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คุณพรอมหรือยัง? 
เคยมีคนกลาวไววา… “คนเราจะใชเวลาครึ่งหนึ่งของชีวติในการหาเงิน สวนอีกคร่ึงชีวิตก็จะใช

เงินท่ีหามาไดนั้นเพื่อรักษาสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บของตัวเอง” ซ่ึงเราจะเห็นวาชีวติของคนสวนใหญก็
เปนอยางนัน้จริง ๆ ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการรณรงคใหเราหันมาออกกําลังกายกนัมากข้ึน เพื่อจะไดมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง แตถึงแมคนเราจะมีสุภาพท่ีดีเพยีงไร หรือมีอายุยืนแคไหนก็ตาม เราก็ไมสามารถหนี
ความเปนจริงของชีวิตได นัน่ก็คือ ทุกคนลวนแตตองพบกับ “ความตาย” ท้ังส้ิน… 

“ความตาย” เม่ือเอยถึงคําคํานี้ ใคร ๆ ก็ไมอยากจะเอามาเปนหัวขอท่ีจะสนทนากัน และพยายาม
ท่ีจะหลีกเล่ียงไมพูดถึงเร่ืองนี้ แมกระท่ังรานขายโลงศพก็พยายามท่ีจะสรรหาคําอ่ืน ๆ ท่ีใหมีความรูสึก
ท่ีดีมาเปนช่ือราน ท่ีประเทศจีนในอดีตก็มักจะใชช่ือรานวา “ฉางเซิงเต้ียน” ซ่ึงแปลวา “รานอายุยนื”...
เพราะเหตุไรใคร ๆ จึงไมอยากจะคิดหรือพูดถึงคําคํานี้กนัละ? แนนอนอาจจะมาจากหลายสาเหต ุ เชน 
“คิดแลวพูดแลว มีแตจะทําใหใจเรามันหอเหี่ยว อับเฉาไมสดช่ืน” หรือ “พูดแลวเปนลางราย คุยกนัเร่ือง
อ่ืนดีกวา”.... แตการ “ไมพูด” หรือ “ไมคิด” ถึงคําคํานี้แลวจะทําใหพวกเราหนีพนจากมันไดหรือ?... ไม
มีทางเลย! แมพวกเราจะไมพูดไมคิดถึงมัน แตเรากห็นีมันไมพนในเม่ือเปนเชนนี้ ทําไมเราไมหันมา
เผชิญหนาและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับมันละ!... คุณวาจริงไหม?... 

ความตายกับมนุษย 
กอนอ่ืนใหเรามาดูความจริง 5 ประการท่ีมนุษยเราควรจะทราบเก่ียวกบั “ความตาย”... 

1. มนษุยทุกคนตองตาย 

นี่เปนส่ิงท่ีมนษุยทุกคนหลีกหนีไมพน... ไมวาคุณจะเปนคนรวยหรือคนจน คุณกต็องตาย... ไม
วาคุณจะเปนคนท่ีมีการศึกษาสูงหรือคนท่ีไรการศึกษา คุณก็ตองตาย... ไมวาคุณจะเปนคนท่ีมีอํานาจ มี
ตําแหนง หรือเปนคนธรรมดาเดินดนิกินขาวแกง คุณก็ตองตาย... ไมวาคุณจะเปนคนที่มีอวัยวะครบ 32 
ประการ หรือเปนคนพิการคุณก็ตองตาย... ไมวาคุณจะเปนคนจีน คนลาว คนฝร่ัง คนอินเดยีหรือคน
ไทย คุณก็ตองตาย... และไมวาคุณจะเปนคนท่ีกลัวตายหรือไมกลัวตาย คุณก็ตองตายเชนกัน... 

2. มนษุยทุกคนกลัวตาย 

หลายคนเม่ือไดอานหวัขอนี้ อาจจะคิดข้ึนมาทันทีวา “ไมจริงหรอก!... ในโลกน้ีมีหลายคนท่ีไม
กลัวตาย ฉันก็เปนคนหนึ่งท่ีไมกลัวตาย ทําไมคุณมาดวนสรุปวาทุกคนตองกลัวตายดวยละ!”... 
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กอนอ่ืนเราตองทําความเขาใจกอนวา ความหมายของคําวา “กลัวตาย”... นั้น ไมใชหมายถึง การ
ไมกลาเผชิญหนากับความตาย... มีหลายคนในโลกท่ียอมเสียสละชีวิตของตนในเร่ืองที่เขาเห็นวาถูกตอง 
หรือยอมสละชีพเพื่อประเทศชาติ หรือบางคนก็ไมกลัวตายเพราะอารมณช่ัววูบ จึงทําใหพวกเขาเหลานี้
ดูเหมือนวา “ไมกลัวตาย” แตคนท่ีไมกลัวตายเหลานี้ไมใชวาเขาเขาใจความลึกลับของความตาย หรือมี
ความม่ันใจในชีวิตหลังความตาย ตรงกนัขามพวกเขารูดีวาความตายน้ันเปนส่ิงท่ีนากลัว แตเพราะ 
“อารมณ” ของเขาในเวลานั้น หรือบางส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหนาของพวกเขาในเวลานั้นทําใหเขามองเห็นวา
สําคัญกวาชีวติของเขา จึงทําใหเขายอมท่ีจะตาย หรือบางคนก็อยากยตุิปญหาดวยการตาย (กรณกีารฆา
ตัวตาย) เพราะฉะน้ันจึงปลุกใจของตัวเองไมใหกลัวความตาย แตแทจริงแลวการไมกลัวตายของคน
เหลานั้นกเ็พราะมีเร่ืองหรือปญหาหนกับางอยางท่ีกดดันเขา จึงทําใหเขาคิดวาตายเสียดีกวาอยู แต
สําหรับคนท่ัวไปท่ีไมอยูในสถานการณแบบน้ัน ลองคิดถึงความตายเพียงอยางเดียวโดยไมตองมี
องคประกอบใด ๆ แลวก็ตองยอมรับวาเราทุกคนตางกก็ลัวตายกันอยูดี... 

3. ทุกเพศทุกวัย มีสิทธิตายไดเหมือนกัน 

เม่ือพูดถึงความตาย หลายตอหลายคิดวาเปนเร่ืองไกลตวัของเขา แตจริง ๆ แลวเปนเร่ืองไกลตัว
จริงหรือคุณคิดวามีเพยีงแกหรือคนเจ็บปวยจึงจะใกลความตายหรือ? ไมใชเชนนั้นเลย ถาเราดูโลงศพ 
เราจะเห็นวามีหลายขนาด นั่นแสดงวา คนเราไมวาจะเปนคนชรา วยัหนุมสาว วยัรุน เด็กโต เดก็เล็ก 
หรือแมกระท่ังเด็กทารก ตางก็มีโอกาสที่จะตายไดท้ังส้ิน เพราะฉะน้ันอยาคิดวา “ความตาย” เปนส่ิงท่ี
ไกลตัวของคุณอีกตอไปเลย 

4. ทุกคนไมรูวาจะตายเมื่อไหร 

“เคร่ืองบินสายการบิน...แอรไลน ตกกลางปามีคนเสียชีวิต 260 คน”... “รถบัสปะทะกับรถสิบ
ลอ ตาย 22 คน บาดเจ็บระนาว”... นี่เปนขาวท่ีพวกเรามักจะเห็นปรากฎอยูในหนาหนังสือพิมพรายวัน
ตาง ๆ แตผมจะขอถามคุณวา “ถาคนเหลานัน้รูกอนวา เคร่ืองบินท่ีเขาโดยสารหรือรถที่เขานั่งนั้นจะตอง
ตกหรือจะเกดิอุบัติเหตุ คุณคิดวาพวกเขาจะน่ังไหม? ไมมีทางแนนอน!... นั่นแสดงวาเราทุกคนไมรูวา
ตัวเองจะตายเม่ือไหร... 

5. ทุกคนไมรูวา ตายแลวจะพบกับอะไร? 

นี่เปนปญหาท่ีลึกลับดํามืดสําหรับมนุษยทุกคน... เกี่ยวกบัเบ้ืองหลังความตายน้ี แตละชาติ แต
ละวัฒนธรรมแตละเผาพันธุ แตละศาสนา ตางก็มีความคิดท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงไมวาคนเราจะมี
ความเช่ือวาตายไปแลวจะพบอะไรก็ตาม แตพวกเขากไ็มมีความม่ันใจ 100 % เลยวา หลังจากท่ีพวกเขา
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ตายไปแลวจะไดพบกับส่ิงท่ีเขาเช่ือนั้นจริง ๆ... ดังนั้นถาคุณถามคนไทยสักคนหนึง่วา “หากวันนี้คุณ
จากโลกนี้ไป คุณคิดวาคุณจะไปไหน?” คุณก็อาจจะไดหลายคําตอบ แตคําตอบสวนใหญท่ีไดรับก็คือ 
“ไมรูเหมือนกนั” หรือ “แลวแตบุญแลวแตกรรม” ซ่ึงคําตอบเหลานี้แสดงใหเห็นวา พวกเขาไมมีความ
ม่ันใจในส่ิงท่ีเขารูและเขาใจเลย ถาอยางนัน้ แทจริงแลวมนุษยเราจะตองพบกับอะไรจากท่ีเราจากโลกน้ี
ไป?... 

คําตอบของมนุษย 
ความตายมาจากไหน?... ตายไปแลวจะตองพบกับอะไร?... นี่คือสองคําถามท่ีคางคาในใจสวน

ลึกของมนุษยทุกคน ซ่ึงถาเราอยากทราบวาความตายมาจากไหน เรากจ็ะตองเอาศักยภาพในการคิดของ
เราเปนตัวรับขอมูลจากพระเจาผูสรางชีวิตของมนุษย ซ่ึงพระองคไดทรงเปดเผยความจริงแกมนษุยเรา
ผานทางหนังสือเลมหนึ่งซ่ึงก็คือพระคริสตธรรมคัมภีร พระคัมภีรเลมนี้ไดบันทกึไววาพระเจาทรงสราง
มนุษยใหมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง และพระองคก็ไดทรงกําหนดกฎเกณฑในการดําเนิน
ชีวิตใหแกมนษุย ซ่ึงถามนุษยเช่ือฟงพระองคเขาก็จะอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตถาเขาไมเช่ือฟง
พระองค เขากจ็ะตองพบกับความตาย นาเศราใจท่ีมนุษยเราทุกคนเลือกท่ีจะฝาฝนกฎเกณฑของพระองค 
แลวหนัไปทําความผิดบาป นั่นจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหมนษุยเราตองพบกับความตาย ซ่ึงไมเพียงแตมนุษย
ตองรับผลของการทําบาปคือตองตายฝายรางกายเทานั้น แตหลังจากนัน้จิตวิญญาณของเขายังจะตองไป
พบกับการพิพากษาของพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีกดวย และในที่สุดกจ็ะตองทุกขทรมาน
ในนรกเปนนจินิรันดร แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมปรารถนาท่ีจะใหมนษุยท่ีพระองคทรงสราง
ข้ึนมานั้นตองพินาศในนรกเลย แตเพราะพระองคทรงกําหนดไววาบาปจะตองมีการลงโทษ ในเม่ือ
มนุษยทําบาป พระองคจะทรงถือวาไมมีโทษก็ไมได ดังนั้นพระองคจึงตองชวยเหลือมนุษยใหพนจาก
บาป โดยทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อ
ประมาณ 2,000 ปท่ีแลวเพือ่ใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน ซ่ึงพระเยซู
คริสตก็ทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน เพื่อเปนการไถบาปใหแกมนษุยชาติ นีจ่ึงนับวา
เปนพระคุณของพระเจาท่ีมีตอเราทุกคนท่ีเปนคนบาปอยางแทจริง และหลังจากท่ีพระเยซูคริสตทรง
ส้ินพระชนมแลว ในวันท่ี 3 พระองคก็ไดทรงฟนข้ึนมาจากความตาย นั่นแสดงใหเห็นวาพระองคทรงมี
อํานาจเหนือความบาปและความตายอยางแทจริง ดังนั้นพระองคจึงสามารถกําจัดปญหาบาปใหแก
มนุษยเราและชวยเราใหพนจากการพนิาศในนรกไดอยางแนนอน 

ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวา “สวรรค” นั้นเปนท่ีบริสุทธ์ิมาก ๆ ซ่ึงความบาปแมแตนิดเดียวก็
ไมสามารถที่จะอยูในสวรรคได ดังนั้นมนุษยเราท่ีเปนคนบาปจะไมมีสิทธ์ิไปสวรรคไดเลย เพราะมี
เพียงแตผูท่ีไมมีบาปเทานั้นถึงจะไปอยูได พระเยซูคริสตไดทรงสัญญาวา... ถาผูใดเช่ือวางใจในพระองค 
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เขาก็จะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย เพราะความผิดบาปของเขาไดรับการยกโทษแลว 
ทานทราบไหมวา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจบัุน มีคนมากมายท่ัวโลกท่ีทราบความจริงเร่ืองนี้ ตางไดหัน
กลับมาหาพระเจาและพวกเขาตางม่ันใจในชีวิตหลังจากความตายวา เขาจะไมตองพบกับการพิพากษา
โทษจากพระเจาอีกตอไป และยังม่ันใจวาเขาจะไดอยูในสวรรคกับพระองคอยางแนนอน 

ถาวันนี้เราอยากไปนครสวรรคและมีรถบัสจอดอยูตรงหนาเราสองคัน คันหนึ่งมีปายเขียนท่ี
หนารถวา “ไปตามยถากรรม” อีกคันหนึง่เขียนวา “ไปนครสวรรค” เราจะน่ังคันไหน เราคงไมเลือกนั่ง
คันแรก แตเราจะเลือกคันท่ีมีเปาหมายท่ีจะพาเราไปนครสวรรคอยางแนนอน... 

ผูอานที่รัก... เราอยูในโลกนีแ้คช่ัวคราว ไมนานเราก็ตองจากไป ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจา
ทรงรักทานพระองคปรารถนาท่ีจะไถโทษบาปใหแกทาน เพื่อทานจะไดไปอยูสวรรคกับพระองค
ตลอดไป ถาทานตองการใหพระองคทรงชวยเหลือ ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขาพระองคไมอยากรับการ
ลงโทษบาปเลย ขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยขาพระองคใหรอดบาปต้ังแตบัดนี้ และขอเช่ือพึ่งในพระองค
ตลอดไป ขอขอบพระคุณพระองคท่ีทรงยอมส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนขา
พระองค ขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจก็ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาจะใหทานมี
โอกาสไดไปอยูในสวรรคอยางแนนอน ดังนั้นทานจึงสามารถเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความตายโดย
ไมตองกลัวอีกตอไป ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน 
แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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