อยูกับความตาย
เถาธรรม แปลจาก “Living with Death”
โดย Mickey Chiang, Impact Aug-Sept 2005
เรามีบทเรียนมากมายวาจะดําเนินชีวิตอยางไรใหมีความสุขความสําเร็จ ไมวาจะเปนหนังสือ
How to ตาง ๆ หรือแมแตวรรณกรรมคริสเตียนเองก็มมี ากมายที่สอนเรื่องการดําเนินชีวิตเยีย่ งคริสเตียน
ที่ดีและการรับใชในโลกนี้ แตพระคัมภีรก็สอนเราวา เราเปนเพียงผูรอนแรมอยูในโลกนี้ชั่วคราว บาน
ถาวรของเราอยูในสวรรคกับพระเจา และวันหนึ่งเราตองตายทุกคน บทความนีแ้ ปลเพื่อจุดประกาย
ความคิดในเรือ่ งนี้ใหเราเตรียมพรอมที่จะจากโลกนี้ไปอยูชั่วนิรนั ดรกบั พระเยซูคริสตพระผูสรางและผู
ทรงชวยเราใหรอด- ผูแปล
สิ่งแนนอนที่สดุ ในชีวิตคือความตาย ผูเขียนสดุดีรูขอนี้ดี เมื่อเขาตั้งคําถามอันใหสติวา “มนุษย
คนใดมีชวี ิตอยูไดโดยไมตองเห็นความตาย ผูใดจะชวยกูวิญญาณจิตของตนจากมือของแดนผูตายได”
(สดุดี 89:48) ใชแลว มนุษยคนไหนกันที่ทําเชนนั้นได! พระคัมภีรบ ันทึกวา เอโนคดําเนินกับพระเจา
(ปฐมกาล 5:24) เขาไมตาย และเอลียาหถูกพายุหมุนหอบขึ้นสวรรคไป (2 พงศกษัตริย 2:11) สวนพวก
เราที่เหลือตองประสบกับความตาย และเราตองเผชิญกับความตายของคนในครอบครัวอยางแนนอน ไม
วันใดก็วันหนึง่
สวนมากเราไมชอบคิดเรื่องความตายเลยดวยซ้ํา หลายคนคิดเอาวา พวกเขาจะมีชีวิตยืนยาว
และจะเสียชีวติ กอนคูครองและลูก ๆ แตทวา ความตายอาจมาถึงใครก็ไดในเวลาใดก็ได เมื่อเร็ว ๆ นี้
หลานของผมคนหนึ่งอายุสามสิบเศษ ๆ เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุมอเตอรไซดที่เกิดขึ้นหางจากบานของ
เขาเองเพียง 200 เมตรเทานั้น ไมกี่สัปดาหตอมาลูกชายวัย 26 ปของเพื่อนผมเสียชีวิตอยางปุบปบขณะ
ออกกําลังกายทั้งสองกรณีนคี้ วามตายเกิดขึ้นอยางฉับพลันโดยไมคาดคิด
ความตายของแมที่รักของผมในเดือนมีนาคม 2005 ไมไดเกิดขึ้นอยางฉับพลันโดยไมคาดคิด
แมเปนมะเร็งลําไสและมีอายุเกือบ 90 ปแลว เนื่องจากแมเปนคริสเตียน เราไดรับการปลอบประโลมใจ
จากการไดรูวาแมไปอยูใ นทีท่ ี่ดีกวาเดิมมาก ถึงกระนั้น ครอบครัวก็รูสึกสูญเสียและปวดราวอยางลึกซึ้ง
จากการพลัดพราก
ครอบครัวคริสเตียนจะเตรียมตัวรับการสูญเสียสมาชิกครอบครัวไดอยางไร?
มีหลายดาน
ดวยกันที่เราเตรียมพรอมไดและควรจะเตรียมใหพรอม ดานแรกคือสิ่งที่อาจเรียกวาการเตรียมพรอม
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ดานเอกสาร นี่รวมถึงกรมธรรมประกันชีวิตเพื่อจัดหาทรัพยไวใหคนที่อยูในความดูแลของเรา และ
พินัยกรรม เพื่อใหการสงผานทรัพยสินและสมบัติตาง ๆ เปนไปโดยราบรื่นตรงกับความประสงคของ
ผูตาย คุณแมผมเห็นการณไกล ทานใหทนายความคนหนึง่ รางพินัยกรรมขึ้นเมื่อหลายปกอน ใชวาแมจะ
มีทรัยพสินมากมายใหลูกหลาน แตการมีพินัยกรรมก็ทาํ ใหอะไร ๆ งายขึ้นสําหรับครอบครัว
ดวยเหตุที่ครอบครัวสวนใหญไมชอบพูดเรื่องพินัยกรรมและความตาย ความปรารถนาของ
สมาชิกแตละคนอาจไมปรากฏจนกระทั่งสายเกินไปที่จะสอบถามใหประจักษ ฉะนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญ
ที่จะตองเตรียมการจัดงานศพไวตั้งแตแรก ตัวอยางเชน
* คุณทราบไหมวา คุณพอ คุณแม พี่ นอง หรือลูก ๆ ตองการใหแพทยชวยใหฟน ขึ้นมาอีกไหม
ถาหัวใจของพวกเขาหยุดเตนระหวางการรักษาพยาบาล
* พวกเขาตองการใหฝงศพหรือเผา
* พวกเขาอยากใหจัดงานไวอาลัยแบบไหน
* พวกเขาอยากใหรองหรือบรรเลงเพลงอะไรในงานไวอาลัย
* ควรปกปายแบบไหนที่ฮวงซุย
* หากพวกเขาจะใหเผา ควรเอาเถาไปโปรยไหม? ถาจะโปรย ไปโปรยที่ไหน? ถาไมเอาไป
โปรย ควรเก็บเถาในผอบแบบไหน และควรเก็บผอบนั้นไวที่ไหน? (ทีบ่ านหรือที่สุสาน)
บางทีการพิมพแบบสอบถามใหสมาชิกครอบครัวตอบ อาจเปนวิธีที่จะชวยใหไดขอมูลอัน
จําเปนโดยไมกอใหเกิดความขัดเคืองแกผใู ดโดยไมจําเปน
ในกรณีที่คุณพอคุณแมของคุณประสงคใหฝงเคียงกัน คุณก็ตองจัดการเรื่องนี้ตั้งแตเขายังมีชีวิต
อยู คือตองจองที่ไวลวงหนา ถาคุณพอคุณแมเลือกทีจ่ ะเผาและอยากใหเถาอยูในบัวเดียวกันในสุสานก็
ตองติดตอหาบัวที่ใหญขึ้น
การเตรียมการดานจิตวิญญาณเปนดานที่สาม และการเตรียมการดานจิตใจเปนดานที่สี่ การ
เตรียมการดานจิตวิญญาณและดานจิตใจนัน้ เปนเรื่องพูดไดงายกวาทํา โดยพื้นฐานแลว คริสเตียน
เตรียมพรอมสําหรับความตายโดยการดําเนินชีวิตแตละวันประหนึ่งวาวันนัน้ ๆ เปนวันสุดทายทีจ่ ะอยู
ในโลกนี้ การแบกกางเขนของตนอยางที่พระเยซูทรงสั่ง (ลูกา 14:27) คือการเตรียมที่จะตายเพราะเปนค
ริสเตียน ดังนัน้ ในทางกลับกัน เราเตรียมพรอมที่จะตายอยางคริสเตียนโดยดําเนินชีวิตอยางคริสเตียน
ซึ่งติดตามพระเยซู
ความตายมาถึงทุกคน ทั้งคนชั่วและคนชอบธรรม “แตถาคนอธรรมคนใดหันกลับเสียจากบาป
ซึ่งเขาไดกระทําไปแลว และรักษากฏเกณฑทั้งสิ้นของเราและกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม
เขาจะดํารงชีวติ อยูแนนอน เขาไมตองตาย” (เอเสเคียล 18:21) เมื่อพระเจาตรัสถึงการดํารงชีวิตอยู
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พระองคหมายถึงชีวิตนิรันดร ถาไมแนใจวาจะมีชวี ิตนิรนั ดร เราก็ยอมไมพนตองกลัวตาย ความกลัวตาย
นี้อยูทั่วทุกหนแหง พระเยซูเสด็จมา “เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองคจะไดทรงทําลายผูมีอํานาจ
แหงความตาย คือมารเสียได และจะไดทรงชวยเขาเหลานั้นใหพนจากการเปนทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุ
กลัวความตาย” (ฮีบรู 2:14, 15)
ฉะนั้น คริสเตียนไมควรกลัวตาย แทจริง ตลอดสองเดือนที่คุณแมของผมอยูในโรงพยาบาลและ
สิบหกวันที่อยูใ นสถานพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย แมไมเคยแสดงวากลัวตายเลย หลายคนแสดงแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกเรา สวนคุณแมแสดงใหครอบครัวของทานเห็นแนวทางที่คริสเตียนควรเผชิญ
ความตายคือวิธีที่คริสเตียนควรตาย
สองสามคืนกอนที่คุณแมจะเสียชีวิต ผมตืน่ ขึ้นกลางดึก เห็นคุณแมกาํ ลังเหยียดแขนขวาขึ้นสูง
ที่สุดเทาที่ทําได ในภาวะออนแอและกําลังจะตาย การทําเชนนั้น คุณแมคงตองใชความพยายามมาก
ทีเดียว ผมถามวา “แมตองการอะไรไหม?” คุณแมโบกมือไลผมอยางรําคาญ คุณแมกําลังเหยียดมือไป
หามือของบางคนอาจจะเปนทูตสวรรคหรือพระเยซูกระมัง? อาจเปนได เพราะเมื่อคุณแมตนื่ ขึ้นตอนเชา
ทานมองไปรอบ ๆ และดูเหมือนประหลาดใจทีย่ ังอยูในหองของสถานพยาบาล เสียดายที่ผมไมอาจ
เขาใจคําพึมพําของแมวาบุคคลนั้นเปนใคร
พระเจาอยูที่ไหนขณะคุณแมทนทุกขอยูใ นโรงพยาบาลและสถานพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย?
เหตุใดพระองคไมรับคุณแมไปโดยเร็ว ทานจะไดไมตองทรมาน? เรามักมีคําถามเชนนี้ ทวา เมื่อผมมอง
ยอนไป ตอนนี้ ผมเห็นวา พระเจาสถิตอยูดวยในทุกขัน้ ตอนและพระองคเปยมดวยความรัก ผมอัศจรรย
ใจวา พระเจาชางรักเมตตาและใสพระทัยยิ่งนัก พระองคทรงอนุญาตใหคุณแมไดไปเที่ยวนิวซีแลนด
เมื่อหายปวยอยางอัศจรรยหลังจากผาตัดเอากระเพาะออกไปครึ่งหนึ่ง และตัดลําไสไปสวนหนึ่ง ภายใน
หนึ่งสัปดาห ทานเดินไปรอบหอผูปวย และตอนปลายสัปดาหที่สอง คุณแมก็เดินไดครึ่งกิโลเมตร ทั้งที่
อายุเกือบ 90 แลว การเดินทางไปนิวซีแลนดเปนการพักผอนที่ดีที่สุดซึ่งเราไดไปกับคุณแม และดีทสี่ ุดที่
ทานเคยมี ทานเพลิดเพลินกับทิวทัศน การลองแมน้ําการนั่งรถไฟสายทรานสอัลไพนผานภูเขา การ
ลองเรือสําราญ อาหารเลิศรส การดื่มน้ําบริสุทธเย็นเฉียบโดยตรงจากลําหวย การพูดคุยกับลูก ๆ หลาน
ๆ พระเจาประทานชวงเวลาแหงความชื่นชมยินดีนี้ไวในความทรงจําของเราและประทานภาพที่เราถาย
กับคุณแมไวในอัลบั้ม พระเจาทรงเตรียมเราสําหรับการจากไปของทาน
ครั้นแลว มะเร็งกลับมาและแพรกระจาย พระเจาทรงชวยไมใหคุณแมเจ็บปวดแสนสาหัสอยาง
ที่ผูปวยดวยโรคมะเร็งมักประสบ จนถึงวันสุดทาย แมไมรูสึกปวดเพราะมะเร็งเลย ความเจ็บปวดเกิด
จากเข็มและหลอดที่แพทยพยาบาลเสียบใสรางกายของทานตางหาก
เราหัวใจสลายเมื่อเฝาดูคุณแม
อาการทรุดลงเรื่อย ๆ ขณะที่อวัยวะภายในแตละอยางทยอยหยุดทํางาน แตเมื่อเรามองยอนไป บัดนี้เรา
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มองเห็นวาชวงขณะอันนาทุกขใจนีใ้ หเวลาสําหรับ การบอกลา ปลอยวางและเตรียมสําหรับการจากไป
ของแม เราตระหนักวาพระเจาทรงรับคุณแมไปในชวงระยะอันสั้นทีเดียว ผูปว ยดวยโรคมะเร็งแบบทาน
จํานวนมากเจ็บปวดเรื้อรังอยูเปนป ๆ ใชครับ พระเจาทรงอยูที่นั่น การรูเชนนี้ทําใหผมหายกลัวตายไป
มากทีเดียว ชวยใหผมเตรียมตัวสําหรับความตายของตนเองที่จะมาถึงอยางแนนอน
ในอนาคตที่ไมแนนอน ไมวาจะเปนความตายแบบปุบปบหรือยืดเยือ้ ภาพคุณแมเหยียดมือ
ออกไปหาใครสักคนที่อยูในความทรงจําของผมก็มีสวนชวยเหมือนกัน การวาดภาพวาพระเจาทรงรอ
อยูและยื่นพระหัตถมาหาคุณและผมในชวงสุดทายของการเดินทางแหงชีวิตเปนสิ่งทีป่ ลอบประโลมใจ
ไดดยี ิ่ง

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 315 มีนาคม-เมษายน 2007
หนา 3-5.
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