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บทที่ 1 คนเราเมื่อตายแลวจะเปนขึ้นมาอีกหรือ?
ทุกคนที่เกิดมาในโลกทุกสกุลชาติ ยอมมีวาระที่จะอยูแ ละที่จะตาย ทันทีที่ตั้งตนชีวิต ณ บัดนัน้
ก็เตรียมตัวที่จะตายดวย ทานผูอ า นที่รกั วาระที่เราตองอําลาโลกทิ้งสังขารอันไมเที่ยงไวเบือ้ งหลัง จะ
มาถึงเราเมื่อใดก็ไดเหมือนกับไดเกิดแกคนอื่น ประจักษแกตาเรามาแลว ทีนี้มีปญ
 หาอยูว า ปญหาชะตา
ชีวิตมนุษยจะยุตแิ คความตายเทานั้นหรือ? ทานโยบเคยตั้งปญหาถามวา “ถามนุษยตายแลว จะยังเปน
ขึ้นมาอีกหรือ” ไมใชเพียงแตทา นโยบโดยลําพังที่ครุนคิดเรื่องนี้ แตคนชั้นปญญาชนทุกยุคทุกสมัยก็ขบ
เขี้ยวกับปญหานี้เชนกัน
มนุษยเรามีคุณสมบัตแิ ละคุณคาล้าํ
สิ่งมีชีวิตใดทัว่ หลา พระเจาไดทรงสรางใหมนุษยมี
สมรรถภาพ ทางความคิด เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเรือ่ งของอนาคตชาติหนา ความคิดเชนนี้ไมมีในสัตย
เดียรัจฉาน มนุษยที่มสี ัมปชัญญะทุกคนยอมรูเห็นคุณคาของการตัดสินใจและตระหนักอยูเสมอวา การ
ตัดสินใจใด ๆ ยอมมีอิทธิพลเหนือชีวติ ไมอยางใดก็อยางหนึ่งในชาติหนา
การที่มีจิตสํานึกถึงความตายนับวาสําคัญ แตการสํานึกถึงชีวิตหนา หรือ ที่เรียกวาชาติหนา
หรือชีวิตหลังความตายนับไดวา สําคัญยิ่งกวา เมื่อมนุษยตายไปจะเปนกีร่ อยพันปก็ตาม ลักษณะชีวติ ของ
เขาจะอยูในรูปไหน ปญหานี้นับวาใหความสําคัญควรแกการนําขึ้นมาพิจารณายิ่ง
จากคนนับไมถวนทั่วสารทิศตางตัง้ คําถามวา คนตายแลวไปไหน? โลกหนามีจริงหรือ? ตาย
แลวหมดเรือ่ ง จบเกมชีวิตกันเพียงเทานี้ หรือยังมีชวี ิตหลังความตายอีก? ความอมตมีคา เพียงการหลับอยู
เฉย ๆ ชัว่ กาลนาน โดยไมมีวันฟน ตื่นขึ้นมาอีกดังนัน้ หรือ? ถาคนดีคนชั่วมีปลายทางอมตแหงเดียวกัน
แลวไซรกน็ ับวาเปนการถูกตองดีแลวที่ตราบใดเรายังมีชวี ติ อยู มีลมหายใจเขาออก ก็หาทางกอบโกย
ความรื่นเริงบันเทิงใจเสียใหเต็มที่ ไมตอ งไปคํานึงถึงชีวิตอนาคตใหเสียเวลาเปลา คนเราจะไปหวานขาว
ใหเหน็ดเหนือ่ ยและเปลืองเวลาทําไม ถาไมมคี วามหวังจะไดเก็บเกี่ยว ถาความหวังเปนเพียงภาพลวงตา
ไมมีอะไรเปนหลักยึดแนนอนแลว จะมีประโยชนอะไรที่จะหวัง มันไมผิดอะไรกับหวังฝนหนาแลง
แมแตทา นอัครฑูตเปาโล ไดกลาววา “ถาในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยูในพระคริสตมีแตความหวังเทานั้น เราก็
จะเปนพวกที่นา สังเวชทีส่ ุด ในบรรดาคนทั้งปวง....ก็ใหเรากินและดื่มเถิด เพราะพรุงนี้เราก็จะตาย” 1
โครินธ 15:19, 32 แตวา คนสวนมากไมวา จะเปนคนดีหรือเลวก็ตาม ไมเชื่อวาความตายเปนอวสาน
มนุษย เพราะสัญชาติญาณและสามัญสํานึกบอกกับเขาอยางเงียบ ๆ วา มันจะตองมีอะไรสักอยางหนึ่ง
เกิดขึน้ หลังความตายเปนแน ความรูสกึ เชนนี้มีขึ้นไดทั้งคริสเตียน และไมใชคริสเตียนความรูส กึ วาชีวิต
โลกหนามีจริงนับไดวา เปนสากล ฝงอยูใ นหวงสํานึกของมนุษยทกุ สกุลชาติ ยกเวนไวแตพวกคอแข็ง
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พวกทีอ่ ยูใ นภายใตอิทธิพลของหลักปรัชญาโง ๆ ที่ตอสูวา ความตายเปนอวสานของความเปนมนุษยชน
พวกนีข้ าดความรูส กึ เชนนี้ เพราะคลุกคลีกับบาป กิเลส ตัณหา พอกพูนจนความรูส กึ ตายดานไปเสียแลว
ดูเถอะตามธรรมดาแลว แมแตเด็กยังมีความเชือ่ ถือวาชีวิตโลกหนามีจริง ๆ แตการสะกิดใจเรือ่ ง
นี้จะเลือนไปก็ตอ เมือ่ ไปคลุกคลีตีโมงกับโลกียต ัณหาเทานัน้
หรือไมกถ็ ูกสภาพแวดลอมมีชีวิตความ
เปนอยู ปญหาตาง ๆ ทําใหความคิดนัน้ จางลงไป จะอยางไรก็ตามเสียงกระซิบแผวเบายังคงบอกเตือน
เขาใหรูวา ยังมีบางสิ่งบางอยางอีก หลังจากตายแลวพูดไดวา ศาสนิกชนสวนใหญยอ มจะหนีเสียงของ
สามัญสํานึกที่คอยแววเสียงชีวิตโลกหนานั้นไมพน เลย
มันจะเปนไปไดหรือทีค่ วามรูส กึ นึกคิดเชนนี้ ซึ่งฝงอยูใ นหวงสํานึกของทุกสกุลชาติจะเปน
เรื่องเหลวไหล? และเสียงทีอ่ อกมาจากมโนธรรมเกี่ยวกับชีวิตโลกหนา จะเปนเพียงเรือ่ งสมมติ เปนเรือ่ ง
ลวงโลกชั่วกัลปาวสานเชนนัน้ หรือ? ขออยาใหเปนเชนนั้นเลย
ใหเราใชวิจารณญาณและศึกษาจากธรรมชาติ ธรรมชาตินั่นแหละจะสอนเราใหเห็น แมแต
อาณาจักรของสัตวเดียรัจฉาน ยังมีความสัมพันธกับความจริงของสัญชาติญาณของมันอยางแทจริง เชน
นกพิราบถึงจะโยกยายมันไปอยูแ สนไกลสักเทาใด ถึงแมจะตองบินขามวันขามคืนสัญชาติญาณทีอ่ ยูใ น
ตัวมันจะกลับถึงที่มนั อยูเกาได โดยไมมีวนั หลงทางเลย สัญชาติญาณทีอ่ ยูใ นมนุษยที่มีตอ ชีวติ โลกหนา
จะไมแนไปกวาของนกหรือ? จงดูตัวอยางจากปลาแซลมอน ถึงมันจะใชชีวติ ของมันในทองทะเลใดเปน
ป ๆ ก็ตาม แตมันจะวายกลับไปยังถิ่นเดิมที่มันเคยเกิดมาทันที เมื่อมันเกือบจะถึงเวลาตายไมวา ตองฝา
คลื่นอุปสรรคไมวา จะไดกินหรือไมก็ตาม มันจะฟนฝาอุปสรรคไปจนสุดกําลังที่มันมีอยูมาตายทีร่ ังของ
มัน มาตรแมนวาปลานี้ยังฉลาดขนาดนี้ มนุษยจะประเสริฐมากกวาสักเทาใด? เมื่อเปนเชนนีแ้ ลวมนุษยผู
ถือกําเนิดมาในโลก มีทั้งพรสวรรคและความสามารถและคุณสมบัตอิ ื่น ๆ เหนือสัตวทั้งปวงหลายดาน
เชน ความรัก ความเชีอ่ ความหวัง และสัญชาติญาณสามัญสํานึกชีวติ โลกหนาและการที่จะรูจ ักพระเจา
ได จะเห็นสิ่งทั้งปวง เหลานี้จะเปนเรื่องเหลวไหลหรือ อยาใหเปนเชนนั้นเลย แมแตธรรมชาติลอ มรอบ
เรายังบอกแกเราไดวาชีวติ บางชีวิตกวาจะพบความสมบูรณแบบไดนั้นจะตองถูกเปลี่ยนแปลงลักษณะ
กอน ตัวอยางเชนชีวิตจริงอาจเริ่มตนจากความตายก็ได ดังเห็นไดจากผีเสือ้ ตอนแรกมันเปนเพียงแตตัว
หนอนรูปรางนาเกลียดคลานไปมาเหมือนหนอนทัว่ ไป แตครั้นครบกําหนดตัวหนอนนัน้ ก็จะขมวดตัวดู
เหมือนวามันตายแลว ผูที่ไมเรียนรูอ าจคิดวาชีวิตมันสิน้ เพียงเทานัน้ สิ่งที่เหลือไวใหเห็นเปนเหมือน
ซากศพ มันจะอยูเหมือนสภาพไรชีวิตอยางนั้นหลายวัน ตอจากนัน้ ซากศพตัวหนอนก็จะมีผีเสือ้ รูปราง
สวยงามปรากฏตัวออกมา ตอจากนี้ไปมันไมตอ งคลานตามดินกันอีกตอไปแลว มันจะกางปกของมัน
บินไป มนุษยเราละมีคา มากกวาผีเสือ้ มากสักเทาใด
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ทานอัครฑูตเปาโลไดยกตัวอยางตอไปจากธรรมชาติวา ดวยชีวิตใหมที่เกิดมาจากความตาย
ทานยกเรือ่ งเมล็ดขาวเมื่อหวานลงในดินอีกไมชา มันก็จะคอย ๆ เนาเปอย ใหเราสังเกตความมหัศจรรย
ของธรรมชาติตอ ไป คือครัน้ เมล็ดขาวนั้นเนาเปอ ยไปแลว ในไมชา ชีวิตใหมก็จะโผลขึ้นมาคือลําตน
ไมใชเทานั้นมันยังแพรพันธุตอ ไปดวย ชีวิตมนุษยเยี่ยมกวาชีวิตเมล็ดขาวนั้นสักเทาใด ถาพระเจาทรง
กระทําแกเมล็ดขาวเล็ก ๆ นัน้ ได แนนอนพระองคสามารถกระทําแกมนุษยซึ่งเปนผลงานชิ้นเอกของ
พระองคไดเชนกัน
พวกหัวสมัยใหมพากันตอตานสามัญสํานึกของมนุษยหาวานัน่ ผุดขึน้ าจากสมองเทานัน้
เมื่อ
สมองหยุดทําการตายไปความเปนบุคคลของมนุษยก็สนิ้ สุดตามกันไป แลวไมมอี ะไรมากไปกวานั้น แต
จากการคนควาของนักวิทยาศาสตรซึ่งพบไมนานมานี้ไดลบลางทฤษฎีความนึกคิด ความเชือ่ เชนนั้นเสีย
แลว ทั้งนี้เพราะสมองทีใ่ หความนึกคิดไมใชตวั จริงของมนุษย เปนเพียงแตเครือ่ งจักรชั้นหนึ่งภายใน
รางกายมนุษยเทานัน้ เมื่อเปนเด็กก็คิดอยางเด็ก เมื่อเปนผูใ หญก็เปลี่ยนไปตามอายุขัย สมองนี้จะวัฒนา
ขึ้นเรือ่ ย ๆ จนสามารถเก็บความรูอ ะไรตาง ๆ ที่ไดศกึ ษาเลาเรียนไวแลวนั้นได แตวา การศึกษาเลาเรียน
ไดไมใชตวั มนุษย แตวา เปนสิ่งหนึง่ ที่ผนวกเขามาในชีวติ ของมนุษย
สมัยนีก้ ารแพทยกาํ ลังรุดหนา สามารถผาตัดสมองไดถึงจะมีสว นตายมากในการผาตัดนี้กต็ าม
แตก็ยังมีสวนทีร่ อดสวนใดสวนหนึ่งของรางกายผูรับการผาตัดอาจทุพพลภาพไป เชน อาจกลายเปน
อัมพาต พูดไมไดไรสมรรถภาพ ถึงกระนัน้ ก็ตาม ความเปนบุคคลยังคงเหลืออยู นี่หมายความวา ชีวิตกับ
สมองไมใชอันเดียวกัน
นับวาเปนของจําเปนเหลือเกิน ที่มนุษยชาติควรใสใจ ใครครวญหาความรูวา ดวยชีวิตโลก
หนาทีก่ าํ ลังรอเราอยูข า งหนา ทานโยบผูตั้งคําถามสากล “เมื่อมนุษยตายแลวจะเปนขึน้ มาอีกหรือ?” ผล
ที่สุดทานก็ไดคาํ ตอบปรากฏอยูใ นพระธรรมโยบ 19:25-26 ดังมีใจความวา
“ตัวขาพเจานัน้ ขาพเจาทราบวา ผูอ ุปถัมภของขาฯ ทรงพระชนมอยู และในที่สดุ พระองคจะ
ทรงยืนขึน้ บนพื้นแผนดิน ภายหลังเนื้อหนังของขาพเจาถูกทําลายเสียเมือ่ นัน้ แมขา ฯ ไมมีรา งกายก็ยังจะ
เห็นพระเจาได”
แนทีเดียวนี่เปนการสําแดงของพระเจา ใหทานโยบทราบวาชีวติ หลังความตายมีจริง ถึงพระเจา
ยังจะไมเปดใหเห็นสวรรคนรกอยางโจงแจงจนเปนที่พอใจ ความอยากรูอยากเห็นของเราก็ตาม แตพระ
เจาไดทรงโปรดประทานสติปญญาใหเราใชเยี่ยงผูมีปญญา และถาเราดําเนินชีวิตตามชอบพระทัยของ
พระองค แนนอนเหลือเกินเราจะทราบความสัตยจริงอันนีไ้ ดและไมตอ งมีความหวาดกลัวความตายที่จะ
อุบัตแิ กเราเลย
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เหตุที่พระเจาเต็มพระทัย ประสงคทจี่ ะเปดเผยถึงเรื่องชีวิตหลังความตาย ก็เพื่อจะเตือนสติ
มนุษยใหตระหนักวาเวรกรรมหรือความดีทสี่ รางไวในโลกนี้จะมีผลสะทอนหาผูนนั้ ในชาติหนา ดังนัน้
การเลือกอนาคตหรือปลายทางที่ไปในโลกหนาจึงนับวาเปนความสําคัญอยางยิ่ง พระคัมภีรศกั ดิส์ ิทธิ์
ของพระเจาเทานั้นสามารถเปดเผยความเรนลับเรือ่ งนี้ได
ตอนแรกก็โดยศาสดาพยากรณเรือ่ ยลงมา
จนถึงสมัยของพระคริสตผรู ูดมานใหเราเห็นโฉมหนาชีวิตโลกหนานั้นอยางแทจริง
ดังเราจะเสนอ
รายละเอียดในบทตอ ๆ ไป
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บทที่ 2 พระคัมภีรพิสูจนวาชีวิตหลังจากความตายมีจริง
ถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร และทางธรรมชาติใหการสนับสนุนความจริงเกี่ยวกับชีวิตโลก
หนาไดกจ็ ริง แตทจี่ ะใหแนและชัดนั้น จะตองเปนมาโดยทางการสําแดงของพระเจาโดยตรงซึ่งยึดพระ
คัมภีรเปนหลักมีหลายตอนทีเดียวในพระคัมภีรใหมทใี่ หเหตุผลสมเหตุสมผล วาจิตวิญญาณของเราเมื่อ
ออกจากรางแลวยังคงมีความรูส ึกนึกคิดได พูดงาย ๆ ก็วา วิญญาณยังไมตายในบทนี้ เราอยากนําทานให
มาเห็นชีวติ ผูชอบธรรมหลังความตายวา เขามีสภาพความเปนอยูอ ยางไร สวนชีวิตคนชั่วคนอธรรมเรา
จะพูดถึงในบทตอ ๆ ไป
อนึ่ง ขอความที่จะใหเปนขอ ๆ ตอไปนี้ มุงไปในทางทีจ่ ะชี้หลักธรรมที่เชือ่ ถือได ทันทีที่ผูชอบ
ธรรมของพระเจาลาโลกนี้ เขาจะไดไปอยูกับพระคริสตทนั ที ณ เมืองบรมสุขเกษม ทั้งนี้ โดยยึดเอา
ขอความจริงเรื่องนี้ดังนี้
1. มนุษยเขนฆาไดเพียงแตสังขาร แตประหารวิญญาณไมได
“อยากลัวผูที่ฆา ไดแตกาย แตไมมอี าํ นาจทีจ่ ะฆาจิตวิญญาณแตจงกลัวพระองคผูทรงฤทธิ์ที่จะ
ใหทั้งจิตวิญญาณทั้งการพินาศในนรกได” (มัทธิว 10:28)
พระดํารัสของพระคริสตเจาตอนนีแ้ สดงใหเห็นวาสังขารกับจิตวิญญาณนัน้ คนละอยางกัน
มนุษยอาจจะเขนฆาทําลายกันไดก็เพียงแตรา งกายหรือสังขารเทานัน้ แตจะแตะตองจิตวิญญาณไมได
เลย จิตวิญญาณเปนสวนที่สาํ คัญทีส่ ุดสําหรับชีวิตโลกหนา พระเยซูไมทรงถือวาความตายของรางกาย
เปนสิ่งที่นา กลัว แตวา การเพิกเฉยตอพระเจาและการไมเชือ่ ฟงซึ่งนําไปสูการถูกตัดสินลงโทษ ยังผลให
รางกายและจิตวิญญาณตองพินาศในบึงไฟตางหาก หากเปนความนาสะดุงกลัว
2. วิญญาณผูชอบธรรมในพระเจาไดไปเมืองบรมสุขเกษมทันทีที่วิญญาณออกจากราง
“ฝายพระเยซูทรงตอบเขา (โจรที่กลับใจใหม) วา เราบอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูก ับ
เราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)
พระมหาเยซูคริสตเจาทรงตรัสตอนนี้กับโจรที่พึ่งกลับใจใหมสด ๆ รอน ๆ ที่กาํ ลังถูกตรึงบน
ไมกางเขนใกล ๆ พระองค ทั้งพระองคและโจรรายเวลานัน้ ใกลถึงความมรณกรรมอยูแ ลว คงเหลืออีก
ไมกี่นาทีเทานัน้ ถึงโจรรายผูนจี้ ะอยูในความทรมานบนไมกางเขน แตกอ็ ดที่จะสังเกตดูพระคริสตทกุ
อิริยาบถอยางเที่ยงธรรมไมได เขาเห็นพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนที่ประทุษรายพระองค ขอพระเจาทรง
อโหสิกรรมใหเขา นี่ทาํ ใหเขาเกิดความศรัทธาและความมั่นใจวา ผูนี้จะเปนผูใดอืน่ ไปไมไดนอกจาก
พระบุตรของพระเจาสูงสุด ดังนั้นเขาจึงนอมถอมจิตวิงวอนพระเยซูวา “พระเยซูเจาขา ขอพระองคทรง
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ระลึกถึงขาพระองค เมื่อพระองคเสด็จเขาในแผนดินของพระองค” พระเยซูคริสตครั้นไดยินเสียงของผู
สํานึกผิด พระองคเมตตาเขาและประทานคําสัญญาวา “วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม”
เห็นแลวหรือยังวา ถาจิตวิญญาณของพระเยซูและโจรผูน ั้นจะยุติกนั แคความตายจริง พระ
สัญญาของพระเยซูทใี่ หแกโจรทีก่ ลับใจใหมวา
“วันนี้เจาจะอยูก ับเราในเมืองบรมสุขเกษม” ใชการไมได แตนั่นเปนไปไมไดเด็ดขาด
3. พระเจาเปนพระเจาของคนเปนไมใชของคนตาย
“พระองคมิไดเปนพระเจาของคนตาย แตทรงเปนพระเจาของคนเปนดวยจําเพาะ พระเจาคน
ทุกคนเปนอยู” (ลูกา 20:38)
มีนักศาสนาหัวสมัยใหม ในสมัยพระเยซูเกิดขึ้นชือ่ วาซาดูกายพวกนี้ไมยอมเชือ่ ทั้งนั้น ไมวา จะ
เปนเรื่องทูตสวรรคหรือจิตวิญญาณหรือเรื่องการฟน คืนชีพ วันหนึ่งพวกนี้มาหาพระเยซูทดลองพระองค
หวังจับผิด ในถอยคําของพระองค พวกเขาจึงตั้งกระทูถ ามพระเยซูวา มีครอบครัวหนึ่งมีบุตรชายเจ็ดคน
คนแรกแตงงานกับหญิงคนหนึ่ง แตไมชา ไมนานบุตรหัวปนั้นตายจากไปโดยไมมีบุตร ตามธรรมเนียม
หรือกฎของโมเสสมีไววา นองชายถัดไปควรรับนางนี้มาเปนภรรยาเพือ่ รักษาชาติตระกูลของตนไว แต
วาไมชา ไมนานบุตรคนที่สองก็ตายจากไปอีกโดยไมมีบุตร ดังนั้นคนที่สามตองรับตอไปและเปนอยางนี้
จนครบเจ็ดคน อยากทราบวาในวันที่เปนขึ้นจากตายอีกนั้น หญิงนี้จะเปนภรรยาของใครกันแน พระเยซู
ทรงตอบขอกระทูถ ามโดยตําหนิเขาเหลานัน้ ในความเขลาเรือ่ งชีวิตฝายวิญญาณ แลวพระองคดาํ เนิน
เรื่องตอไปวา ประการแรกผูที่มสี ิทธิ์ในการฟน คืนชีพเขาจะไมทําการสมรสกันอีกตอไป เขาจะมีสภาพ
เหมือนทูตสวรรค แลวพระเยซูใหเขายอนหลังระลึกถึงพระคําของพระเจาทีต่ รัสแกโมเสสที่พุมไมเพลิง
นั้น เพราะที่นั่นพระเยโฮวาหเจาสําแดงพระองคเองวาเปนพระเจาของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ พรอม
กันนัน้ พระเยซูทรงเสริมขึ้นวาพระองคมิไดเปนพระเจาของคนตาย แตทรงเปนพระเจาของคนเปน” ที่
พระองคตรัสเชนนี้หมายความวาอะไร จะแปลความหมายนี้เปนอยางอื่นไมได นอกจากขณะนี้ อับราฮัม
อิสอัค ยาโคบตองยังคงมีชวี ิตอยูไมที่ใดก็ที่หนึ่ง “จําเพาะพระพักตรพระเจา”
4. การละรางกายนี้คอื การไปอยูก ับองคพระผูเปนเจา
“ขาพเจาลังเลใจอยูใ นระหวางสองฝายนี้ คือวาขาพเจามีความปรารถนาทีจ่ ะจากไปเพื่ออยูก ับ
พระคริสตซึ่งประเสริฐกวามากนัก แตการที่ขา พเจายังมีชีวิตในรางกายนีก้ ็จาํ เปนมากสําหรับพวกทาน
(ฟลิปป 1:23-24)
พระธรรมตอนนี้เปนถอยคําของทานอัครทูตเปาโล ผูซึ่งตรากตรําการงานเพื่อเกียรติของพระ
คริสตมาเปนป ๆ บัดนี้ทา นชราแลวเรี่ยวแรงก็โรยราไปทุกที กอปรกับยังตองเผชิญกับความยากลําบาก
นานาประการทําใหทา นคิดอยากจะลาโลกไปอยูกับพระคริสตเสียที แตอกี ใจหนึ่งยังหวงใยชาวฟลิปปอ
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ยากแนะนําใหคนในเมืองนั้น
รูจกั ความจริงตอไปนี้เองทําใหทา นเกิดความลังเลใจดังที่ทา นระบาย
ออกมาในจดหมายนั้นวา จะลาไปอยูกับพระคริสตดีหรืออยูตอ ไปเพือ่ เปนประโยชนแกผคู นที่ตอ งการ
ชวยเหลือดี แตแลวทานก็ตดั ใจขออยูเพื่อชวยเหลือชาวฟลปิ ปตอไปอีก
ทานเปาโลมีความมั่นใจวาเมื่อจําตองละสังขารนี้ไปแลวทานก็จะไดเสวยความสุขกับพระ
คริสต ถาความตายเปนความอวสานของมนุษยจริงแลว ทานอัครทูตเปาโลจะรบเราอยากจากโลกนี้ไป
เพื่อประโยชนอะไรเพราะทุกสิ่งจะตองลมหายตายจากไปสิ้น ไมมีความหวังอะไรใหชื่นใจเลย แตทา น
มีความแนใจรูแ นชดั เมื่อจากโลกนี้ไปทานจะไดไปอยูก ับพระคริสตและดวยสาเหตุอันนี้แหละ ทําให
ทานเฝาคอยชัว่ โมงนัน้ ที่ทา นอําลาโลกไป
5. ประสบการณของทานอัครทูตเปาโล เมื่อถูกรับขึ้นไปสวรรคชั้นทีส่ าม “ขาพเจารูจกั ชายผู
หนึ่งผูเลื่อมใสในพระคริสตสิบสี่ปมาแลว เขาถูกรับขึ้นไปบนสวรรคชนั้ ที่สาม (แตจะไปทั้งกายหรือไม
มีกายขาพเจาไมทราบ พระเจาทรงทราบ) วา....คนนัน้ ถูกรับขึน้ ไปเมืองบรมสุขเกษมและไดยินวาจาที่
จะพูดเปนคําไมไดและมนุษยจะออกเสียงก็ตอ งหาม (2 โครินธ 12:2-4)
ทานอัครทูตเปาโล นับวาไดรับประสบการณที่นา ประหลาดยิ่ง คือถูกรับไปยังเมืองบรมสุข
เกษมไดพบไดเห็นความประหลาดมหัศจรรยจนพูดไมออกอธิษฐานไมได ทานเพียงเลาใหฟงวาทานถูก
รับไปจริง แตจะไปดวยกายหรือทางวิญญาณทานไมทราบ มันเปนไปไดที่ทา นถูกรับไปทั้งกายสูส วรรค
เชนเดียวกับทานเอลียา แตวา แมทา นเองยังไมแนวา เปนประการใด บางทานใหความคิดเห็นวาทาน
ไดรับศุภนิมติ เมื่อตอนทานถูกหินขวางจนสิน้ สติ ขณะทีท่ านทําการสั่งสอนอยูเปรียบเทียบจาก 2 โค
รินธ 11:25 และกิจการ 14:19-20 มันเปนไปไดเชนกันที่ทานเปาโลอาจถูกรับโดยทางวิญญาณเทานั้น
แตจะเนือ่ งดวยทางใดก็ตามนั่นไมใชเรื่องสําคัญที่สาํ คัญมันก็มอี ยูวา ตามถอยแถลงของทานยืนยันวา
ทานมีความเชือ่ วาเมือ่ ทานลาโลกนี้ไปแลว จิตวิญญาณของทานไปแลวยังคงเปนอยูตอ ไป มีความรูสกึ
ได สามารถชื่นชมยินดีกับมหาพรที่เมืองบรมสุขเกษมได

8

บทที่ 3 พระเยซูทรงเผยชีวิตหลังจากความตายมีจริงจากเรื่องเศรษฐี
และลาซารัส
ยังมีเศรษฐีคนหนึ่ง นุมหมผาสีมวงและผาปานเนือ้ ดีรับประทานาอาหารอยางประณีตทุก ๆ วัน
และมีคนขอทานคนหนึ่ง ชื่อลาซารัสเปนแผลทั้งตัวนอนอยูที่ประตูรั้วบานของเศรษฐีและเขาใครจะกิน
เศษอาหารทีต่ กจากโตะของเศรษฐีนั้น แมสุนขั ก็มาเลียแผลของเขา อยูมาคนขอทานนั้นตายและเหลาทูต
สวรรคไดนาํ เขาไปไว ที่อกของอับราฮัม ฝายเศรษฐีนนั้ ก็ตายดวยเขาก็ฝงไวแลวเมื่ออยูใ นแดนมรณา
เปนทุกขทรมานยิ่งนัก เศรษฐีนนั้ จึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยูไกลและลาซารัสอยูทอี่ กของทาน เศรษฐีจึง
รองวา “อับราฮัมบิดาเจาขา” ขอเอ็นดูขา พเจาเถิด ขอใหลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิว้ จุมน้าํ มาแตะลิ้น
ของเจาใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรากตรําทุกขทรมานอยูใ นเปลวไฟนี”้ แตอับราฮัมตอบวา “ลูกเอยเจาจง
ระลึกวา เมือ่ เจายังมีชวี ิตอยูเจาไดของดีสาํ หรับตัวและลาซารัส ไดของเลว แตเดี๋ยวนี้เขาไดรับความ
เลาโลม แตเจาไดรับความแสนระทม นอกนัน้ ระหวางพวกเรากับพวกเจาผิดตอทาน จงเตือนเขาและมี
เหวใหญตั้งขวางอยู เพื่อวาถาผูใ ดกลับใจจงยกโทษใหเขา แมปรารถนาจะขามไปจากที่นถี่ ึงเจาก็ไมได
หรือจะขามมาจากที่นั่นมาถึงเราก็ไมได เศรษฐีนั้นจึงวา “บิดาเจาขา ถาอยางนั้นขอทานใหลาซารัสไปยัง
บานเกิดของขาพเจา เพราะวาขาพเจามีพี่นอ งหาคน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขาเพื่อมิใหเขามาถึงที่
ทรมานนี”้ แตอับราฮัมตอบเขาวา “เขามีโมเสส และพวกผูเผยพระวจนะนั้นแลว ใหเขาฟงคนเหลานัน้
เถิด” เศรษฐีนั้นจึงรอง “มิได อับราฮัมบิดาเจาขา แตถา คนหนึ่งจากหมูค นตายไปหาเขา เขาคงกลับใจเสีย
ใหม” อับราฮัมจึงตอบเขาวา “ถาเขาไมฟงโมเสสและพวกผูเผยพระวจนะ แมแตคนหนึ่งจะเปนขึ้นมา
จากความตาย เขาก็จะยังไมเชื่อ (ลูกา 16:19-31)
เรื่องราวจากพระคัมภีรขา งบนนี้ ไมใชเปนคําอุปมา เพราะถาเปนคําอุปมา ยอมพูดเชิงเปรียบ
ระหวางสิ่งที่เห็นไดกับสิ่งที่เห็นไมได แตวา ในกรณีนี้เปนพระดํารัสตรงไปตรงมาเกีย่ วกับสิ่งที่มองไม
เห็น เมื่อพระองคตั้งตนกลาววา ยังมีเศรษฐีคนหนึ่ง จะทําใหเราเขาใจไปอยางอืน่ ไมได นอกจากจะ
ยอมรับโดยดุษฎีวา มีเศรษฐีคนหนึ่ง
การที่พระองคเจาะจงยกเอาคนมั่งมี ที่ไมยอมเดินทางของพระเจามาเปนตัวอยาง ใหเห็นถึงชีวติ
หลังความตายของเขานั้นยอมแสดงวาเรือ่ งนี้มคี วามหมายที่สาํ คัญและลึกซึ้งมากเปนที่นา สังเกตวา ชาย
มั่งมีคนนีก้ ็ไมเห็นวา ถูกตําหนิเพราะทําผิดอะไรสักอยางเดียว เขาไมไดชื่อวาเปนคนชั่วรายแตอยางใด
ถาพูดกันอยางธรรมดาโลกแลวละก็คนที่เปนอาเสีย่ ใหญชอื่ หอมคนหนึ่งทีเดียว ความเปนเสี่ยใหญของ
เขาไมใชไดมาจากการโกงใครมา เขารวยจนเอาอะไรก็ไดสมใจปรารถนาเหมือนเนรมิตเอาไดมีชวี ิตอยู
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อยางสํารวยมีเสือ้ ผาสวย ๆ สวมใส มีอาหารแพง ๆ รับประทานมันดูชา งสุขจริง ๆ ตามสายตาของคนทัว่
ๆ ไป
แตวา สิ่งทีน่ า เศราใจในชีวิตของคนมั่งมีคนนีค้ อื
ใจของเขาปกลึงลงในความมั่งคั่งของโลกนี้
เทานัน้ ไมสอ ใหเห็นวามีความสนใจใยดีกับความตายที่จะมาถึงตัว เขาทําตัวประหนึ่งกับวาจะมีอายุยืน
ยาวอยูค า้ํ ฟาเชนนัน้
พระเยซูไดตรัสตอไปถึงอีกคนหนึ่งซึ่งมีนิสยั ใจคอและความเปนอยูตา งกับเศรษฐีราวฟากับดิน
ทีเดียวผูนั้น คือ ลาซารัส คนนี้เปนคนต่าํ ศักดิ์ไรทรัพย อัปรูป นั่งขอทานหนาบานเศรษฐี เขาเปนคน
อนาถาจริง ๆ สวมเสือ้ ผาก็ขาดกะรุงกะริ่งปะหนาปะหลังซ้าํ ยังมีแผลตามเนื้อตามตัว มีสุนขั เปนเพือ่ น
แนนอนละเศรษฐีคนนั้น ตองชําเลืองเห็นสภาพของลาซารัสนี้ทกุ ครั้งที่ผา นประตู และแนนอนทีส่ ุดเขา
ตองรูอ ยางเต็มอกวาขอทานผูนี้ตอ งการอะไร ลาซารัสจะไดอะไรบางจากเศรษฐีผูนี้ไมไดระบุไว แต
เทาที่ทราบก็คอื เศษกระดูกจากโตะเศรษฐีนี้เทานั้น ดูเหมือนวาจะมีแตสุนขั เทานั้นกระมังทีส่ งสารเห็น
ใจ คอยเลียบาดแผลใหทกุ ครัง้ ที่ผานไป
ถึงลาซารัสจะไรทรัพย อัปลักษณ และไรญาติขาดมิตรเชนนี้ก็ตาม ลาซารัสซึ่งแปลวา “พระเจา
เปนที่พึ่งของขาพเจา” ก็ยังมีแสงแหงความหวังอยูขา งหนาเขานั่นคือชีวิตโลกหนา ความมั่นใจของเขา
อยูในพระเจา เขาไดเห็นความประเสริฐที่รออยูขางหนา เวลาลวงไปจนวันหนึ่งลาซารัสก็ลาจากโลกพน
ทุกขเวทนา และความสังเวชแหงสังขารของเขา แตเศรษฐีก็ตายเชนกัน และนําเขาไปฝงไว สวนลาซารัส
จะไดฝงตามประเพณีหรือไมนั้นไมปรากฏการที่เอยถึงพิธฝี งศพของทานเศรษฐีนี้เปนการสอใหเห็นวา
พิธีนี้ตอ งเปนไปอยางมโหฬาร และจะตองมีการเลาประวัติอะไรตออะไรกันตามพิธี แตไมชา ไมนาน
เรื่องของเศรษฐีก็เลือนไปจากความทรงจําของคนทั้งหลาย รางกายก็คอย ๆ เนาเปอยผุพังกลายเปนธุลี
ไป เมื่อมาถึงจุดนีแ้ ลวก็ยังไมนับวาเปนเรื่องทีส่ าํ คัญที่สดุ สําหรับเรือ่ งนี้ ที่สาํ คัญในเรื่องนี้คอื สิ่งที่พระ
เยซูทรงตรัสตอไปถึงสิ่งไมมีนักเขียนคนใดอาจกลาเขียนขึน้ ได นั่นคือ สภาพความเปนจริงของชีวิตหลัง
ความตาย พระองคไดรูดมานความลับลี้ที่ผูคนอยากรูอ ยากเห็นกันมานานแลวนั้นออกเสีย ความจริงได
เผยออกมาใหเห็นประจักษวา ทั้งลาซารัสและเศรษฐีไมอวสานแคหลุมฝงศพ แตวิญญาณของทั้งคูถกู รับ
ไปอยูที่หนึ่งทันที ชื่อวาเฮเดศ เมืองเฮเดศนี้พระคัมภีรไดใหรายละเอียดอีกวา ที่นนั้ ยังแบงออกเปนสอง
สถานที่โดยมีเหวใหญเปนเครือ่ งแบง

ทูตสวรรคเปนผูรับลาซารัสไป
การจากไปของลาซารัส ที่พระเยซูเอยถึงนั้นจะเปนแบบเดียวกับการจากโลกของผูชอบธรรม
ของพระเจา บัดดลที่วญ
ิ ญาณออกจากรางของลาซารัสทูตสวรรคของพระเจา ก็รับประคับประคองไป
เมืองบรมสุขเกษมทันที (อกอับราฮัมเปนชือ่ ที่พระเยซูใชกบั เมืองบรมสุขเกษม) การทีว่ ิญญาณถูกรับไป
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โดยทูตสวรรคไมใชเปนเรือ่ งที่นา ประหลาดเลย เพราะตามพระคริสตธรรมเดิมไดเผยเรื่องนี้อยางชัดวา
ทูตของพระเจาแวดลอมเหลาคนที่ยาํ เกรงพระองคและทรงชวยเขาใหพน จากจากภัยอันตราย
(สดุดี
34:7) พระธรรมสดุดียังกลาวเสริมตอไปอีกวา ทูตของพระเจารับหนาที่จากพระเจาที่จะดูแลรักษาผูที่
วางใจในพระองค
“เพราะพระองคจะใหพวกทูตของพระองค คุมครองทานใหระวังรักษาตามมรรคาของทาน
ทั้งสิ้น” (สดุดี 91:11) พระเยซูทรงตรัสใหเราทราบวา ทุกคนที่เชื่อใจพระเจารวมทั้งลูกเล็กเด็กแดง มีทูต
สวรรคคอยเฝารับรักษาไวเสมอ “จงระวังใหดีอยาดูหมิน่ ผูเล็กนอยเหลานี้สกั คนหนึ่งดวยเรากลาวแก
ทานทั้งหลายวา ทูตสวรรคประจําของเขาเฝาอยูเสมอตอพระพักตรพระบิดาของเราผูสถิตในสวรรค
มัทธิว 18:10) เปนที่แนนอนวาทูตของพระเจาอยูดวยกับเรา ขณะเมื่อเราลาโลก มีคนนับไมถวนเปน
พยานสนับสนุนความจริงวากอนทีว่ ิญญาณจะออกจากราง ไดเห็นทูตสวรรคของพระเจา
เรื่องนี้นับวานําความอบอุนใจมาสูเรายิ่งนัก เพราะเมือ่ คริสเตียนถึงเวลาอําลาโลก ก็ยังมีเทวทูต
ของพระเจาคอยรับสงไปจนถึงทีแ่ หงเมืองบรมสุขเกษม ถึงลาซารัสจะไรยศและมีชวี ิตอยางนาสังเวช
ที่สุด ตามสายตาของสังคมมนุษยเขาเปนเพียงคนขอทานที่คนดูหมิ่นเหยียดหยาม แตถึงกระนั้นเมื่อเขา
จบชีวิตลงไมใชมีเทวทูตองคเดียว แตหลายองคทีเดียวอยูด วย เมือ่ วาระสิ้นสุดชีวิตในโลกนีแ้ นะนําพา
จิตวิญญาณของทานไปยังที่สบาย สันติสขุ ที่เมืองบรมสุขเกษม
ใหเราหวนกลับมาพูดถึงเศรษฐีคนนั้นอีกหนอยหนึ่ง ไมปรากฏวามีเทวทูตปรากฏอยูเลย กอน
เวลาสุดทายมาถึงเขาใชชีวิตอยางโออาแตผูเดียวโดยไมคิดถึงผูอนื่ และไมอาทรรอนใจถึงสวรรคนรก
เขาไมแยแสอะไรเลยตอลาซารัสผูนา สงสารที่ขอทานอยูทปี่ ระตูหนาบาน บัดนี้เขาตองรับกรรมเชนกัน
คือไมมีใครเลยแมแตเทวทูตสักองคหนึ่งทีใ่ สใจตอเขา ผูใดก็ตามที่หันหลังใหแกพระเจาผูนนั้ ก็ยอม
อนุญาตใหผูมอี าํ นาจชัว่ คือผีมารตาง ๆ เขามาเปนพรรคพวกกอนที่ยูดาอิศการิโอดปฏิบัตกิ ารทรยศขาย
พระเยซูแลวฆาตัวเองตาย พระคัมภีรไดกลาววาซาตานไดเขาไปสิงสูในตัวของเขาแลว (โยฮัน 13:27)
ดังนั้นซาตานจึงเปนผูนั้นทีอ่ ยูด วยกับยูดาผูน ี้ในเวลาตาย เจาผีซาตานตนนัน้ จะตามเขาไปดวยจนถึงเมือง
ผีดวยหรือเปลานัน้ สุดที่จะทราบได แตที่ทราบเมือ่ กอนมันเปนผูถอื กุญแจแหงเมืองผี จนกระทั่งเมือ่
พระองคไดเสด็จไป และยึดเอากุญแจนัน้ ไวในพระอํานาจของพระองค (วิวรณ 1:18)
คนชั่วจะถูกหมูมาร หรือ พวกยมบาลพาตัวไปเมืองผีหรือไมนั้น ไมมีขอ ยืนยันทีแ่ นนอน แตที่
แนนอนที่สดุ วิญญาณคนชั่วจะตองไปเมืองผีที่เต็มไปดวยความมืดมน และนี่เปนกฎตายตัวที่ไมมใี คร
สามารถดัดแปลงหรือขามกฎนี้ไปได
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ผูอา นที่รกั เรือ่ งนีส้ าํ คัญมากถาทานอยากไดเหมือนลาซารัสรับเอาพระเจามาเปนสรณะ เมือ่
ทานจะลาโลกนี้ไปเมือ่ ใดจะมีเทวทูตของพระเจา (ไมใชผีปศาจ) จะพาทานไปยังดินแดนสุขาวดี เมืองที่
หวังไวนั้นเมืองผีและเมืองบรมสุขุมเกษม
ในพระคริสตธรรมเดิมไดแยมใหเราเห็นสภาพของสถานทีอ่ ยูของวิญญาณไวไมใชนอ ย พระ
คัมภีรไดเผยใหเราทราบวาคนชัว่ กับคนดีแยกกันอยูคนละแหง ในระหวางสองแหงนีต้ ามที่ไดกลาว
มาแลววา มีเหวใหญขวางกั้นแบงสองเมืองนี้ไว พระเยซูคริสตเจาบอกไวอยางชัดเจนวาเศรษฐีและ
ลาซารัสแยกกันอยูคนละเมือง
“เหตุใดที่เศรษฐีหมดสิทธิ์ ทีจ่ ะไปอยูเมืองบรมสุขเกษมอันเปนที่อยูข องลาซารัสนัน้ ? สาเหตุมี
หลายประการดวยกันดังตอไปนี้
1. เศรษฐีทุมเทชีวิตจิตใจทั้งหมดสําหรับโลกนี้เทานั้นไมมกี ารคิดเตรียมตัวสําหรับโลกหนา เขา
ไมยอมรับเอาพระเจาเปนสรณะ พระเจาเปนสรณะของเขาไมไดถา เขาไมทูลขอและตอนรับพระองค
2. เศรษฐีดา นตอมมโนธรรมที่เรียกรองอยู ในใจของเขาถึงแมเขาจะเห็นลาซารัสนั่งขอทาน อยู
ที่ประตูบา นอยางตําตา แตก็ไมมีใจเมตตาสักนิดเดียวตัวเองสวมเสือ้ ผาราคาแพง รับประทานอาหาร
ชนิดดีอยางเหลือเฟอ แตไมไดแผเมตตาจิตแกลาซารัสคนขอทานนั้นแมแตนอย ปลอยใหอดอยากตาย
ไดอยางใจเย็น
3.เศรษฐีถึงรูเรือ่ งความจริงในพระคัมภีรของพระเจาเหมือนอยางพีน่ องอื่น ๆ แตเขาจะไมยอม
เชื่อหรือยุงกับงานเกินไปจนเมินเฉยไมแยแสกับเรือ่ งพระ ๆ เจา ๆ (ลูกา 16:31)
4. ตามหลักฐานในพระคัมภีรก ็เห็นวาเศรษฐีมีความเขาใจดีเกี่ยวกับเรือ่ งกลับใจเสียใหม (ลูกา
16:30) แตดูเหมือนวา เขามีความคิดเขาไปวาพระเจาตองแสดงปาฏิหาริยก อนจึงจะเชือ่ และกลับใจ (ลูกา
16:31) พระเยซูตรัสวา “ถาทานไมกลับใจเสียใหม ทานจะพินาศเหมือนกัน” กอนที่เศรษฐีจะตายเขาไม
ยอมกลับใจเสียใหม ดังนั้นเขาจึงตองไปอยูรวมกันคนอธรรม การที่เขาตองตายไปอยูเมืองผีไมใชเพราะ
เขาเปนเศรษฐีแตเพราะเขาไมยอมกลับใจเสียใหม
ครั้นเศรษฐีสาํ นึกได แตวา อนิจจาเขารองครวญขอความชวยเหลืออยางนาสังเวชจากอับราฮัม ที่
อยูไกลออกไปอีกฟากหนึ่งกับลาซารัสรองขอความกรุณาใหลาซารัสเอาน้าํ เพียงแตปลายนิว้ ของ
ลาซารัสมาแตะที่ลนิ้ เขาไมไดขอใหออกพนไปเสียจากเมืองผี ยายไปอยูที่เมืองบรมสุขเกษม เพราะเขารู
แกใจแลววาเปนไปไมได ดังนัน้ จึงขอความเห็นใจขอเพียงสิ่งเล็กนอย แตก็ไดรับการปฏิเสธ ทานอับ
ราฮัมตอบเขาวา
นอกนั้น ระหวางพวกเรากับพวกเจามีเหวใหญตั้งขวางอยู เพื่อวาถาผูใดปรารถนาจะขามไปจาก
ที่นี้ไปหาเจาก็ไมได หรือจะขามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไมได” (ลูกา 16:26)
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พระเยซูทรงสอนไวอยางชัดถึงเมืองทั้งสองนี้ มีอาณาเขตแนนอนอยูทั้งสองฝายจะปนเปกัน
ไมได ความบาปเปนโรคติดตอรายกาจ ดังจะเห็นไดจากคนเปนจํานวนมากกลายเปนคนชั่วเพราะคนอื่น
นําไปแท ๆ และนี่ก็เปนเหตุผลอันหนึ่งวา เหตุใดพระเจาจึงทําลายลางชาวเมืองคะนาอันเพื่อวาชนชาติ
อิสราเอลจะไมไดหลงกระทําผิดเพราะความสนิทชิดเชือ้ กับความชั่วตาง ๆ จากชนเหลานั้น ในโลกหนา
ก็ทาํ นองเดียวกันคนชัว่ จะตองถูกจํากัดสิทธิส์ ถานที่ไมใหแพรเชื้อโรคแหงความบาปตอไป ดังนั้น คน
ชั่วตองถูกกักขังไวอยางเขมแข็ง
ไมอยางนั้นคนชอบธรรมจะติดเชือ้ ของพวกคนอธรรมนับวาเปน
อันตรายอยางยิ่งของผูชอบธรรม
เหวใหญเปนเครือ่ งกั้นระหวางคนชอบธรรมของพระเจาและคนชั่วคนมีกิเลสตัณหา
เมือง
มนุษยเราตายไปตางคนก็ตา งไปที่ของตน สุขาหรือทุกขเวทนา คนชอบธรรมก็ไปอยูที่สขุ ากับผูชอบ
ธรรม ดวยเหตุนี้พระคัมภีรจึงพูดถึงยูดาผูทรงยศพระเยซูวา เขา “ไปยังที่ของตน” (กิจการ 1:25) นี่เปนกฎ
ธรรมดาผูที่มกี ิเลสหนาจะอยูกับคนที่ไดรับการไถบาปผูพน บาปแลวไดอยางไรกัน ถาคนทั้งสองชนิดจะ
ไปอยูดว ยกัน
สวรรคกจ็ ะไมเปนสวรรคตอ ไปและจะตองมีความทุกขอยางไมรสู ิ้นสุดอีกตอไปแน
นับวาเปนการยุตธิ รรมดีทีเดียวทีค่ นชนิดไหนก็อยูรวมกับคนชนิดนัน้

วิญญาณยังมีความรูส ึกเหมือนรางกาย
ถึงรางกายจะหมดความรูสกึ ไปแลว แตวิญญาณยังคงมีความรูสกึ อยู มีหลายคนพยายามเลี่ยง
ความจริงอันนี้ โดยกลาววา เรื่องเศรษฐีกับลาซารัสเปนเพียงนิทานบางคนวาเปนคําอุปมาเทานั้น แตจะ
วาเปนอะไรก็ตามบทเรียนนีถ้ า ไมไดสอนวา
วิญญาณที่ออกจากรางยังคงดํารงชีวติ ตอไปและมี
ความรูส ึกไดดว ยแลว บทเรียนนี้สอนเราเรื่องอะไรกัน นากลัววาจะไมมีบทเรียนอะไรอยางอืน่ อีกเลย
เปนแนแทนอกจากเรือ่ งที่กลาวแลวขางตน
มนุษยไมใชมแี ตสังขาร แตมีวิญญาณดวยในเมื่อรางกายหรือสังขารเรามีอาการสัมผัสทั้งหา
แนนอนวิญญาณเราตองมีความเกี่ยวกันกับความรูส กึ อันนีด้ ังเชน
เศรษฐีเมื่ออยูใ นเมืองผียังคงมี
ความรูส ึกนึกคิดอะไรตออะไรไดเชน
1. เขาเห็นได “แลวเมือ่ อยูในแดนมรณาเปนทุกขทรมานยิ่งนักเศรษฐีจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมแต
ไกล”
2. เขาฟงไดยิน เขาสามารถไดยินสิ่งที่ทา นอับราฮัม สนทนากับเขา (ลูกา 25:31)
3. เขาสนทนาได เศรษฐีวิงวอนอับราฮัมขอใหลาซารัสมาหาเขา
4. เขาลิ้มรสไดเขาตองการน้าํ ที่จะมาแตะที่ลนิ้ ของเขา
5. เขารูส กึ ได เขารูสกึ ความทนทุกขเวทนา
6. เขามีความระลึกได ทานอับราฮัมบอกเขาวา “ลูกเอย จงระลึกวาเมื่อเจายังมีชีวิตอยู...”
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7. เขามีความสํานึกผิด เขาอยากใหลาซารัสไปเทศนาใหพนี่ องของเขาอีกหาคน ที่ยังอยูใ นโลก
ใหกลับใจใหม
เหตุไฉนหนอเศรษฐีผูนี้เมือ่ ลงไปอยูในเมืองผีแลวยังมีความรูสึกนึกคิดได เหตุใดเขาจึงเห็นได
ทั้ง ๆ ที่ตาของเขามืดมิด แลวเมือ่ ตายนั้นเหตุใดเขาจึงยังคงชิน รูสกึ และมีอาการไดยนิ ทั้ง ๆ ทีส่ ังขารก็
ถูกฝงไวในอุโมงคแลว ขอไขอันนีก้ ็คอื ในเมือ่ รางกายมีความรูสกึ ได วิญญาณก็มคี วามรูส กึ ไดเชนกัน
ทานเคยสังเกตบางหรือเปลาวาขณะเมื่อเราฝนถึงตาจะปด หูจะไมไดยิน แตในความฝนนัน้ เรายังเห็นได
หูเรายังไดยินได ขณะที่เราฝนอยูนั้นมันมีความรูส ึกไมผดิ อะไรกับขณะเราตื่นอยู ตัวที่เห็นสิ่งตาง ๆ ได
ในขณะที่หลับนั้นแหละเปนตัวจริง ดวยเหตุนี้เองวิญญาณของเราเมือ่ ออกจากรางก็จะเปนไดเหมือนกับ
ขณะที่ยังอยูใ นรางกาย

ความสํานึกผิดของเศรษฐี
ทานทั้งหลายจงรูเถิดวาเมืองผีเปนเมืองที่นา กลัวยิ่งนัก วิญญาณใด ๆ ก็ตามที่ไมมคี วามหวังใจ
ในพระเจา เขาผูนนั้ กําลังอยูในฐานะที่นา สังเวชทีส่ ุด เมื่อวิญญาณออกจากรางในขณะนัน้ จะไมมีเทวทูต
ขอพระเจามาประคองรองรับวิญญาณของเขาไปยังที่เมืองสงบสุข วิญญาณทีด่ ื้อดึงก็จะถูกดึงดูดเยี่ยงแรง
ดึงดูดของโลกลงไปสูที่เดียวกันกับวิญญาณคนดือ้ อืน่ ๆ ที่เดียวกันนั้น ที่นั่นจะหาความชื่นใจใด ๆ
ไมไดเลย ไมมอี าหารจะรับประทาน ไมมีนา้ํ ที่จะดื่ม ไมมีการหยุดพักจากความทุกขเวทนาที่เลวรายที่สุด
ก็คอื “สิ้นหวัง” เศรษฐีรูตวั ดีสาํ นึกและเล็งเห็นสภาพตัวเองวา เปนผูไมเหมาะสมกับเมืองบรมสุขเกษม
เขาจึงไมพยายามทะเยอทะยานที่จะขึ้นไปรวมกับชนบริสุทธิ์เหลานัน้ อีกทั้งเห็นเหวที่กวางใหญระหวาง
ที่เขาอยูก ับเมืองบรมสุขเกษมนั้นดวยสุดทีจ่ ะไปมาหาสูก ันได บัดนี้เขาสํานึกแลวถึงความเฉยเมยตอพระ
เจา ความดือ้ ดานที่ไมยอมเชื่อพระองคอีกทั้งควมเปนผูใ จไมใสระกํา เมือ่ ขณะที่เขาดํารงชีพอยูในโลก
และแลวผลกรรมอันนี้เองที่ไดนาํ เขามาสูทุคติมันชางเปนทีแ่ หงความทรมานอะไรเชนนั้น โอ สิน้ หวัง
แลวหนอขา
นอกจากความสํานึกถึงตัวเองแลว เขายังมีความระลึกไดวาเขามีพี่นอ งอยูอกี หาคนที่ยังไมตาย
แนนอนละเขาเหลานัน้ ทีอ่ ยูเบื้องหลังตองแบงสินมรดกกันตามธรรมเนียมแลวดําเนินชีวิตอยางหา
ความคิดไมได และประมาทเยี่ยงเขา และเขาเหลานัน้ ตองพักกันสนุกสนาน เลี้ยงดื่มสุรายาเมาปลอยกาย
ปลอยใจไปตามตัณหาแลวแตจะชักไปที่ใด โดยหารูไมวา เวลากําลังผานไปอยางรวดเร็ว... ชั่วโมงแหง
การมาถึงเมืองผีใกลเขาเหลานั้นเขามาทุกขณะ อีกไมชา ปากแหงเมืองผีกจ็ ะไดฮุบคนเหลานีใ้ หมาอยูที่
เดียวกันกับเขา เขาไมอยากใหพี่นอ งของเขาตองมาอยูใ นสถานแหงนี้ ดังนั้นเศรษฐีจึงรองวิงวอนขอให
อับราฮัมสงลาซารัสไปบานของเขา เพื่อจะเตือนสั่งสอนพีน่ องของเขา คําวิงวอนของเขาเปนหมัน ถึงแม
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จะวิงวอนชนิดน้าํ ตาเปนสายเลือดก็ตาม ทานอับราฮัมตอบเขาวาถาคนเหลานั้นปฏิเสธไมยอมเชื่อพระ
คัมภีรแ ลว ถึงจะมีคนที่ฟนคืนชีพมาบอกก็ยังไมเชือ่ อยูนนั้ เอง
อับราฮัมจึงตอบเขาวา ถาเขาไมฟงโมเสสและพวกผูเผยพระวจนะแมคนหนึ่งจะเปนขึ้นมาจาก
ความตาย เขาก็ยังจะไมเชื่อ (ลูกา 16:31) และแลวการสนทนาระหวางสองฝายคือเศรษฐีกับทานอับราฮัม
ก็ตอ งปดฉากลงหัวใจเศรษฐีเวลานี้รุมรอนในขาวดีแหงความหลุดพนเต็มไปดวยความสํานึกผิดในกรรม
ของตัว บัดนี้ เขาเห็นความจําเปนทีต่ องเชือ่ คําสอนของพระเจา เรือ่ งการกลับใจใหมจนเปนเหตุใหเขา
วิงวอนอับราฮัมใหสงลาซารัส ไปประกาศตักเตือนพี่นอ งของเขาทั้งหา ในสมัยพระเยซูพระองคไดทรง
สําแดงการอัศจรรยทาํ ใหลาซารัส (ไมใชคนขอทาน) เปนขึ้นจากตายแทนที่ทุกคนจะเชื่อกลับมีคนใจ
แข็งกระดางไมยอมเชื่อ ยอหน 11:43 คนเราถาลองมีใจอคติไมยอมเชือ่ แลว เขาก็จะไมเชื่อ ไมวา จะเปน
เหตุผลหรือการอัศจรรยใด ๆ ก็ตาม พระเจาตองการคนเปนไมใชคนตายแลวใหเปนขึ้นมาทําการ
อัศจรรย พระองคใชคริสตจักรของพระองคทาํ การอัศจรรยเพื่อคนบาปทั้งหลาย จะกลับใจเสียใหม และ
เขาจะไมตอ งตกไปยังเมืองทุกขเวทนาอันแสนเศรานั้น

อกทานอับราฮัม
มันชางตางกันอะไรเชนนัน้ เมื่อเราศึกษาชีวิตของลาซารัสเมื่อเขายังอยูในโลก และเมื่อเขาลา
โลกไปยังเมืองบรมสุขเกษมฟากหนึ่งของชีวิตเอาละเราจะไมเรียนเพียงเรื่องชีวิตของลาซารัสเทานั้น แต
ใหเรามาศึกษากันตอไปถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแกผูเชื่อพระเจา นับตั้งแตที่พระเยซูทรงฟนคืนพระชนม
ลาซารัสมีความสุขแลว ไมตอ งมีความทุกขเข็ญตอไป เขาไดอยูรว มเสวยสุขกับชนบริสุทธิ์ของพระเจา
ในดินแดนสุขาวดี ถาวรเปนนิตย.
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บทที่ 4 นิมิต เรื่องสวรรค และนรก
พระคัมภีรเปนพระคําของพระเจาเทานัน้ ที่ใหรายละเอียด และสภาพความเปนจริงแนแทของ
ฐานะของคนชัว่ และชนบริสุทธิ์ เราไมยอมเชื่อเลยวาวิญญาณของผูตายแลวจะไปเที่ยวเขามาสิงสูในคน
แลวอางตัวเองวา เปนผูนนั้ ที่ตายไป แตมีความจริงตลอดทุกยุคคริสตจักรวามีชนบริสุทธิข์ องพระเจาที่
ตายแลวและไดรับอนุญาตใหกลับมาเลาเรื่องทีต่ ัวเองไดเห็นและไดยินเชนเรือ่ งของลาซารัส (ไมใชคน
ขอทาน) ผูตายไปแลว 4 วันเต็ม ๆ แตโดยพระดํารัสของพระเจา เขากลับฟนคืนชีพอีก ถาประสบการณ
ของลาซารัสนี้ถกู บันทึกไวใหเราไดรูเห็นดวยเชื่อวาจะเปนเรื่องที่นา ทึ่งเปนอันมาก พระเยซูคริสตตรัส
แกเหลาสาวกของพระองควา พวกเขาก็จะสามารถทําใหคนตายแลวเปนขึ้นมาไดเชนกัน (มัทธิว 10:8)
และก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตและการงานของทานเปาโลและเปโตร เหตุการณในทํานองเดียวกันนี้เกิดขึน้
บอยครั้งตลอดทุกยุคของคริสตจักร คือวิญญาณไดออกไปจากรางชัว่ ขณะหนึ่งและกลับมาฟนคืนชีพอีก
เรื่องราวตาง ๆ ที่เขาไดพบไดเห็นขณะทีอ่ ยูใ นสภาพวิญญาณ ที่เลาใหฟงมันชางสอดคลองกับที่พระ
คัมภีรบันทึกไว
ขอใหเรายกตัวอยางใหทา นไดทราบความจริงสักคนหนึ่ง
เหตุการณนี้ไดบังเกิดในยุคนี้
ประสบการณของเขาที่เลาใหฟงชางเหมือนกับคําบอกเลาในประสบการณของเปาโลซึ่งถูกรับไปเมือง
บรมสุขเกษม 2 โครินธ 12 เหลือเกิน คนนัน้ คือ “มาริธา เดวิส” ผูนี้นอนอยูใ นสภาพดับจิต 9 วันเต็ม ๆ
เมื่อเขาไดฟน ขึ้นมาแลวก็เลาและลําดับเหตุการณตา ง ๆ ทีไ่ ดรูไดเห็นมา ประหลาดจริง ๆ มันชางคลอง
จองกับที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีร อยางอัศจรรยทสี่ ุด เรือ่ งนี้เปนเรือ่ งที่นา สนใจทําใหเราทราบวา เมือ่
เราตายแลววิญญาณเราจะไปไหนกันและมีสภาพอยางไรบาง เรือ่ งนี้นา จะไดเตือนเรายังผูด าํ รงชีพอยู
เกี่ยวกับเรื่องอมตวิญญาณ
ในบทนี้ทั้งบทเราประสงคที่จะบอกกลาว เลาเรื่องสั้น ๆ ของหญิงคนนีว้ า เธอไดพบเห็นอะไร
มาบางระหวาง 9 วันที่วญ
ิ ญาณออกจากราง กอนที่เธอจะไดพบนิมิตสวรรคนรก เธอกําลังอยูภายใตการ
ปรักปรําของความบาป เกิดมีความวอกแวกในความรอดตามคําบอกเลาของเธอนั้น
เมื่อวิญญาณออกจากรางดังที่ไดกลาวไว ขางตนแลว สิ่งที่เธอไดพบไดเห็นโลกวิญญาณทั้งสอง
นั้นมันชาง ตื่นเตนระทึกใจแกใจผูฟงอยางยิ่งดวยเหตุนี้เองกระมังพระเจาจึงไดเฟนเอาเธอ มาเปน
ผูบรรยายความเปนอยูของโลกฝายวิญญาณทั้งสองนี้ เธอนอกจากจะไดเขาไปรูเห็นความจริงของเมือง
บรมสุขเกษมแลวพระเจายังอนุญาตใหเธอไดเขาไปดูสภาพเมืองผีเพื่อจะไดเห็นความลับที่ซอ นอยูน ั้น
สิ่งที่เธอเลามาทั้งหมดเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคําของพระเยซูในลูกา 16 มันคลองจองกันเสียจริง ๆ
เรื่องราวที่เธอเลามานีน้ า จะเปนเรือ่ งที่เตือนสติคนทั้งหลาย ที่มีชีวิตอยูอยางประมาทไปสูเมืองผีที่นา
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ขยะแขยง เมืองแหงความเศราใจดินแดนแหงความสิน้ หวังตอไปนี้เปนรายละเอียดเรือ่ งราวของมาริธา
ผูเห็นเหตุการณนนั้

นิมติ เรื่องสวรรค – นรก
วาระที่วิญญาณของเธอซึ่งมีนามวา มาริธา เดวิส กําลังเลือ่ นลอยออกจากราง เธอไดเห็นแสง
บรรเจิดจาประหนึ่งดาวที่มีแสงสุกใสไดเลื่อนลอยมาใกลเธอ แลวก็ปรากฏสิ่งนั้นกลายเปนเทวทูตของ
พระเจาที่กาํ ลังเขามาใกลเธอเมือ่ เทวทูตไดกลาวทักเธอแลวก็ตรัสวา “มาริธาเอย เจาใครจะรูจักเรา เรา
เปนเทวทูตแหงความสุขสําราญ เราไดมาหาเจาวันนีก้ ็ประสงคทจี่ ะพาเจาใหไปพบกับความเปนอยูข อง
วิญญาณที่มาจากโลกที่เจาอยูนั้น” อีกไมนานตอมาเธอและเทวทูตพระเจาก็มาถึงบริเวณดานนอกของ
เมืองบรมสุขเกษม แลวทั้งสองก็เดินชมที่นนั้ ซึ่งเต็มไปดวยสิ่งที่นา ชม ชื่นใจ มีตนไมทกี่ าํ ลังผลิตดอก
ออกผล มีเสียงเพลงไพเราะนาฟงกับเสียงเซ็งแซของนกตาง ๆ อีกทั้งไดเห็นความงดงามของบรรดา
ดอกไมนานาชนิด กําลังชูชอสะพรั่งงามจับจิตทําใหเธอเพลินไป เทวทูตจึงบอกเธอวาจะชักชาตอไป
ไมไดเพราะวา “เธอเปนผูรับใชพระเจาใหขึ้นมารูเห็นสภาพความเปนจริงแหงวิญญาณ ของบุตรพระเจา
ลาโลกไปแลว”

เธอไดพบกับพระมหาไถ
ทั้งเธอและทูตของพระเจาเดินทางตอไปสักครูใหญก็มาถึงประตูเมืองแหงความสุข ทันทีที่กา ว
เขาไปเธอก็เห็นชนบริสุทธิข์ องพระเจาและเทวทูต มือถือเครื่องบรรเลง ทองคําอยูตรงหนา เธอเดินตอ
....เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงหนาพระทีน่ ั่งของพระผูไถบาป ผูชว ยพลโลกใหพนการพิพากษาเพราะ
บาปของเรา เทวทูตผูพาเธอมานั้นตรัสแกมาริธาวา “มาริธาเอย นีแ่ หละพระผูไถบาปของเจา พระองคผู
นี้เองไดถอื ชาติมาบังเกิดเปนมนุษย ยอมทนทุกขเวทนาเพื่อเจา ณ บัดเดี๋ยวนั้นเองมาริธาเกิดมีความ
สะดุงกลัวระคนความคารวะ ทําใหเธอสยบลงตอพระพักตรพระองคแตองคพระผูเปนเจาทรงยื่นพระ
หัตถดว ยพระอาการเปยมลนไปดวยความเมตตา พยุงเธอขึน้ มา และตอนรับเธอเขาสูนครผูบริสุทธิ์
ตอจากนัน้ ไดยนิ เสียงเพลงบรรเลงอยางไพเราะจับใจ ในบรรดาหมูนกั รองนั้น เธอเห็นเพือ่ น ๆ และญาติ
ที่เธอเคยรูจกั ลาโลกไปแลวนัน้ อยูตรงหนาเธอ เขาเหลานัน้ เขามาปราศรัยกับเธอ ปรากฏวา ในการ
สนทนานั้นสามารถเขาใจภาษากันไดดี เพราะวาทั้งคูสงกระแสจิตตอกันและกันได ไมมีอะไรเปนสิ่ง
เรนลับ ทุกอยางเปดเผยเหมือนมองหนาในกระจก
มาริธาไดคอยสังเกตดูบรรดาผูค นเหลานั้นที่เคยรูจักกัน ปรากฏวา เขาชางมีราศีมคี วามสุขเสีย
จริงผิดกับเมือ่ ตอนยังอยูใ นโลก เธอมองดูรอบไมปรากฏวามีคนแกอยู ณ ที่นั้นสักคนเดียว สิ่งที่เธอได
พบไดเห็นทําใหเธอตองสารภาพวา จินตนาการเรือ่ งสวรรคของเธอที่มอี ยูเมือ่ เอาเปรียบแลวเหมือนเลข
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ศูนย เปรียบเทียบกันไมไดเลย.... ทูตของพระเจาตรัสแกมาริธาวา “มาริธาเอย จงรูเถิดวา ถึงมนุษยจะเกง
สักเทาใดก็ตามจะไมมีใครที่จะสามารถลวงรูถ ึงความสุขสันตทแี่ ทจริงของความเปนอยู บนสรวงสวรรค
ไดหรอก” มาริธาไดรับอนุญาตใหไปสนทนาปราศรัยกับชนบริสุทธิ์ที่เมืองบรมสุขเกษมนัน้ พบวาคน
เหลานั้นพากันสรรเสริญพระเกียรติพระผูชวยใหพนบาป ในจํานวนนั้นมีผูหนึ่งถวายเพลงเชิงอธิษฐาน
วา “โอความตายเหล็กในของเจาอยูที่ไหน? โอหลุมฝงศพความมีชัยของเจาไปไหนเสียแลว” ไมมี
เหล็กในแหงความตายสําหรับผูเชื่อถือพระเยซู ตอไปแลว และหลุมฝงศพจะมีชัยเหนือชาวเมืองบรมสุข
เกษมก็หามิได แลวทูตสวรรคก็พาเธอไปทีล่ านกวางแหงหนึ่งที่ใจกลางนั้นมีกางเขนตั้งตระหงานอยู
และทูตของพระเจาองคนนั้ กลาวแกเธอวา “กอนอะไรทั้งหมดรูไวเถิดวาไมวา ใครทั้งนัน้ ที่สวรรคนี้ ให
ความนับถือตอไมกางเขน เทวทูตของพระเจาตรัสตอไปถึงความสัมพันธ ระหวางทูตสวรรคของพระเจา
และผูเชื่อพระเยซูที่ยังมีชวี ิตอยูใ นโลก วามีทูตสวรรคนบั ไมถวนที่คอยดูแลใหความอารักขาตลอดวัน
คืนแหงชีวิตของเขาตามที่พระเจาทรงพระบัญชานั้นนางมาริธาไดรับรูเรื่องการเสด็จมาของพระเยซู ครั้ง
ที่สองจากทูตสวรรคนั้นอีกวา พระเยซูใกลจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองแลว ความรอดใหญอยูแ คเอื้อม
ความรอดใหญใกลมาแลวเหลาทูตของพระเจาจงแซสาธุการแดพระองคเถิด เพราะอีกไมชา พระผูชวย
มนุษยใหพนบาปจะเสด็จลงมา พรอมเหลาทูตอันบริสุทธิ์ของพระองค ตอจากเธอไดรับการติเตียน
พรอมกับคําเตือนดวยความรัก ที่เธอมีความวอกแวกขาดสมาธิและการอุทิศตัว เธอไดรับการเตือนสติ
วา” หญิงเอยไมมีทางใดหรอกที่จะเขามาสูดินแดนสุขาวดีนี้ได นอกจากทางของพระเยซูคริสตพระ
ผูชวยใหรอดของโลก” ตอจากนัน้ เธอก็รับคําเลาโลมใจเปนการใหกาํ ลังใจวา “จงเปนผูมีสตั ยยึดความ
จริงที่เจาไดประจักษแลวนัน้ แลวเจาก็จะไดเสวยความสุขบนสวรรคเชนกัน”
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ดินแดนแหงคุกมืด
บทเรียนที่มาริธารับจากทูตสวรรคตอ ไป คิดใหเห็นสภาพความเปนอยูของเมืองผี ดินแดนแหง
ความมืด ความสวางและความงดงามตระการตาที่ผา นมา บัดเดี๋ยวนัน้ ก็อันตรธานหายไป เธอรูตวั วาเธอ
กําลังยางเขามาสูด ินแดนยมบาล เวลานั้นเธอเต็มไปดวยความสะดุงกลัวเพราะภาพที่ปรากฏลอมรอบนั้น
เปนเปลวไฟที่พวยพุงวับวามสลับกับความสลัว เธอไดตกอยูในหวงแหงความนาขยะแขยงและความ
เศราหมองเหลือที่จะสาธยายได
เธอหันมาทางทูตสวรรคที่นาํ เธอมาเพือ่ จะหนีใหพน เสียจากสิ่งนา
เกลียดนากลัวและความรูส กึ เศราสลดนั้น แตอนิจจาทูตองคนั้นหาอยูที่นนั้ ไม ปรากฏวา ขณะนี้เธออยู
สถานที่นอี้ ยางเดียวดายนึกอยากจะสวดออนวอนพระเจา แตวา ....มันไมสามารถจะทําไดอยางใจนึก พูด
ไมออกบอกไมถกู มันตือ้ ไปเสียหมด และแลวความสํานึกอันหนึ่งก็ผุดขึ้นในความทรงจําถึงชีวติ อันเห็น
แกตัว กอนจากโลกมาทําใหเธอตองอุทานขึน้ มาวา “โอ ขอฉันไดกลับไปยังโลกสักชัว่ โมงเถอะถาไมได
ชั่วโมงหนึ่ง กี่นาทีกไ็ ด เพือ่ กลับไปเตรียมตัวรักษาชีวิตจิตใจ และชวยใหดวงจิตทั้งหลายแหงพิภพโลก
อยาไดเขามาที่นี้แลย” ความเศราสลดความหมดอาลัยตายอยากยังไมทันหายไป ความนาหวาดเสียว
ประดังเขามาอีก เพราะตอจากนั้นไมนาน เธอก็รตู ัววาขณะนี้เธอกําลังอยูในสถานกักกันวิญญาณของคน
ชั่ว เธอไดยินเสียงรองครวญครางอื้งอึงอีกทั้งเสียงหัวรออันแสนจะนาเกลียดนากลัว และเสียงคําแชงดา
คําหยาบโลนลามก ดังใหขรมไปหมด....ที่นั่น “ไมมีน้ําใหสักหยดเดียว ที่พอจะชวยดับความกระหายได
เลย” อันน้าํ พุหรือลําธารตาง ๆ ที่ปราฏเห็นหรือก็เปนเพียงอุปาทานภาพลวงตาเทานั้น ครั้งยืนไมยนื่ มือ
ไปหมายจะเด็ดผลหมากรากไมมาทาน ก็จะถูกไฟไหมมือทีเดียว ความรูส กึ ทุกขณะลวนแตเปนเรือ่ งของ
ความผิดหวัง และนาอเนจอนาถใจจริง ๆ
ขณะที่มาริธากําลังตลึงพรึงเพริดกับภาพและความรูสกึ อันวับวาบอยูนั้น ก็มีวิญญาณของผูหนึ่ง
ซึ่งเธอเคยรูจักกันดีในโลกเขามาใกลเธอและพูดวา “นี่ มาริธา ในทีส่ ุดเราก็ไดพบกันอีกแลวนะเธอเห็น
ฉันเวลานี้ที่เปนวิญญาณไรสังขารอยูรวมกับพวกนั้นที่ภายในจิตใจไมยอมรับเอาพระเยซู เปนพระผูชว ย
ใหรอดจนกระทั่งเขาจากโลกมาอยูที่นี้ชวี ิตของฉันมีอันเปนไปตองจากโลกอยางปุบปบฉับพลัน ไมมี
โอกาสไดเตรียมตัวเลย และแลววิญญาณของฉันก็ลอ งลอยตามกระแสจิตอํานาจชั่วที่เคยครองใจของฉัน
มา เธอเอย เมือ่ ตอนทีฉ่ ันยังเปนอยูฉันชอบที่จะใหใครตอใครมานบนอบกราบกราน เจายศเจาอยาง
อยากใหคนนั้นคนนี้มาชมวาตัวเองดี สวย มิหนําซ้าํ ยังปลอยตัวปลอยใจใหความหยิ่งยโส ความโลภโม
โทสัน ใจแกงแยง ใจรักความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานอันไรสาระมาครอบครองหัวใจอยางชนิด
ถอนไมขนึ้ ดึงไมออกสวนเรือ่ งธัมมะธรรมโมฉันไมแยแสเลย ใจของฉันไมมีที่วา งสําหรับพระเจาก็
เพราะตัณหาตาง ๆ เหลานี้เอง เปนเหตุใหฉันตองลงมาอยูท ี่เมืองผีนี้ ซึ่งเปนเหมาะแลวสําหรับคนอยาง
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ฉัน ฉันเองก็เห็นวาสมควรแลวทีใ่ จเชนฉันควรมารวมปนเปกับวิญญาณที่เมืองผีนี้ ตลอดเวลาที่ฉันอยู
ที่นี่ถกู อํานาจประหลาดบังคับกดดันอยูรา่ํ ไป หาเวลาที่จะยุติจากความรุมรอนสักเพลาเดียวก็ไมมี เธอ
เอยฉันถูกอํานาจอะไรก็ไมรูเขาสิงอยูจนตัวไมเปนของตัวเอง....ทุกอยางทีอ่ ยูรอบตัวฉันลวนเปนอํานาจ
ที่บังคับกดขี่ทาํ ใหเกิดความยุงยิ่งใจอยางสิ้นดี ฉันไดชิมลิม้ รสการติดกับสิ่งยั่วยวนมาแลว ฉันตกเปน
ทาสความชั่วนานาประการทับถมกัน บัดนีส้ ิ่งชั่วยัว่ ยวนกลายเปนกับดักตัวเองความรูส ึกนิกคิดของฉันที่
จะทําดีมันไดตายดานและความชัว่ ตาง ๆ มันเขามาสิงสูแ ทนที่ จนมันกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ตอ ง
มีมันอยูเรือ่ ยไปจนชีพดับนี่แหละ”
“มาริธาเพือ่ นเอย ฉันรูส ึกวามันไมมีประโยชนอะไรทีจ่ ะมาสาธยายสภาพแหงความเศราแหงนี้
ฉันเคยมีคาํ ถามเกิดขึ้นในสมองบอย ๆ วา มันจะไมมีความหวังอยูบา งเลยหรือนี”่ และแลวความรูส กึ อีก
อันหนึ่งก็ผุดขึ้นเปนการตอบวา
ความมีระเบียบเรียบรอยจะมาอยูทา มกลางความยุงเหยิงไดอยางไร
ความจริงเมือ่ ฉันยังไมตาย ก็มคี นเขามาตักเตือนกรรมที่จะสนองฉันเหมือนกัน แตวา ฉันก็ยังรั้นดันทุรัง
ไปตามทางของฉันเองแทนทีจ่ ะฟงคนเหลานัน้ ที่เดินตามพระเจา บัดนี้ฉนั ตองลอยละลิ่วมาสูขุมอันนา
กลัวขยะแขยงนี้ กรรมทั้งหมดพวกฉันไดกอ มันขึ้นมาเอง พระเจาพระองคทรงแลวซึ่งความยุตธิ รรม
พระองคเปนผูดีเลิศ พวกเราที่นรี้ ูตัวดีไมไชเพราะพระเจาหรอกที่พวกฉันตองตกมาอยูทแี่ หงความเศรา
โศกนี้ มันเปนความผิดของพวกเราเองที่ทาํ อะไรตออะไรอยางไรศลี ธรรม เปนอยางไรบางเธอรูส กึ อึด
อัดและกลัวกับภาพและสภาพแวดลอมที่เธอเห็นอยูเดี๋ยวนีห้ รือเปลา เธอเอย นี่เปนเพียงกระผีกหนึ่งของ
ความวิบตั ิ มันยังมีสภาพที่นา ทุเรศมากกวานีอ้ กี หลายเทานัก มาริธาพึงรูไดเถอะวา ไมมีมนุษยผูดีตนใด
อยูดว ยกับเราเลยแมแตคนเดียว เรามีแตความมืดมนอนธกาลบางครั้งพวกเราที่นพี้ ยายามสรางสรรค
ความหวังถึงความรอด เรายังคงจําเรือ่ งการไถบาปของพระเยซูได แตปญหามีอยูว า ความรักความเมตตา
ของพระองคจะมาโปรดถึงพวกเรา ทีอ่ ยูในความหมนหมองและแดนมรณาหรือไมทั้งยังเคยคิดอีกวา
ความรูส ึกนึกคิดที่ตดิ ตัวเหมือนโซผกู มัดรัดตัวไวและความรุมรอนในโลกียตัณหาอันบาคลั่งที่กาํ ลังเผา
ผลาญเราอยู มันจะดับไปไดไหมหนอ”
มาริธายืนงงเงียบกริบกับภาพฉากนี้ และทําใหเธอเขาอกเขาใจความระลึกไดของมนุษยในเมือง
ผี ในเรือ่ งเหตุการณนี้มาริธาไดเขียนไวในหนังสือ เลาใหฟงไวดังนี้ “ฉากสุดทายอันแสนนากลัวติดตา
ติดใจทีเดียว และแลวขาพเจาก็ถกู พาออกไปจากที่นนั่ ทานทีร่ ัก นี่เปนเรือ่ งจริงวิญญาณที่ขา พเจาเห็น
(มาริธา) ในเมืองผีนั้น ลวนแตจาํ หนาไดเมือ่ ครั้งยังอยูในโลก โอบัดนี้เขากําลังพากันทุกขเวทนาโศกาลัย
อยูที่นนั่ ”
ทูตสวรรคของพระเจาที่นาํ เธอไปปลอบโยนเธอและอธิบายบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับสิ่งที่มาริธา
ไดพบเห็นนั้นทั้งยังย้าํ วาบุคคลใดก็ตามทีแ่ สวงหาความสุขทางอื่น โดยไมใชทางไมกางเขน เขาผูนั้นก็
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ตองมารับความนาทุเรศและความผิดหวังเชนนีแ้ หละ สวนผูที่ตอนรับพระเยซูคริสต จะไมตอ งถูกทิ้ง
มายังดินแดนแหงวิบัตินี้เลย เพราะวา “ทุกคนทีต่ ั้งใจเดินตามพระเยซูคริสต พระเจาไดเตรียมปราสาทไว
ใหเขาพรอมแลวยิ่งไปกวานัน้ ในชีวิตปจจุบัน
เขายังไดรับอนุเคราะหจากพระองคเมื่อความจําเปน
ปจจุบันทันดวนมาถึง มาริธาเอย สิ่งที่เจาไดเห็นทั้งหมดนั้น ลวนแตเปนผลกรรมที่เขาไดทาํ สะสมไว
เมื่อขณะเขายังมีชีวติ อยูในโลก ผูที่ตกจากที่สูงจําตองรับความปวดราวสาหัสเปนผลฉันใด ผูที่ทําบาปก็
จะตองรับผลเวรกรรมที่ไดทาํ อยางเลี่ยงไมไดฉันนัน้ นีแ่ หละกฎชีวิต แลวทูตสวรรคก็ดาํ เนินเรือ่ งกฎ
หรือความเปนไปของผูที่จาํ ตองลงไปเมืองผี ทั้งนี้และทั้งนั้นหาใชเปนพระประสงคของพระเจาที่จะให
ผูหนึ่งผูใดลงไปที่นั่นไม แตความชัว่ ที่เขาไดรับเขามาเปนสวนชีวิตของเขาตางหากมาเปนกับดักตัวเอง
เกิดมีความพิศวาสไปยังดินแดนที่มคี วามรูส กึ นึกคิดเหมือนกับตัวเอง บุคคลที่มคี วามบริสุทธิ์เปนผล
ยอมนําตัวไปสูดินแดนสุขาวดี ดินแดนแหงชนบริสุทธิ์ของพระองคเจา สวนคนชั่วนัน้ ไซรกล็ อยลงสู
แดนวิบัตติ ามกฎทีว่ างไวแลว
มาริธา เธอเปนเหมือนตัวแทนบรรดาผูที่ยังมีใจรวนเร ยังไมรับเอาความจริงของพระเจา ใหได
เขามาเห็นเมืองบรมสุขเกษมและเมืองแหงทุกขที่มแี ตความหายนะและความมืดครอบคลุมอยู และเธอ
ไดเห็นภาพอันแสนทุเรศของคนใจบาปที่ไดทุมเทชีวิตจิตใจกับคาวโลกีย จนทีส่ ุดความชั่วนั้นก็ติดเนือ้
ติดตัวมากอใหเกิดความขมขื่นใจในเมืองผีและตองมาอยูปนเปกับคนที่มีความรูสกึ นึกคิดชนิดเดียวกัน
ตอนนี้เองนางมาริธาเริ่มมีความรูสกึ วา เธอนี้เปนผูยังไมเหมาะกับนิตยภูมินี้เลย ชีวิตของเธอกับ
ความบริสุทธิ์ผดุ ผองของสวรรคนั้นมันเขากันไมได เธอมีความรูส ึกอึดอัดเรารอนใจยิ่งนัก เธอกลาววา
“ความมลทินของเธอไดถกู เผยออก” เวลาเหลานัน้ ทําใหเธอรูส ึกชางทรมานปวดราวเศราเหลือเกินจนทํา
ใหคิดไปวา เพราะความไมเหมาะสมนี้เธอดูทา จะตองพินาศ ไมมีทางใดแลวที่จะชวยเธอใหรอดได
แตแลวทูตสวรรคที่ไปกับเธอทําการอธิบายแกเธอวาเปนพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาอยาง
ลนพนแลว ทีพ่ ระองคไมทรงโปรดอนุญาต ใหคนชั่วเขาในเมืองบรมสุขเกษม เพราะไมเชนนั้นพวกนี้
จะตองรูสกึ อึดอัดปวดราวยิ่งนักเหลือที่พรรณนาได คนดื้อดานไมกลับตัวกลับใจเขาจะทนกับความ
บริสุทธิ์ใสสะอาดของสวรรคนนั้ ไมได ความทุกขเวทนาที่จะมีแกคนบาป ถาไดไปอยูเมืองสวรรคมนั
รายยิ่งกวาเมืองผีที่ตนอยูน ั้นหลายเทานัก “มาริธาเอย เจาเห็นแลวซินะวาพระเจาทรงมีพระปรีชา
สามารถมากเทาใด ทีจ่ ัดการใหคนที่มีทัศนคติอารมณและความรูส ึกอยางเดียวกัน ใหไปอยูเสียที่
เดียวกัน เพื่อผูบริสุทธิแ์ ละคนมลทินจะไดแยกออกจากกัน หามปะปนกันเด็ดขาด นี่เองทานยอหนจึงได
กลาวไวในพระธรรมวิวรณวา “จะไมมีสิ่งมลทินยางกรายเขาไปเมืองบริสุทธิ์เลย” พระเจาจะไมทรง
อนุญาตใหผูบริสุทธิ์ของพระองคถกู อิทธิพลชั่วมาเกลือกกลั้วอยางเด็ดขาด มาริธาเอย จงพิจารณาความ
ประเสริฐของพระเจาเถิด พระองคจะทรงยอมใหผูบริสทุ ธิ์ของพระองคเปนอันตองลงไปเมืองผีเมือง
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แหงวิบัตนิ ั้นไดอยางไร เพราะคนเหลานั้นมีธรรมชาติบริสุทธิ์ เขาจะตองรับการทรมานใจอยางที่สุด
เพราะคนชั่วเหลานั้นที่เต็มไปดวยความบา ระอุไปดวยความชั่วและก็จะเปนการไมยตุ ิธรรมไรความ
ปรานีเชนกัน ที่จะใหคนชั่วไปปนกับคนบริสุทธิ์ซึ่งคนชัว่ เหลานั้นจะตองไดรับความทุกขเวทนาอยางยิ่ง
เพราะธรรมชาติอนั ชั่วของตัว ทั้งความรูส ึกนึกคิดที่ไปกันไมไดกับชาวสวรรคนั้น เห็นแลวหรือยังละวา
ชาวเมืองผีกับชาวเมืองสวรรคจะอยูปะปนกันไมไดเลย
ทูตสวรรคปลอบใจนางมาริธาวาอยาเศราใจไปเลย เนือ่ งจากเธอสํานึกในความไมเหมาะสม
ของเธอ กับความบริสุทธิข์ องสวรรค “มาริธา..เจาอยาไดเศราไปเลย เพราะน้าํ พุแหงชีวิตและการไถบาป
ของพระเจาไดเตรียมไวพรอมแลวเพือ่ เจาจะไดรับการชําระ แลวความมลทินแหงชีวิตจะถูกลบลาง นี่
แหละทําใหมนุษยชาติมคี วามปติยินดีเพราะพระเจาไดทรงหยิบยื่นความรอดพนบาปใหดวยพระทัยอัน
เปยมไปดวยพระกรุณา ผูหนึ่งผูใดที่ขาดความสุขความยินดี และไมพบความบริสุทธิ์ที่แทจริง พระองค
นี้แหละเปนพระผูชว ยใหพนขุมหายนะและนําเขาเขาสูปราสาทแหงอาณาจักรของพระบิดาเจา พระ
กรุณาธิคณ
ุ อันนีแ้ หละที่สาธุชนของพระเจาบนสวรรคพากันสรรเสริญพระเจา
กับทั้งขอบพระคุณ
พระองคทั้งวันทั้งคืนแดพระองคผูเปนพระมหาไถ
ทานทีร่ ักและเคารพ ถาทานยังไมไดตอ นรับเอาพระเยซูมาเปนสรณะ เราขอเชิญทานตัดสินใจ
ตอนรับพระองคเสียวันนี้ เพื่อวิญญาณของทานจะไดเขาไปสูนิตยภูมิเมืองบรมสุขเกษม
“นีแ่ นะบัดนี้เปนวันอันชอบ และแนะบัดนี้เปนวันแหงความรอด” (2 โครินธ 6:2)
“ทุกคนที่ศรัทธาในพระเยซูคริสตจะไมไดพนิ าส แตจะมีชวี ิตซึ่งนิรันดร” (ยอหน 3:16).
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