
1. เบือ้งหลังประตูแห่งความมรณาคอือะไร? 
      ความเขา้ใจอันลึกซึง้ถึงนิรันดรก์าล 

 

ประสบการณเ์ฉียดตาย 

 

ในปีค.ศ. 1976  ขณะก ำลงัเตรียมตวัจะเดินทำงขำ้มไปยงัฝ่ังเอเชียจำกประเทศองักฤษโดยทำงบก 
ผมก็ตระหนกัว่ำ 
ผมจ ำเป็นตอ้งฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคต่ำงๆที่พบบ่อยๆในประเทศอินเดียและประเทศอ่ืนๆที่ผมก ำลงัจะไปเยือ
นในเรว็ๆนี ้ คณุหมอที่ฉีดวคัซีนใหไ้ดเ้ตือนไม่ใหผ้มด่ืมแอลกอฮอลเ์ลยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมง  
ตกดกึในคืนนัน้ ผมกท็ ำสิ่งที่โง่เขลำที่สดุ (กรุณำอย่ำลองท ำแบบนีท้ี่บำ้น!) 
ผมไม่ไดท้ ำตำมค ำแนะน ำของหมอ  ตอนนีผ้มพดูไดเ้ลยว่ำ ตัง้แต่มำเป็นสำวกของพระเยซูครสิตเ์มื่อ 44 
ปีที่แลว้ ผมฉลำดขึน้กว่ำแต่ก่อนมำก แต่ในช่วงวยัรุน่จนถึงช่วงยี่สิบตน้ๆ 
ชีวิตผมเต็มไปดว้ยกำรตดัสินใจที่แย่ๆ  ตอนนัน้ผมยงัสบูกญัชำหนกัมำก  ดงันัน้ 
ในค ่ำคืนที่ปรำศจำกสำรกระตุน้ใดๆ ก็ดจูะไม่เหมือนออกไปเที่ยวกลำงคืนเอำเสียเลย 
  

หลงัจำกพบหมอแลว้ ผมก็วำงแผนเอำไวว้่ำจะท ำอะไรบำ้งช่วงเย็น 
ผมก ำลงัจะไปพบเพื่อนๆที่จะเลีย้งสง่ผมดว้ยกำรด่ืมสงัสรรคก์นัที่ผบัแห่งหนึ่งก่อนที่ผมจะเดินทำงขำ้มจำก
ยโุรปไปเอเชีย  เพรำะค ำเตือนของหมอ ดงันัน้ ก่อนออกจำกบำ้น ผมจึงบอกกบัตวัเองว่ำ ผมตอ้งไม่ดื่ม 
เป็นกำรตดัสินใจอนัชำญฉลำด แต่แทนที่จะท ำตำมนัน้ ผมกลบัคิดว่ำ ฮำชิช (ยำงของตน้กญัชำ 
ซึ่งมีฤทธิแ์รงกว่ำกญัชำ) แค่นิดๆหน่อยๆคงจะไม่เป็นไรมัง้?  แต่ถำ้จะสบูฮำชิชที่มีอยู่ในตอนนัน้ 
ก็คงเสียเวลำนำนเกินไป ผมจึงกินมนัเขำ้ไปแทน แลว้ก็เดินไปเจอเพื่อนๆที่ผบั  ทนัทีที่ไปถึง 
พวกเพื่อนๆก็ซือ้เบียรค์รึง่เหยือกให ้ ผมจึงหำเหตผุลเขำ้ขำ้งตวัเองว่ำ แค่ครึง่เหยือกเอง  
ผมคิดว่ำเบียรเ์ล็กๆนอ้ยๆแค่นีค้งจะไม่เป็นพิษเป็นภยักบัผม  
แถมผมก็ไม่อยำกจะเสียมำรยำทกบัเพื่อนๆดว้ย 
 

ผมแน่ใจว่ำ อ ำนำจกำรต่อรองเขำ้ขำ้งตวัเองของผมคงถูกกระทบจำกฮำชิชที่ผมกินเขำ้ไปนั่นเอง  
ทนัทีที่ด่ืมเบียรเ์ขำ้ไป ผมเริ่มรูส้กึแย่มำก  ผมควบคมุสิ่งที่ก ำลงัเกิดขึน้ภำยในตวัเองไม่ไดเ้ลย  
ดเูหมือนปรมิำฮำชิชที่ผมกินเขำ้ไป บวกกบัแอลกอฮอล ์จะมำกเกินกว่ำที่ระบบรำ่งกำยผมจะรบัไหว 
เพรำะวคัซีนหลำยขนำนที่เพิ่งฉีดไปก่อนหนำ้นี ้ผมจึงเริ่มคิดถึงค ำเตือนของหมอ  ผมออกจำกผบัไป 
เพรำะรูต้วัว่ำมีบำงอย่ำงที่น่ำกลวัมำกก ำลงัเกิดขึน้กบัผม  ผมตดัสินใจแน่วแน่ว่ำ 
ตอ้งกลบับำ้นไปที่อพำรต์เมนทใ์หไ้ด ้ ตอนนัน้ ไม่รูว้่ำเพรำะเหตใุด แต่ผมรูต้วัว่ำ ตวัเองใกลต้ำยเต็มที 
 



ผมเดินโซซดัโซเซเขำ้ไปในอพำรต์เมนท ์ลม้ตวัลงบนโซฟำ และแลว้ก็มีบำงอย่ำงที่แปลกประหลำดเกิดขึน้ 
ซึ่งไดเ้ปลี่ยนทกุอย่ำงเท่ำที่ผมเคยเชื่อมำจนถึงจดุนัน้  จริงๆผมออกจำกรำ่งตวัเอง 
แลว้ลอยออกไปขนำนกบัเพดำนอีกฟำกของหอ้ง ผมกม้ลงมองดรูำ่งของตวัเอง  ประสบกำรณน์ีไ้ม่ใช่นิมิต 
หรือควำมฝัน  นี่เป็นควำมจริง  รำ่งของผมอยู่บนโซฟำ แต่ผมไม่ไดอ้ยู่ในรำ่งนัน้!  
ผมเริ่มรอ้งขอควำมเมตตำจำกพระเจำ้  ก่อนจะถึงจดุนัน้ ผมไม่เชื่อเลยว่ำพระเจำ้มีจรงิ ไม่มีญำติ 
หรือเพื่อนครสิตเตียนสกัคน  ผมคิดว่ำผมไม่เชื่อในพระเจำ้ 
แต่จู่ๆผมก็ก ำลงัอธิษฐำนเป็นบำ้เป็นหลงัรำวกบัจะไม่มีวนัพรุง่นี ้และวนัพรุง่นีก็้แขวนอยู่บนเสน้ดำ้ย! 
 

ผมคิดว่ำเมื่อผมตำย ผมจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป  แต่ศำสนศำสตรข์องผมเปลี่ยนไปในทนัที 
ตอนนัน้ผมก ำลงัรอ้งหำพระเจำ้ผูท้ี่ผมไม่เคยเชื่อ  ผมสญัญำกบัพระองคว์่ำ 
ถำ้พระองคย์อมใหผ้มมีชีวิตอยู่ต่อ ผมจะมอบชีวิตใหพ้ระองค ์ผมจะท ำทกุอย่ำงที่พระองคอ์ยำกใหท้ ำ  
ตอนนัน้ชีวิตเริ่มมีค่ำมำก เพรำะผมไม่แน่ใจว่ำ ตวัเองจะไปไหนถำ้สิ่งที่ประสบอยู่นีเ้ป็นจดุสิน้สดุ  
หลงัจำกอธิษฐำนและสญัญำกบัพระเจำ้ ประสบกำรณน์ัน้ก็จบลงทนัที แลว้ผมก็ลืมตำขึน้ 
กลบัเขำ้มำในรำ่งของตวัเอง และมีชีวิตอยู่โดยพระคณุพระเจำ้ 
 

ค ำถำมอุ่นเครื่อง: คณุเคยมีประสบกำรณเ์ฉียดตำย หรือตอ้งกลำ่วอ ำลำคนใกลช้ิดบำ้งไหม?  
ขอใหเ้ลำ่สูก่นัฟังถึงประสบกำรณข์องคณุ 
 

ประสบกำรณเ์ฉียดตำยของผมเป็นจดุเปลี่ยนในชีวิตผม  แมผ้มไดส้ญัญำมอบชีวิตใหพ้ระเยซูครสิตแ์ลว้ 
แต่ผมก็ไม่รูว้่ำตวัเองไดท้ ำอะไรลงไป  ดงันัน้ วนัรุง่ขึน้ผมจึงทรยศต่อค ำสญัญำนัน้  ผมไม่เขำ้ใจเลยว่ำ 
พระเจำ้เป็นใคร หรือจะพบพระองคไ์ดอ้ย่ำงไร  ตอนนัน้ผมรูห้รือเชื่อแค่ว่ำ 
ยงัมีบำงสิ่งที่มำกกว่ำแค่ชีวิตในโลกนี ้ ผมรบัรูว้่ำ 
ชีวิตของเรำไม่ไดจ้ ำกดัอยู่แค่เพียงรำ่งกำยเนือ้หนงันีเ้ท่ำนัน้  ผมรูส้กึต่ืนตำต่ืนใจกบัชีวิตหลงัควำมตำย 
พยำยำมท ำควำมขำ้ใจว่ำ หลงัจำกตำยแลว้จะเกิดอะไรขึน้  ผมจ ำไดว้่ำ 
เคยไปครสิตจกัรที่เชื่อเรื่องไสยศำสตร ์แต่กเ็ขำ้ไปคน้หำว่ำพวกเขำเชื่ออะไรไม่ไดส้กัที  
มนัเหมือนมีอะไรบำงอย่ำงที่มองไม่เห็นกัน้อยู่ที่ประต ูและทกุครัง้ที่ผมพยำยำมจะเขำ้ไป 
หวัใจผมเริ่มเตน้แรงและเรว็ แลว้ผมก็เขำ้ไปไม่ได ้ 
พระเจำ้สตัยซ์ื่อมำกๆในกำรปกป้องผมจำกลทัธิไสยศำสตรแ์ละควำมเชื่อผิดๆ 
 

ขณะที่ก ำลงัคน้หำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจ 
ผมกไ็ดม้ำพบหนงัสือเลม่หนึ่งซึ่งเขียนโดยคณุหมอผูซ้ึ่งไดช้่วยคนไขบ้ำงรำยฟ้ืนขึน้มำจำกประสบกำรณเ์ฉีย
ดตำย  หนงัสือเลม่นีช้ื่อ Life After Life (คนเคยตายเล่าใหฟ้ัง) เขียนโดยนำยแพทย ์เรยม์อนด ์เอ. มดีู  



ช่วงปีค.ศ. 1970 กว่ำๆ เริ่มมีเครื่องมือกูช้ีพใหม่ๆหลำกหลำยแพรห่ลำยทั่วไป 
ท ำใหผู้ค้นมำกขึน้รอดตำยจำกอบุติัเหตทุี่โดยทั่วไปแลว้อนัตรำยถึงชีวิต  
คนไขบ้ำงรำยเลำ่ใหเ้ขำฟังถึงประสบกำรณห์ลงัควำมตำย  คณุหมอมดีู 
รูส้กึทึ่งมำกกบัเรื่องรำวที่คนไขเ้หลำ่นีเ้ลำ่ใหฟั้ง  เขำจึงเริ่มพดูคยุกบัคณุหมอท่ำนอ่ืนๆ 
และในที่สดุก็ไปไดแ้ฟ้มคนไขท้ี่มีคนไขก้ว่ำ 150 รำยท่ีตำยไปแลว้ 
และกลบัฟ้ืนขึน้มำหลงัจำกไดร้บักำรช่วยชีวิต  
เรื่องรำวที่น่ำสนใจมำกมำยเหลำ่นีไ้ดถู้กเลำ่ไวใ้นหนงัสือของเขำ  เรื่องรำวที่คนไขท้ัง้ 150 
คนเลำ่นัน้มีสิ่งหนึ่งที่คลำ้ยกนัอย่ำงมำก  จำกเรื่องรำวที่คลำ้ยคลงึกนัเหลำ่นี ้เขำไดร้วบรวมออกมำเป็นภำพ 
“ตวัอย่ำง” สัน้ๆ (ตำมทฤษฏี) ของสิ่งที่คนเรำเผชิญขณะก ำลงัจะตำย 

  

ชำยคนหนึ่งก ำลงัจะตำย และขณะที่รำ่งกำยของเขำเจ็บปวดทรมำนจนทนต่อไปไม่ไหวแลว้ 
เขำจะไดย้ินเสียงหมอประกำศว่ำ เขำตำยแลว้  จำกนัน้เขำก็จะเริ่มไดย้ินเสียงที่น่ำอึดอดั 
เป็นเสียงกริ่ง หรือเสียงหึ่งๆดงัมำก 
และขณะเดียวกนัก็รูส้กึตวัเองก ำลงัรีบรอ้นทะลผุ่ำนอโุมงคม์ืดๆยำวๆ  หลงัจำกนี ้
เขำก็จะพบตวัเองออกมำอยู่นอกรำ่งทนัที แต่ยงัอยู่ในสภำพแวดลอ้มใกล้ๆ แถวนัน้ 
เฝำ้มองรำ่งของตวัเองอยู่ห่ำงๆเหมือนเป็นคนด ู 
เขำเฝำ้ดคูวำมพยำยำมกูช้ีพเขำขึน้จำกจุดพิเศษนีท้ี่มองเห็นทกุอย่ำงไดช้ดัเจน 
และอยู่ในสภำวะอำรมณท์ี่ป่ันป่วน 

  

สกัพกั พอรวบรวมสติได ้และเริ่มคุน้เคยกบัสภำวะประหลำดๆของตวัเองมำกขึน้ 
เขำก็สงัเกตเห็นว่ำ ตวัเองยงัมี “กำย” อยู่ 
แต่เป็นกำยอีกแบบที่แตกต่ำงจำกเดิมมำกและมีพลงัซึ่งแตกต่ำงจำกรำ่งกำยที่เขำหลดุออกมำ  
ไม่ชำ้ก็เริ่มมีสิ่งอ่ืนๆเกิดขึน้  จะมีคนอ่ืนๆเขำ้มำทกัทำยและช่วยเหลือเขำ 
เขำเหลือบไปเห็นวิญญำณของญำติๆ เพื่อนๆที่เสียชีวิตไปแลว้  
จำกนัน้ก็มีวิญญำณหนึ่งซึ่งเป่ียมดว้ยควำมรกั ควำมอบอุ่นอย่ำงที่เขำไม่เคยพำนพบมำก่อน คือ 
พระองคผ์ูเ้ป็นควำมสว่ำงมำปรำกฏต่อหนำ้เขำ  บุคคลผูน้ีถ้ำมเขำขอ้หนึ่งโดยไม่ไดใ้ชค้  ำพดูใดๆ 
เพื่อใหเ้ขำประเมินชีวิตตวัเอง 
พลำงใหค้วำมช่วยเหลือโดยแสดงใหเ้ขำเห็นภำพยอ้นหลงัยำวๆติดต่อกนัถึงเหตกุำรณส์ ำคญัๆในช่
วงชีวิตเขำทนัที  บำงช่วงเขำก็พบว่ำตวัเองเขำ้ใกลส้ิ่งกีดขวำง หรือเขตแดนบำงอย่ำง 
ซึ่งเห็นไดช้ดัว่ำ มนัหมำยถึงขอบเขตระหว่ำงชีวิตในโลกกบัชีวิตหลงัจำกนัน้  แต่เขำก็เห็นว่ำ 
เขำตอ้งกลบัไปยงัโลก เพรำะยงัไม่ถึงเวลำตำยของเขำ  ณ จดุนี ้เขำเริ่มขดัขืน 



เพรำะเขำหลงใหลกบัประสบกำรณใ์นชีวิตหลงัควำมตำย และไม่อยำกกลบัไป  
เขำรูส้กึท่วมทน้ดว้ยควำมปลืม้ปีติ ควำมรกั และสนัติสขุอย่ำงมำก  ทว่ำ แมเ้ขำจะมีท่ำทีแบบนัน้ 
แต่เขำก็ตอ้งกลบัคืนเขำ้ร่ำงและมีชีวิตอยู่ต่อไป 
 

ภำยหลงัเขำพยำยำมเลำ่เรื่องนีใ้หค้นอ่ืนฟัง แต่กเ็ลำ่ยำกมำก  ปัญหำแรก คือ 
เขำไม่สำมำรถสรรหำค ำพดูใดๆของมนุษยม์ำบรรยำยถึงเหตกุำรณเ์หลำ่นีท้ี่อยู่เหนือโลกนีไ้ดดี้พอ 
แถมเขำยงัพบว่ำ คนอ่ืนๆมกัเยำะเยย้  เขำจึงเลิกเลำ่เรื่องนีใ้หใ้ครๆฟัง  กระนัน้ 
ประสบกำรณน์ีก้็สง่ผลต่อชีวิตเขำอย่ำงลกึซึง้โดยเฉพำะมมุมองที่เก่ียวขอ้งกบัควำมตำย 
และควำมสมัพนัธข์องกำรตำยกบักำรมีชีวิต 

 

ผมไม่รูว้่ำเรยม์อนด ์มดีู เป็นครสิเตียนหรือไม่ตอนที่เขำเขียนหนงัสือเลม่นี ้
หรือเขำมีควำมเชื่อดำ้นจิตวิญญำณแบบอ่ืน  เขำไม่ไดร้ะบวุ่ำ 
ทกุคนที่เลำ่ถึงประสบกำรณเ์หลำ่นีเ้ป็นผูเ้ชื่อ  แมบ้ำงรำยจะเป็น 

ครสิเตียน แต่นี่ก็ไม่ใช่เหตผุลที่เขำเขียนหนงัสือเลม่นีข้ึน้  
แต่เพื่อสงัเกตประสบกำรณค์วำมตำยจำกมมุมองทำงวิทยำศำสตรล์ว้นๆ 
 
 

แน่นอน เรำตอ้งตัง้ขอ้สงสยัหนงัสือที่เก่ียวกบัชีวิตหลงัควำมตำยไวก้่อน เพรำะพระเยซูบอกไวว้่ำ 
ในวำระสดุทำ้ยจะมีผูเ้ผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึน้มำกมำย (มธ.24:11) ตวัอย่ำงเช่น ในปี 1992 เบ็ตตี 
อีดี อำ้งว่ำเธอมีประสบกำรณก์ำรออกจำกรำ่ง  ในหนงัสือของเธอที่ชื่อ Embraced By the Light 
(อานภุาพรกั) เธออำ้งว่ำ เธอไดร้บักำรบอกเลำ่ว่ำ เอวำไม่ไดถ้กูทดลอง 
แต่เธอตดัสินใจอย่ำงมีสติเพื่อสรำ้งเงื่อนไขที่จ  ำเป็นในกำรเจรญิขึน้สูค่วำมเป็นพระเจำ้  นอกจำกนี ้
ยงัมีหนงัสืออีกเลม่ชื่อ Heaven Is For Real (สวรรคม์ีจริงนะครบั) ซึ่งในเลม่นีศิ้ษยำภิบำลท็อดด ์เบอรโ์ป 
จำกคณะเวสลียไ์ดเ้ลำ่ถึงกำรเดินทำงไปเที่ยวสวรรคแ์ลว้กลบัมำของโคลตนั ลกูชำยวยัสำมขวบของเขำ 
เขำเขียนว่ำ พระเจำ้ดเูหมือนทตูสวรรคก์ำเบรียล เพียงแต่มลีกัษณะเด่นกว่ำ มีตำสีฟ้ำ ผมทอง 
และปีกใหญ่มำก สว่นพระเยซูมีตำสีเขียวฟ้ำน ำ้ทะเล ผมสนี ำ้ตำล ไม่มีปีก แต่มีมำ้สีรุง้ 
และพระวิญญำณบรสิทุธิ์เป็นสีฟ้ำๆ แต่ก็มองเห็นไดย้ำก  
ในฐำนะครสิเตียนเรำไม่ควรยอมรบัค ำกลำ่วอำ้งเช่นนีว้่ำเป็นควำมจรงิ 

ผมไม่อ่ำนหนงัสือประเภทนี ้
เพรำะเมื่อผมอ่ำนในพระคมัภีรเ์ก่ียวกบัคนที่เห็นใบหนำ้พระเยซูเบือ้งหลงัผำ้คลมุหนำ้ 
คนเหลำ่นัน้ที่เห็นพระองคล์ว้นตกตะลงึและลม้ลงแทบเทำ้พระองคร์ำวกบัคนตำย  คนเหลำ่นีไ้ดแ้ก่ 



ประสบกำรณข์องอคัรทตูยอหน์ในหนงัสือวิวรณ ์1:17 หนงัสือเลม่เดียวที่เรำไวใ้จไดเ้ก่ียวกบัสิ่งที่เป็นนิรนัดร ์
คือ พระคมัภีร ์ ผมจะพยำยำมสอนคณุถึงสิ่งที่อยู่ในพระคมัภีร ์
 

เรื่องนิรนัดรก์ำลเป็นเรื่องส ำคญัยิ่งที่เรำตอ้งเขำ้ใจ 
เพรำะศตัรูแห่งจิตวิญญำณของเรำไดใ้ชค้วำมกลวัตำยนีม้ำสรำ้งควำมวิตกกงัวล 
เพื่อสง่ผลต่อกำรตดัสินใจของเรำ  
กำรเป็นสำวกที่มีวฒุิภำวะของพระเยซูครสิตน์ัน้ขึน้อยู่กบักำรยอมรบัควำมจรงิพืน้ฐำนในพระคมัภีร ์
ซึ่งควรจะถกูวำงรำกฐำนไวใ้นช่วงตน้ๆของชีวิตครสิเตียนของคณุ 

ควำมจรงิพืน้ฐำนสองประกำรที่คณุจะไดเ้รียนในบทเรียนชดุนีคื้อ: 
 

      
1เพรำะฉะนัน้ขอใหเ้รำผ่ำนหลกัค ำสอนเบือ้งตน้เก่ียวกบัพระครสิต ์ไปสู่ควำมเป็นผูใ้หญ่ โดยไม่ 

      วำงรำกฐำนซ ำ้อีก คือ เรื่องกำรกลบัใจจำกกำรประพฤติที่น ำไปสูค่วำมตำย และเรื่องควำมเชื่อในพระ- 
      เจำ้ 2ละค ำสอนเรื่องพิธีลำ้งช ำระต่ำงๆ กำรวำงมือ การเป็นขึน้จากความตาย และการลงโทษชั่วนรินัดร์  
      (ฮบ. 6:1-2) 
 

หำกคณุท ำตำมสิ่งที่เรียนรูม้ำและน ำไปคิดใครค่รวญ 
ค ำสอนพืน้ฐำนเหลำ่นีจ้ะช่วยใหค้ณุเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในพระเยซูครสิต ์
บำงสิ่งที่เรำจะส ำรวจกนัอำจอ่ำนยำกสกัหน่อย เพรำะเรำจะมำดกูนัว่ำ 
พระเยซูสอนอะไรเก่ียวกบัทัง้นรกและสวรรค ์ พระเยซูไดอ้ำ้งถึงชีวิตหลงัควำมตำยไวห้ลำยครัง้ 
จึงจ ำเป็นที่เรำตอ้งเขำ้ใจอย่ำงถ่องแทใ้นสิ่งที่พระองคส์อน 
เพื่อเตรียมพรอ้มส ำหรบัวนัที่เรำจะตอ้งยืนอยู่ต่อหนำ้พระองค ์หลำยคนลงัเลที่จะพดูถึงเรื่องเหลำ่นี ้
เพรำะเรำอยู่ในวฒันธรรมที่ถูกครอบง ำโดยวตัถนุิยม  
มีแต่สิ่งที่เรำจบัตอ้งและมองเห็นไดเ้ท่ำนัน้จึงจะถือว่ำมีอยู่จรงิ และทกุสิ่งที่ไม่สำมำรถชั่งน ำ้หนกั วดั 
รูส้กึ หรือมองเห็นได ้ก็ถือว่ำเป็นสิ่งที่น่ำสงสยั เชื่อไม่ได ้ บำงคนก็บอกว่ำ 

เรำจะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นไดอ้ย่ำงไร? 
 

 

พระเยซูด ำเนินชีวิตแตกต่ำงจำกเรำโดยสิน้เชิง  
พระองคท์ำ้ทำยใหเ้รำเปิดสำยตำฝ่ำยวิญญำณเพื่อมองไปถึงทรพัยส์มบติัล ำ้ค่ำในชีวิตที่ก ำลงัจะมำถึง  
หำกเรำมองเห็นไดช้ดัเจนและรูแ้น่ๆว่ำ ที่เรำก ำลงัด ำเนินชีวิตอยู่นี ้ก็เพื่อเตรียมพรอ้มส ำหรบัชีวิตหนำ้ 
มนัจะเปลี่ยนกำรตดัสินใจต่ำงๆในชีวิตนีไ้ปอย่ำงสิน้เชิง  
เรำจะฉลำดขึน้ถำ้จะพิจำรณำเรื่องเหลำ่นีเ้สียแต่ตอนนี ้ขณะที่เรำยงัมีเวลำสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงได ้
ไม่ใช่แค่เพื่อชีวิตเรำเท่ำนัน้ แต่ส ำหรบัคนรอบขำ้งเรำดว้ย  



ชีวิตนีค้งอยู่ชั่วประเด๋ียวเดียวเมื่อเทียบกบัชั่วนิรนัดร ์และดงัที่สตีเฟน ฮอวคิ์ง เคยกลำ่วไวค้รัง้หนึ่งว่ำ 
“นิรนัดรเป็นเวลำที่ยำวนำนมำกโดยเฉพำะเมื่อใกลช้่วงสดุทำ้ย” 
 

1) อะไรโดนใจคณุเมื่อคณุอ่ำนเก่ียวกบัประสบกำรณเ์ฉียดตำยเหล่ำนี?้  2) 
คณุคิดว่ำชีวิตคณุจะเปลี่ยนไปอย่ำงไรบำ้ง หำกคณุมีประสบกำรณเ์ฉียดตำยแบบนี ้
และไดร้บัอนญุำตใหฟ้ื้นกลบัมำใชช้ีวิตที่เหลือต่อ?   
  

พระคัมภีรส์อนเร่ืองวิญญาณหลับไหม? 

  

บำงคนเชื่อว่ำ เมื่อผูเ้ชื่อในพระเยซูครสิตต์ำย วิญญำณเขำจะหลบัไป 
และไม่รูส้กึตวัจนกว่ำพระเยซูจะมำหำเขำตอนที่พระองคม์ำรบัผูเ้ชื่อในครสิตจกัรขึน้ไป  
ในพระคมัภีรม์ีสองสำมขอ้ที่พระเยซูพดูถึงกำรตำยของครสิเตียนว่ำเหมือน “หลบัไป”  ตวัอย่ำงเช่น 
เมื่อพระเยซูครสิตช์บุชีวิตลำซำรสัใหเ้ป็นขึน้จำกตำย  
พระองคจ์งใจคอยอยู่อีกสองวนัก่อนจะไปที่อโุมงคฝั์งศพ (ยน. 11:6) คนยิวมีธรรมเนียมว่ำ 
วิญญำณผูต้ำยจะวนเวียนอยู่รอบๆรำ่งของตวัเองไดอี้กถึงสำมวนัหลงัจำกเสียชีวิตแลว้  
พระเยซูจึงจงใจคอยต่อไป เพื่อจะพิสจูนใ์หพ้วกที่ยงัสงสยัไดเ้ห็นว่ำ พระองคม์ีสิทธิอ ำนำจเหนือควำมตำย  
ลำซำรสัไม่ไดน้อนหลบัอยู่ในอโุมงค ์แต่เขำตำยไปแลว้จริงๆ: 
 

      11พระองคต์รสัอย่ำงนัน้แลว้จึงตรสักบัพวกเขำว่ำ “ลำซำรสัสหำยของพวกเรำหลบัไปแลว้ แต่เรำก ำลงั 
      จะไปปลกุใหเ้ขำต่ืน” 12พวกสำวกทลูว่ำ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ถำ้เขำหลบัอยู่ เขำก็จะมีอำกำรดีขึน้” 13พระ- 
      เยซูตรสัถึงกำรตำยของลำซำรสั แต่พวกสำวกคิดว่ำพระองคต์รสัถึงกำรนอนหลบัพกัผ่อน (ยน. 11:11 
      -13) 

  

พระเยซูตรสัว่ำ “เรำเป็นชีวิตและกำรเป็นขึน้จำกตำย 
คนที่วำงใจในเรำจะมีชีวิตอีกแมว้่ำเขำจะตำยไป และทกุคนที่มีชีวิตและวำงใจในเรำจะไม่ตำยเลย 
(ยน. 11:25-26) 

 

พระเจำ้ยงัพดูถึงกำรตำยว่ำ 
เหมือนนอนหลบัไปตอนที่พระองคช์่วยใหล้กูสำวของไยรสัฟ้ืนขึน้จำกควำมตำย: 
     49ขณะที่พระองคก์ ำลงัตรสัอยู่นัน้ มีคนจำกบำ้นนำยธรรมศำลำมำบอกนำยว่ำ “ลกูสำวของท่ำน 
       ตำยแลว้ ไม่ตอ้งรบกวนอำจำรยอี์ก” 50เมื่อพระเยซูไดย้ินจึงตรสักบัเขำว่ำ “อย่ำกลวั จงเชื่อเท่ำนัน้ 
       แลว้ลกูจะหำยดี” 51เมื่อพระองคเ์สด็จเขำ้ไปในบำ้น พระองคไ์ม่ทรงยอมใหใ้ครเขำ้ไปยกเวน้เปโตร 
       ยอหน์ ยำกอบและบิดำมำรดำของเด็กเท่ำนัน้ 52ทกุคนก ำลงัรอ้งไหท้กุขโ์ศกเพรำะเด็กคนนัน้ แต่ 



       พระองคต์รสัว่ำ “อย่ำรอ้งไห ้เขำยงัไม่ตำย เพียงแต่นอนหลบัอยู่” 53พวกเขำหวัเรำะเยำะพระองค ์ 
       เพรำะรูว้่ำเด็กคนนัน้ตำยแลว้ 54พระองคท์รงจบัมือของเด็กแลว้ตรสัว่ำ “ลกูเอ๋ย ลกุขึน้เถิด” 55แลว้ 
        วญิญาณก็กลบัเขา้ไปในตวัเดก็ เขำก็ลกุขึน้ทนัที พระองคจ์ึงตรสัสั่งใหเ้อำอำหำรมำใหเ้ขำกิน  

               56บิดำมำรดำของเด็กคนนัน้ก็ประหลำดใจมำก แต่พระองคท์รงสั่งไม่ใหบ้อกใครถึงเหตกุำรณท์ี่ 
        เกิดขึน้นัน้ (ลก.8:49-56) 

 

3) จำกพระคมัภีรต์อนนีเ้รำไดเ้รียนรูอ้ะไรบำ้งเก่ียวกบัควำมตำย? อะไรบำ้งที่สะกิดใจคณุ? 

ผูเ้ชื่อในพระเยซูครสิตไ์ม่มีวนัตำย เขำแค่ถกูแยกออกจำกร่ำงกำย ในสภำวะที่พระเยซูเรียกว่ำ 
“นอนหลบั”  เมื่อพระเยซูจบัมือลกูสำวไยรสั แลว้บอกใหเ้ธอลกุขึน้ จิตวิญญำณของเธอก็กลบัมำ  
เด็กหญิงตวันอ้ยคนนีไ้ปอยู่ที่ไหนมำ?  รำ่งกำยของเธอตำยไปแลว้ 
และนอนอยู่บนเตียงต่อหนำ้พระเยซูตลอดจนสำวกทัง้สำม แต่จิตวิญญำณของเธออยู่ที่อ่ืน  
คณุไม่อยำกรูห้รือว่ำ เธอไปเจออะไรมำบำ้ง? ตำมที่พระเยซูกลำ่ว 
คนเรำจะตำยก็ต่อเมื่อไม่ไดม้ีควำมสมัพนัธก์บัพระครสิตเ์ท่ำนัน้ (อฟซ. 2:1, 5)  ในพระคมัภีรใ์ชค้  ำว่ำ 

จิตวิญญำณและวิญญำณสลบักนัไปมำ  มำดอีูกตวัอย่ำงหนึ่ง ครัง้นีม้ำจำกพระ-
คมัภีรพ์นัธสญัญำเดิมใน 1 พงศก์ษัตริย ์17:17 เด็กชำยตวันอ้ยหยุดหำยใจ 
ในพระคมัภีรภ์ำษำฮีบรูดัง้เดิมกลำ่วไวว้่ำ วิญญำณของเขำ (เนเฟช) ออกจำกรำ่งไป  ในขอ้ 22 
ของพระคมัภีรต์อนเดียวกนันี ้ถอ้ยค ำพระเจำ้กลำ่วว่ำ 
ชวีิตของเด็กชำยคนนัน้กลบัคืนมำหำเขำหลงัจำกที่เอลียำหอ์ธิษฐำน  ค ำภำษำฮีบรูที่ใช ้คือ “เนเฟช” 
นัน้ระบวุ่ำ วิญญำณของเด็กชำยนัน้กลบัมำ 

 

พระคมัภีรบ์อกเรำว่ำ ณ เวลำนีใ้นสวรรค ์มวีิญญำณจิตของคนชอบธรรมที่ถกูท ำใหส้มบรูณอ์ยู่ (ฮบ.12:23) 
และอีกที่หนึ่งในพระคมัภีรบ์อกว่ำ เมื่อพระเยซูครสิตก์ลบัมำรบัผูเ้ชื่อขึน้ไปสวรรค ์ “โดยพระเยซูนัน้ 
พระเจำ้จะทรงน ำบรรดำคนที่ลว่งหลบัไปแลว้นัน้มำกบัพระองค์ (1 ธส. 4:14)  รำ่งของพวกเขำอยู่ในหลมุศพ 
แต่ตวัตนซึ่งเป็นธรรมชำติที่มองไม่เห็น คือ จิตวิญญำณและวิญญำณของพวกเขำนัน้อยู่กบัพระเจำ้ 
ไวว้นัหลงัเรำจะมำพิจำรณำขอ้พระคมัภีรต์อนนีอ้ย่ำงละเอียดมำกขึน้ 
 

เมื่อชำยคนหน่ึงที่ตอ้งกำรติดตำมพระเยซูครสิต ์แต่ตอ้งไปฝังศพพ่อของตนก่อน พระเยซูบอกเขำว่ำ 
“จงตำมเรำมำเถิด ปลอ่ยใหค้นตำยฝังคนตำยของพวกเขำเองเถิด” (มธ. 8:22) 
คนตำยจดัเตรียมงำนศพไม่ได ้ พระเยซูครสิตก์ ำลงับอกว่ำ 
ปลอ่ยใหผู้ท้ี่ตำยฝ่ำยวิญญำณจดัเตรียมงำนศพพ่อของพวกเขำเอง สิ่งส ำคญัที่สดุส ำหรบัเหลำ่สำวก คือ 



ออกไปประกำศกบัคนเหลำ่นัน้ที่ตำยฝ่ำยวิญญำณ เช่น 
พวกที่ไม่มีควำมสมัพนัธก์บัพระเจำ้ก่อนที่เขำจะตำย  
เรำมำแสดงใหเ้ห็นภำพนีก้นัโดยใชภ้ำพที่เรำต่ำงก็คุน้เคยกนัดีดงันี ้

เวลำผมเขำ้ไปในรถ รถกจ็ะนิ่งสนิทจนกว่ำผมจะบิดกญุแจสตำรท์รถ มนัจะไม่ไปไหนเลย ถำ้ผมไม่ขบัมนั 
ในท ำนองเดียวกนั ตวัตนจรงิๆของเรำ คือ จิตวิญญำณและวิญญำณที่ “ขบัเคลื่อน” ร่ำงกำยของเรำ 
และมีชีวิตอยู่ต่อไปหลงัควำมตำย  ชีวิตคนเรำไม่ใช่เพียงแค่เนือ้หนงับนร่ำงกำยนีเ้ท่ำนัน้ 
 

ในงำนศพ เรำฝังบำงอย่ำง (แต่ไม่ใช่บำงคน) กำยดินของเรำที่เป็นแค่บำ้น (ไม่ใช่ผูอ้ำศยั) 
นี่เองซึ่งถกูฝังลงไปในหลมุศพ  
เวอร์นา ไรท์ 
 

เพรำะเรำรูว้่ำถำ้เรือนกำยบนโลกท่ีเรำอำศยัอยู่นีถู้กท ำลำยไป เรำก็ยงัมีที่อำศยัซึ่งมำจำกพระเจำ้ 
ที่ไม่ไดส้รำ้งดว้ยมือมนษุย ์และอยู่อย่ำงถำวรนิรนัดรใ์นสวรรค ์(2 คร. 5:1) 

 

เมื่อหลำยปีก่อน เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเรำที่อยู่ในประเทศอิสรำเอล เป็นผูห้ญิงซึ่งรกัพระเจำ้ชื่อ ครสิทีน 
ตัง้ครรภ ์ เธอแทง้และตกเลือดบนพืน้บำ้นของเธอ  เธอเสียชีวิตจมกองเลือด  
ขณะที่จิตวิญญำณออกจำกรำ่ง  ทนัใดนัน้ 
เธอก็เริ่มเห็นใบหนำ้ที่คุน้เคยของสมำชิกในครอบครวัและเพื่อนๆที่ลว่งลบัไปก่อนหนำ้  
เธอท่วมทน้ดว้ยควำมรูส้ึกสงบสขุขณะที่ทกุคนต่ำงเริ่มรอ้งเพลงใหเ้ธอ  “ขอตอ้นรบักลบับำ้น ครสิทีน”  ณ 
ตรงนัน้ พระเยซูยืนอยู่ต่อหนำ้เธอ ตอ้นรบัเธอกลบับำ้น  พระองคบ์อกเธอว่ำ เธอจะเลือกอยู่ที่นี่ 
หรือจะกลบัไปท ำภำรกิจที่พระเจำ้ไดม้อบหมำยใหส้  ำเรจ็ก็ได ้
 

ตอนนัน้เอง เธอก็ไดย้ินเสียงสำมีซึ่งเพิ่งเดินเขำ้มำในหอ้งที่รำ่งของเธอนอนอยู่ดงัขึน้ขำ้งหลงั  เขำตรวจชีพ-
จรและเห็นว่ำ ครสิทีนเสียชีวิตแลว้  เขำจึงเริ่มรอ้งหำพระเจำ้ดว้ยควำมทกุขท์รมำนใจ 

ขอรอ้งใหพ้ระเจำ้สง่เธอกลบัมำ  ครสิทีนบอกผมว่ำ เธอจ ำไม่ไดว้่ำไดต้ดัสินใจกลบัมำ 
แต่ทนัใดนัน้เธอก็กลบัมำเขำ้รำ่ง ลืมตำขึน้ และบอกสำมีว่ำ ไม่ตอ้งกลวั แต่ใหพ้ำเธอไปโรงพยำบำล  
เมื่อทัง้สองไปถึงโรงพยำบำล ทัง้พยำบำลและหมอรีบถ่ำยเลือดใหเ้ธอ ต่ำงกส็งสยัว่ำ 
ท ำไมเธอถึงไม่ตำยทัง้ๆที่เสียเลือดไปมำกมำยขนำดนัน้  พระเจำ้ไดเ้ขำ้แทรกแซงอย่ำงสวยงำม 
และประทำนใหเ้ธอมีชีวิตอยู่ต่ออีกหลำยปีเพื่อท ำภำรกิจของเธอในอิสรำเอลใหส้  ำเรจ็ลลุว่ง  
เธอไดเ้ห็นกำรอศัจรรยม์ำกมำยท่ีนั่น ในกรุงเยรูซำเล็ม ประเทศอิสรำเอล 
ขณะที่ใชช้ิวิตอย่ำงเต็มที่ในพนัธกิจรบัใชค้นอิสรำเอล 
 



4) คณุจ ำช่วงเวลำในชีวิตที่คณุเชื่อว่ำ 

พระเจำ้ไดแ้ทรกแซงช่วยกูค้ณุจำกอบุติัเหตทุี่อำจสง่ผลใหค้ณุถึงแก่ควำมตำยไดไ้หม? 

ขอใหเ้ลำ่เรื่องของคณุอย่ำงย่อๆ 
 

     ควำมตำยของประชำกรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้มีค่ำในสำยพระเนตรของพระองค ์(สดด. 116:15, NIV) 
  

     ควำมตำยของประชำกรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ (ผูท้ี่พระองคร์กั) มีค่ำ (ส ำคญั และไม่ใช่เรื่องเลน่ๆ)  
     ในสำยพระเนตรพระยำหเ์วห ์(สดดีุ 116:15) 
     

  5)  เหตใุดพระเจำ้จึงยินดีในกำรตำยของเหลำ่ธรรมิกชนที่ไดฝ้ำกชีวิตไวก้บัพระองค?์ 

 

พระเจำ้จะยินดีในกำรตำยของเรำไดอ้ย่ำงไร หำกเรำแค่ผล็อยหลบัไปแค่นัน้?  ถำ้เรำหมดสติตอนที่จำกไป 
แลว้ท ำไมพระเยซูจึงพดูกบัโจรบนไมก้ำงเขนว่ำ “เรำบอกควำมจรงิกบัท่ำนว่ำ 

วนันีท้่ำนจะอยู่กบัเรำในเมืองบรมสขุเกษม” (ลก. 23:43)?  พระองคไ์ม่ไดบ้อกว่ำ “เมื่อสิน้ยุค 

หลงัจำกหลบัสบำยมำแลว้ เจำ้จะอยู่กบัเรำในเมืองบรมสขุเกษม”  พระเยซูก ำลงัสอนว่ำ 
ชำยคนนัน้จะมีชีวิตและไปอยู่ในเมืองบรมสขุเกษมกบัพระองคก์่อนสิน้สดุวนันัน้ 
  

มสีถานทีก่ึ่งกลางส าหรับคนทีไ่ม่ค่อยดีพอบ้างไหม? 

 

เหตใุดพระคมัภีรจ์ึงไม่พดูถึงสถำนที่กึ่งกลำงที่เรียกว่ำแดนช ำระเลย? 

 

ตำมสำรำนกุรมของคำทอลิก แดนช ำระ คือ “สถำนที่ 
หรือสภำพกำรถกูลงโทษชั่วครำวของผูท้ี่จำกโลกนีไ้ปดว้ยพระคณุของพระเจำ้ 
แต่ก็ไม่ไดห้ลดุพน้จำกควำมผิดพลำดเล็กๆนอ้ยๆเสียทีเดียว หรือยงัไม่ไดช้ดใชบ้ำปของตนอย่ำงสำสม”  
กลำ่วย่อๆ ตำมศำสนศำสตรค์ำทอลิก แดนช ำระเป็นสถำนที่ที่วิญญำณของครสิ-
เตียนจะไปพกัอยู่หลงัจำกตำยแลว้ เพื่อรบักำรช ำระบำป ซึ่งยงัไม่ไดช้ ำระหมดสิน้ในช่วงชีวิต  
หลกัค ำสอนเรื่องแดนช ำระนีส้อดคลอ้งกบัพระคมัภีรไ์หม?  ไม่เลย  
พระเยซูตำยเพื่อชดใชโ้ทษบำปทัง้สิน้ของเรำแลว้ (รม. 5:8) อิสยำห ์53:5 กลำ่วว่ำ 

                       แต่ท่ำนถกูแทงเพรำะควำมทรยศของเรำ ท่ำนบอบช ำ้เพรำะควำมบำปผิดของเรำ กำรตีสอนที่ตกบน 

               ท่ำนนัน้ท ำใหพ้วกเรำมีสวสัดิภำพ และที่ท่ำนถูกเฆี่ยนตีก็ท ำใหเ้รำไดร้บักำรรกัษำ 
 

พระเยซูครสิตท์นทกุขเ์พรำะบำปของเรำ เพื่อเรำจะหลดุพน้จำกโทษที่ตอ้งถกูแยกจำกพระเจำ้  
กำรท่ีบอกว่ำ เรำเองก็ตอ้งทนทกุขเ์พรำะบำปของเรำดว้ย 

https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.116.15.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.116.15.THSV11


เท่ำกบับอกว่ำกำรทนทุกขข์องพระเยซูนัน้ไม่เพียงพอ  
ที่บอกว่ำเรำตอ้งไถ่บำปของเรำโดยกำรช ำระในแดนช ำระเท่ำกบัไม่ยอมรบัว่ำเครื่องบชูำไถ่บำปของพระ
เยซูนัน้เพียงพอ (1 ยน. 2:2) ควำมคิดที่ว่ำ 
เรำตอ้งทนทกุขเ์พรำะบำปของเรำหลงัจำกเสียชีวิตนัน้ขดัแยง้กบัทุกๆสิ่งที่พระคมัภีรพ์ดูถึงเก่ียวกบัควำ
มรอด 
  

       โดยกำรถวำยบชูำเพียงครัง้เดียว พระองคก็์ทรงท ำใหค้นทัง้หลำยท่ีไดร้บักำรช ำระใหบ้รสิทุธิ์แลว้นัน้ถึง 
      ควำมสมบรูณต์ลอดไป (ฮบ. 10:14) 
  

บางคร้ังคนเราก็สามารถมองเหน็ได้ทัง้สองโลกขณะทีก่ าลังจากไป 

 

บำงครัง้ ขณะที่คนก ำลงัจะตำย 
วิญญำณของพวกเขำมกัลอ่งลอยระหว่ำงโลกมนษุยก์บัสวรรคแ์ละเห็นไดท้ัง้สองโลก  
ไม่ก่ีชั่วโมงก่อนที่ดไวท ์แอล. มดีู ผูป้ระกำศข่ำวประเสรฐิจะเสียชีวิต 
เขำเห็นสง่ำรำศีที่ก ำลงัรอเขำอยู่แวบหน่ึง และเมื่อต่ืนจำกกำรนอนหลบั เขำเลำ่ว่ำ: 
 

โลกถอยห่ำงออกไป สวรรคเ์ปิดออกต่อหนำ้ผม  หำกนี่คือควำมตำย มนัช่ำงหวำนชื่นนกั!  
ที่นี่ไม่มีหบุเขำ  พระเจำ้ก ำลงัเรียกพ่อ และพ่อจะตอ้งไป!  ลกูชำยเขำท่ีก ำลงัยืนอยู่ขำ้งๆพดูขึน้ว่ำ 
“ไม่ครบั 
ไม่ครบัพ่อ พ่อก ำลงัฝันอยู่”  มดีูตอบ “ไม่ใช่ พ่อไม่ไดก้ ำลงัฝันไป  พ่อไดเ้ขำ้ไปอยู่ในประตรูัว้แลว้ 
พ่อเห็นใบหนำ้ของเด็กๆ”  เวลำลว่งไปไม่นำน และแลว้สิ่งที่ตำมมำ 
ส ำหรบัครอบครวัแลว้ดเูหมือนเป็นกำรต่อสูก้บัควำมตำย  แลว้เขำก็พดูขึน้อีกว่ำ 

“นี่คือชยัชนะของพ่อ! นี่เป็นวนัแห่งกำรเฉลิมชยัของพ่อ! มนัช่ำงงดงำมเลอเลิศจรงิๆ! 
    
บำงคนบอกว่ำมดีูก ำลงัฝันอยู่ แต่พระคมัภีรก์็บอกเรำถึงคนหนึ่งที่ไดเ้ห็นทัง้สองโลกขณะใกลต้ำย  
เรำก ำลงัพดูถึงสเทเฟน  
เหตกุำรณใ์นขอ้พระคมัภีรด์ำ้นลำ่งเกิดขึน้หลงัจำกท่ีเขำไดป้ระกำศข่ำวประเสรฐิกบัพวกที่ข่มเหงครสิเตี
ยน 

         54เมื่อเขำทัง้หลำยไดย้ินดงันัน้ก็รูส้ึกบำดใจ และขบเขีย้วเคีย้วฟันเขำ้ใสส่เทเฟน 55ฝ่ำยสเทเฟน 
       ประกอบดว้ยพระวิญญำณบรสิทุธิ์ ไดเ้ขมน้ดสูวรรคเ์ห็นพระสิรขิองพระเจำ้ และพระเยซูทรงยืนอยู่ 
       เบือ้งขวำพระหตัถข์องพระองค ์56แลว้ท่ำนไดก้ลำ่วว่ำ “ดเูถิด ข้าพเจ้าเหน็ท้องฟ้าแหวกเป็น 

       ช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” 57แต่เขำทัง้หลำยรอ้งเสียงดงัและ 



       อดุหูวิ่งกรูกนัเขำ้ไปยงัสเทเฟน 58แลว้ขบัไลท่่ำนออกจำกกรุงและเอำหินขวำ้ง ฝ่ำยคนที่เป็นพยำน 
       ปรกัปร  ำสเทเฟน ไดฝ้ำกเสือ้ผำ้ของตนวำงไวท้ี่เทำ้ของชำยหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซำโล 59เขำจึงเอำหิน 
       ขวำ้งสเทเฟนเมื่อก ำลงัออ้นวอนองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้อยู่ว่ำ “ขำ้แต่พระเยซูเจำ้ ขอทรงโปรดรบัจิต 
       วิญญำณของขำ้พระองคด์ว้ย” 60สเทเฟนก็คกุเข่ำลงรอ้งเสียงดงัว่ำ “ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ขอ 
       โปรดอย่ำทรงถือโทษเขำเพรำะบำปนี”้ เมื่อกลำ่วเช่นนีแ้ลว้ก็ลว่งหลับไป (กิจกำร 7:54-60) 
 

เรำเชื่อไดอ้ย่ำงจรงิใจไหมว่ำ หลงัจำกสเทเฟน คนของพระเจำ้ ไดเ้ห็นพระเยซูยืนรอรบัเขำอยู่ 

จำกนัน้เขำก็ลม้ลงหมดสติหลบัไป?  พระเจำ้ไม่ใช่พระเจำ้ของผูท้ี่ลว่งหลบัไป!  เมื่อเรำตำย 

เรำถกูแยกออกจำกรำ่งของเรำ แต่เรำทกุคนยงัมีชีวิตอยู่หลงัควำมตำย  ผมเชื่อว่ำพระคมัภีรส์อนเรำว่ำ 
นิรนัดรก์ำลส ำหรบัเรำทุกคนนัน้เริ่มตน้ขึน้เมื่อเรำก ำลงัจะจำกโลกนีไ้ป 

นั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูพดูถึงเก่ียวกบัอบัรำ-ฮำม อิสอคั และยำโคบมใิช่หรือ?  
 

         26สว่นเรื่องคนที่ตำยและถกูท ำใหเ้ป็นขึน้อีกนัน้ ท่ำนทัง้หลำยไม่เคยอ่ำนคมัภีรข์องโมเสสเรื่องพุ่มไม ้
       หรือ? ที่พระเจำ้ตรสัไวก้บัโมเสสว่ำ ‘เราเป็นพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคั และพระเจา้ของ 
      ยาโคบ’  27พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นพระเจำ้ของคนตำย แต่เป็นพระเจำ้ของคนเป็น ท่ำนทัง้หลำยเขำ้ใจผิด 
       มำกทีเดียว” (มก.12:26-27) 
 

อคัรทูตเปำโลเขียนไวว้่ำกำร “ไปพน้จำกรำ่งกำยนี ้เท่ำกบัไดไ้ปอยู่กบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (2 คร. 5:8)  
เปำโลยงัไดเ้ขียนไปยงัครสิตจกัรที่เมืองฟิลิปปีถึงควำมปรำรถนำของเขำที่อยำกตำยเพื่อจะไปอยู่กบัพร
ะเยซูครสิต:์ 
 

      
22ถำ้ขำ้พเจำ้ยงัจะมีชีวิตอยู่ในร่ำงกำย ขำ้พเจำ้ก็จะท ำงำนใหเ้กิดผล แต่ขำ้พเจำ้ไม่รูว้่ำจะเลือกฝ่ำย 

      ไหน 23ขำ้พเจำ้ล ำบำกใจระหว่ำงสองฝ่ำยนี ้คือว่ำ ขา้พเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพ่ืออยู่กับ 

     พระคริสต ์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก 24แต่กำรท่ียงัอยู่ในร่ำงกำยนีก้็จ  ำเป็นมำกกว่ำส ำหรบัพวกท่ำน 
      (ฟป.22-24) 

เปำโลไม่ไดค้ำดหวงัว่ำ ตวัเองจะหมดสติหลบัไปตอนที่ตำย เขำคำดหวงัเต็มเป่ียมว่ำ 

ตวัเองจะมีชีวิตอยู่จรงิๆ  เขำพดูถึงมนัว่ำ เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่ำมำก!  ค ำว่ำ “จำกไป” ในขอ้ 23 

ดำ้นบนแปลมำจำกค ำกรีกซึ่งใชใ้นกำรถอนสมอเรือ เอ.ที. โรเบิรต์สนั แปลค ำนีว้่ำ “ถอนสมอ แลว้ออกเรือ”  
ถำ้เปำโลก ำลงัเตรียมตวัจะหลบัไปถึงสองพนัปี ผมกม็องไม่เห็นเลยว่ำมนัจะ “ประเสรฐิกว่ำมำก” ไดอ้ย่ำงไร 
 

วิคเตอร ์ฮิวโก เคยเขียนไวว้่ำ: “เมื่อขำ้พเจำ้ลงไปในหลมุศพ ขำ้พเจำ้ก็จะพดู (เหมือนที่คนอ่ืนๆพดู) ไดว้่ำ 
ขำ้พเจำ้เสรจ็สิน้จำกกำรงำนของขำ้พเจำ้แลว้ แต่ไม่อำจบอกไดว้่ำ ชีวิตของขำ้พเจำ้จบลง 



กำรงำนของขำ้พเจำ้จะเริ่มตน้ในวนัรุง่ขึน้  อโุมงคฝั์งศพของขำ้พเจำ้ไม่ใช่ทำงตนั หำกแต่เป็นทำงผ่ำน 
ซึ่งจวนเจียนจะพลบค ่ำ เพื่อจะเผยใหเ้ห็นอรุณรุง่แห่งวนัใหม่” 
 

ในหนงัสือของรูธ เกรแฮม เบลล ์ที่ชื่อ Legacy of a Pack Rat 

ไดเ้ลำ่ถึงเรื่องนีซ้ึ่งไดพ้ิสจูนแ์ลว้ว่ำเป็นจรงิเป็นเรื่องของคณุยำยของศิษยำภิบำลฮมัฟรี อำมิสเต็ด 
แห่งเมืองมอนตท์รีท รฐันอรธ์แคโรไลนำว่ำ: 
 

หอ้งนัน้เงียบสงดัและมืดสลวั หญิงชรำนัน้ก ำลงันอนอิงหมอนฟัง ขณะที่โรเบิรต์ ลกูชำยของเธอ 
       คยุถึงครอบครวั เพื่อนๆของเธอ และเรื่องอ่ืนๆที่เธอสนใจ  เธอตัง้ตำรอคอยกำรมำเยี่ยม 

ของเขำทกุวนั  เขำอยู่ที่เมืองแมดิสนั ซึ่งไม่ไกลจำกเมืองแนชวิลมำกนกั 
และโรเบิรต์ไดใ้ชเ้วลำกบัแม่ของเขำมำกที่สดุเท่ำที่จะมำกได ้เพรำะจำกอำกำรป่วยท่ีแม่เป็นอยู่  
เขำรูว้่ำทกุครัง้ที่มำเยี่ยมแม่ มนัอำจจะเป็นครัง้สดุทำ้ยของเขำก็ได ้ ขณะที่เล่ำ 
สำยตำเขำซมึซบัทุกรำยละเอียดบนใบหนำ้ที่เป่ียมดว้ยควำมรกัของเธอ ทกุริว้รอย 
ซึ่งบดันีก้็มีริว้รอยมำกกว่ำเสน้โคง้เวำ้ ผมสีดอกเลำ และนยันต์ำที่อ่อนลำ้ 
หำกแต่ยงัเป่ียมดว้ยควำมรกั  เมื่อถึงเวลำกลบั เขำจมุพิตหนำ้ผำกเธออย่ำงอ่อนโยน 
ใหค้วำมมั่นใจกบัเธอว่ำ เขำจะกลบัมำอีกในวนัรุง่ขึน้  เมื่อกลบัถึงบำ้นที่แมดิสนั เขำพบว่ำ โรบิน 
ลกูชำยวยัสิบเจ็ดปีของเขำป่วยเป็นไขแ้ปลกๆ สองสำมวนัต่อมำ 
เวลำทัง้หมดของเขำก็ง่วนอยู่กบัระหว่ำงลกูชำยและแม่ของเขำ  เขำไม่ไดบ้อกแม่ว่ำ โรบินป่วย 
โรบินเป็นหลำนชำยคนโต เป็นทัง้ควำมภำคภมูิใจและควำมชื่นชมยินดีในชีวิตของเธอ  แต่แลว้จู่ๆ 
โรบินก็จำกไปอย่ำงกะทนัหนั  
กำรตำยของเขำท ำใหค้นทัง้ชุมชนและครอบครวัพำกนัตกใจอย่ำงมำก ทกุอย่ำงเกิดขึน้เรว็มำก 
และในวยัสิบเจ็ดปีกย็งัเด็กเกินไปที่จะตำย 

 
 

ทนัทีที่งำนศพเสรจ็สิน้ลง มิสเตอรอ์ำมิสเต็ด ก็รีบไปอยู่ขำ้งเตียงแม่ 
ถำ้หำกจะบอกว่ำไม่ไดอ้ธิษฐำนอะไรในสภำพของเขำ 
ก็คงคำ้นกบัควำมจรงิที่เขำเพิ่งจะฝังศพลกูชำยหวัปีมำ  ในสภำพที่แม่เป็นอยู่ 
มนัคงจะเป็นเรื่องที่หนกัหนำเกินกว่ำแม่จะรบัได ้ ตอนนัน้คณุหมออยู่ในหอ้ง ขณะที่เขำเดินเขำ้มำ  
แม่ของเขำนอนหลบัตำอยู่  “เธออยู่ในอำกำรโคม่ำ” คณุหมอบอกอย่ำงอ่อนโยน  
เพรำะรูดี้ถึงแรงกดดนัที่ชำยผูน้ีต้อ้งเผชิญ  กำรที่เขำหมั่นมำเยี่ยมแม่อย่ำงสตัยซ์ื่อ 
กำรตำยจำกไปของลกูชำย ไหนจะงำนศพที่เขำเพิ่งจำกมำ  
คณุหมอวำงมือลงบนบ่ำของคณุอำมิสเต็ดอย่ำงเห็นอกเห็นใจ โดยปรำศจำกค ำพดูใดๆ  



จำกนัน้ก็ว่ำ “แค่นั่งขำ้งๆท่ำนเฉยๆ ท่ำนอำจจะ…”  แลว้เขำก็ปล่อยใหท้ัง้สองอยู่ดว้ยกนั  
หวัใจของคณุอำมิสเต็ดหนกัอึง้ขณะนั่งอยู่ท่ำมกลำงควำมมืดที่ค่อยๆคืบคลำนเขำ้มำในยำมโพลเ้พ
ลน้ัน้  เขำจุดตะเกียงบนโต๊ะขำ้งเตียง และเงำมืดก็จำงหำยไป  ไม่ชำ้ เธอก็ลืมตำขึน้ 
และยิม้เมื่อจ ำไดว้่ำลกูชำยมำ  แม่วำงมือลงบนเข่ำของ “บอ็บ...” ลกูชำย 
พลำงเรียกชื่อเขำอย่ำงรกัใคร ่จำกนัน้ก็เคลิม้หมดสติไปอีก  คณุอำรม์ิสเต็ด นั่งเงียบๆต่อไป 
มือกมุอยู่บนมือของแม่ โดยไม่เคยละสำยตำไปจำกใบหนำ้ของเธอเลย  
สกัพกัก็มีกำรเคลื่อนไหวบนหมอน  แลว้แม่ก็ลืมตำ และนยันต์ำแม่ดเูหมือนก ำลงัมองออกไปไกลๆ 
รำวกบัเธอมองเลยจำกหอ้งนัน้ไป  สายตาท่ีเป่ียมดว้ยความอศัจรรยป์รากฏขึ้นบนใบหนำ้ของแม่  

“แม่เห็นพระเยซู”  เธอรอ้งเสียงดง้ พลำงพดูต่อว่ำ “ท ำไมมีพ่อและแม่” อำ้ว แลว้ “นั่น รอ็บบีน้ี่! 
แม่ไม่รูเ้ลยว่ำ ร็อบบีต้ำยแลว้”  เธอเอำมือตบเข่ำลกูชำยอย่ำงอ่อนโยน “โถ บ็อบ ผูน้่ำสงสำร” 
เธอพดูเบำๆ แลว้ก็จำกไป 

 

เธอรูไ้ดอ้ย่ำงไรว่ำ ร็อบบีเ้สียชีวิตแลว้ ถำ้เธอไม่ไดเ้ห็นเขำ? 

เธอเห็นรอ็บบีข้ณะที่เธอก ำลงัจะออกจำกสงัขำรกำยที่อยู่โลกนีไ้ป  

ควำมตำยจึงเป็นเหมือนวนัรบัปรญิญำ! 
 

เมื่อพวกเขำมำถึงประตแูห่งควำมตำย พระเจำ้ทรงตอ้นรบัผูท้ี่รกัพระองค ์(สดด. 116:15) 
 

อธิษฐำน: พระเจำ้ ขอโปรดช่วยใหเ้รำด ำเนินชีวิตในแต่ละวนัโดยรูว้่ำ วนัหนึ่งเรำจะไดพ้บกบัพระองค ์
และขอโปรดช่วยใหเ้รำใชเ้วลำที่พระองคป์ระทำนใหเ้พื่อเตรียมพรอ้มส ำหรบันิรนัดรก์ำล  
ขอประทำนสำยตำใหเ้รำมองเห็นว่ำ 
อะไรส ำคญัแทจ้รงิขณะที่เรำใชช้ีวิตนีด้ว้ยควำมคำดหวงัถึงชีวิตที่จะมำถึง เอเมน 
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