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บทท่ี 1 คนเราเม่ือตายแลวจะเปนข้ึนมาอีกหรือ? 
ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกทุกสกุลชาติ ยอมมีวาระท่ีจะอยูและท่ีจะตาย ทันทีท่ีต้ังตนชีวิต ณ บัดนัน้

ก็เตรียมตวัท่ีจะตายดวย ทานผูอานท่ีรกัวาระท่ีเราตองอาํลาโลกท้ิงสังขารอนัไมเท่ียงไวเบ้ืองหลัง จะ
มาถึงเราเม่ือใดก็ไดเหมือนกับไดเกดิแกคนอื่น ประจักษแกตาเรามาแลว ทีนี้มีปญหาอยูวา ปญหาชะตา
ชีวิตมนษุยจะยุติแคความตายเทานั้นหรือ? ทานโยบเคยต้ังปญหาถามวา “ถามนุษยตายแลว จะยังเปน
ขึ้นมาอีกหรือ” ไมใชเพียงแตทานโยบโดยลาํพังท่ีครุนคดิเร่ืองนี้ แตคนช้ันปญญาชนทุกยุคทุกสมัยกข็บ
เขี้ยวกับปญหานี้เชนกัน 

มนุษยเรามีคุณสมบัติและคณุคาล้าํ สิ่งมีชีวิตใดท่ัวหลา พระเจาไดทรงสรางใหมนษุยมี
สมรรถภาพ ทางความคิด เฉพาะอยางย่ิงเกี่ยวกับเรือ่งของอนาคตชาติหนา ความคิดเชนนี้ไมมีในสตัย
เดียรัจฉาน มนุษยที่มีสัมปชัญญะทุกคนยอมรูเห็นคุณคาของการตัดสินใจและตระหนักอยูเสมอวา การ
ตัดสนิใจใด ๆ ยอมมีอิทธิพลเหนอืชีวติไมอยางใดกอ็ยางหนึ่งในชาติหนา 

การท่ีมีจิตสาํนกึถึงความตายนับวาสาํคัญ แตการสาํนึกถึงชีวิตหนา หรือ ท่ีเรียกวาชาติหนา 
หรือชีวิตหลังความตายนับไดวาสาํคัญยิ่งกวา เม่ือมนุษยตายไปจะเปนกีร่อยพันปก็ตาม ลกัษณะชีวติของ
เขาจะอยูในรูปไหน ปญหานี้นับวาใหความสาํคัญควรแกการนาํขึ้นมาพิจารณาย่ิง 

จากคนนับไมถวนท่ัวสารทิศตางต้ังคาํถามวา คนตายแลวไปไหน? โลกหนามีจริงหรือ? ตาย
แลวหมดเรือ่ง จบเกมชีวิตกันเพียงเทานี้ หรือยังมีชวิีตหลังความตายอกี? ความอมตมีคาเพียงการหลับอยู
เฉย ๆ ชัว่กาลนาน โดยไมมีวันฟนตื่นขึ้นมาอกีดังนัน้หรือ? ถาคนดีคนช่ัวมีปลายทางอมตแหงเดียวกนั
แลวไซรกน็ับวาเปนการถูกตองดแีลวท่ีตราบใดเรายังมีชีวิตอยู มีลมหายใจเขาออก ก็หาทางกอบโกย
ความรื่นเริงบันเทิงใจเสียใหเต็มท่ี ไมตองไปคาํนึงถึงชีวิตอนาคตใหเสียเวลาเปลา คนเราจะไปหวานขาว
ใหเหน็ดเหนือ่ยและเปลอืงเวลาทําไม ถาไมมีความหวังจะไดเก็บเกี่ยว ถาความหวังเปนเพียงภาพลวงตา
ไมมีอะไรเปนหลกัยึดแนนอนแลว จะมีประโยชนอะไรที่จะหวัง มันไมผิดอะไรกับหวังฝนหนาแลง 
แมแตทานอคัรฑูตเปาโล ไดกลาววา “ถาในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยูในพระคริสตมีแตความหวังเทานั้น เราก็
จะเปนพวกท่ีนาสังเวชท่ีสุด ในบรรดาคนทั้งปวง....กใ็หเรากินและด่ืมเถดิ เพราะพรุงนี้เราก็จะตาย” 1 
โครินธ 15:19, 32 แตวาคนสวนมากไมวาจะเปนคนดีหรือเลวกต็าม ไมเชื่อวาความตายเปนอวสาน
มนุษย เพราะสญัชาติญาณและสามัญสาํนกึบอกกับเขาอยางเงียบ ๆ วา มันจะตองมอีะไรสักอยางหนึ่ง
เกิดขึน้หลังความตายเปนแน ความรูสกึเชนนี้มีขึ้นไดทั้งครสิเตียน และไมใชคริสเตียนความรูสกึวาชีวิต
โลกหนามีจริงนับไดวาเปนสากล ฝงอยูในหวงสาํนึกของมนุษยทุกสกลุชาติ ยกเวนไวแตพวกคอแข็ง 
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พวกท่ีอยูในภายใตอิทธิพลของหลกัปรัชญาโง ๆ ท่ีตอสูวา ความตายเปนอวสานของความเปนมนษุยชน 
พวกนีข้าดความรูสกึเชนนี้ เพราะคลกุคลกีับบาป กิเลส ตัณหา พอกพูนจนความรูสกึตายดานไปเสยีแลว 

ดูเถอะตามธรรมดาแลว แมแตเด็กยังมีความเชือ่ถือวาชีวิตโลกหนามีจริง ๆ แตการสะกิดใจเร่ือง
นี้จะเลอืนไปก็ตอเม่ือไปคลุกคลีตีโมงกับโลกียตัณหาเทานัน้ หรอืไมกถ็ูกสภาพแวดลอมมีชีวิตความ
เปนอยู ปญหาตาง ๆ ทาํใหความคิดนัน้จางลงไป จะอยางไรก็ตามเสียงกระซิบแผวเบายังคงบอกเตือน
เขาใหรูวายังมีบางสิ่งบางอยางอีก หลังจากตายแลวพูดไดวาศาสนิกชนสวนใหญยอมจะหนีเสียงของ
สามัญสาํนกึท่ีคอยแววเสียงชวิีตโลกหนานั้นไมพนเลย 

มันจะเปนไปไดหรือทีค่วามรูสกึนกึคิดเชนนี้ ซึ่งฝงอยูในหวงสาํนึกของทุกสกลุชาติจะเปน
เร่ืองเหลวไหล? และเสียงท่ีออกมาจากมโนธรรมเกี่ยวกับชีวิตโลกหนา จะเปนเพียงเรือ่งสมมติ เปนเร่ือง
ลวงโลกช่ัวกัลปาวสานเชนนัน้หรือ? ขออยาใหเปนเชนนั้นเลย 

ใหเราใชวิจารณญาณและศึกษาจากธรรมชาติ ธรรมชาตินั่นแหละจะสอนเราใหเห็น แมแต
อาณาจักรของสัตวเดียรัจฉาน ยังมีความสัมพันธกับความจริงของสัญชาติญาณของมันอยางแทจริง เชน 
นกพิราบถึงจะโยกยายมันไปอยูแสนไกลสักเทาใด ถึงแมจะตองบินขามวันขามคืนสัญชาติญาณทีอ่ยูใน
ตัวมันจะกลับถึงที่มันอยูเกาได โดยไมมีวนัหลงทางเลย สญัชาติญาณท่ีอยูในมนษุยท่ีมีตอชีวิตโลกหนา 
จะไมแนไปกวาของนกหรอื? จงดูตัวอยางจากปลาแซลมอน ถงึมันจะใชชีวิตของมันในทองทะเลใดเปน
ป ๆ ก็ตาม แตมันจะวายกลับไปยังถิ่นเดิมท่ีมันเคยเกดิมาทันที เม่ือมนัเกอืบจะถึงเวลาตายไมวาตองฝา
คลื่นอุปสรรคไมวาจะไดกินหรอืไมก็ตาม มันจะฟนฝาอุปสรรคไปจนสุดกาํลังที่มันมีอยูมาตายท่ีรังของ
มัน มาตรแมนวาปลานี้ยังฉลาดขนาดนี้ มนษุยจะประเสริฐมากกวาสกัเทาใด? เม่ือเปนเชนนีแ้ลวมนษุยผู
ถือกาํเนดิมาในโลก มีท้ังพรสวรรคและความสามารถและคุณสมบัติอื่น ๆ เหนอืสัตวท้ังปวงหลายดาน 
เชน ความรัก ความเชีอ่ ความหวัง และสัญชาติญาณสามัญสาํนกึชีวิตโลกหนาและการท่ีจะรูจักพระเจา
ได จะเห็นสิ่งท้ังปวง เหลานี้จะเปนเรื่องเหลวไหลหรือ อยาใหเปนเชนนั้นเลย แมแตธรรมชาติลอมรอบ
เรายังบอกแกเราไดวาชีวติบางชีวิตกวาจะพบความสมบูรณแบบไดนั้นจะตองถกูเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
กอน ตัวอยางเชนชีวิตจริงอาจเริ่มตนจากความตายก็ได ดังเห็นไดจากผีเสือ้ตอนแรกมันเปนเพียงแตตัว
หนอนรูปรางนาเกลียดคลานไปมาเหมือนหนอนทัว่ไป แตคร้ันครบกาํหนดตัวหนอนนัน้ก็จะขมวดตัวดู
เหมือนวามนัตายแลว ผูท่ีไมเรียนรูอาจคิดวาชีวิตมันสิน้เพียงเทานัน้ สิ่งท่ีเหลอืไวใหเห็นเปนเหมอืน
ซากศพ มันจะอยูเหมอืนสภาพไรชีวิตอยางนั้นหลายวัน ตอจากนัน้ซากศพตัวหนอนก็จะมีผีเสือ้รูปราง
สวยงามปรากฏตัวออกมา ตอจากนี้ไปมันไมตองคลานตามดินกนัอกีตอไปแลว มันจะกางปกของมัน
บินไป มนุษยเราละมีคามากกวาผีเสือ้มากสกัเทาใด 



 4 

ทานอคัรฑูตเปาโลไดยกตัวอยางตอไปจากธรรมชาติวาดวยชีวิตใหมที่เกิดมาจากความตาย 
ทานยกเรือ่งเมลด็ขาวเม่ือหวานลงในดินอีกไมชามนักจ็ะคอย ๆ เนาเปอย ใหเราสังเกตความมหัศจรรย
ของธรรมชาติตอไป คอืครัน้เมลด็ขาวนั้นเนาเปอยไปแลว ในไมชาชีวิตใหมก็จะโผลขึ้นมาคือลาํตน 
ไมใชเทานั้นมันยังแพรพันธุตอไปดวย ชีวิตมนษุยเย่ียมกวาชีวิตเมล็ดขาวนั้นสกัเทาใด ถาพระเจาทรง
กระทําแกเมล็ดขาวเล็ก ๆ นัน้ได แนนอนพระองคสามารถกระทาํแกมนุษยซึ่งเปนผลงานช้ินเอกของ
พระองคไดเชนกัน 

พวกหัวสมัยใหมพากนัตอตานสามัญสาํนกึของมนษุยหาวานัน่ผุดขึน้าจากสมองเทานัน้ เมื่อ
สมองหยดุทําการตายไปความเปนบุคคลของมนษุยก็สิน้สดุตามกนัไป แลวไมมีอะไรมากไปกวานั้น แต
จากการคนควาของนกัวิทยาศาสตรซึ่งพบไมนานมานี้ไดลบลางทฤษฎีความนกึคดิ ความเช่ือเชนนั้นเสีย
แลว ท้ังนี้เพราะสมองท่ีใหความนึกคิดไมใชตัวจริงของมนุษย เปนเพียงแตเคร่ืองจักรช้ันหนึ่งภายใน
รางกายมนษุยเทานัน้ เมื่อเปนเด็กกค็ิดอยางเด็ก เม่ือเปนผูใหญก็เปลี่ยนไปตามอายุขัย สมองนี้จะวัฒนา
ขึ้นเรือ่ย ๆ จนสามารถเก็บความรูอะไรตาง ๆ ท่ีไดศึกษาเลาเรียนไวแลวนั้นได แตวาการศึกษาเลาเรียน
ไดไมใชตัวมนษุย แตวาเปนสิ่งหนึง่ที่ผนวกเขามาในชีวิตของมนษุย 

สมัยนีก้ารแพทยกาํลังรุดหนา สามารถผาตัดสมองไดถึงจะมีสวนตายมากในการผาตัดนี้กต็าม 
แตก็ยังมีสวนท่ีรอดสวนใดสวนหนึ่งของรางกายผูรับการผาตดัอาจทุพพลภาพไป เชน อาจกลายเปน
อัมพาต พูดไมไดไรสมรรถภาพ ถึงกระนัน้กต็าม ความเปนบุคคลยังคงเหลอือยู นี่หมายความวา ชีวิตกับ
สมองไมใชอันเดียวกนั 

นับวาเปนของจาํเปนเหลือเกิน ท่ีมนษุยชาตคิวรใสใจ ใครครวญหาความรูวาดวยชีวิตโลก
หนาท่ีกาํลังรอเราอยูขางหนา ทานโยบผูตั้งคาํถามสากล “เม่ือมนษุยตายแลวจะเปนขึน้มาอกีหรอื?” ผล
ท่ีสุดทานก็ไดคาํตอบปรากฏอยูในพระธรรมโยบ 19:25-26 ดังมีใจความวา 

“ตัวขาพเจานัน้ ขาพเจาทราบวา ผูอุปถัมภของขาฯ ทรงพระชนมอยู และในท่ีสดุพระองคจะ
ทรงยืนขึน้บนพื้นแผนดิน ภายหลังเนื้อหนังของขาพเจาถกูทําลายเสียเม่ือนัน้ แมขาฯ ไมมีรางกายก็ยังจะ
เห็นพระเจาได” 

แนทีเดยีวนี่เปนการสาํแดงของพระเจา ใหทานโยบทราบวาชีวิตหลังความตายมีจริง ถึงพระเจา
ยังจะไมเปดใหเห็นสวรรคนรกอยางโจงแจงจนเปนท่ีพอใจ ความอยากรูอยากเห็นของเราก็ตาม แตพระ
เจาไดทรงโปรดประทานสติปญญาใหเราใชเยี่ยงผูมีปญญา และถาเราดําเนนิชีวิตตามชอบพระทัยของ
พระองค แนนอนเหลอืเกินเราจะทราบความสัตยจริงอนันีไ้ดและไมตองมีความหวาดกลัวความตายท่ีจะ
อุบัติแกเราเลย 
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เหตุท่ีพระเจาเต็มพระทัย ประสงคท่ีจะเปดเผยถึงเร่ืองชีวิตหลังความตาย ก็เพ่ือจะเตือนสติ
มนุษยใหตระหนกัวาเวรกรรมหรอืความดีท่ีสรางไวในโลกนี้จะมีผลสะทอนหาผูนัน้ในชาติหนา ดังนัน้
การเลอืกอนาคตหรือปลายทางท่ีไปในโลกหนาจึงนับวาเปนความสาํคญัอยางยิ่ง พระคัมภีรศกัด์ิสิทธิ์
ของพระเจาเทานั้นสามารถเปดเผยความเรนลับเร่ืองนี้ได ตอนแรกก็โดยศาสดาพยากรณเรือ่ยลงมา
จนถึงสมัยของพระครสิตผูรูดมานใหเราเห็นโฉมหนาชีวิตโลกหนานั้นอยางแทจริง ดังเราจะเสนอ
รายละเอียดในบทตอ ๆ ไป 
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บทท่ี 2 พระคัมภีรพิสูจนวาชีวิตหลังจากความตายมีจริง 
ถึงหลกัฐานทางวิทยาศาสตร และทางธรรมชาติใหการสนับสนุนความจริงเกี่ยวกับชีวิตโลก

หนาไดกจ็ริง แตท่ีจะใหแนและชัดนั้น จะตองเปนมาโดยทางการสําแดงของพระเจาโดยตรงซึ่งยึดพระ
คัมภีรเปนหลักมีหลายตอนทีเดียวในพระคัมภรีใหมท่ีใหเหตุผลสมเหตุสมผล วาจิตวิญญาณของเราเมื่อ
ออกจากรางแลวยังคงมีความรูสึกนึกคิดได พูดงาย ๆ ก็วาวิญญาณยังไมตายในบทนี้ เราอยากนาํทานให
มาเห็นชีวิตผูชอบธรรมหลังความตายวา เขามีสภาพความเปนอยูอยางไร สวนชีวิตคนช่ัวคนอธรรมเรา
จะพูดถึงในบทตอ ๆ ไป 

อนึ่ง ขอความท่ีจะใหเปนขอ ๆ ตอไปนี้ มุงไปในทางทีจ่ะชี้หลักธรรมท่ีเช่ือถอืได ทันทีท่ีผูชอบ
ธรรมของพระเจาลาโลกนี้ เขาจะไดไปอยูกับพระคริสตทันที ณ เมืองบรมสขุเกษม ท้ังนี้ โดยยึดเอา
ขอความจริงเร่ืองนี้ดังนี ้

1. มนุษยเขนฆาไดเพียงแตสังขาร แตประหารวิญญาณไมได 
“อยากลัวผูท่ีฆาไดแตกาย แตไมมีอาํนาจท่ีจะฆาจิตวิญญาณแตจงกลวัพระองคผูทรงฤทธิ์ท่ีจะ

ใหท้ังจิตวิญญาณท้ังการพินาศในนรกได” (มัทธิว 10:28) 
พระดํารัสของพระคริสตเจาตอนนีแ้สดงใหเห็นวาสังขารกบัจิตวิญญาณนัน้คนละอยางกัน 

มนุษยอาจจะเขนฆาทําลายกนัไดก็เพียงแตรางกายหรอืสังขารเทานัน้ แตจะแตะตองจิตวิญญาณไมได
เลย จิตวิญญาณเปนสวนท่ีสาํคัญทีสุ่ดสาํหรับชีวิตโลกหนา พระเยซูไมทรงถือวาความตายของรางกาย
เปนสิ่งท่ีนากลวั แตวาการเพิกเฉยตอพระเจาและการไมเช่ือฟงซึ่งนาํไปสูการถกูตัดสินลงโทษ ยังผลให
รางกายและจิตวิญญาณตองพินาศในบึงไฟตางหาก หากเปนความนาสะดุงกลัว 

2. วิญญาณผูชอบธรรมในพระเจาไดไปเมอืงบรมสขุเกษมทันทีท่ีวิญญาณออกจากราง 
“ฝายพระเยซูทรงตอบเขา (โจรที่กลับใจใหม) วา เราบอกความจริงแกเจาวา วันนี้เจาจะอยูกับ

เราในเมืองบรมสขุเกษม” (ลูกา 23:43) 
พระมหาเยซูคริสตเจาทรงตรสัตอนนี้กับโจรที่พ่ึงกลับใจใหมสด ๆ รอน ๆ ท่ีกาํลังถูกตรึงบน

ไมกางเขนใกล ๆ พระองค ท้ังพระองคและโจรรายเวลานัน้ ใกลถึงความมรณกรรมอยูแลว คงเหลอือีก
ไมกี่นาทีเทานัน้ ถึงโจรรายผูนีจ้ะอยูในความทรมานบนไมกางเขน แตกอ็ดท่ีจะสังเกตดูพระคริสตทุก
อิริยาบถอยางเที่ยงธรรมไมได เขาเห็นพระเยซูอธษิฐานเผื่อคนท่ีประทุษรายพระองค ขอพระเจาทรง
อโหสกิรรมใหเขา นี่ทําใหเขาเกิดความศรัทธาและความมั่นใจวา ผูนี้จะเปนผูใดอืน่ไปไมไดนอกจาก
พระบุตรของพระเจาสูงสุด ดังนั้นเขาจึงนอมถอมจิตวิงวอนพระเยซูวา “พระเยซูเจาขา ขอพระองคทรง
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ระลกึถึงขาพระองค เม่ือพระองคเสด็จเขาในแผนดินของพระองค” พระเยซูคริสตคร้ันไดยินเสียงของผู
สาํนกึผิด พระองคเมตตาเขาและประทานคาํสัญญาวา “วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

เห็นแลวหรอืยังวา ถาจิตวิญญาณของพระเยซแูละโจรผูนั้นจะยติุกนัแคความตายจริง พระ
สัญญาของพระเยซูท่ีใหแกโจรท่ีกลับใจใหมวา 

“วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสขุเกษม” ใชการไมได แตนั่นเปนไปไมไดเด็ดขาด 
3. พระเจาเปนพระเจาของคนเปนไมใชของคนตาย 
“พระองคมิไดเปนพระเจาของคนตาย แตทรงเปนพระเจาของคนเปนดวยจาํเพาะ พระเจาคน

ทุกคนเปนอยู” (ลูกา 20:38) 
มีนักศาสนาหัวสมัยใหม ในสมัยพระเยซูเกิดขึ้นช่ือวาซาดูกายพวกนี้ไมยอมเช่ือท้ังนั้น ไมวาจะ

เปนเร่ืองทูตสวรรคหรอืจิตวิญญาณหรือเรื่องการฟนคืนชีพ วันหนึ่งพวกนี้มาหาพระเยซูทดลองพระองค
หวังจับผิด ในถอยคาํของพระองค พวกเขาจึงต้ังกระทูถามพระเยซูวา มีครอบครวัหนึ่งมีบุตรชายเจ็ดคน 
คนแรกแตงงานกับหญิงคนหนึ่ง แตไมชาไมนานบุตรหัวปนั้นตายจากไปโดยไมมีบุตร ตามธรรมเนียม 
หรือกฎของโมเสสมีไววา นองชายถัดไปควรรับนางนี้มาเปนภรรยาเพ่ือรักษาชาติตระกลูของตนไว แต
วาไมชาไมนานบุตรคนท่ีสองก็ตายจากไปอีกโดยไมมีบุตร ดังนั้นคนท่ีสามตองรับตอไปและเปนอยางนี้
จนครบเจ็ดคน อยากทราบวาในวันท่ีเปนขึ้นจากตายอกีนั้น หญิงนี้จะเปนภรรยาของใครกันแน พระเยซู
ทรงตอบขอกระทูถามโดยตําหนิเขาเหลานัน้ ในความเขลาเร่ืองชีวิตฝายวิญญาณ แลวพระองคดําเนิน
เร่ืองตอไปวา ประการแรกผูท่ีมีสิทธิ์ในการฟนคนืชีพเขาจะไมทําการสมรสกนัอกีตอไป เขาจะมีสภาพ
เหมือนทูตสวรรค แลวพระเยซใูหเขายอนหลังระลึกถึงพระคาํของพระเจาท่ีตรัสแกโมเสสท่ีพุมไมเพลิง
นั้น เพราะท่ีนั่นพระเยโฮวาหเจาสาํแดงพระองคเองวาเปนพระเจาของอับราฮัมอิสอคัและยาโคบ พรอม
กันนัน้พระเยซูทรงเสริมขึ้นวาพระองคมิไดเปนพระเจาของคนตาย แตทรงเปนพระเจาของคนเปน” ท่ี
พระองคตรสัเชนนี้หมายความวาอะไร จะแปลความหมายนี้เปนอยางอื่นไมได นอกจากขณะนี ้อับราฮัม
อิสอคั ยาโคบตองยังคงมีชวิีตอยูไมท่ีใดก็ท่ีหนึ่ง “จําเพาะพระพักตรพระเจา” 

4. การละรางกายนี้คอืการไปอยูกับองคพระผูเปนเจา 
“ขาพเจาลังเลใจอยูในระหวางสองฝายนี้ คอืวาขาพเจามีความปรารถนาท่ีจะจากไปเพ่ืออยูกับ

พระครสิตซึ่งประเสริฐกวามากนัก แตการที่ขาพเจายังมีชีวิตในรางกายนีก้็จําเปนมากสาํหรับพวกทาน 
(ฟลิปป 1:23-24) 

พระธรรมตอนนี้เปนถอยคาํของทานอัครทูตเปาโล ผูซึ่งตรากตรําการงานเพ่ือเกียรติของพระ
คริสตมาเปนป ๆ บัดนี้ทานชราแลวเร่ียวแรงก็โรยราไปทุกที กอปรกับยังตองเผชิญกับความยากลาํบาก
นานาประการทาํใหทานคดิอยากจะลาโลกไปอยูกับพระคริสตเสียที แตอกีใจหนึ่งยังหวงใยชาวฟลิปปอ
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ยากแนะนาํใหคนในเมืองนั้น รูจักความจริงตอไปนี้เองทําใหทานเกิดความลังเลใจดังท่ีทานระบาย
ออกมาในจดหมายนั้นวา จะลาไปอยูกับพระคริสตดีหรืออยูตอไปเพือ่เปนประโยชนแกผูคนท่ีตองการ
ชวยเหลอืดี แตแลวทานก็ตดัใจขออยูเพ่ือชวยเหลอืชาวฟลปิปตอไปอีก 

ทานเปาโลมีความม่ันใจวาเมื่อจําตองละสังขารนี้ไปแลวทานก็จะไดเสวยความสขุกับพระ
คริสต ถาความตายเปนความอวสานของมนุษยจริงแลว ทานอคัรทูตเปาโลจะรบเราอยากจากโลกนี้ไป
เพ่ือประโยชนอะไรเพราะทุกสิ่งจะตองลมหายตายจากไปสิ้น ไมมีความหวังอะไรใหช่ืนใจเลย แตทาน
มีความแนใจรูแนชัดเม่ือจากโลกนี้ไปทานจะไดไปอยูกับพระคริสตและดวยสาเหตอุันนี้แหละ ทําให
ทานเฝาคอยชัว่โมงนัน้ที่ทานอาํลาโลกไป 

5. ประสบการณของทานอคัรทูตเปาโล เมื่อถูกรับขึ้นไปสวรรคช้ันท่ีสาม “ขาพเจารูจักชายผู
หนึ่งผูเลื่อมใสในพระคริสตสิบสี่ปมาแลว เขาถกูรับขึ้นไปบนสวรรคช้ันที่สาม (แตจะไปท้ังกายหรือไม
มีกายขาพเจาไมทราบ พระเจาทรงทราบ) วา....คนนัน้ถกูรับขึน้ไปเมืองบรมสขุเกษมและไดยินวาจาท่ี
จะพูดเปนคาํไมไดและมนษุยจะออกเสียงก็ตองหาม (2 โครินธ 12:2-4) 

ทานอคัรทูตเปาโล นับวาไดรับประสบการณท่ีนาประหลาดยิ่ง คอืถกูรับไปยังเมืองบรมสุข
เกษมไดพบไดเห็นความประหลาดมหัศจรรยจนพูดไมออกอธษิฐานไมได ทานเพียงเลาใหฟงวาทานถกู
รับไปจริง แตจะไปดวยกายหรอืทางวญิญาณทานไมทราบ มันเปนไปไดที่ทานถกูรับไปทั้งกายสูสวรรค
เชนเดียวกับทานเอลียา แตวาแมทานเองยังไมแนวาเปนประการใด บางทานใหความคดิเห็นวาทาน
ไดรับศุภนิมิต เม่ือตอนทานถกูหินขวางจนสิน้สติ ขณะท่ีทานทําการสั่งสอนอยูเปรียบเทียบจาก 2 โค
รินธ 11:25 และกิจการ 14:19-20 มันเปนไปไดเชนกันที่ทานเปาโลอาจถูกรับโดยทางวิญญาณเทานั้น 
แตจะเนือ่งดวยทางใดก็ตามนั่นไมใชเร่ืองสาํคัญท่ีสาํคัญมันก็มีอยูวาตามถอยแถลงของทานยืนยันวา
ทานมีความเชือ่วาเมือ่ทานลาโลกนี้ไปแลว จิตวิญญาณของทานไปแลวยังคงเปนอยูตอไป มคีวามรูสกึ
ได สามารถช่ืนชมยินดีกับมหาพรที่เมืองบรมสขุเกษมได 
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บทท่ี 3 พระเยซูทรงเผยชีวิตหลังจากความตายมีจริงจากเรื่องเศรษฐี

และลาซารัส 
ยังมีเศรษฐีคนหนึ่ง นุมหมผาสีมวงและผาปานเนือ้ดีรับประทานาอาหารอยางประณีตทุก ๆ วนั 

และมีคนขอทานคนหนึ่ง ช่ือลาซารัสเปนแผลทั้งตัวนอนอยูท่ีประตูร้ัวบานของเศรษฐแีละเขาใครจะกิน
เศษอาหารท่ีตกจากโตะของเศรษฐนีั้น แมสุนขัก็มาเลียแผลของเขา อยูมาคนขอทานนั้นตายและเหลาทูต
สวรรคไดนาํเขาไปไว ท่ีอกของอับราฮัม ฝายเศรษฐีนัน้ก็ตายดวยเขาก็ฝงไวแลวเม่ืออยูในแดนมรณา 
เปนทุกขทรมานยิ่งนกั เศรษฐีนัน้จึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยูไกลและลาซารัสอยูท่ีอกของทาน เศรษฐจีึง
รองวา “อับราฮัมบิดาเจาขา” ขอเอ็นดูขาพเจาเถดิ ขอใหลาซารสัมาเพื่อจะเอาปลายนิว้จุมน้าํ มาแตะลิ้น
ของเจาใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรากตรําทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี”้ แตอับราฮัมตอบวา “ลูกเอยเจาจง
ระลกึวา เม่ือเจายังมีชีวิตอยูเจาไดของดีสาํหรับตัวและลาซารัส ไดของเลว แตเด๋ียวนี้เขาไดรับความ
เลาโลม แตเจาไดรับความแสนระทม นอกนัน้ระหวางพวกเรากับพวกเจาผิดตอทาน จงเตือนเขาและมี
เหวใหญต้ังขวางอยู เพ่ือวาถาผูใดกลับใจจงยกโทษใหเขา แมปรารถนาจะขามไปจากท่ีนีถ่ึงเจาก็ไมได 
หรือจะขามมาจากท่ีนั่นมาถึงเราก็ไมได เศรษฐนีั้นจึงวา “บิดาเจาขา ถาอยางนั้นขอทานใหลาซารัสไปยัง
บานเกิดของขาพเจา เพราะวาขาพเจามีพ่ีนองหาคน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขาเพ่ือมิใหเขามาถึงท่ี
ทรมานนี”้ แตอับราฮัมตอบเขาวา “เขามีโมเสส และพวกผูเผยพระวจนะนั้นแลว ใหเขาฟงคนเหลานัน้
เถิด” เศรษฐนีั้นจึงรอง “มิได อับราฮัมบดิาเจาขา แตถาคนหนึ่งจากหมูคนตายไปหาเขา เขาคงกลับใจเสีย
ใหม” อับราฮัมจึงตอบเขาวา “ถาเขาไมฟงโมเสสและพวกผูเผยพระวจนะ แมแตคนหนึ่งจะเปนขึ้นมา
จากความตาย เขาก็จะยังไมเช่ือ (ลกูา 16:19-31) 

เร่ืองราวจากพระคัมภีรขางบนนี้ ไมใชเปนคาํอุปมา เพราะถาเปนคาํอุปมา ยอมพูดเชิงเปรียบ
ระหวางสิ่งท่ีเห็นไดกับสิ่งท่ีเห็นไมได แตวาในกรณีนี้เปนพระดาํรัสตรงไปตรงมาเกีย่วกับสิ่งท่ีมองไม
เห็น เม่ือพระองคตั้งตนกลาววา ยังมีเศรษฐคีนหนึ่ง จะทําใหเราเขาใจไปอยางอืน่ไมได นอกจากจะ
ยอมรับโดยดุษฎีวามีเศรษฐีคนหนึ่ง 

การท่ีพระองคเจาะจงยกเอาคนม่ังมี ที่ไมยอมเดินทางของพระเจามาเปนตัวอยาง ใหเห็นถึงชีวติ
หลังความตายของเขานั้นยอมแสดงวาเรือ่งนี้มคีวามหมายที่สาํคัญและลึกซึ้งมากเปนท่ีนาสังเกตวา ชาย
ม่ังมีคนนีก้็ไมเห็นวา ถกูตาํหนิเพราะทาํผิดอะไรสกัอยางเดียว เขาไมไดช่ือวาเปนคนช่ัวรายแตอยางใด 
ถาพูดกันอยางธรรมดาโลกแลวละกค็นท่ีเปนอาเสีย่ใหญช่ือหอมคนหนึ่งทีเดียว ความเปนเสี่ยใหญของ
เขาไมใชไดมาจากการโกงใครมา เขารวยจนเอาอะไรก็ไดสมใจปรารถนาเหมือนเนรมิตเอาไดมีชวิีตอยู
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อยางสาํรวยมีเสือ้ผาสวย ๆ สวมใส มีอาหารแพง ๆ รับประทานมันดูชางสุขจริง ๆ ตามสายตาของคนทัว่ 
ๆ ไป 

แตวาสิ่งท่ีนาเศราใจในชีวิตของคนม่ังมีคนนีค้อื ใจของเขาปกลึงลงในความมั่งคั่งของโลกนี้
เทานัน้ ไมสอใหเห็นวามีความสนใจใยดีกับความตายท่ีจะมาถึงตัว เขาทําตัวประหนึ่งกับวาจะมีอายุยืน
ยาวอยูค้าํฟาเชนนัน้ 

พระเยซูไดตรสัตอไปถึงอกีคนหนึ่งซึ่งมีนิสยัใจคอและความเปนอยูตางกับเศรษฐรีาวฟากับดิน
ทีเดียวผูนั้น คือ ลาซารัส คนนี้เปนคนตํ่าศกัด์ิไรทรัพย อปัรูป นั่งขอทานหนาบานเศรษฐี เขาเปนคน
อนาถาจริง ๆ สวมเสือ้ผาก็ขาดกะรุงกะร่ิงปะหนาปะหลังซ้าํยังมแีผลตามเนื้อตามตัว มีสุนขัเปนเพือ่น 
แนนอนละเศรษฐีคนนั้น ตองชําเลอืงเห็นสภาพของลาซารสันี้ทุกคร้ังท่ีผานประตู และแนนอนท่ีสุดเขา
ตองรูอยางเต็มอกวาขอทานผูนี้ตองการอะไร ลาซารัสจะไดอะไรบางจากเศรษฐีผูนี้ไมไดระบุไว แต
เทาที่ทราบก็คอืเศษกระดูกจากโตะเศรษฐนีี้เทานั้น ดูเหมือนวาจะมีแตสุนขัเทานั้นกระมังท่ีสงสารเห็น
ใจ คอยเลียบาดแผลใหทกุครัง้ท่ีผานไป 

ถึงลาซารสัจะไรทรัพย อัปลกัษณ และไรญาตขิาดมิตรเชนนี้ก็ตาม ลาซารัสซึ่งแปลวา “พระเจา
เปนท่ีพ่ึงของขาพเจา” ก็ยังมีแสงแหงความหวังอยูขางหนาเขานั่นคอืชีวิตโลกหนา ความม่ันใจของเขา
อยูในพระเจา เขาไดเห็นความประเสริฐท่ีรออยูขางหนา เวลาลวงไปจนวันหนึ่งลาซารัสกล็าจากโลกพน
ทุกขเวทนา และความสังเวชแหงสังขารของเขา แตเศรษฐกี็ตายเชนกัน และนาํเขาไปฝงไว สวนลาซารัส
จะไดฝงตามประเพณีหรอืไมนั้นไมปรากฏการที่เอยถึงพิธฝีงศพของทานเศรษฐีนี้เปนการสอใหเห็นวา
พิธีนี้ตองเปนไปอยางมโหฬาร และจะตองมีการเลาประวติัอะไรตออะไรกนัตามพิธี แตไมชาไมนาน
เร่ืองของเศรษฐกี็เลอืนไปจากความทรงจําของคนท้ังหลาย รางกายก็คอย ๆ เนาเปอยผุพังกลายเปนธลุี
ไป เม่ือมาถึงจุดนีแ้ลวกยั็งไมนับวาเปนเรื่องทีส่าํคญัท่ีสดุสาํหรับเร่ืองนี้ ที่สาํคัญในเร่ืองนี้คอื สิ่งท่ีพระ
เยซูทรงตรัสตอไปถึงสิ่งไมมีนักเขียนคนใดอาจกลาเขียนขึน้ได นั่นคอื สภาพความเปนจริงของชีวิตหลัง
ความตาย พระองคไดรูดมานความลับลี้ที่ผูคนอยากรูอยากเห็นกนัมานานแลวนั้นออกเสยี ความจริงได
เผยออกมาใหเห็นประจักษวา ท้ังลาซารสัและเศรษฐีไมอวสานแคหลุมฝงศพ แตวิญญาณของท้ังคูถกูรับ
ไปอยูท่ีหนึ่งทันที ชื่อวาเฮเดศ เมืองเฮเดศนี้พระคัมภีรไดใหรายละเอียดอีกวา ท่ีนัน้ยังแบงออกเปนสอง
สถานท่ีโดยมีเหวใหญเปนเคร่ืองแบง 

ทูตสวรรคเปนผูรับลาซารัสไป 
การจากไปของลาซารัส ที่พระเยซูเอยถึงนั้นจะเปนแบบเดียวกับการจากโลกของผูชอบธรรม

ของพระเจา บัดดลท่ีวิญญาณออกจากรางของลาซารัสทูตสวรรคของพระเจา ก็รับประคับประคองไป
เมืองบรมสขุเกษมทันที (อกอับราฮัมเปนช่ือที่พระเยซใูชกบัเมืองบรมสขุเกษม) การท่ีวิญญาณถกูรับไป
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โดยทูตสวรรคไมใชเปนเรือ่งท่ีนาประหลาดเลย เพราะตามพระครสิตธรรมเดิมไดเผยเร่ืองนี้อยางชัดวา 
ทูตของพระเจาแวดลอมเหลาคนท่ียาํเกรงพระองคและทรงชวยเขาใหพนจากจากภัยอันตราย (สดดีุ 
34:7) พระธรรมสดุดียังกลาวเสริมตอไปอกีวา ทูตของพระเจารับหนาที่จากพระเจาท่ีจะดูแลรกัษาผูท่ี
วางใจในพระองค 

“เพราะพระองคจะใหพวกทูตของพระองค คุมครองทานใหระวังรักษาตามมรรคาของทาน
ท้ังสิ้น” (สดุดี 91:11) พระเยซูทรงตรัสใหเราทราบวา ทุกคนท่ีเช่ือใจพระเจารวมท้ังลูกเล็กเด็กแดง มีทูต
สวรรคคอยเฝารับรักษาไวเสมอ “จงระวังใหดีอยาดูหม่ินผูเล็กนอยเหลานี้สกัคนหนึ่งดวยเรากลาวแก
ทานท้ังหลายวา ทูตสวรรคประจาํของเขาเฝาอยูเสมอตอพระพักตรพระบิดาของเราผูสถิตในสวรรค 
มัทธิว 18:10) เปนท่ีแนนอนวาทูตของพระเจาอยูดวยกับเรา ขณะเม่ือเราลาโลก มีคนนับไมถวนเปน
พยานสนับสนุนความจริงวากอนท่ีวิญญาณจะออกจากราง ไดเห็นทูตสวรรคของพระเจา 

เร่ืองนี้นับวานาํความอบอุนใจมาสูเราย่ิงนกั เพราะเมือ่คริสเตียนถึงเวลาอาํลาโลก ก็ยังมีเทวทูต
ของพระเจาคอยรับสงไปจนถึงท่ีแหงเมอืงบรมสุขเกษม ถึงลาซารัสจะไรยศและมีชีวิตอยางนาสังเวช
ท่ีสุด ตามสายตาของสังคมมนษุยเขาเปนเพียงคนขอทานที่คนดูหม่ินเหยียดหยาม แตถึงกระนั้นเม่ือเขา
จบชีวิตลงไมใชมีเทวทูตองคเดียว แตหลายองคทีเดียวอยูดวย เม่ือวาระสิ้นสุดชีวิตในโลกนีแ้นะนาํพา
จิตวิญญาณของทานไปยังท่ีสบาย สันติสขุที่เมืองบรมสขุเกษม 

ใหเราหวนกลับมาพดูถึงเศรษฐีคนนั้นอกีหนอยหนึ่ง ไมปรากฏวามีเทวทูตปรากฏอยูเลย กอน
เวลาสุดทายมาถึงเขาใชชีวิตอยางโออาแตผูเดียวโดยไมคิดถึงผูอืน่ และไมอาทรรอนใจถึงสวรรคนรก 
เขาไมแยแสอะไรเลยตอลาซารสัผูนาสงสารท่ีขอทานอยูท่ีประตูหนาบาน บัดนี้เขาตองรับกรรมเชนกัน
คือไมมีใครเลยแมแตเทวทตูสกัองคหนึ่งทีใ่สใจตอเขา ผูใดก็ตามท่ีหันหลังใหแกพระเจาผูนัน้กย็อม
อนุญาตใหผูมอีาํนาจชัว่คอืผีมารตาง ๆ เขามาเปนพรรคพวกกอนที่ยูดาอิศการิโอดปฏิบัติการทรยศขาย
พระเยซแูลวฆาตัวเองตาย พระคัมภีรไดกลาววาซาตานไดเขาไปสิงสูในตัวของเขาแลว (โยฮัน 13:27) 
ดังนั้นซาตานจึงเปนผูนั้นทีอ่ยูดวยกับยูดาผูนี้ในเวลาตาย เจาผซีาตานตนนัน้จะตามเขาไปดวยจนถึงเมือง
ผีดวยหรือเปลานัน้สุดท่ีจะทราบได แตท่ีทราบเม่ือกอนมันเปนผูถอืกญุแจแหงเมืองผี จนกระท่ังเมือ่
พระองคไดเสด็จไป และยึดเอากุญแจนัน้ไวในพระอาํนาจของพระองค (วิวรณ 1:18) 

คนชั่วจะถกูหมูมาร หรือ พวกยมบาลพาตัวไปเมืองผีหรอืไมนั้น ไมมีขอยืนยันทีแ่นนอน แตท่ี
แนนอนท่ีสดุวิญญาณคนชั่วจะตองไปเมืองผีที่เต็มไปดวยความมืดมน และนี่เปนกฎตายตัวท่ีไมมีใคร
สามารถดัดแปลงหรอืขามกฎนี้ไปได 
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ผูอานท่ีรกั เร่ืองนีส้าํคัญมากถาทานอยากไดเหมือนลาซารัสรับเอาพระเจามาเปนสรณะ เมือ่
ทานจะลาโลกนี้ไปเม่ือใดจะมีเทวทูตของพระเจา (ไมใชผีปศาจ) จะพาทานไปยังดินแดนสขุาวดี เมืองท่ี
หวังไวนั้นเมืองผีและเมืองบรมสขุุมเกษม 

ในพระคริสตธรรมเดิมไดแยมใหเราเห็นสภาพของสถานท่ีอยูของวิญญาณไวไมใชนอย พระ
คัมภีรไดเผยใหเราทราบวาคนช่ัวกับคนดีแยกกันอยูคนละแหง ในระหวางสองแหงนีต้ามท่ีไดกลาว
มาแลววา มีเหวใหญขวางกั้นแบงสองเมืองนี้ไว พระเยซูคริสตเจาบอกไวอยางชดัเจนวาเศรษฐแีละ
ลาซารัสแยกกนัอยูคนละเมือง 

“เหตุใดที่เศรษฐีหมดสิทธิ์ ทีจ่ะไปอยูเมืองบรมสขุเกษมอนัเปนท่ีอยูของลาซารัสนัน้? สาเหตุมี
หลายประการดวยกนัดังตอไปนี ้

1. เศรษฐีทุมเทชีวิตจิตใจทั้งหมดสาํหรับโลกนี้เทานั้นไมมีการคดิเตรียมตัวสาํหรบัโลกหนา เขา
ไมยอมรับเอาพระเจาเปนสรณะ พระเจาเปนสรณะของเขาไมไดถาเขาไมทูลขอและตอนรับพระองค 

2. เศรษฐีดานตอมมโนธรรมท่ีเรียกรองอยู ในใจของเขาถงึแมเขาจะเห็นลาซารัสนั่งขอทาน อยู
ท่ีประตูบานอยางตําตา แตก็ไมมีใจเมตตาสักนิดเดียวตัวเองสวมเสือ้ผาราคาแพง รับประทานอาหาร
ชนิดดีอยางเหลอืเฟอ แตไมไดแผเมตตาจิตแกลาซารัสคนขอทานนั้นแมแตนอย ปลอยใหอดอยากตาย
ไดอยางใจเย็น 

3.เศรษฐถีึงรูเร่ืองความจริงในพระคัมภีรของพระเจาเหมือนอยางพ่ีนองอื่น ๆ แตเขาจะไมยอม
เช่ือหรือยุงกับงานเกินไปจนเมินเฉยไมแยแสกับเรือ่งพระ ๆ  เจา ๆ (ลูกา 16:31) 

4. ตามหลักฐานในพระคัมภีรก็เห็นวาเศรษฐีมีความเขาใจดีเกี่ยวกับเรือ่งกลับใจเสียใหม (ลกูา 
16:30) แตดูเหมือนวา เขามีความคิดเขาไปวาพระเจาตองแสดงปาฏิหาริยกอนจึงจะเชือ่และกลับใจ (ลูกา 
16:31) พระเยซูตรัสวา “ถาทานไมกลับใจเสียใหม ทานจะพินาศเหมือนกัน” กอนท่ีเศรษฐีจะตายเขาไม
ยอมกลับใจเสียใหม ดังนั้นเขาจึงตองไปอยูรวมกันคนอธรรม การที่เขาตองตายไปอยูเมืองผีไมใชเพราะ
เขาเปนเศรษฐแีตเพราะเขาไมยอมกลับใจเสียใหม 

ครั้นเศรษฐสีาํนกึได แตวาอนิจจาเขารองครวญขอความชวยเหลืออยางนาสังเวชจากอับราฮัม ท่ี
อยูไกลออกไปอกีฟากหนึ่งกับลาซารัสรองขอความกรุณาใหลาซารัสเอาน้าํเพียงแตปลายนิว้ของ
ลาซารัสมาแตะท่ีลิน้ เขาไมไดขอใหออกพนไปเสียจากเมืองผี ยายไปอยูท่ีเมืองบรมสุขเกษม เพราะเขารู
แกใจแลววาเปนไปไมได ดังนัน้จึงขอความเห็นใจขอเพียงสิ่งเลก็นอย แตก็ไดรับการปฏิเสธ ทานอับ
ราฮัมตอบเขาวา  

นอกนั้น ระหวางพวกเรากับพวกเจามีเหวใหญต้ังขวางอยู เพ่ือวาถาผูใดปรารถนาจะขามไปจาก
ท่ีนี้ไปหาเจาก็ไมได หรือจะขามจากท่ีนั่นมาถึงเราก็ไมได” (ลูกา 16:26) 
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พระเยซูทรงสอนไวอยางชดัถึงเมอืงทั้งสองนี้ มีอาณาเขตแนนอนอยูท้ังสองฝายจะปนเปกัน
ไมได ความบาปเปนโรคติดตอรายกาจ ดังจะเห็นไดจากคนเปนจํานวนมากกลายเปนคนชั่วเพราะคนอื่น
นําไปแท ๆ และนี่ก็เปนเหตุผลอันหนึ่งวา เหตุใดพระเจาจึงทําลายลางชาวเมืองคะนาอันเพ่ือวาชนชาติ
อิสราเอลจะไมไดหลงกระทําผดิเพราะความสนิทชิดเชือ้กบัความช่ัวตาง ๆ จากชนเหลานั้น ในโลกหนา
ก็ทาํนองเดียวกันคนช่ัวจะตองถูกจํากดัสิทธิส์ถานท่ีไมใหแพรเช้ือโรคแหงความบาปตอไป ดังนั้น คน
ช่ัวตองถกูกกัขังไวอยางเขมแข็ง ไมอยางนั้นคนชอบธรรมจะติดเช้ือของพวกคนอธรรมนับวาเปน
อันตรายอยางย่ิงของผูชอบธรรม 

เหวใหญเปนเคร่ืองกั้นระหวางคนชอบธรรมของพระเจาและคนชั่วคนมีกิเลสตัณหา เมือง
มนุษยเราตายไปตางคนกต็างไปท่ีของตน สุขาหรือทุกขเวทนา คนชอบธรรมก็ไปอยูท่ีสขุากับผูชอบ
ธรรม ดวยเหตุนี้พระคัมภีรจึงพดูถึงยูดาผูทรงยศพระเยซวูาเขา “ไปยังท่ีของตน” (กิจการ 1:25) นี่เปนกฎ
ธรรมดาผูที่มีกิเลสหนาจะอยูกับคนท่ีไดรับการไถบาปผูพนบาปแลวไดอยางไรกนั ถาคนท้ังสองชนิดจะ
ไปอยูดวยกนั สวรรคกจ็ะไมเปนสวรรคตอไปและจะตองมีความทกุขอยางไมรูสิ้นสุดอกีตอไปแน 
นับวาเปนการยุติธรรมดีทีเดียวท่ีคนชนดิไหนก็อยูรวมกับคนชนิดนัน้  

วิญญาณยังมีความรูสึกเหมือนรางกาย 
ถึงรางกายจะหมดความรูสกึไปแลว แตวิญญาณยังคงมีความรูสกึอยู มีหลายคนพยายามเลี่ยง

ความจริงอนันี้ โดยกลาววา เรื่องเศรษฐีกับลาซารสัเปนเพียงนิทานบางคนวาเปนคาํอุปมาเทานั้น แตจะ
วาเปนอะไรกต็ามบทเรียนนีถ้าไมไดสอนวา วิญญาณท่ีออกจากรางยังคงดํารงชีวิตตอไปและมี
ความรูสึกไดดวยแลว บทเรียนนี้สอนเราเรื่องอะไรกัน นากลัววาจะไมมีบทเรียนอะไรอยางอืน่อกีเลย
เปนแนแทนอกจากเร่ืองท่ีกลาวแลวขางตน 

มนุษยไมใชมแีตสังขาร แตมีวิญญาณดวยในเม่ือรางกายหรือสังขารเรามอีาการสัมผัสท้ังหา 
แนนอนวิญญาณเราตองมีความเกี่ยวกนักับความรูสกึอนันีด้ังเชน เศรษฐีเมื่ออยูในเมืองผียังคงมี
ความรูสึกนึกคิดอะไรตออะไรไดเชน 

1. เขาเห็นได “แลวเม่ืออยูในแดนมรณาเปนทุกขทรมานย่ิงนักเศรษฐจีึงแหงนดูเห็นอับราฮัมแต
ไกล” 

2. เขาฟงไดยิน เขาสามารถไดยินสิ่งที่ทานอับราฮัม สนทนากับเขา (ลกูา 25:31)  
3. เขาสนทนาได เศรษฐีวิงวอนอับราฮัมขอใหลาซารสัมาหาเขา 
4. เขาลิ้มรสไดเขาตองการน้าํท่ีจะมาแตะท่ีลิน้ของเขา 
5. เขารูสกึได เขารูสกึความทนทุกขเวทนา 
6. เขามคีวามระลกึได ทานอับราฮัมบอกเขาวา “ลกูเอย จงระลึกวาเมื่อเจายังมีชีวิตอยู...” 
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7. เขามีความสาํนึกผิด เขาอยากใหลาซารสัไปเทศนาใหพ่ีนองของเขาอกีหาคน ท่ียังอยูในโลก 
ใหกลับใจใหม 

เหตุไฉนหนอเศรษฐีผูนี้เม่ือลงไปอยูในเมืองผีแลวยังมีความรูสึกนึกคิดได เหตุใดเขาจึงเห็นได
ท้ัง ๆ ท่ีตาของเขามืดมิด แลวเม่ือตายนั้นเหตุใดเขาจึงยังคงชิน รูสกึและมอีาการไดยนิท้ัง ๆ ท่ีสังขารก็
ถูกฝงไวในอโุมงคแลว ขอไขอันนีก้็คอืในเม่ือรางกายมีความรูสกึได วิญญาณก็มีความรูสกึไดเชนกัน 
ทานเคยสังเกตบางหรือเปลาวาขณะเม่ือเราฝนถึงตาจะปด หูจะไมไดยิน แตในความฝนนัน้เรายังเห็นได 
หูเรายังไดยินได ขณะท่ีเราฝนอยูนั้นมันมีความรูสึกไมผิดอะไรกับขณะเราต่ืนอยู ตัวท่ีเห็นสิ่งตาง ๆ ได
ในขณะที่หลับนั้นแหละเปนตัวจริง ดวยเหตุนี้เองวิญญาณของเราเม่ือออกจากรางก็จะเปนไดเหมือนกับ
ขณะท่ียังอยูในรางกาย 

ความสาํนึกผิดของเศรษฐี 
ทานท้ังหลายจงรูเถิดวาเมืองผีเปนเมืองท่ีนากลัวย่ิงนัก วิญญาณใด ๆ ก็ตามท่ีไมมีความหวังใจ

ในพระเจา เขาผูนัน้กาํลังอยูในฐานะท่ีนาสังเวชท่ีสุด เม่ือวญิญาณออกจากรางในขณะนัน้จะไมมีเทวทูต
ขอพระเจามาประคองรองรับวิญญาณของเขาไปยังท่ีเมอืงสงบสขุ วญิญาณทีด้ื่อดึงกจ็ะถกูดึงดูดเย่ียงแรง
ดึงดูดของโลกลงไปสูท่ีเดียวกนักับวิญญาณคนดือ้อืน่ ๆ ท่ีเดียวกันนั้น ที่นั่นจะหาความช่ืนใจใด ๆ 
ไมไดเลย ไมมีอาหารจะรับประทาน ไมมีน้าํท่ีจะด่ืม ไมมีการหยุดพักจากความทุกขเวทนาที่เลวรายท่ีสุด
ก็คอื “สิ้นหวัง” เศรษฐีรูตวัดีสาํนึกและเล็งเห็นสภาพตัวเองวา เปนผูไมเหมาะสมกับเมืองบรมสุขเกษม 
เขาจึงไมพยายามทะเยอทะยานท่ีจะขึ้นไปรวมกับชนบริสุทธิ์เหลานัน้ อีกทั้งเห็นเหวท่ีกวางใหญระหวาง
ท่ีเขาอยูกับเมืองบรมสขุเกษมนั้นดวยสุดทีจ่ะไปมาหาสูกันได บัดนี้เขาสาํนกึแลวถึงความเฉยเมยตอพระ
เจา ความด้ือดานท่ีไมยอมเช่ือพระองคอีกท้ังควมเปนผูใจไมใสระกาํ เม่ือขณะท่ีเขาดํารงชีพอยูในโลก
และแลวผลกรรมอันนี้เองท่ีไดนาํเขามาสูทุคติมันชางเปนท่ีแหงความทรมานอะไรเชนนั้น โอ สิน้หวัง
แลวหนอขา 

นอกจากความสาํนึกถึงตวัเองแลว เขายังมีความระลึกไดวาเขามีพ่ีนองอยูอกีหาคนท่ียังไมตาย 
แนนอนละเขาเหลานัน้ทีอ่ยูเบ้ืองหลังตองแบงสนิมรดกกนัตามธรรมเนียมแลวดําเนินชีวิตอยางหา
ความคดิไมได และประมาทเย่ียงเขา และเขาเหลานัน้ตองพักกนัสนุกสนาน เลี้ยงด่ืมสุรายาเมาปลอยกาย
ปลอยใจไปตามตัณหาแลวแตจะชักไปท่ีใด โดยหารูไมวาเวลากาํลังผานไปอยางรวดเรว็... ชั่วโมงแหง
การมาถึงเมืองผใีกลเขาเหลานั้นเขามาทุกขณะ อกีไมชาปากแหงเมืองผีกจ็ะไดฮุบคนเหลานีใ้หมาอยูท่ี
เดียวกนักับเขา เขาไมอยากใหพ่ีนองของเขาตองมาอยูในสถานแหงนี้ ดังนั้นเศรษฐจีึงรองวิงวอนขอให 
อับราฮัมสงลาซารสัไปบานของเขา เพ่ือจะเตือนสั่งสอนพ่ีนองของเขา คาํวิงวอนของเขาเปนหมัน ถึงแม
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จะวิงวอนชนิดน้าํตาเปนสายเลอืดก็ตาม ทานอับราฮัมตอบเขาวาถาคนเหลานั้นปฏิเสธไมยอมเช่ือพระ
คัมภีรแลว ถึงจะมคีนท่ีฟนคืนชีพมาบอกก็ยังไมเช่ืออยูนัน้เอง 

อับราฮัมจึงตอบเขาวา ถาเขาไมฟงโมเสสและพวกผูเผยพระวจนะแมคนหนึ่งจะเปนขึ้นมาจาก
ความตาย เขาก็ยังจะไมเช่ือ (ลกูา 16:31) และแลวการสนทนาระหวางสองฝายคอืเศรษฐกีับทานอับราฮัม
ก็ตองปดฉากลงหัวใจเศรษฐีเวลานี้รุมรอนในขาวดแีหงความหลุดพนเต็มไปดวยความสํานกึผิดในกรรม
ของตัว บัดนี้ เขาเห็นความจําเปนท่ีตองเช่ือคาํสอนของพระเจา เรือ่งการกลับใจใหมจนเปนเหตุใหเขา
วิงวอนอับราฮัมใหสงลาซารสั ไปประกาศตักเตือนพ่ีนองของเขาท้ังหา ในสมัยพระเยซูพระองคไดทรง
สาํแดงการอัศจรรยทําใหลาซารัส (ไมใชคนขอทาน) เปนขึ้นจากตายแทนที่ทุกคนจะเช่ือกลับมีคนใจ
แข็งกระดางไมยอมเช่ือ ยอหน 11:43 คนเราถาลองมใีจอคติไมยอมเช่ือแลว เขากจ็ะไมเช่ือ ไมวาจะเปน
เหตุผลหรือการอัศจรรยใด ๆ ก็ตาม พระเจาตองการคนเปนไมใชคนตายแลวใหเปนขึ้นมาทําการ
อัศจรรย พระองคใชคริสตจักรของพระองคทําการอัศจรรยเพื่อคนบาปท้ังหลาย จะกลับใจเสียใหม และ
เขาจะไมตองตกไปยังเมืองทุกขเวทนาอันแสนเศรานั้น 

อกทานอับราฮัม 
มันชางตางกนัอะไรเชนนัน้ เม่ือเราศึกษาชีวิตของลาซารัสเมื่อเขายังอยูในโลก และเม่ือเขาลา

โลกไปยังเมืองบรมสขุเกษมฟากหนึ่งของชีวิตเอาละเราจะไมเรียนเพียงเร่ืองชีวิตของลาซารัสเทานั้น แต
ใหเรามาศึกษากนัตอไปถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแกผูเช่ือพระเจา นับต้ังแตท่ีพระเยซูทรงฟนคืนพระชนม 
ลาซารัสมีความสุขแลว ไมตองมีความทุกขเข็ญตอไป เขาไดอยูรวมเสวยสุขกับชนบรสิุทธิ์ของพระเจา
ในดินแดนสุขาวดี ถาวรเปนนิตย. 
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บทท่ี 4 นิมิต เรื่องสวรรค และนรก 
พระคัมภีรเปนพระคาํของพระเจาเทานัน้ ที่ใหรายละเอียด และสภาพความเปนจริงแนแทของ

ฐานะของคนช่ัว และชนบริสุทธิ ์ เราไมยอมเชื่อเลยวาวิญญาณของผูตายแลวจะไปเท่ียวเขามาสิงสูในคน
แลวอางตัวเองวา เปนผูนัน้ท่ีตายไป แตมีความจริงตลอดทุกยุคครสิตจกัรวามีชนบรสิุทธิข์องพระเจาท่ี
ตายแลวและไดรับอนุญาตใหกลับมาเลาเรื่องท่ีตัวเองไดเห็นและไดยินเชนเรือ่งของลาซารัส (ไมใชคน
ขอทาน) ผูตายไปแลว 4 วันเต็ม ๆ แตโดยพระดาํรัสของพระเจา เขากลับฟนคืนชีพอีก ถาประสบการณ
ของลาซารัสนี้ถกูบันทึกไวใหเราไดรูเห็นดวยเช่ือวาจะเปนเร่ืองท่ีนาท่ึงเปนอันมาก พระเยซคูรสิตตรัส
แกเหลาสาวกของพระองควาพวกเขาก็จะสามารถทําใหคนตายแลวเปนขึ้นมาไดเชนกัน (มัทธวิ 10:8) 
และก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตและการงานของทานเปาโลและเปโตร เหตุการณในทํานองเดียวกนันี้เกดิขึน้
บอยครั้งตลอดทุกยุคของคริสตจักร คอืวิญญาณไดออกไปจากรางชัว่ขณะหนึ่งและกลับมาฟนคืนชีพอีก 
เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเขาไดพบไดเห็นขณะท่ีอยูในสภาพวิญญาณ ท่ีเลาใหฟงมันชางสอดคลองกับท่ีพระ
คัมภีรบันทึกไว 

ขอใหเรายกตัวอยางใหทานไดทราบความจริงสักคนหนึ่ง เหตุการณนี้ไดบังเกิดในยคุนี ้
ประสบการณของเขาท่ีเลาใหฟงชางเหมือนกับคาํบอกเลาในประสบการณของเปาโลซึ่งถูกรับไปเมือง
บรมสุขเกษม 2 โครินธ 12 เหลอืเกิน คนนัน้คอื “มาริธา เดวิส” ผูนี้นอนอยูในสภาพดับจิต 9 วนัเต็ม ๆ 
เม่ือเขาไดฟนขึ้นมาแลวก็เลาและลาํดับเหตุการณตาง ๆ ท่ีไดรูไดเห็นมา ประหลาดจริง ๆ มันชางคลอง
จองกับท่ีไดบันทึกไวในพระคัมภีร อยางอัศจรรยท่ีสุด เร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีนาสนใจทําใหเราทราบวา เมือ่
เราตายแลววิญญาณเราจะไปไหนกันและมีสภาพอยางไรบาง เร่ืองนี้นาจะไดเตือนเรายังผูดาํรงชีพอยู
เกี่ยวกับเร่ืองอมตวิญญาณ 

ในบทนี้ท้ังบทเราประสงคท่ีจะบอกกลาว เลาเรื่องสั้น ๆ ของหญิงคนนีว้าเธอไดพบเห็นอะไร
มาบางระหวาง 9 วันท่ีวญิญาณออกจากราง กอนท่ีเธอจะไดพบนิมิตสวรรคนรก เธอกาํลังอยูภายใตการ
ปรักปรําของความบาป เกิดมีความวอกแวกในความรอดตามคําบอกเลาของเธอนั้น 

เม่ือวิญญาณออกจากรางดังที่ไดกลาวไว ขางตนแลว สิ่งท่ีเธอไดพบไดเห็นโลกวิญญาณทั้งสอง
นั้นมันชาง ต่ืนเตนระทึกใจแกใจผูฟงอยางย่ิงดวยเหตุนี้เองกระมังพระเจาจึงไดเฟนเอาเธอ มาเปน
ผูบรรยายความเปนอยูของโลกฝายวิญญาณท้ังสองนี ้ เธอนอกจากจะไดเขาไปรูเห็นความจริงของเมือง
บรมสุขเกษมแลวพระเจายังอนุญาตใหเธอไดเขาไปดูสภาพเมืองผีเพื่อจะไดเห็นความลับท่ีซอนอยูนั้น 
สิ่งท่ีเธอเลามาทั้งหมดเมื่อนาํมาเปรียบเทียบกับคาํของพระเยซูในลกูา 16 มันคลองจองกันเสียจริง ๆ 
เร่ืองราวท่ีเธอเลามานีน้าจะเปนเรือ่งที่เตอืนสตคินท้ังหลาย ท่ีมีชีวิตอยูอยางประมาทไปสูเมืองผีท่ีนา
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ขยะแขยง เมืองแหงความเศราใจดินแดนแหงความสิน้หวังตอไปนี้เปนรายละเอียดเร่ืองราวของมาริธา
ผูเห็นเหตุการณนัน้ 

นิมติเร่ืองสวรรค – นรก 
วาระท่ีวิญญาณของเธอซึ่งมีนามวา มาริธา เดวสิ กาํลังเลือ่นลอยออกจากราง เธอไดเห็นแสง

บรรเจิดจาประหนึ่งดาวท่ีมีแสงสุกใสไดเลื่อนลอยมาใกลเธอ แลวก็ปรากฏสิ่งนั้นกลายเปนเทวทูตของ
พระเจาท่ีกาํลังเขามาใกลเธอเม่ือเทวทูตไดกลาวทักเธอแลวก็ตรสัวา “มารธิาเอย เจาใครจะรูจักเรา เรา
เปนเทวทูตแหงความสุขสาํราญ เราไดมาหาเจาวันนีก้็ประสงคท่ีจะพาเจาใหไปพบกับความเปนอยูของ
วิญญาณท่ีมาจากโลกท่ีเจาอยูนั้น” อีกไมนานตอมาเธอและเทวทูตพระเจาก็มาถึงบริเวณดานนอกของ
เมืองบรมสขุเกษม แลวท้ังสองก็เดินชมที่นัน้ซึ่งเต็มไปดวยสิ่งท่ีนาชม ช่ืนใจ มีตนไมทีก่าํลังผลิตดอก
ออกผล มีเสียงเพลงไพเราะนาฟงกับเสยีงเซ็งแซของนกตาง ๆ อกีท้ังไดเห็นความงดงามของบรรดา
ดอกไมนานาชนิด กาํลังชูชอสะพร่ังงามจับจิตทําใหเธอเพลินไป เทวทูตจึงบอกเธอวาจะชกัชาตอไป
ไมไดเพราะวา “เธอเปนผูรับใชพระเจาใหขึ้นมารูเห็นสภาพความเปนจริงแหงวิญญาณ ของบุตรพระเจา
ลาโลกไปแลว” 

เธอไดพบกับพระมหาไถ 
ท้ังเธอและทูตของพระเจาเดินทางตอไปสกัครูใหญก็มาถึงประตูเมืองแหงความสุข ทันทีท่ีกาว

เขาไปเธอก็เห็นชนบริสุทธิข์องพระเจาและเทวทูต มือถือเครื่องบรรเลง ทองคาํอยูตรงหนา เธอเดินตอ
....เดินไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงหนาพระท่ีนั่งของพระผูไถบาป ผูชวยพลโลกใหพนการพิพากษาเพราะ
บาปของเรา เทวทูตผูพาเธอมานั้นตรัสแกมาริธาวา “มารธิาเอย นีแ่หละพระผูไถบาปของเจา พระองคผู
นี้เองไดถอืชาติมาบังเกดิเปนมนษุย ยอมทนทุกขเวทนาเพื่อเจา ณ บัดเดี๋ยวนั้นเองมาริธาเกิดมคีวาม
สะดุงกลวัระคนความคารวะ ทําใหเธอสยบลงตอพระพักตรพระองคแตองคพระผูเปนเจาทรงยื่นพระ
หัตถดวยพระอาการเปยมลนไปดวยความเมตตา พยุงเธอขึน้มา และตอนรับเธอเขาสูนครผูบริสุทธิ์ 
ตอจากนัน้ไดยินเสียงเพลงบรรเลงอยางไพเราะจับใจ ในบรรดาหมูนกัรองนั้น เธอเห็นเพ่ือน ๆ และญาติ
ท่ีเธอเคยรูจกัลาโลกไปแลวนัน้อยูตรงหนาเธอ เขาเหลานัน้เขามาปราศรัยกับเธอ ปรากฏวา ในการ
สนทนานั้นสามารถเขาใจภาษากนัไดดี เพราะวาท้ังคูสงกระแสจิตตอกันและกันได ไมมีอะไรเปนสิ่ง
เรนลับ ทกุอยางเปดเผยเหมือนมองหนาในกระจก 

มาริธาไดคอยสังเกตดูบรรดาผูคนเหลานั้นที่เคยรูจักกัน ปรากฏวา เขาชางมีราศีมีความสุขเสีย
จริงผิดกับเม่ือตอนยังอยูในโลก เธอมองดูรอบไมปรากฏวามีคนแกอยู ณ ที่นั้นสกัคนเดียว สิ่งท่ีเธอได
พบไดเห็นทําใหเธอตองสารภาพวา จินตนาการเรือ่งสวรรคของเธอที่มีอยูเม่ือเอาเปรียบแลวเหมือนเลข
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ศูนย เปรียบเทียบกันไมไดเลย.... ทูตของพระเจาตรัสแกมาริธาวา “มาริธาเอย จงรูเถิดวา ถึงมนุษยจะเกง
สักเทาใดก็ตามจะไมมีใครท่ีจะสามารถลวงรูถึงความสขุสนัตท่ีแทจริงของความเปนอยู บนสรวงสวรรค
ไดหรอก” มารธิาไดรับอนญุาตใหไปสนทนาปราศรัยกับชนบริสุทธิ์ท่ีเมืองบรมสขุเกษมนัน้ พบวาคน
เหลานั้นพากันสรรเสริญพระเกียรตพิระผูชวยใหพนบาป ในจาํนวนนั้นมีผูหนึ่งถวายเพลงเชิงอธษิฐาน
วา “โอความตายเหลก็ในของเจาอยูท่ีไหน? โอหลุมฝงศพความมีชัยของเจาไปไหนเสียแลว” ไมมี
เหล็กในแหงความตายสาํหรับผูเช่ือถอืพระเยซู ตอไปแลว และหลุมฝงศพจะมีชัยเหนอืชาวเมืองบรมสขุ
เกษมก็หามิได แลวทูตสวรรคก็พาเธอไปท่ีลานกวางแหงหนึ่งท่ีใจกลางนั้นมีกางเขนตั้งตระหงานอยู 
และทูตของพระเจาองคนัน้กลาวแกเธอวา “กอนอะไรท้ังหมดรูไวเถดิวาไมวาใครท้ังนัน้ท่ีสวรรคนี้ ให
ความนับถอืตอไมกางเขน เทวทูตของพระเจาตรัสตอไปถึงความสัมพันธ ระหวางทูตสวรรคของพระเจา
และผูเช่ือพระเยซูท่ียังมีชีวิตอยูในโลก วามีทูตสวรรคนบัไมถวนท่ีคอยดูแลใหความอารักขาตลอดวัน
คืนแหงชีวิตของเขาตามท่ีพระเจาทรงพระบัญชานั้นนางมาริธาไดรับรูเรื่องการเสด็จมาของพระเยซู ครั้ง
ท่ีสองจากทตูสวรรคนั้นอกีวา พระเยซใูกลจะเสด็จกลับมาครั้งท่ีสองแลว ความรอดใหญอยูแคเอื้อม 
ความรอดใหญใกลมาแลวเหลาทูตของพระเจาจงแซสาธกุารแดพระองคเถิด เพราะอีกไมชาพระผูชวย
มนุษยใหพนบาปจะเสด็จลงมา พรอมเหลาทูตอนับริสุทธิ์ของพระองค ตอจากเธอไดรับการติเตียน
พรอมกับคาํเตือนดวยความรกั ท่ีเธอมีความวอกแวกขาดสมาธแิละการอุทิศตัว เธอไดรับการเตือนสติ
วา” หญิงเอยไมมีทางใดหรอกท่ีจะเขามาสูดินแดนสขุาวดีนี้ได นอกจากทางของพระเยซูคริสตพระ
ผูชวยใหรอดของโลก” ตอจากนัน้เธอกร็ับคาํเลาโลมใจเปนการใหกาํลังใจวา “จงเปนผูมีสตัยยึดความ
จริงท่ีเจาไดประจักษแลวนัน้ แลวเจากจ็ะไดเสวยความสุขบนสวรรคเชนกัน” 



 19 

ดินแดนแหงคุกมืด 
บทเรียนท่ีมาริธารับจากทูตสวรรคตอไป คิดใหเห็นสภาพความเปนอยูของเมืองผี ดินแดนแหง

ความมืด ความสวางและความงดงามตระการตาท่ีผานมา บัดเดี๋ยวนัน้กอ็ันตรธานหายไป เธอรูตัววาเธอ
กาํลังยางเขามาสูดินแดนยมบาล เวลานั้นเธอเต็มไปดวยความสะดุงกลวัเพราะภาพท่ีปรากฏลอมรอบนั้น
เปนเปลวไฟท่ีพวยพุงวับวามสลับกับความสลัว เธอไดตกอยูในหวงแหงความนาขยะแขยงและความ
เศราหมองเหลอืท่ีจะสาธยายได เธอหันมาทางทูตสวรรคท่ีนาํเธอมาเพ่ือจะหนีใหพนเสียจากสิ่งนา
เกลียดนากลวัและความรูสกึเศราสลดนั้น แตอนจิจาทูตองคนั้นหาอยูท่ีนัน้ไม ปรากฏวา ขณะนี้เธออยู
สถานท่ีนีอ้ยางเดียวดายนกึอยากจะสวดออนวอนพระเจา แตวา....มันไมสามารถจะทําไดอยางใจนึก พูด
ไมออกบอกไมถกูมันต้ือไปเสียหมด และแลวความสาํนึกอันหนึ่งก็ผุดขึ้นในความทรงจําถึงชีวิตอนัเห็น
แกตัว กอนจากโลกมาทําใหเธอตองอุทานขึน้มาวา “โอ ขอฉนัไดกลับไปยังโลกสักช่ัวโมงเถอะถาไมได
ช่ัวโมงหนึ่ง กี่นาทีกไ็ด เพ่ือกลับไปเตรียมตัวรักษาชีวิตจิตใจ และชวยใหดวงจิตทั้งหลายแหงพิภพโลก 
อยาไดเขามาท่ีนี้แลย” ความเศราสลดความหมดอาลยัตายอยากยังไมทันหายไป ความนาหวาดเสียว
ประดังเขามาอีก เพราะตอจากนั้นไมนาน เธอก็รูตัววาขณะนี้เธอกาํลังอยูในสถานกกักนัวิญญาณของคน
ช่ัว เธอไดยินเสียงรองครวญครางอื้งอึงอีกทั้งเสียงหัวรออนัแสนจะนาเกลียดนากลวั และเสยีงคาํแชงดา
คําหยาบโลนลามก ดังใหขรมไปหมด....ท่ีนั่น “ไมมีน้ําใหสักหยดเดียว ท่ีพอจะชวยดับความกระหายได
เลย” อนัน้าํพุหรือลาํธารตาง ๆ ท่ีปราฏเห็นหรือก็เปนเพียงอุปาทานภาพลวงตาเทานั้น คร้ังยืนไมย่ืนมือ
ไปหมายจะเด็ดผลหมากรากไมมาทาน ก็จะถูกไฟไหมมือทีเดียว ความรูสกึทุกขณะลวนแตเปนเร่ืองของ
ความผิดหวัง และนาอเนจอนาถใจจริง ๆ  

ขณะท่ีมาริธากาํลังตลึงพรึงเพริดกับภาพและความรูสกึอันวับวาบอยูนั้น ก็มีวิญญาณของผูหนึ่ง
ซึ่งเธอเคยรูจักกันดีในโลกเขามาใกลเธอและพดูวา “นี่ มาริธา ในทีสุ่ดเราก็ไดพบกันอกีแลวนะเธอเห็น
ฉันเวลานี้ที่เปนวิญญาณไรสังขารอยูรวมกับพวกนั้นท่ีภายในจิตใจไมยอมรับเอาพระเยซู เปนพระผูชวย
ใหรอดจนกระท่ังเขาจากโลกมาอยูท่ีนี้ชวิีตของฉันมีอันเปนไปตองจากโลกอยางปุบปบฉับพลัน ไมมี
โอกาสไดเตรียมตวัเลย และแลววิญญาณของฉนักล็องลอยตามกระแสจิตอาํนาจช่ัวท่ีเคยครองใจของฉัน
มา เธอเอย เม่ือตอนท่ีฉันยังเปนอยูฉันชอบท่ีจะใหใครตอใครมานบนอบกราบกราน เจายศเจาอยาง 
อยากใหคนนั้นคนนี้มาชมวาตัวเองดี สวย มิหนาํซ้าํยังปลอยตัวปลอยใจใหความหย่ิงยโส ความโลภโม
โทสัน ใจแกงแยง ใจรักความเพลิดเพลิน ความสนกุสนานอนัไรสาระมาครอบครองหัวใจอยางชนดิ
ถอนไมขึน้ ดึงไมออกสวนเรือ่งธัมมะธรรมโมฉันไมแยแสเลย ใจของฉันไมมีท่ีวางสาํหรับพระเจาก็
เพราะตัณหาตาง ๆ เหลานี้เอง เปนเหตุใหฉันตองลงมาอยูท่ีเมืองผีนี้ ซึ่งเปนเหมาะแลวสาํหรับคนอยาง
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ฉัน ฉนัเองก็เห็นวาสมควรแลวท่ีใจเชนฉันควรมารวมปนเปกับวิญญาณที่เมืองผีนี ้ ตลอดเวลาท่ีฉันอยู
ท่ีนี่ถกูอาํนาจประหลาดบังคับกดดันอยูรํ่าไป หาเวลาท่ีจะยุติจากความรุมรอนสกัเพลาเดียวก็ไมมี เธอ
เอยฉันถกูอาํนาจอะไรก็ไมรูเขาสิงอยูจนตัวไมเปนของตัวเอง....ทุกอยางท่ีอยูรอบตัวฉนัลวนเปนอาํนาจ
ท่ีบังคับกดขี่ทําใหเกิดความยุงย่ิงใจอยางสิ้นดี ฉันไดชิมลิม้รสการติดกับสิ่งย่ัวยวนมาแลว ฉันตกเปน
ทาสความชั่วนานาประการทับถมกัน บัดนีส้ิ่งช่ัวย่ัวยวนกลายเปนกับดกัตัวเองความรูสึกนิกคิดของฉันท่ี
จะทําดีมันไดตายดานและความชัว่ตาง ๆ มันเขามาสิงสูแทนท่ี จนมันกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีตอง
มีมันอยูเร่ือยไปจนชีพดับนี่แหละ” 

“มาริธาเพ่ือนเอย ฉนัรูสึกวามันไมมีประโยชนอะไรทีจ่ะมาสาธยายสภาพแหงความเศราแหงนี้ 
ฉันเคยมีคาํถามเกิดขึ้นในสมองบอย ๆ วา มันจะไมมีความหวังอยูบางเลยหรอืนี”่ และแลวความรูสกึอกี
อันหนึ่งก็ผุดขึ้นเปนการตอบวา ความมีระเบียบเรียบรอยจะมาอยูทามกลางความยุงเหยิงไดอยางไร 
ความจริงเมือ่ฉนัยังไมตาย ก็มีคนเขามาตักเตือนกรรมท่ีจะสนองฉนัเหมือนกัน แตวาฉันก็ยังร้ันดันทุรัง
ไปตามทางของฉันเองแทนทีจ่ะฟงคนเหลานัน้ที่เดินตามพระเจา บัดนี้ฉนัตองลอยละลิ่วมาสูขุมอันนา
กลวัขยะแขยงนี้ กรรมท้ังหมดพวกฉันไดกอมันขึ้นมาเอง พระเจาพระองคทรงแลวซึ่งความยุตธิรรม 
พระองคเปนผูดีเลิศ พวกเราท่ีนีรู้ตัวดีไมไชเพราะพระเจาหรอกท่ีพวกฉันตองตกมาอยูท่ีแหงความเศรา
โศกนี้ มันเปนความผิดของพวกเราเองท่ีทําอะไรตออะไรอยางไรศลีธรรม เปนอยางไรบางเธอรูสกึอดึ
อัดและกลัวกับภาพและสภาพแวดลอมท่ีเธอเห็นอยูเด๋ียวนีห้รือเปลา เธอเอย นี่เปนเพียงกระผีกหนึ่งของ
ความวิบัติ มันยังมีสภาพที่นาทุเรศมากกวานีอ้กีหลายเทานกั มาริธาพึงรูไดเถอะวา ไมมีมนษุยผูดีตนใด
อยูดวยกับเราเลยแมแตคนเดียว เรามีแตความมืดมนอนธกาลบางครั้งพวกเราท่ีนีพ้ยายามสรางสรรค
ความหวังถึงความรอด เรายังคงจาํเร่ืองการไถบาปของพระเยซูได แตปญหามีอยูวาความรักความเมตตา
ของพระองคจะมาโปรดถึงพวกเรา ท่ีอยูในความหมนหมองและแดนมรณาหรือไมท้ังยังเคยคดิอีกวา
ความรูสึกนึกคิดที่ติดตัวเหมือนโซผูกมัดรดัตัวไวและความรุมรอนในโลกียตัณหาอนับาคลั่งที่กาํลังเผา
ผลาญเราอยู มันจะดับไปไดไหมหนอ” 

มาริธายืนงงเงียบกริบกับภาพฉากนี้ และทําใหเธอเขาอกเขาใจความระลึกไดของมนษุยในเมือง
ผี ในเร่ืองเหตุการณนี้มาริธาไดเขียนไวในหนังสอื เลาใหฟงไวดังนี ้ “ฉากสุดทายอันแสนนากลัวติดตา
ติดใจทีเดียว และแลวขาพเจาก็ถกูพาออกไปจากท่ีนัน่ ทานท่ีรัก นี่เปนเร่ืองจริงวิญญาณท่ีขาพเจาเห็น 
(มาริธา) ในเมืองผีนั้น ลวนแตจําหนาไดเม่ือคร้ังยังอยูในโลก โอบัดนี้เขากาํลังพากันทุกขเวทนาโศกาลัย
อยูท่ีนัน่” 

ทูตสวรรคของพระเจาท่ีนาํเธอไปปลอบโยนเธอและอธิบายบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับสิ่งท่ีมาริธา
ไดพบเห็นนั้นทั้งยังยํ้าวาบุคคลใดก็ตามท่ีแสวงหาความสุขทางอื่น โดยไมใชทางไมกางเขน เขาผูนั้นก็
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ตองมารับความนาทุเรศและความผิดหวังเชนนีแ้หละ สวนผูท่ีตอนรับพระเยซูคริสต จะไมตองถูกทิ้ง
มายังดินแดนแหงวิบัตินี้เลย เพราะวา “ทุกคนท่ีต้ังใจเดินตามพระเยซคูริสต พระเจาไดเตรยีมปราสาทไว
ใหเขาพรอมแลวยิ่งไปกวานัน้ในชีวิตปจจุบัน เขายังไดรับอนุเคราะหจากพระองคเม่ือความจําเปน
ปจจุบันทันดวนมาถึง มาริธาเอย สิ่งท่ีเจาไดเห็นท้ังหมดนั้น ลวนแตเปนผลกรรมท่ีเขาไดทาํสะสมไว
เม่ือขณะเขายังมีชีวิตอยูในโลก ผูที่ตกจากที่สูงจาํตองรับความปวดราวสาหัสเปนผลฉนัใด ผูท่ีทําบาปก็
จะตองรับผลเวรกรรมท่ีไดทําอยางเลี่ยงไมไดฉันนัน้ นีแ่หละกฎชีวิต แลวทูตสวรรคก็ดําเนนิเรือ่งกฎ
หรือความเปนไปของผูท่ีจาํตองลงไปเมอืงผี ท้ังนี้และท้ังนั้นหาใชเปนพระประสงคของพระเจาที่จะให
ผูหนึ่งผูใดลงไปที่นั่นไม แตความช่ัวที่เขาไดรับเขามาเปนสวนชีวิตของเขาตางหากมาเปนกบัดักตัวเอง 
เกิดมีความพิศวาสไปยังดินแดนท่ีมคีวามรูสกึนกึคิดเหมือนกับตัวเอง บุคคลท่ีมคีวามบรสิุทธิ์เปนผล
ยอมนาํตัวไปสูดินแดนสุขาวดี ดินแดนแหงชนบริสุทธิ์ของพระองคเจา สวนคนช่ัวนัน้ไซรกล็อยลงสู
แดนวิบัตติามกฎท่ีวางไวแลว 

มาริธา เธอเปนเหมือนตัวแทนบรรดาผูท่ียังมีใจรวนเร ยังไมรับเอาความจริงของพระเจา ใหได
เขามาเห็นเมืองบรมสุขเกษมและเมืองแหงทกุขท่ีมแีตความหายนะและความมืดครอบคลุมอยู และเธอ
ไดเห็นภาพอันแสนทุเรศของคนใจบาปท่ีไดทุมเทชีวิตจิตใจกับคาวโลกีย จนท่ีสุดความช่ัวนั้นก็ติดเนือ้
ติดตัวมากอใหเกิดความขมขื่นใจในเมืองผีและตองมาอยูปนเปกับคนท่ีมีความรูสกึนกึคดิชนิดเดียวกัน 

ตอนนี้เองนางมาริธาเริ่มมีความรูสกึวา เธอนี้เปนผูยังไมเหมาะกับนิตยภูมินี้เลย ชีวิตของเธอกับ
ความบริสุทธิ์ผุดผองของสวรรคนั้นมนัเขากันไมได เธอมีความรูสึกอึดอดัเรารอนใจย่ิงนกั เธอกลาววา 
“ความมลทินของเธอไดถกูเผยออก” เวลาเหลานัน้ทําใหเธอรูสึกชางทรมานปวดราวเศราเหลือเกินจนทาํ
ใหคิดไปวา เพราะความไมเหมาะสมนี้เธอดูทาจะตองพินาศ ไมมีทางใดแลวท่ีจะชวยเธอใหรอดได 

แตแลวทูตสวรรคท่ีไปกับเธอทาํการอธิบายแกเธอวาเปนพระมหากรุณาธคิุณของพระเจาอยาง
ลนพนแลว ท่ีพระองคไมทรงโปรดอนุญาต ใหคนช่ัวเขาในเมืองบรมสขุเกษม เพราะไมเชนนั้นพวกนี้
จะตองรูสกึอึดอัดปวดราวย่ิงนกัเหลอืท่ีพรรณนาได คนดื้อดานไมกลับตัวกลับใจเขาจะทนกับความ
บริสุทธิ์ใสสะอาดของสวรรคนัน้ไมได ความทกุขเวทนาท่ีจะมีแกคนบาป ถาไดไปอยูเมืองสวรรคมัน
รายยิ่งกวาเมืองผีท่ีตนอยูนั้นหลายเทานกั “มาริธาเอย เจาเห็นแลวซินะวาพระเจาทรงมีพระปรีชา
สามารถมากเทาใด ท่ีจัดการใหคนที่มีทัศนคติอารมณและความรูสึกอยางเดียวกนั ใหไปอยูเสียท่ี
เดียวกนั เพ่ือผูบริสุทธิแ์ละคนมลทินจะไดแยกออกจากกนั หามปะปนกันเด็ดขาด นี่เองทานยอหนจึงได
กลาวไวในพระธรรมวิวรณวา “จะไมมีสิ่งมลทินยางกรายเขาไปเมืองบรสิุทธิ์เลย” พระเจาจะไมทรง
อนุญาตใหผูบรสิุทธิ์ของพระองคถกูอิทธิพลชั่วมาเกลอืกกลั้วอยางเด็ดขาด มาริธาเอย จงพิจารณาความ
ประเสริฐของพระเจาเถิด พระองคจะทรงยอมใหผูบรสิทุธิ์ของพระองคเปนอนัตองลงไปเมืองผีเมือง
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แหงวิบัตินั้นไดอยางไร เพราะคนเหลานั้นมีธรรมชาติบรสิุทธิ์ เขาจะตองรับการทรมานใจอยางท่ีสุด
เพราะคนช่ัวเหลานั้นท่ีเต็มไปดวยความบา ระอุไปดวยความช่ัวและก็จะเปนการไมยุติธรรมไรความ
ปรานีเชนกนั ท่ีจะใหคนช่ัวไปปนกับคนบรสิุทธิ์ซึ่งคนช่ัวเหลานั้นจะตองไดรับความทุกขเวทนาอยางยิ่ง 
เพราะธรรมชาติอนัช่ัวของตัว ท้ังความรูสึกนึกคิดท่ีไปกันไมไดกับชาวสวรรคนั้น เห็นแลวหรือยังละวา
ชาวเมืองผีกับชาวเมืองสวรรคจะอยูปะปนกันไมไดเลย 

ทูตสวรรคปลอบใจนางมาริธาวาอยาเศราใจไปเลย เนือ่งจากเธอสาํนกึในความไมเหมาะสม
ของเธอ กับความบรสิุทธิข์องสวรรค “มาริธา..เจาอยาไดเศราไปเลย เพราะน้าํพุแหงชวิีตและการไถบาป
ของพระเจาไดเตรยีมไวพรอมแลวเพ่ือเจาจะไดรับการชําระ แลวความมลทินแหงชีวิตจะถูกลบลาง นี่
แหละทําใหมนษุยชาติมีความปติยินดีเพราะพระเจาไดทรงหยิบย่ืนความรอดพนบาปใหดวยพระทัยอัน
เปยมไปดวยพระกรณุา ผูหนึ่งผูใดท่ีขาดความสุขความยินดี และไมพบความบริสุทธิ์ท่ีแทจริง พระองค
นี้แหละเปนพระผูชวยใหพนขุมหายนะและนาํเขาเขาสูปราสาทแหงอาณาจักรของพระบิดาเจา พระ
กรุณาธิคณุอันนีแ้หละท่ีสาธุชนของพระเจาบนสวรรคพากนัสรรเสริญพระเจา กับทั้งขอบพระคุณ
พระองคท้ังวันท้ังคืนแดพระองคผูเปนพระมหาไถ 

ทานท่ีรักและเคารพ ถาทานยังไมไดตอนรับเอาพระเยซูมาเปนสรณะ เราขอเชิญทานตัดสินใจ
ตอนรับพระองคเสียวันนี้ เพ่ือวิญญาณของทานจะไดเขาไปสูนิตยภูมิเมืองบรมสขุเกษม 

“นีแ่นะบัดนี้เปนวนัอนัชอบ และแนะบัดนี้เปนวันแหงความรอด” (2 โครินธ 6:2) 
“ทุกคนที่ศรัทธาในพระเยซูคริสตจะไมไดพนิาส แตจะมีชีวิตซึ่งนิรันดร” (ยอหน 3:16). 


