไ่ มกลัวตาย ทําไมคุณมาดวนสรุปวาทุกคนตองกลัวตายดวยละ!”...
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กอนอื่นเราตองทําความเขาใจกอนวา ความหมายของคําวา “กลัวตาย”... นั้น ไมใชหมายถึง การ
ไมกลาเผชิญหนากับความตาย... มีหลายคนในโลกที่ยอมเสียสละชีวิตของตนในเรื่องที่เขาเห็นวาถูกตอง
หรือยอมสละชีพเพื่อประเทศชาติ หรือบางคนก็ไมกลัวตายเพราะอารมณชั่ววูบ จึงทําใหพวกเขาเหลานี้
ดูเหมือนวา “ไมกลัวตาย” แตคนที่ไมกลัวตายเหลานี้ไมใชวาเขาเขาใจความลึกลับของความตาย หรือมี
ความมั่นใจในชีวิตหลังความตาย ตรงกันขามพวกเขารูดีวาความตายนั้นเปนสิ่งทีน่ ากลัว แตเพราะ
“อารมณ” ของเขาในเวลานั้น หรือบางสิ่งที่อยูเบื้องหนาของพวกเขาในเวลานั้นทําใหเขามองเห็นวา
สําคัญกวาชีวติ ของเขา จึงทําใหเขายอมทีจ่ ะตาย หรือบางคนก็อยากยุติปญหาดวยการตาย (กรณีการฆา
ตัวตาย) เพราะฉะนัน้ จึงปลุกใจของตัวเองไมใหกลัวความตาย แตแทจริงแลวการไมกลัวตายของคน
เหลานั้นก็เพราะมีเรื่องหรือปญหาหนักบางอยางที่กดดันเขา จึงทําใหเขาคิดวาตายเสียดีกวาอยู แต
สําหรับคนทั่วไปที่ไมอยูในสถานการณแบบนั้น
ลองคิดถึงความตายเพียงอยางเดียวโดยไมตองมี
องคประกอบใด ๆ แลวก็ตองยอมรับวาเราทุกคนตางก็กลัวตายกันอยูดี...

3. ทุกเพศทุกวัย มีสิทธิตายไดเหมือนกัน
เมื่อพูดถึงความตาย หลายตอหลายคิดวาเปนเรื่องไกลตัวของเขา แตจริง ๆ แลวเปนเรื่องไกลตัว
จริงหรือคุณคิดวามีเพียงแกหรือคนเจ็บปวยจึงจะใกลความตายหรือ? ไมใชเชนนั้นเลย ถาเราดูโลงศพ
เราจะเห็นวามีหลายขนาด นั่นแสดงวา คนเราไมวาจะเปนคนชรา วัยหนุมสาว วัยรุน เด็กโต เด็กเล็ก
หรือแมกระทัง่ เด็กทารก ตางก็มีโอกาสที่จะตายไดทั้งสิ้น เพราะฉะนัน้ อยาคิดวา “ความตาย” เปนสิ่งที่
ไกลตัวของคุณอีกตอไปเลย

4. ทุกคนไมรูวาจะตายเมื่อไหร
“เครื่องบินสายการบิน...แอรไลน ตกกลางปามีคนเสียชีวิต 260 คน”... “รถบัสปะทะกับรถสิบ
ลอ ตาย 22 คน บาดเจ็บระนาว”... นี่เปนขาวที่พวกเรามักจะเห็นปรากฎอยูในหนาหนังสือพิมพรายวัน
ตาง ๆ แตผมจะขอถามคุณวา “ถาคนเหลานัน้ รูกอนวา เครือ่ งบินที่เขาโดยสารหรือรถที่เขานั่งนั้นจะตอง
ตกหรือจะเกิดอุบัติเหตุ คุณคิดวาพวกเขาจะนั่งไหม? ไมมีทางแนนอน!... นั่นแสดงวาเราทุกคนไมรูวา
ตัวเองจะตายเมื่อไหร...

5. ทุกคนไมรูวา ตายแลวจะพบกับอะไร?
นี่เปนปญหาทีล่ ึกลับดํามืดสําหรับมนุษยทกุ คน... เกี่ยวกับเบื้องหลังความตายนี้ แตละชาติ แต
ละวัฒนธรรมแตละเผาพันธุ แตละศาสนา ตางก็มีความคิดที่แตกตางกันออกไป ซึ่งไมวาคนเราจะมี
ความเชื่อวาตายไปแลวจะพบอะไรก็ตาม แตพวกเขาก็ไมมีความมั่นใจ 100 % เลยวา หลังจากที่พวกเขา
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ตายไปแลวจะไดพบกับสิ่งทีเ่ ขาเชื่อนั้นจริง ๆ... ดังนั้นถาคุณถามคนไทยสักคนหนึง่ วา “หากวันนี้คุณ
จากโลกนี้ไป คุณคิดวาคุณจะไปไหน?” คุณก็อาจจะไดหลายคําตอบ แตคําตอบสวนใหญที่ไดรับก็คือ
“ไมรูเหมือนกัน” หรือ “แลวแตบุญแลวแตกรรม” ซึ่งคําตอบเหลานี้แสดงใหเห็นวา พวกเขาไมมคี วาม
มั่นใจในสิ่งที่เขารูและเขาใจเลย ถาอยางนัน้ แทจริงแลวมนุษยเราจะตองพบกับอะไรจากที่เราจากโลกนี้
ไป?...

คําตอบของมนุษย
ความตายมาจากไหน?... ตายไปแลวจะตองพบกับอะไร?... นี่คือสองคําถามที่คางคาในใจสวน
ลึกของมนุษยทุกคน ซึ่งถาเราอยากทราบวาความตายมาจากไหน เราก็จะตองเอาศักยภาพในการคิดของ
เราเปนตัวรับขอมูลจากพระเจาผูสรางชีวิตของมนุษย ซึ่งพระองคไดทรงเปดเผยความจริงแกมนุษยเรา
ผานทางหนังสือเลมหนึ่งซึ่งก็คือพระคริสตธรรมคัมภีร พระคัมภีรเลมนี้ไดบันทึกไววาพระเจาทรงสราง
มนุษยใหมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง และพระองคก็ไดทรงกําหนดกฎเกณฑในการดําเนิน
ชีวิตใหแกมนุษย ซึ่งถามนุษยเชื่อฟงพระองคเขาก็จะอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตถาเขาไมเชือ่ ฟง
พระองค เขาก็จะตองพบกับความตาย นาเศราใจที่มนุษยเราทุกคนเลือกที่จะฝาฝนกฎเกณฑของพระองค
แลวหันไปทําความผิดบาป นั่นจึงเปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยเราตองพบกับความตาย ซึ่งไมเพียงแตมนุษย
ตองรับผลของการทําบาปคือตองตายฝายรางกายเทานั้น แตหลังจากนัน้ จิตวิญญาณของเขายังจะตองไป
พบกับการพิพากษาของพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีกดวย และในที่สุดก็จะตองทุกขทรมาน
ในนรกเปนนิจนิรันดร แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมปรารถนาที่จะใหมนุษยที่พระองคทรงสราง
ขึ้นมานั้นตองพินาศในนรกเลย แตเพราะพระองคทรงกําหนดไววาบาปจะตองมีการลงโทษ ในเมื่อ
มนุษยทําบาป พระองคจะทรงถือวาไมมีโทษก็ไมได ดังนั้นพระองคจึงตองชวยเหลือมนุษยใหพนจาก
บาป โดยทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อ
ประมาณ 2,000 ปที่แลวเพือ่ ใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน ซึ่งพระเยซู
คริสตก็ทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อเปนการไถบาปใหแกมนุษยชาติ นีจ่ ึงนับวา
เปนพระคุณของพระเจาที่มตี อเราทุกคนทีเ่ ปนคนบาปอยางแทจริง และหลังจากที่พระเยซูคริสตทรง
สิ้นพระชนมแลว ในวันที่ 3 พระองคก็ไดทรงฟนขึ้นมาจากความตาย นั่นแสดงใหเห็นวาพระองคทรงมี
อํานาจเหนือความบาปและความตายอยางแทจริง
ดังนั้นพระองคจึงสามารถกําจัดปญหาบาปใหแก
มนุษยเราและชวยเราใหพน จากการพินาศในนรกไดอยางแนนอน
ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวา “สวรรค” นั้นเปนที่บริสุทธิ์มาก ๆ ซึ่งความบาปแมแตนิดเดียวก็
ไมสามารถที่จะอยูในสวรรคได ดังนั้นมนุษยเราที่เปนคนบาปจะไมมีสิทธิ์ไปสวรรคไดเลย เพราะมี
เพียงแตผูที่ไมมีบาปเทานั้นถึงจะไปอยูได พระเยซูคริสตไดทรงสัญญาวา... ถาผูใดเชือ่ วางใจในพระองค
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เขาก็จะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย เพราะความผิดบาปของเขาไดรับการยกโทษแลว
ทานทราบไหมวา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีคนมากมายทัว่ โลกที่ทราบความจริงเรื่องนี้ ตางไดหัน
กลับมาหาพระเจาและพวกเขาตางมั่นใจในชีวิตหลังจากความตายวา เขาจะไมตอ งพบกับการพิพากษา
โทษจากพระเจาอีกตอไป และยังมั่นใจวาเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคอยางแนนอน
ถาวันนี้เราอยากไปนครสวรรคและมีรถบัสจอดอยูตรงหนาเราสองคัน คันหนึ่งมีปายเขียนที่
หนารถวา “ไปตามยถากรรม” อีกคันหนึง่ เขียนวา “ไปนครสวรรค” เราจะนั่งคันไหน เราคงไมเลือกนั่ง
คันแรก แตเราจะเลือกคันที่มเี ปาหมายทีจ่ ะพาเราไปนครสวรรคอยางแนนอน...
ผูอานที่รัก... เราอยูในโลกนีแ้ คชั่วคราว ไมนานเราก็ตองจากไป ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจา
ทรงรักทานพระองคปรารถนาที่จะไถโทษบาปใหแกทา น
เพื่อทานจะไดไปอยูสวรรคกับพระองค
ตลอดไป ถาทานตองการใหพระองคทรงชวยเหลือ ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขาพระองคไมอยากรับการ
ลงโทษบาปเลย ขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยขาพระองคใหรอดบาปตั้งแตบดั นี้ และขอเชื่อพึ่งในพระองค
ตลอดไป
ขอขอบพระคุณพระองคที่ทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนขา
พระองค ขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจก็ขอใหทา นมั่นใจเถิดวา พระเจาจะใหทานมี
โอกาสไดไปอยูในสวรรคอยางแนนอน ดังนั้นทานจึงสามารถเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความตายโดย
ไมตองกลัวอีกตอไป ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน
แลวสงไปยังทีอ่ ยูดานขางในใบตัดสินใจ
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จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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