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จบดีี
อยู่อย่างสง่างามท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของชีวิต

       ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากส�าหรับคริสตจักร ไม่ใช่

เพราะภัยคุกคามจากภายนอก แต่เป็นเพราะความตกต�่าทาง       

ศีลธรรมและจิตวิญญาณท่ีเกิดข้ึนเป็นวงกว้างในหมู่คณะของ      

เราเอง จึงไม่มีเวลาใดดีกว่านี้อีกแล้ว ในการช่วยฉุดดึงผู้ที่พ่ายแพ้

ต่อส่ิงล่อใจ ต่อความผิดหวัง หรือความส้ินหวัง ไม่มีเวลาใดดีไป

กว่านี้ท่ีเราจะรับการย�้าเตือนให้คิดถึงเป้าหมายส�าคัญของการจบ

ลงด้วยดี

       ผมรู้สึกขอบคุณ เฮิร์บ แวนเดอร์ ลุกท์  บรรณาธิการอาวุโส

ด้านงานวิจัยของพันธกิจ ODB ส�าหรับชีวิตท่ีเป็นแบบอย่าง       

และส�าหรับสติปัญญา ที่เขาได้สรุปไว้ให้เราในหนังสือเล่มนี้ 

 มาร์ติน อาร์. ดี ฮาน ที่ 2 
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จบดีี 
 การจบดคีอืวิธจีบบทสดุทา้ยของหนงัสอืแหง่ชวีติทีถู่กตอ้ง

ส�าหรับคริสเตียน เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อของเราเป็น

จริง และท้ิงมรดกแห่งความทรงจ�าที่เต็มด้วยแรงบันดาลใจให้กับ

คนที่ยังอยู่

 ผู้คนเกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้ง เม่ือได้เห็นผู้เชื่อที่    

อยู่ในทางของพระเจ้าจบชีวิตลงอย่างสงบ มีศักดิ์ศรี และสง่างาม 

ผมยังจ�าได้ดีว่าพวกเราหลายคนประทับใจมากเพียงใด จากสิ่งที่

นางริชาร์ด นีซท�า เม่ือเธอรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเพียงไม่ก่ี

สัปดาห์ เธอเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนและญาติๆ  และกล่าวค�าอ�าลา

พวกเราอย่างเบิกบานใจ เธอบอกว่าเธอตั้งตาคอยท่ีจะได้อยู่กับ

พระเยซู ชีวิตของเธอจบลงด้วยดี

 การจบดีไม่ใช่ประเด็นทีจ่�ากัดอยูใ่นกลุม่ผูส้งูวยัเท่านัน้ แต่

เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคนทีมี่สตปัิญญา ซึง่มีมานาน

ก่อนทีพ่วกเขาจะได้กล่าวค�าอ�าลาจริงๆ ไม่มีคนสตดีิทีไ่หนจะอยาก

จากโลกนี้ไปด้วยชื่อเสียงในแง่ลบ ไม่มีใครอยากถูกจดจ�าในฐานะ

คนเขลาที่ล้อเล่นกับชีวิตโดยไม่คิดถึงอนาคต

 เราต้องตระหนักว่า สิ่งท่ีเราเลือกในวันนี้คือหลักประกัน

เดียวของการทีจ่ะจบลงด้วยดี  เราจะต้องใช้ชวีติในแต่ละวันราวกับ

ว่านั่นคือวันสุดท้าย เพราะมันอาจเป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่นานมานี้
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ผมประกอบพิธีศพให้กับชายหนุ่มสองคนท่ีเสียชีวิตห่างกันราว    

30 ชั่วโมง แจ็ค แวน ไดค์ อายุ 39 ปี ผู้เป็นทั้งสามีและพ่อของลูกๆ

สามคน เขาเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวที่ห้องพักในโรงแรม

แห่งหนึ่งขณะอยู่กับภรรยาและลูกๆ พวกเราที่รู้จักเขาต่างชื่นชม

อย่างมากในสิ่งที่เขาเป็น เม่ือพระเจ้าทรงเรียกเขากลับบ้าน เขา

เป็นสามีที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นพ่อที่ใจดี เป็นคริสเตียนที่สัตย์

ซื่อ เป็นคนท�างานที่น่านับถือ และเป็นเพื่อนที่น�าความยินดีมาให้

 เควิน รอทแมน อายุ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในภาค

อตุสาหกรรม เขาจากไปในฐานะผูเ้ชือ่ทีอ่ยูใ่นทางของพระเจ้า เป็น

ลกูชายและหลานชายทีน่่ารัก เป็นพีช่ายทีอ่่อนโยน และเป็นเพือ่น

ชายที่อ่อนสุภาพต่อหญิงสาวที่เขาวางแผนจะแต่งงานด้วย ชาย

หนุ่มท้ังสองคนนี้จบลงด้วยดีเพราะพวกเขาได้ด�าเนินชีวิตมาเป็น

อย่างดี

 การจบดีจงึเกีย่วข้องกับท้ังคนหนุม่สาวและคนสงูวัย เพราะ

วาระสดุท้ายของชวีติอาจมาถึงโดยไม่คาดฝัน ความปรารถนาลึกๆ 

ที่เราผู้เชื่อวางใจในพระคริสต์มีตั้งแต่ในวัยเด็ก ก็คือการถูกจดจ�า

ว่าเป็นคนดี และหนทางเดียวที่จะท�าให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะเป็นที่

จดจ�าในแบบนั้น ก็คือต้องด�าเนินชีวิตให้ดีตั้งแต่ตอนนี้

 ผู้เชื่อจ�านวนมากท่ีจบดีนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างดีตั้งแต่เร่ิมต้น

ชีวิตคริสเตียน พวกเขารักษาชีวิตแต่งงานไว้อย่างดี ท�าหน้าที่     

พ่อแม่อย่างจริงจัง รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และเติบโตในฝ่าย



7

วิญญาณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะจากไปในวัยหนุ่มสาวหรือวัยชรา 

พวกเขาก็จบลงด้วยดี

 หากคริสเตียนทุกคนด�าเนินชีวิตได้เช่นนี้คงเป็นเร่ืองท่ี  

ยอดเย่ียมมาก แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะระหว่างทางบางคนได้ 

ล้มพลาดไปในการผิดศีลธรรมอันน่าสะอิดสะเอียน บางคนผ่าน 

การหย่าร้างที่เลวร้าย บ้างก็ต้องต่อสู ้กับอาการติดเหล้าหรือ    

ความปรารถนาแบบรักร่วมเพศ และไม่ได้ชนะเสมอไป คนเหล่านี้

จะเป็นอย่างไร พวกเขาต้องสรปุว่าตวัเองได้พลาดโอกาสนัน้ไปแล้ว 

ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถลบล้างความผิดต่างๆ ในอดีตได้ หรือสรุปว่า

พวกเขาไม่อาจจบลงด้วยดีได้เช่นนั้นหรือ ไม่ใช่แน่นอน! ทั้งพระ

คัมภีร์และประสบการณ์ชี้ให้เห็นว่า คนเราสามารถจบลงด้วยดีได้

แม้จะผ่านความล้มเหลวที่น่าสลดใจมาแล้วก็ตาม

 ให้เราพิจารณาชีวิตของกษัตริย์มนัสเสห์ (2 พกษ.21;         

2 พศด.33) เม่ือได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ต่อจากเฮเซคียาห์     

ผู้เป็นบิดาแล้ว พระองค์ก็ถือฤกษ์ยามเวทมนตร์ ฆ่าคนที่พระองค์

ไม่ชอบ และเผาโอรสของตัวเองเป็นเคร่ืองบูชาพระโมเลค แต่ใน

ช่วงท้ายของ 55 ปีแห่งการครองราชย์นั้นพระองค์ได้กลับใจ       

และท�าสิ่งที่ทรงท�าได้เพื่อแก้ไขความเสียหายท่ีได้ท�าลงไป ทรง

สิ้นพระชนม์อย่างสุขสงบในพระเจ้า พระองค์จบด้วยดี!

 ผมรู้จักชายคนหนึ่งที่จบดีหลังจากท�าลายชีวิตตัวเองด้วย

การผดิศลีธรรม ในวยัห้าสบิปลายๆ หลังจากด�าเนนิชวีติคริสเตยีน
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ที่เป็นแบบอย่างมาหลายปี เขาไปมีสัมพันธ์ชู้สาว หย่ากับภรรยา 

และแต่งงานกับหญงิทีอ่ายนุ้อยกว่า เขาท�าให้หลายคนหวัใจสลาย 

น�าความอับอายมาสู่ลูกๆ และท�าให้หลานๆผิดหวัง แต่ชีวิตใหม่

ไม่ได้ให้ความชื่นชมยินดีอย่างที่หวังไว้ สุดท้ายเขากลับใจใหม่     

แม้ไม่สามารถกลับไปแต่งงานกับภรรยาคนท่ีเขาได้ท�าผิดไว้ แต่

เขาก็มีโอกาสได้ความนับถอืจากครอบครวัและเพือ่นฝงูคนืมาก่อน

จะเสียชีวิต

ไม่เคยมีค�ำว่ำสำยเกินไปที่จะกลับใจใหม่และกลับสู่สภำพดี

 ชัค โคลสัน เล่าถึงการกลับใจและวาระสุดท้ายของนักโทษ

ประหารชื่อ รัสตี้ วูเมอร์ส ด้วยความส�านึกและเสียใจมากต่อสิ่งที่

ได้ท�าลงไป รัสตี้ ได้พบกับบุคคลอันเป็นที่รักของหลายคนที่เขาได้

ฆ่า เพื่อแสดงความเสียใจและขอการยกโทษจากคนเหล่านี้ จาก

นั้นเขากล่าวลาคนที่เขารักด้วยถ้อยค�ากินใจ และเดินไปยังเก้าอี้

ไฟฟ้าด้วยพระคุณ

 แม้ว่ามนัสเสห์ คุณพ่อผู้สูงวัยและรัสตี้ ไม่ได้ทิ้งมรดกซึ่ง

เทียบได้กับมรดกของผู้ทีไ่ม่เคยล้มลงในความบาป แต่ทัง้สามก็ได้

ใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า และจากไป

อย่างสุขสงบ ไม่เคยมีค�าว่าสายเกินไปท่ีจะกลับใจใหม่และกลับ     

สู่สภาพดี 
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 อย่ามองเร่ืองนี้เป็นค�าเชิญให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง 

คริสเตียนที่คิดว่าไว้ค่อยกลับใจทีหลังนั้น ไม่มีสิ่งใดรับรองว่าพวก

เขาจะได้ท�าเช่นนั้น ย่ิงไปกว่านั้นพวกเขาจะพลาดไปจากความ

ชืน่ชมยนิดีทีไ่ด้เดินอย่างใกล้ชดิไปกับพระเจ้า พวกเขาจะทิง้ความ

ทรงจ�าทีไ่ม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครเลยไว้ข้างหลงั และจะเผชิญ

กับการสูญเสียอันทุกข์ทรมาน ณ บัลลังก์แห่งการพิพากษาของ

พระคริสต์

 ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในเส้นทางชีวิต นี่คือเวลาท่ีจะใช้

ชีวิตให้ดีเพื่อที่คุณจะจบด้วยดีได้

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงดี้วยพระคุณ
และการมองไปข้้างหน้า

 เราจะจบวนัคืนชีวติบนโลกนีไ้ด้ดีเพยีงใดนัน้ส่วนใหญ่แล้ว

ขึ้นอยู่กับว่า เรารับมือกับความเปล่ียนแปลงในชีวิตซึ่งหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ได้ดีเพียงใด

 เราเร่ิมจากวัยทารก เข้าสู่วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ใน 

วัยผู้ใหญ่ เราผ่านความเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว จาก

ชีวิตโสดไปสู่การแต่งงาน จากการเป็นพ่อแม่ไปเป็นปู่ย่าตายาย 

จากความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานไปสู่จดุสงูสดุแล้วเร่ิมลดระดับ

ขั้นลงมา ความสัมพันธ์ต่างๆ ของเราเปลี่ยนไป พ่อแม่ ลุงป้าน้า
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อา และคนอื่นๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเขาแก่เฒ่าลงและ   

ตายจากไป ลูกๆ ของเราโตขึน้และย้ายออกจากบ้าน คนในรุ่นเดียว

กับเราจากไปทีละคน เรารู้ว่าความตายของตวัเองก็อยู่ข้างหน้าอกี

ไม่ไกล   

 เฮนร่ี เอฟ. ไลท์ ผู้ประพันธ์เพลงชีวิตคริสเตียน มีความ

เข้าใจท่ีลึกซึ้งเม่ือเขาเขียนว่า “พิภพผันแปรจะค่อยเสื่อมสูญหาย

ไป พระเจ้าไม่เปลีย่นแปลงโปรดสถติอยู่ใกล้” การจะจบดีได้นัน้ เรา

ต้องสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงเหล่านี้ได้อย่างสง่างาม

และไว้วางใจ ในหน้าถดัไปเราจะมาพจิารณาถึงด้านท่ีเราต้องได้รับ

การปรับเปลี่ยนแปดประการ ทั้งทางจิตใจและจิตวิญญาณ ขณะที่

เดินไปบนถนนแห่งชีวิต

 1. รับมือกับความเสื่อมของร่างกาย

 2. รับมือกับความผิดหวังในอาชีพการงาน

 3. ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว

 4. ปรับตัวสู่วัยเกษียณ

 5. เตรียมพร้อมเมื่อคู่ครองจากไป

 6. สูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

 7. วางแผนส่งมอบมรดก

 8. ประเมินผลชีวิต




