
เมือ่เดก็ๆ ถามประโยคแรกวา “ความตายแปลวาอะไร?” เราตองชะงกั
เราอาจพดูไมออกหรอืมวัแตคดิถงึคนรกัทีจ่ากไป เปนทีท่ราบกนัดวีาความตาย
เปนศตัรกูบัทกุคนทกุแหง

อะไรคอืคำตอบของคำถามทีต่อบยากนี?้ หลงัคนเราตายไปแลวจะมชีวีติ
ตอไปอกีหรอืไม? เราจะมโีอกาสไดเหน็คนรกัทีต่ายไปแลวอกีไหม?

1. เผชญิความตายอยางกลาหาญ
ความรสูกึนีเ้กดิขึน้กบัทกุคน เมือ่เพือ่นหรอืคนทีเ่รารกัจากไป รสูกึใจหาย

หดห ู เหงา ยิง่เมือ่เหลอืบมองจดุจบของชวีติกใ็หรสูกึเปลาเปลีย่วเหลอืเกนิ
ความจรงิแลวความตายเปนเรือ่งสำคญัตอความรสูกึ เราจะเรยีนรคูวาม

จรงิวาเมือ่เราตายแลวจะเกดิอะไรขึน้ไดจากไหน? นบัเปนโอกาสดทีีร่าชกจิบาง
สวนของพระคริสตบนโลกคือ “ทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้นที่ตกเปน
ทาสมาตลอดชวีติเนือ่งจากความกลวัตาย” (ฮบีรู 2:15) ในพระครสิตธรรมคมัภรี
พระเยซทูรงปลอบประโลมและตอบคำถามทัง้หมดของเราเกีย่วกบัความตาย
และชวีติในอนาคตอยางชดัเจน

2. วธิท่ีีพระเจาทรงสรางเรา
เพือ่ใหเขาใจขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัความตายในพระคมัภรี ขอใหเราเริม่จาก

วธิทีีพ่ระผสูรางทรงสรางเราขึน้มา
“พระเจาทรงปนมนษุย (ภาษาฮบีร-ูอาดมั) ดวยผงคลดีนิ (ฮบีร-ูอดามาห)”

ปฐมกาล 2:7
พระเจาพระผสูรางทรงสรางอาดมัจาก “ผงคลดีนิ”   ใหเขามรีปูแบบสมอง

พรอมที่จะคิด เลือดพรอมที่จะไหลเวียนในเสนเลือดแลว เพียงพระองคทรง
ระบายลมปราณ “ลมปราณแหงชวีติ” เขาทางจมกูของเขา อาดมัจงึ “มชีวีติ”
ใหสงัเกตวาในพระคมัภรีไมไดบอกวาอาดมัไดรบัชวีติแตจะพดูวา “มนษุยจงึเปน
ผมูชีวีติ” พระเจาทรงระบายลมปราณเขาสอูาดมั   ชวีติจงึเริม่ขึน้จากพระเจา
การรวมกนัของรางกายและ “ลมปราณแหงชวีติ” ทำใหอาดมั  “มชีวีติ” ดงันัน้
เราอาจเขยีนสมการมนษุยไดดงันี้

“ผงคลดีนิ” + “ลมปราณแหงชวีติ” = “ผ ู(จติวญิญาณ) มชีวีติ”
รางไรชวีติ + ลมปราณจากพระเจา = ผมูชีวีติ
เราแตละคนมีรางกายและความคิดเปนเหตุเปนผล ตราบเทาที่เรายัง

หายใจอย ู เราจะเปนมนษุยทีม่ชีวีติหรอืผมูชีวีติ

3. เมือ่คนเราตายเกดิอะไรขึน้?
พระธรรมปฐมกาล 2:7 อธบิายถงึความตายคอืสิง่ทีต่รงกนัขามกบัการ

เนรมติสราง
“ผงคลกีลบัไปเปนดนิอยางเดมิ และจติวญิญาณ(ลมปราณแหงชวีติ)

กลบัไปสพูระเจาผปูระทานใหมานัน้”  ปญญาจารย 12:7
พระครสิตธรรมคมัภรีใชคำฮบีรบูอยครัง้สลบักนัไปมาวา “ลมปราณ” หรอื

“จติวญิญาณ” เมือ่คนเราตายรางกายกลายเปน “ผงคลดีนิ” และ “จติวญิญาณ”
หรอื “ลมปราณแหงชวีติ” จะกลบัคนืสพูระเจา เกดิอะไรขึน้กบัชวีติ?

ตายแลว
ไปไหน?

พบแลว  บทที ่ 24

บทที ่24 ตายแลวไปไหน? - 45



46 - พบแลว

“พระเจาตรสัวา เรามชีวีติอยแูนฉนั
ใด....ชีวิตทั้งสิ้นเปนของเรา.....ชีวิตใด
ทำบาปกจ็ะตาย”  เอเสเคยีล 18:3-4

ชวีติตาย ขณะนีช้วีติไมเปนอมตะแลว
ชวีติตายได

สมการจาก ปฐมกาล 2:7 เมือ่พระเจา
ทรงสรางเรากลับผกผันไปสูสภาพเดิมใน
ความตาย

“ผงคลดีนิ” — “ลมปราณแหงชวีติ”
= “ชวีติทีต่าย”
รางไรชวีติ —  ลมปราณจากพระเจา
= ผทูีต่าย
ความตายคอืชวีติทีห่ยดุชะงกั รางกาย

จะกลับเปนผงคลีดิน สวนลมปราณหรือ
จติวญิญาณจะกลบัไปหาพระเจา เราคอืผมูี
ชีวิตและเมื่อตายแลวเหลือเพียงซากศพ
เทานัน้ ดงันัน้คนตายจะไมรบัรอูะไรเลย เมือ่
พระเจาทรงเอาลมปราณแหงชีวิตคืน เรา
กต็าย แตใหศกึษาตอไปในบทเรยีนนีถ้งึเรือ่ง
การมคีวามหวงัในพระครสิต

4. คนตายจะรอูะไรบาง?
หลังจากความตาย สมองก็สลายตัว

ไมรบัรไูมเขาใจหรอืจำอะไรไมไดเลย
“ความรกัของเขาไมนอยกวาความชงั

และความอจิฉาของเขาไดสาปสญูไปตามกนั
นานแลว....” ปญญาจารย 9:6

การตายจะไมรับรูอะไรเลยดังนั้นเขา
จะไมรวูามอีะไรเกดิขึน้บาง เขาจะไมสามารถ
ตดิตอกบัผมูชีวีติไดอยางแนนอน

“เพราะวาคนเปนยอมรูวาเขาเอง
คงจะตาย แตคนตายแลวกไ็มรอูะไรเลย”
ปญญาจารย 9:5

ความตายเหมือนการหลับโดยไมฝน
ความจริงแลวในพระคริสตธรรมคัมภีรเรียก
ความตายวา “การหลบั” 54 ครัง้ พระเยซทูรง
สอนดวยวาความตายเหมือนการหลับ
พระองคตรสัแกเหลาสาวกของพระองควา

“‘ลาซารัสสหายของพวกเราหลับ
ไปแลว แตเรากำลงัจะไปปลกุใหเขาตืน่พวก
สาวกทลูวา ‘องคพระผเูปนเจา ถาเขาหลบัอยู
เขากจ็ะมอีาการดขีึน้’ พระเยซตูรสัถงึการตาย
ของลาซารสั แตพวกสาวกคดิวาพระองคตรสั
ถึงการนอนหลับพักผอน ดังนั้นพระเยซูจึง

ตรสักบัพวกเขาตรงๆ วา ‘ลาซารสัตายแลว’”
ยอหน 11:11-14

กอนพระเยซจูะเสดจ็ไปถงึ ลาซารสัตาย
ไปแลวสีว่นั แตเมือ่พระเยซเูสดจ็ไปทีอ่โุมงคฝง
ศพ พระองคไดพสิจูนใหเหน็วาสำหรบัพระองค
การปลุกคนตายใหลุกขึ้นมาเหมือนเราปลุก
เพื่อนที่กำลังหลับอยูเปนเรื่องงาย เปนความ
รสูกึทีด่ยีิง่ทีร่วูาคนทีเ่รารกั “นอนหลบั” พกัผอน
อยางสงบในพระเยซู อุโมงคแหงความตายที่
สักวันเราจะตองผานเขาไปนั้นเปนเพียงการ
หลบัทีเ่งยีบสงบและมสีนัตสิขุ

5. พระเจาทรงลมืคนทีห่ลบัในความ
ตายหรอืเปลา?

การหลับของความตายยังไมใชตอน
จบของเรื่อง ณ ที่หลุมฝงศพพระเยซูตรัสกับ
มารธา พีส่าวลาซาลสัวา

“เราเปนชวีติและการเปนขึน้จากตาย
คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแมวาเขา
จะตายไป” ยอหน 11:25

เขาเหลานั้นซึ่งตาย “ในพระคริสต”
หลับอยูในหลุมฝงศพแตยังมีอนาคตสดใส
พระผอูงคผนูบัเสนผมบนศรีษะของเราไดครบ
ทกุเสนจะไมลมื เราอาจตายและกลบัสธูลุดีนิ
แตบันทึกสวนตัวของเรายังคงชัดเจนใน
พระทัยพระเจา เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
พระองคจะปลุกคนชอบธรรมที่ตายแลวจาก
การหลับของเขา เหมือนอยางที่พระองคทรง
เรยีกลาซารสั

“พี่นองทั้งหลาย เราไมอยากใหทาน
ขาดความเขาใจเรือ่งคนทีล่วงหลบัไปแลว
เพือ่ทานจะไมเปนทกุขโศกเศรา  อยาง
คนอืน่ๆทีไ่มมหีวงั....คอืวาองคพระผเูปนเจา
จะเสดจ็มาจากสวรรคดวยพระดำรสัสัง่ ดวย
เสยีงเรยีกของหวัหนาทตูสวรรคและดวยเสยีง
แตรของพระเจา และทกุคนทีต่ายแลวใน
พระครสิตจะเปนขึน้มากอน หลงัจากนัน้
พระเจาจะทรงรบัพวกเราซึง่ยงัมชีวีติอยขูึน้ไป
ในเมฆพรอมกบัคนเหลานัน้ และจะไดพบองค
พระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้น
แหละ เราจะอยกูบัองคพระผเูปนเจาเปน
นติย เพราะฉะนัน้จงหนนุใจกนัดวยถอย
คำเหลานีเ้ถดิ” 1 เธสะโลนกิา 4:13, 16-18



ในวันฟนคืนชีพของเรา การนอนอยูใน
อโุมงคแหงความตายดเูหมอืนเปนการหลบัเพยีง
งบีเดยีว คนตายจะไมรบัรเูวลาทีผ่านไป เขาเหลา
นัน้ทีย่อมรบัพระครสิตเปนพระผชูวยใหรอดบาป
จะถกูปลกุใหตืน่โดยพระสรุเสยีงอนัมหศัจรรยของ
พระองคเมือ่เสดจ็ลงมาในโลก

นอกจากความหวังของการฟนจากความ
ตายแลว ยงัมอีกีความหวงัหนึง่คอื ทีจ่ะอยใูนบาน
แหงสวรรคทีพ่ระเจา “จะทรงเชด็น้ำตาทกุๆ หยด
จากตาของเขาทัง้หลาย และความตายจะไมมอีกี
ตอไป ความเศราโศก การรองไห และการเจบ็ปวด
จะไมมีอีกตอไป” (วิวรณ 21:4) บรรดาผูที่รัก
พระเจาจะไมเกรงกลัวความตาย เปนชีวิตที่เติม
เตม็ดวยพระเจาองคนรินัดร พระเยซทูรงถอื “ลกู
กญุแจทัง้หลายแหงความตาย” (ววิรณ 1:18) การ
ไมมีพระคริสต ความตายจะเปนถนนเสนเดียว
ทำใหจบลงทีก่ารลมืเลอืน แตในพระครสิตจะมแีต
ความหวงัสวางสดใส

6. ขณะนีเ้ราเปนอมตะใชหรอืไม?
เมื่อพระเจาทรงสรางอาดัมและเอวา เขา

ถกูสรางใหมชีวีติทีเ่สือ่มสลายไดคอื ตายได ตราบ
ใดทีเ่ขาทัง้สองเชือ่ฟงพระประสงคของพระเจาเขา
จะไมตาย แตเมือ่อาดมัและเอวาทำบาป เขาจงึ
สญูเสยีสทิธิใ์นชวีติและการไมเชือ่ฟงจงึทำใหเกดิ
ความตาย บาปของเขาแพรไปยังมนุษยทุกคน
เพราะเราทุกคนทำบาปเราจึงมีชีวิตที่เสื่อมสาย
หรอืสมควรตาย (โรม 5:12) และไมมกีารบอกเปน
นัยในพระคริสตธรรมคัมภีรวาหลังความตาย
มนษุยจะรสูกึตวัเลย

พระคริสตธรรมคัมภีรไมเคยกลาวแมแต
ครั้งเดียววา ชีวิตจึงไมเสื่อมสายหรือไมรูจักตาย
ภาษาฮบีรแูละกรกีมคีำวา “ชวีติ” “จติวญิญาณ”
“ลมปราณ” ในพระคมัภรี 1,700 ครัง้ แตไมมแีม
แตครัง้เดยีวทีจ่ะอางถงึชวีติหรอืจติวญิญาณหรอื
ลมปราณที่ไมตาย ในขณะนี้มีเพียงพระเจา
พระองคเดยีวผทูรงเปนอมตะเพยีงพระองคเดยีว

“องคพระผเูปนเจา….เพยีงผเูดยีวทีเ่ปน
องคอมตะ”  1 ทโิมธ ี 6:15, 16

พระคริสตธรรมคัมภีรชี้ชัดวาชีวิตนี้คนเรา
เสือ่มสลายไดทีจ่ะตองตาย ตายได แตเมือ่พระเยซู
เสดจ็กลบัมา ลกัษณะตามธรรมชาตขิองเราจะได
รับการเปลี่ยนแปลงใหมหมด

“นี่แนะ ขาพเจามีความล้ำลึกที่จะบอกกับ
พวกทาน คอืเราจะไมลวงหลบัหมดทกุคน แต
จะถกูเปลีย่นใหมทกุคน ในชัว่ขณะเดยีว ในพรบิ
ตาเดยีว เมือ่เปาแตรครัง้สดุทาย  เพราะวาจะมี
การเปาแตร และพวกทีต่ายแลวจะถกูทำใหเปน
ขึน้โดยปราศจากความเสือ่มสลาย แลวเราจะถกู
เปลีย่นใหม เพราะวา สิง่ทีเ่สือ่มสลายไดนีต้องสวม
ดวยสิง่ทีเ่สือ่มสลายไมได และสภาพทีต่องตายนี้
ตองสวมดวยสภาพทีไ่มตาย เมือ่สิง่ทีเ่สือ่มสลาย
ไดนีส้วมดวยสิง่ทีเ่สือ่มสลายไมไดและสภาพทีต่อง
ตายนีส้วมดวยสภาพทีไ่มตาย เมือ่นัน้พระวจนะทีเ่ขยีน
ไวจะสำเรจ็วา ‘ความตายกถ็กูกลนืเขาในชยัชนะแลว’”
1 โครนิธ  15:51-53

ในฐานะของความเปนมนุษยเราทุกคนมี
ชวีติทีต่องตาย แตหลกัประกนัของครสิเตยีนคอืเรา
จะมีชีวิตไมเสื่อมสลาย ชีวิตที่ไมตายเมื่อพระเยซู
เสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ความแนนอนของพระสญัญา
แหงความเปนอมตะแสดงใหเห็นแลวเมื่อพระเยซู
ทรงเปดหลมุฝงศพของพระองคออกและ

“ทำลายความตายใหสญูสิน้ และ…..ทรง
ทำใหชวีติและสภาพอมตะปรากฏชดัโดยทาง
ขาวประเสรฐิ”  2 ทโิมธ ี1:10

ทัศนะของพระเจาที่มีตอชะตากรรมของ
มนษุยชดัเจน คอื คนทีป่ฏเิสธพระครสิตและยดึมัน่
ในบาปของเขาจะตายตลอดไปเปนนติย สวนคนที่
ยนิดรีบัพระองคเปนพระผชูวยใหรอดบาปจะมชีวีติ
ไมตายซึง่เปนของประทานจากพระเยซู

7. เผชญิกบัการสญูเสยีคนรกั
เมือ่ตองผจญกบัความตาย เปนธรรมดาที่

ความกลัวจะเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดการ
ตกใจ เสยีใจอยางสดุขดีเมือ่ตองสญูเสยีคนทีร่กัไป
ทำใหรสูกึวาเหว สิน้หวงั เกดิความรสูกึสญูเสยีทีเ่กนิ
กวาจะรับได คำตอบเดียวเทานั้นที่จะผอนคลาย
ความทกุขทรมานอนัเกดิจากการสญูเสยีคนทีร่กัได
กโ็ดยการปลอบประโลมจากพระครสิต โปรดจำไว
เสมอวาคนที่ทานรักของทานกำลังหลับอยูและพัก
ผอนในพระครสิต ซึง่จะตืน่ขึน้ในเมือ่มกีาร “ฟนคนื
ชพี” ในวนัทีพ่ระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง

พระเจากำลังวางแผนเพื่อการรวมตัวที่ยอด
เยีย่มทีส่ดุ พอแมจะดใีจมากทีเ่ดก็ๆ กลบัมาหา สามี
และภรรยาจะสวมกอดกนั การพลดัพรากทีโ่หดราย
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ของชีวิตจะจบสิ้น “ความตายก็ถูกกลืนเขาในชัยชนะแลว”
(1โครนิธ 15:54)

บางคนคิดถึงคนรักที่ตายแลวอยางมาก จึงหันไปพึ่ง
การเขาทรงเจาเขาผ ี (ลทัธนิวิเอจในสหรฐัอเมรกิาอางวาพวก
เขาสามารถทำได) ในการตดิตอกบัผตูาย พระครสิตธรรมคมัภรี
เตอืนเราใหหลกีเลีย่งสิง่เหลานีเ้พือ่หยดุยัง้ความทกุขโศกเศรา

“เมื่อพวกเขาทั้งหลายกลาวแกพวกทานวาจงปรึกษา
กับคนทรงและพอมดแมมด ผูรองเสียงจอกแจกและเสียง
พมึพำ ไมควรทีป่ระชาชนจะปรกึษากบัพระเจาของเขาหรอื?
ควรเขาจะไปปรกึษาคนตายเพือ่คนเปนหรอื?”  อสิยาห 8:19

เปนความจรงิหรอื เพราะเหตใุด? พระครสิตธรรมคมัภรี
เปดเผยชัดเจนวาคนที่ตายแลวไมรูสึกตัว คำตอบที่แทจริงที่
จะหยดุความโศกเศราไดคอืการปลอบโยนจากพระเยซคูรสิต
การสนทนาสือ่สารกบัพระองคเปนวธิทีีถ่กูตอง ชวยใหเราแกไข
ความทกุขทรมานใจทีเ่กดิขึน้ไดดขีึน้ โปรดจำไวเสมอวา การ
รสูกึตวัครัง้ตอไปจะเกดิขึน้แกคนทีน่อนหลบัในพระครสิต คอื
จะไดยินเสียงปลุกใหตื่นจากความตายเมื่อพระองคเสด็จมา
ครัง้ทีส่อง!

8. เผชญิความตายอยางกลาหาญ
ความตายขโมยทกุสิง่ทกุอยางจากเรา แตสิง่หนึง่ทีม่นั

เอาไปไมไดคือ พระคริสต พระองคทรงสามารถนำทุกสิ่ง
ทกุอยางกลบัคนืมารวมกนัไดอกี   ความตายจะไมครอบครอง
โลกนีต้ลอดไป มารราย คนอธรรม ความตายและแดนคนตาย
จะพนิาศสิน้ใน   “บงึไฟ” และ “บงึไฟนีแ้หละคอืความตายครัง้
ทีส่อง” (ววิรณ 20:14)

ตอไปนี้คือคำแนะนำงายๆ สี่ขอเพื่อการเผชิญความ
ตายอยางกลาหาญ

(1) ดำเนนิในชวีติแหงความเชือ่มัน่ดวยความหวงัใจใน
พระคริสต จะทำใหทานเตรียมตัวพรอมเสมอสำหรับความ
ตายทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดเวลา

(2) เชือ่ฟงและประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระครสิต
โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธ  แลวทานจะ
เตรยีมตวัพรอมสำหรบัการมชีวีติครัง้ทีส่องทีจ่ะไมตายอกีตอไป

(3) คดิอยเูสมอวาความตายคอืการงบีหลบั พระสรุเสยีง
ของพระเยซจูะปลกุทานใหตืน่เมือ่พระองคเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง

(4) ชืน่ชมและมัน่ใจในหลกัประกนัการเขาอาศยัอยใูน
สวรรคทีพ่ระเยซทูรงมอบให เพือ่จะไดอยรูวมกบัพระองคตลอด
นิจนิรันดร
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ความจรงิของพระครสิตธรรมคมัภรี
ชวยปลดปลอยทกุคนใหพนจากความกลวั
เรือ่งความตาย เพราะพระธรรมเหลานีเ้ปด
เผยใหเหน็ถงึพระเยซผูทูรงชนะความตาย
เมือ่พระองคสถติในชวีติเรา จะทรงทำใหจติใจเราทวมทนดวย
สนัตสิขุ

“เรามอบสันติสุขไวกับพวกทาน สันติสุขของเราที่ให
กับทานนั้น.... อยาใหใจของทานเปนทุกข อยากลัวเลย”
ยอหน 14:27

พระเยซทูรงทำใหเราหยดุความโศกเศราจากการสญูเสยี
คนรักได พระองคทรงเดินผาน “หุบเขาเงาแหงความตาย”
จงึทรงเขาใจถงึคนืทีเ่ราตองผานไปใหได

“บตุรทัง้หลายมเีลอืดและเนือ้เชนกนัอยางไร พระองค
กท็รงมสีวนเชนนัน้ดวยอยางนัน้ เพือ่โดยทางความตายนัน้
พระองคจะทรงทำลายมารผมูอีำนาจแหงความตาย และจะ
ทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้นที่ตกเปนทาสมา
ตลอดชวีติเนือ่งจากความกลวัตาย”    ฮบีรู 2:14, 15

นายแพทย เจมส ซิมสัน แพทยผูมีชื่อเสียงในดาน
วสิญัญ ี (การใหยาสลบ) เปนผมูปีระสบการณการสญูเสยีที่
โหดรายเมือ่ลกูคนแรกของเขาเสยีชวีติลง เขาเสยีใจอยางยิง่ที่
สดุเหมอืนพอแมคนอืน่ๆ แตในทีส่ดุเขาคนพบความหวงัในวถิี
ทาง จงึแกะสลกัพระดำรสัทีพ่ระเยซตูรสัถงึการเปนขึน้มาจาก
ความตายบนหลมุฝงศพลกูรกัของเขาวา “ถงึอยางไร  เรากย็งั
มชีวีติอย”ู

ขอความนี้ครอบคลุมปญหาของเรื่องความตายได
ทัง้หมด บางครัง้ความทกุขโศกเศราอาจดเูหมอืนทกุสิง่มดืมน
ไปหมด ถงึกระนัน้กต็ามพระเยซยูงัทรงพระชนมอย ูหวัใจของ
เราอาจแตกสลาย ถงึอยางไรกต็าม พระเยซยูงัทรงพระชนมอยู

เรามีความหวังในชีวิตหลังความตายในพระคริสต
พระองคทรงเปน “ชีวิตและการเปนขึ้นจากตาย” (ยอหน
11:25)   พระองคทรงสญัญาวา “แตพวกทานจะเหน็เราเพราะ
เรามชีวีติอย”ู (ยอหน 14:19) พระครสิตเปนความหวงัเดยีว
สำหรับชีวิตหลังความตาย พระองคจะทรงมอบความเปน
อมตะใหแกเรา จะไมอยใูตเงาแหงความตายอกีตอไปเพราะเรา
มีชีวิตนิรันดร ในชวงชีวิตที่มืดมิดที่สุดของทาน ทานเคยคน
พบความหวงัอนัยิง่ใหญนีไ้หม? หากทานยงัไมรบัพระเยซเูปน
พระผชูวยใหรอดจากบาป ทานจะยอมรบัเชือ่พระองคเดีย๋วนี้
หรือไม?
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พบแลว  บทที ่ 24
ตายแลวไปไหน?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่24 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่24 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1, 2. ผมูชีวีติ (soul หรอื วญิญาณ จติวญิญาณ) คอือะไร? (กาเครือ่งหมายไดสองขอ)

___ ผงคลดีนิ รวมเขากบัลมหายใจแหงชวีติ
___ สิง่/ผมูชีวีติ
___ สวนทีไ่มตายของคน

3. “วญิญาณ” (spirit) ทีก่ลบัไปสพูระเจาหลงัจากตายแลวคอือะไร? (กาเครือ่งหมายไดหนึง่ขอ)
___ ลมหายใจแหงชีวิต
___ จติวญิญาณ (The soul)
มอีะไรเกดิขึน้กบัมนษุยเมือ่ตายแลว (กาเครือ่งหมายไดสามขอ)
___ ลมหายใจของเขากลบัคนืไปสพูระเจา
___ รางกายไปสวรรค
___ รางกายกลบัไปเปนดนิ
___ เขาเปนคนทีต่ายแลว ไมรสูกึตวั

4. สภาพของคนทีต่ายแลวเปนอยางไร? คนตายแลว
___ ไมรอูะไรเลย
___ ถาคนนัน้เคยมชีวีติชัว่ราย จะเสยีใจและวาเหว
___ ถาคนนัน้เคยมชีวีติทีช่อบธรรม จะมคีวามสขุและชืน่ชมยนิดี
___ ตกอยใูนสภาพเหมอืนคนนอนหลบัไมรสูกึอะไรเลย

5. กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกูทีส่ดุ
___ พระเยซคูอืผทูรงเปนขึน้มาจากความตายและเปนชวีติของบรรดาผทูีเ่ชือ่พระองค
___ คนตายแลวเหมอืนนอนหลบัในหลมุฝงศพ กำลงัรอคอยการเรยีกของพระเยซ ูผทูรงประทานชวีติ
___ เมือ่พระเยซเูสดจ็มา บรรดาคนทีต่ายแลวในพระองคจะฟนขึน้มามชีวีติใหม

6. ___ ในชวีตินี ้  ชีวติของมนษุยเปนอมตะ (ไมตาย) ไมไดตกอยใูตอำนาจของความตาย
___ ในชวีตินี ้ชวีติของมนษุยตองตาย ตกอยใูตอำนาจของความตาย
___ เมือ่พระเยซเูสดจ็มา บรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดแลวจะเปนขึน้มาจากความตายและรบัสภาพชวีติไมตาย

7. ___  พระครสิตธรรมคมัภรีเตอืนวาใหระวงัการลอลวงของคนทีอ่างวาสามารถตดิตอกบัวญิญาณคนตายได

8. ___  เพราะเรามคีวามหวงัในการเปนขึน้มาจากความตายโดยพระเยซ ูเมือ่พระองคเสดจ็กลบัมา จงึทำใหสามารถเผชญิหนา
       กบัความตายไดโดยไมตองหวาดกลวั
___ หลงัจากตายแลว มพีระเยซทูรงเปนความหวงัเดยีวของเรา

คำถามชวนคดิ
ทานรบัเอาพระเยซเูปนพระผชูวยใหรอดของทานแลวหรอืยงั?
_______________________________________________________________________________________________________


