
อยูกับความตาย 
เถาธรรม แปลจาก “Living with Death” 

โดย Mickey Chiang, Impact Aug-Sept 2005 
เรามีบทเรียนมากมายวาจะดําเนินชีวิตอยางไรใหมีความสุขความสําเร็จ ไมวาจะเปนหนังสือ 

How to ตาง ๆ หรือแมแตวรรณกรรมคริสเตียนเองก็มีมากมายท่ีสอนเร่ืองการดําเนินชีวิตเยีย่งคริสเตียน
ท่ีดีและการรับใชในโลกนี ้ แตพระคัมภีรก็สอนเราวา เราเปนเพียงผูรอนแรมอยูในโลกน้ีช่ัวคราว บาน
ถาวรของเราอยูในสวรรคกับพระเจา และวนัหนึ่งเราตองตายทุกคน บทความนีแ้ปลเพ่ือจุดประกาย
ความคิดในเร่ืองนี้ใหเราเตรียมพรอมท่ีจะจากโลกนี้ไปอยูช่ัวนิรันดรกบัพระเยซูคริสตพระผูสรางและผู
ทรงชวยเราใหรอด- ผูแปล 

ส่ิงแนนอนท่ีสุดในชีวิตคือความตาย ผูเขียนสดุดีรูขอน้ีด ี เม่ือเขาต้ังคําถามอันใหสติวา “มนุษย
คนใดมีชีวิตอยูไดโดยไมตองเห็นความตาย ผูใดจะชวยกูวิญญาณจติของตนจากมือของแดนผูตายได” 
(สดุดี 89:48) ใชแลว มนษุยคนไหนกันท่ีทําเชนนั้นได! พระคัมภีรบันทึกวา เอโนคดําเนนิกับพระเจา 
(ปฐมกาล 5:24) เขาไมตาย และเอลียาหถูกพายหุมุนหอบข้ึนสวรรคไป (2 พงศกษตัริย 2:11) สวนพวก
เราท่ีเหลือตองประสบกับความตาย และเราตองเผชิญกับความตายของคนในครอบครัวอยางแนนอน ไม
วันใดก็วันหนึง่ 

สวนมากเราไมชอบคิดเร่ืองความตายเลยดวยซํ้า หลายคนคิดเอาวา พวกเขาจะมีชีวิตยนืยาว 
และจะเสียชีวติกอนคูครองและลูก ๆ แตทวา ความตายอาจมาถึงใครก็ไดในเวลาใดก็ได เม่ือเร็ว ๆ นี้ 
หลานของผมคนหนึ่งอายุสามสิบเศษ ๆ เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุมอเตอรไซดท่ีเกิดข้ึนหางจากบานของ
เขาเองเพียง 200 เมตรเทานั้น ไมกี่สัปดาหตอมาลูกชายวัย 26 ปของเพื่อนผมเสียชีวิตอยางปุบปบขณะ
ออกกําลังกายท้ังสองกรณีนีค้วามตายเกิดข้ึนอยางฉับพลันโดยไมคาดคิด 

ความตายของแมท่ีรักของผมในเดือนมีนาคม 2005 ไมไดเกดิข้ึนอยางฉับพลันโดยไมคาดคิด 
แมเปนมะเร็งลําไสและมีอายุเกือบ 90 ปแลว เนื่องจากแมเปนคริสเตียน เราไดรับการปลอบประโลมใจ
จากการไดรูวาแมไปอยูในท่ีท่ีดีกวาเดิมมาก ถึงกระนั้น ครอบครัวก็รูสึกสูญเสียและปวดราวอยางลึกซ้ึง
จากการพลัดพราก 

ครอบครัวคริสเตียนจะเตรียมตัวรับการสูญเสียสมาชิกครอบครัวไดอยางไร? มีหลายดาน
ดวยกันท่ีเราเตรียมพรอมไดและควรจะเตรียมใหพรอม ดานแรกคือส่ิงท่ีอาจเรียกวาการเตรียมพรอม
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ดานเอกสาร นี่รวมถึงกรมธรรมประกันชีวิตเพื่อจัดหาทรัพยไวใหคนท่ีอยูในความดูแลของเรา และ
พินัยกรรม เพื่อใหการสงผานทรัพยสินและสมบัติตาง ๆ เปนไปโดยราบร่ืนตรงกับความประสงคของ
ผูตาย คุณแมผมเห็นการณไกล ทานใหทนายความคนหน่ึงรางพินัยกรรมข้ึนเม่ือหลายปกอน ใชวาแมจะ
มีทรัยพสินมากมายใหลูกหลาน แตการมีพินัยกรรมก็ทําใหอะไร ๆ งายข้ึนสําหรับครอบครัว 

ดวยเหตุท่ีครอบครัวสวนใหญไมชอบพูดเร่ืองพินัยกรรมและความตาย ความปรารถนาของ
สมาชิกแตละคนอาจไมปรากฏจนกระท่ังสายเกินไปที่จะสอบถามใหประจักษ ฉะนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญ
ท่ีจะตองเตรียมการจัดงานศพไวตั้งแตแรก ตัวอยางเชน 

* คุณทราบไหมวา คุณพอ คุณแม พี่ นอง หรือลูก ๆ ตองการใหแพทยชวยใหฟนข้ึนมาอีกไหม 
ถาหัวใจของพวกเขาหยุดเตนระหวางการรักษาพยาบาล 

* พวกเขาตองการใหฝงศพหรือเผา 
* พวกเขาอยากใหจัดงานไวอาลัยแบบไหน 
* พวกเขาอยากใหรองหรือบรรเลงเพลงอะไรในงานไวอาลัย 
* ควรปกปายแบบไหนท่ีฮวงซุย 
* หากพวกเขาจะใหเผา ควรเอาเถาไปโปรยไหม? ถาจะโปรย ไปโปรยท่ีไหน? ถาไมเอาไป

โปรย ควรเก็บเถาในผอบแบบไหน และควรเก็บผอบนั้นไวท่ีไหน? (ท่ีบานหรือท่ีสุสาน) 
บางทีการพิมพแบบสอบถามใหสมาชิกครอบครัวตอบ อาจเปนวิธีท่ีจะชวยใหไดขอมูลอัน

จําเปนโดยไมกอใหเกิดความขัดเคืองแกผูใดโดยไมจําเปน 
ในกรณีท่ีคุณพอคุณแมของคุณประสงคใหฝงเคียงกนั คุณก็ตองจดัการเร่ืองนี้ตั้งแตเขายังมีชีวิต

อยู คือตองจองท่ีไวลวงหนา ถาคุณพอคุณแมเลือกท่ีจะเผาและอยากใหเถาอยูในบัวเดยีวกันในสุสานก็
ตองติดตอหาบัวท่ีใหญข้ึน 

การเตรียมการดานจิตวิญญาณเปนดานท่ีสาม และการเตรียมการดานจิตใจเปนดานท่ีส่ี การ
เตรียมการดานจิตวิญญาณและดานจิตใจนัน้เปนเร่ืองพูดไดงายกวาทํา โดยพ้ืนฐานแลว คริสเตียน
เตรียมพรอมสําหรับความตายโดยการดําเนนิชีวิตแตละวนัประหนึ่งวาวันนัน้ ๆ เปนวันสุดทายท่ีจะอยู
ในโลกน้ี การแบกกางเขนของตนอยางท่ีพระเยซูทรงส่ัง (ลูกา 14:27) คือการเตรียมท่ีจะตายเพราะเปนค
ริสเตียน ดังนัน้ ในทางกลับกัน เราเตรียมพรอมท่ีจะตายอยางคริสเตียนโดยดําเนินชีวิตอยางคริสเตียน
ซ่ึงติดตามพระเยซู 

ความตายมาถึงทุกคน ท้ังคนช่ัวและคนชอบธรรม “แตถาคนอธรรมคนใดหันกลับเสียจากบาป 
ซ่ึงเขาไดกระทําไปแลว และรักษากฏเกณฑท้ังส้ินของเราและกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม 
เขาจะดํารงชีวติอยูแนนอน เขาไมตองตาย” (เอเสเคียล 18:21) เม่ือพระเจาตรัสถึงการดํารงชีวิตอยู 
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พระองคหมายถึงชีวิตนิรันดร ถาไมแนใจวาจะมีชีวิตนิรันดร เรากย็อมไมพนตองกลัวตาย ความกลัวตาย
นี้อยูท่ัวทกุหนแหง พระเยซูเสด็จมา “เพื่อโดยทางความตายน้ันเอง พระองคจะไดทรงทําลายผูมีอํานาจ
แหงความตาย คือมารเสียได และจะไดทรงชวยเขาเหลานั้นใหพนจากการเปนทาสช่ัวชีวิต เพราะเหตุ
กลัวความตาย” (ฮีบรู 2:14, 15) 

ฉะนั้น คริสเตียนไมควรกลัวตาย แทจริง ตลอดสองเดือนท่ีคุณแมของผมอยูในโรงพยาบาลและ
สิบหกวนัท่ีอยูในสถานพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย แมไมเคยแสดงวากลัวตายเลย หลายคนแสดงแนว
ทางการดําเนนิชีวิตแกเรา สวนคุณแมแสดงใหครอบครัวของทานเห็นแนวทางที่คริสเตียนควรเผชิญ
ความตายคือวธีิท่ีคริสเตียนควรตาย 

สองสามคืนกอนท่ีคุณแมจะเสียชีวิต ผมตืน่ข้ึนกลางดึก เห็นคุณแมกาํลังเหยียดแขนขวาข้ึนสูง
ท่ีสุดเทาท่ีทําได ในภาวะออนแอและกําลังจะตาย การทําเชนนั้น คุณแมคงตองใชความพยายามมาก
ทีเดียว ผมถามวา “แมตองการอะไรไหม?” คุณแมโบกมือไลผมอยางรําคาญ คุณแมกําลังเหยยีดมือไป
หามือของบางคนอาจจะเปนทูตสวรรคหรือพระเยซูกระมัง? อาจเปนได เพราะเม่ือคุณแมตืน่ข้ึนตอนเชา 
ทานมองไปรอบ ๆ และดูเหมือนประหลาดใจท่ียังอยูในหองของสถานพยาบาล เสียดายท่ีผมไมอาจ
เขาใจคําพึมพําของแมวาบุคคลน้ันเปนใคร 

พระเจาอยูท่ีไหนขณะคุณแมทนทุกขอยูในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย? 
เหตุใดพระองคไมรับคุณแมไปโดยเร็ว ทานจะไดไมตองทรมาน? เรามักมีคําถามเชนนี้ ทวา เม่ือผมมอง
ยอนไป ตอนนี้ ผมเห็นวา พระเจาสถิตอยูดวยในทุกข้ันตอนและพระองคเปยมดวยความรัก ผมอัศจรรย
ใจวา พระเจาชางรักเมตตาและใสพระทัยยิ่งนัก พระองคทรงอนุญาตใหคุณแมไดไปเท่ียวนวิซีแลนด
เม่ือหายปวยอยางอัศจรรยหลังจากผาตัดเอากระเพาะออกไปครึ่งหนึ่ง และตัดลําไสไปสวนหนึ่ง ภายใน
หนึ่งสัปดาห ทานเดินไปรอบหอผูปวย และตอนปลายสัปดาหท่ีสอง คุณแมก็เดนิไดคร่ึงกิโลเมตร ท้ังท่ี
อายุเกือบ 90 แลว การเดินทางไปนิวซีแลนดเปนการพกัผอนท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเราไดไปกับคุณแม และดีท่ีสุดที่
ทานเคยมี ทานเพลิดเพลินกับทิวทัศน การลองแมน้ําการนั่งรถไฟสายทรานสอัลไพนผานภูเขา การ
ลองเรือสําราญ อาหารเลิศรส การดื่มน้ําบริสุทธเย็นเฉียบโดยตรงจากลําหวย การพูดคุยกับลูก ๆ หลาน 
ๆ พระเจาประทานชวงเวลาแหงความช่ืนชมยินดนีี้ไวในความทรงจําของเราและประทานภาพท่ีเราถาย
กับคุณแมไวในอัลบ้ัม พระเจาทรงเตรียมเราสําหรับการจากไปของทาน 

คร้ันแลว มะเร็งกลับมาและแพรกระจาย พระเจาทรงชวยไมใหคุณแมเจ็บปวดแสนสาหัสอยาง
ท่ีผูปวยดวยโรคมะเร็งมักประสบ จนถึงวนัสุดทาย แมไมรูสึกปวดเพราะมะเร็งเลย ความเจ็บปวดเกิด
จากเข็มและหลอดท่ีแพทยพยาบาลเสียบใสรางกายของทานตางหาก เราหัวใจสลายเม่ือเฝาดูคุณแม
อาการทรุดลงเร่ือย ๆ ขณะท่ีอวัยวะภายในแตละอยางทยอยหยุดทํางาน แตเม่ือเรามองยอนไป บัดนี้เรา
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มองเห็นวาชวงขณะอันนาทุกขใจนีใ้หเวลาสําหรับ การบอกลา ปลอยวางและเตรียมสําหรับการจากไป
ของแม เราตระหนักวาพระเจาทรงรับคุณแมไปในชวงระยะอันส้ันทีเดยีว ผูปวยดวยโรคมะเร็งแบบทาน
จํานวนมากเจบ็ปวดเร้ือรังอยูเปนป ๆ ใชครับ พระเจาทรงอยูท่ีนั่น การรูเชนนี้ทําใหผมหายกลัวตายไป
มากทีเดยีว ชวยใหผมเตรียมตัวสําหรับความตายของตนเองท่ีจะมาถึงอยางแนนอน 

ในอนาคตท่ีไมแนนอน ไมวาจะเปนความตายแบบปุบปบหรือยืดเยือ้ ภาพคุณแมเหยยีดมือ
ออกไปหาใครสักคนท่ีอยูในความทรงจําของผมก็มีสวนชวยเหมือนกนั การวาดภาพวาพระเจาทรงรอ
อยูและยื่นพระหัตถมาหาคุณและผมในชวงสุดทายของการเดินทางแหงชีวิตเปนส่ิงท่ีปลอบประโลมใจ
ไดดยีิ่ง 
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