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 ภาพเหตุการณที่จะทําใหโลกนี้เปล่ียนไปตลอดกาลกําลังจะเกิดขึ้น 
ภาพที่ประชากรของพระเจาทุกคนรอคอยกําลังจะปรากฏใหเห็น ในบทนี้ทาน
จะไดเหน็ภาพการเสด็จกลบัมาในโลกเปนครัง้ทีส่องของพระเยซู  กอนเหตุการณ
นี้ โลกจะเขาสูกลียุค ความช่ัวรายของซาตานจะแสดงผลสุดทายออกมา ฝาย
คนของพระเจาจะถกูมุงทาํลาย  ไมวาอะไรเกิดขึน้พวกเขายังยึดมัน่ในความเช่ือ 
เม่ือพระเยซูเสด็จมา ทุกคนจะช่ืนชมยินดีอยางหาท่ีสุดมิได ทุกชีวิตท่ีตาย
ไปดวยความเช่ือในพระบุตรของพระเจาจะไดรับชีวิตกลับคืน ฝายคนอธรรม
ผูไมยอมกลับใจใหม จะตองพินาศเพราะพระรัศมีของพระเยซู  
 อาดัม ผูสูญเสียชีวิตนิรันดรคนแรก จะไดมีโอกาสพบกับพระผูไถของ
เขา นี่คือจุดสุดยอดของแผนการไถมนุษยใหรอดพนจากบาปของพระเจา เมื่อ
ทุกคนที่เชื่อในการไถบาปของพระเยซูจะไดพบพระองคผูที่เขารอคอย
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บทที่ 10
ประชากรของพระเจาไดรับการชวยเหลือ

 เมื่อกฎหมายที่ปกปองของประชาชนถูกยกเลิกไมคุมครอง
บรรดาผูรักษาพระบัญญัติของพระเจา ในประเทศตางๆ จะ

เกิดขบวนการที่พรอมใจกันทําลายคนเหลาน้ี ครั้นใกลจะถึงเวลากําหนด
ตามท่ีระบุไวในกฎหมายน้ัน ประชาชนจะรวมกันออกอุบายทําลาย
พวกเขาทันทีทันใดภายในหนึ่งคืน เพื่อจะหยุดเสียงที่คอยขัดขวางและ
กลาวตําหนิพวกตนเสีย ประชากรของพระเจาบางก็ถูกขังอยูในคุก บาง
ก็อยูในปาและภูเขา คนเหลานี้ยังคงอธิษฐานขอพระเจาทรงคุมครอง 
เหลาทูตสวรรคชั่วสนับสนุนใหกองทหารถืออาวุธครบมือเตรียมพรอม
สําหรับฆาฟนพวกเขา บัดนี้เมื่อถึงเวลาที่ลําบากยากแคนที่สุด พระเจา
จะทรงชวยทุกคนใหปลอดภัย “เจาจะมีบทเพลงอยางคืนท่ีมีเทศกาล
ศักดิ์สิทธ์ิและมีใจยินดีอยางคนท่ีออกเดินตามเสียงป เพ่ือไปยังภูเขา
ของพระเจาถึงพระศิลาแหงอิสราเอล และพระเจาจะทรงกระทําให
พระสุรเสียงกัมปนาทของพระองคเปนท่ีไดยิน และจะทรงใหเห็นพระกร
ฟาดลงของพระองคดวยความเกร้ียวกราด และเปลวแหงเพลิงเผาผลาญ 
พรอมกับฝนกระหน่ําและพายุและลูกเห็บ” (อิสยาห 30:29, 30)
 ขณะที่หมูคนชั่วรายกําลังจะวิ่งเขาไลฟนเหยื่อของพวกเขา ความ
มืดทึบยืดย่ิงกวากลางคืนจะแผปกคลุมแผนดินโลก จากนั้นปรากฏรุง
สองแสงรุงเรืองจากพระท่ีนั่งของพระเจาทอดโคงขามทองฟาและดูเหมือน
หอมลอมทุกคนท่ีกําลังอธิษฐาน ฝูงชนท่ีโกรธเคืองหยุดนิ่งในทันทีทันใด 
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เปาหมายที่จะทําดวยความโกรธก็ลืมไปหมดสิ้น พวกเขาแหงนมองดู
เครื่องหมายแหงพันธสัญญาของพระเจาและพยายามหาท่ีกําบังให
พนจากรัศมีอันรุงเรืองนั้น
 สวนประชากรของพระเจาไดยินพระสุรเสียงกลาววา “จงเงยหนา
ขึ้นเถิด” พวกเขาเงยหนาขึ้นมองเห็นพระสิริของพระเจาและบุตรมนุษย
ประทับอยูบนพระท่ีนั่ง (ดูกิจการ 7:55, 56) พวกเขามองเห็นเครื่องหมาย
แหงความอัปยศปรากฏอยูบนพระวรกายของพระองค และไดยินพระองค
ทูลวา “พระบิดาเจาขา ขาพระองคปรารถนาใหคนเหลานั้นที่พระองค
ไดประทานใหแกขาพระองคอยูกับขาพระองค ในที่ซึ่งพระองคอยูนั้น” 
(ยอหน 17:24) มีเสียงดังวา “ทุกคนเขามาแลว บริสุทธ์ิ ไมมีพิษภัยและ
ไรมลทินบาป พวกเขาไดรักษาคําสัญญาที่ยั่งยืนนานของเราไว”
 เท่ียงคืนนั้น พระเจาทรงสําแดงฤทธานุภาพเพ่ือการชวยกูของ
พระองค ดวงอาทิตยสองสวางจา มีหมายสําคัญและสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้น
ติดตอกันเปนลําดับ บรรดาคนชั่วรายมองดูภาพนั้นดวยความตกใจกลัว 
ขณะท่ีบรรดาผูชอบธรรมมองดูภาพน้ันเปนหมายสําคัญแหงการชวยกู
ของเขา กลางทองฟาที่กําลังปนปวนน้ัน มีชองวางท่ีมีรัศมีสุกใสสุด
พรรณนาสองมา  จากน้ันไดยนิพระสุรเสียงของพระเจาเหมือนเสียงธารนํ้า
มากมาย ตรัสวา “สําเร็จแลว” (วิวรณ 16:17)
 เสยีงนัน้สัน่สะเทอืนฟาสวรรคและแผนดินโลก  เกดิแผนดนิไหวใหญ 
“ตั้งแตมนุษยเกิดมาบนแผนดินโลกไมเคยมีแผนดินไหวรายแรงเชนนี้
เลย” (วิวรณ 16:17) กอนหินขรุขระกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่ว น้ําใน
ทะเลซัดปนปวน เสียงลมสลาตันพัดดังกึกกองราวกับเสียงรองของภูตผี 
พื้นดินแยกออก รากฐานของแผนดินโลกดูเหมือนจะพังทลาย ทาเรือที่
เหมอืนเมอืงโสโดมถกูกลนืหายไปดวยคลืน่ซดัปนปวน “มหานครบาบโิลน” 
นั้นก็อยูในความทรงจําของพระเจา “ทรงใหนครนั้นดื่มถวยแหงพระพิโรธ
อันใหญหลวงของพระองค” (วิวรณ 16:19) ลูกเห็บใหญก็ทําหนาท่ีทําลาย
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ของมัน เมืองท่ีเคยหย่ิงผยองถูกทําลาย คฤหาสนราชวังที่งามสงาซึ่ง
บรรดาเจานายในแผนดินโลก ใชจายเงินทองอยางฟุมเฟอยเพื่อการ
กอสรางกําลังพังพินาศลงตอหนาตอตาทุกคน กําแพงคุกแยกออกและ
ประชากรของพระเจาไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ
 หลมุฝงศพทัง้หลายไดเปดออกและ “คนเปนอันมากในพวกทีห่ลบั
ในผงคลีแหงแผนดินโลกจะตื่นขึ้น บางก็จะเขาสูชีวิตนิรันดร และความ
ขายหนานิรันดร” “และคนเหลานั้นที่ไดแทงพระองคจะเห็นพระองคดวย” 
บรรดาคนที่หมิ่นประมาทพระคริสตขณะท่ีไดรับความเจ็บปวดและทน
ทกุขแสนสาหัส  และคนท่ีเคยไดขดัขวางความจริงของพระองคอยางรุนแรง 
จะเปนข้ึนเห็นศักดิ์ศรีที่บรรดาคนสัตยซื่อและเช่ือฟงไดรับ (ดาเนียล 
12:2; วิวรณ 1:7)
 แสงฟาแลบแปลบปลาบนากลัวหอหุมแผนดินโลกดวยเปลวเพลิง 
เสยีงลกึลบัและนากลวัประกาศภยัพบิตัขิองคนชัว่รายดังเหนอืเสยีงฟารอง
ที่กัมปนาท บรรดาคนที่เคยพูดโออวดและทาทาย แสดงความทารุณโหด
รายตอประชากร ผูถือพระบัญญัติของพระเจา และมารรายตางสะดุงกลัว
จนตัวส่ัน ขณะท่ีมนษุยทัง้หลายทูลวิงวอนขอความเมตตากรุณาจากพระเจา

วันขององคพระผูเปนเจา

 ผูเผยพระวจนะอิสยาหกลาววา “ในวันนั้นคนจะเหวี่ยงรูปเคารพ
ของตนออกไปอันทําดวยเงินและรูปเคารพของตนท่ีทําดวยทองคํา ซึ่งเขา
ทําไวเพื่อตนเองจะนมัสการไปยังตัวตุนและตัวคางคาว เพ่ือเขาจะเขา
ถ้ําหินและเขาซอกผาใหพนจากความนาเกรงขามของพระเจา และจาก
พระสิริแหงความโออาตระการตาของพระองค เมื่อพระองคทรงลุกข้ึน
กระทาํใหโลกสะทาน” (อิสยาห 2:20, 21)
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 บัดนี้คนท้ังหลายท่ีไดยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือพระคริสต
ปลอดภัยแลว ทุกคนไดแสดงความซ่ือสัตยที่มีตอพระคริสตผูทรงส้ิน
พระชนมเพื่อเขาใหชาวโลกไดประจักษ แมจะตองเผชิญกับความตาย 
ใบหนาท่ีเคยซดีเผอืดและวติกกงัวลของเขา  บดันีอ้ิม่เอบิดวยความอศัจรรย
ใจ ทุกคนเปลงเสียงรองเพลงแหงชัยชนะวา “พระเจาทรงเปนท่ีลี้ภัยและ
เปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย เปนความชวยเหลือที่พรอมอยูในยาม
ยากลาํบาก  ฉะนัน้เราจะไมกลัวแมวาแผนดนิโลกจะเปลีย่นแปลงไป  แมวา
ภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสูสะดือทะเล แมวาน้ําทะเลคึกคะนองและ
ฟองฟู แมวาภูเขาสะทอนเพราะทะเลอลวนนั้น” (สดุดี 46:1-3)
 ขณะถอยคําที่แสดงความไววางใจอันบริสุทธิ์เหลานี้ลอยไปถึง
พระเจา รัศมีของเมืองสวรรคสองออกมาจากประตูที่เปดอยู จากนั้น
ปรากฏมือถือแผนศิลาสองแผนอยูบนทองฟา พระบัญญัติอันศักด์ิสิทธ์ินี้
ซึ่งไดประกาศจากภูเขาซีนายไดถูกสําแดงใหปรากฏเปนกฎเกณฑแหง
การพิพากษา อักษรท่ีจารึกไวบนแผนศิลานั้นชัดเจนจนทุกคนสามารถ
อานได ความทรงจําถูกร้ือฟนขึ้น ความมืดแหงการเชื่อถือสิ่งงมงายและ
คําสอนนอกรีตถูกขจัดออกไปจากความนึกคิดของทุกคน
 เปนเร่ืองสุดวิสัยที่จะบรรยายถึงความกลัว และความเศราโศก
ของคนทั้งหลายที่หมิ่นประมาทพระบัญญัติของพระเจา เพื่อที่จะไดรับ
ความนิยมชมชอบจากชาวโลก เพราะเขาไดละทิ้งกฎเกณฑนั้นเสีย และ
สอนใหคนอ่ืนละเมิดดวย บัดนี้พวกเขาถูกปรับโทษโดยพระบัญญัติที่
เคยหมิ่นประมาท ทุกคนรูดีวาไมมีอะไรแกตัวได บรรดาผูเปนศัตรู
พระบัญญัติของพระเจามีความคิดเห็นใหมเก่ียวกับความจริงและหนาที่
ตองปฏิบัติ แตกวาพวกเขาจะรูวาวันสะบาโตเปนตราประทับของพระเจา
ผูทรงพระชนมอยู ก็สายเกินไปเสียแลว กวาพวกเขาเห็นวาไดสรางบาน
บนทรายก็สายเกินไปเสียแลว เขาไดตอสูกับพระเจา บรรดาผูสอน
ศาสนาไดนําจิตวิญญาณไปสูความพินาศ ขณะท่ีแสดงตนวาประชาชน
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เขาไปสูอุทยานสวรรค ภาระความรับผิดชอบในหนาท่ีอันศักดิ์สิทธ์ินั้นมี
มากมายเพียงใด ผลที่เกิดจากความไมซื่อสัตยของพวกเขาก็จะรายแรง
มากเพียงนั้น

การปรากฏของจอมกษัตริย

 พระสุรเสียงของพระเจาประกาศใหไดยินบอกวันและชั่วโมงท่ี
พระคริสตจะเสด็จมา ชาวอิสราเอลของพระเจายืนฟง ใบหนาของทุกคน
อิ่มเอิบไปดวยพระสิริของพระองค ไมนานตอมามีเมฆสีดํากอนเล็กๆ
ปรากฏข้ึนทางทิศตะวันออกเปนกอนเมฆท่ีหอมลอมพระผูชวยใหรอดไว
ทามกลางความเงียบสงัด ประชากรของพระเจาเงยหนาจองมองข้ึนไปยัง
เบ้ืองบน ขณะท่ีเมฆกอนน้ันคอยๆ ลอยใกลเขามา จนในที่สุดกลายเปน
เมฆสีขาวใหญโต  ฐานของเมฆน้ันมรีศัมรีุงโรจนเหมือนเปลวไฟท่ีเผาผลาญ 
และเหนือเมฆน้ันมีรุงแหงคําสัญญา บัดนี้พระองคมิใช “คนท่ีไดรับความ
เจ็บปวด” พระเยซูเสด็จมาในฐานะผูมีชัยชนะ ทูตสวรรคจํานวนมากมาย
เหลือคณานับ ไดติดตามพระองคไป “นับเปนโกฎิๆ แสนๆ” นัยนตาทุก
ดวงมองเห็นเจาแหงชีวิต มีมงกุฎที่มีรัศมีสุกปลั่งบนพระเศียร พระพักตร
ของพระองคมีรัศมีสุกใสย่ิงกวาความสวางของดวงอาทิตยยามเที่ยงวัน 
“พระองคทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค และที่ตนพระอุรุ [คํา
ราชาศัพทหมายถึง โคนขา] ของพระองควา กษัตริยเหนือกษัตริย
ทั้งหลายและเจานายเหนือเจานายท้ังหลาย” (วิวรณ 19:16)
 กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งหลายและเจานายเหนือเจานายท้ังหลาย
เสด็จลงมาบนกอนเมฆท่ีมีเปลวไฟหอหุมไว แผนดินโลกสั่นสะเทือน
สะทานเฉพาะพระพักตรของพระองค “พระเจาของเราเสด็จมาพระองค
มิไดทรงเงียบอยู เพลิงเผาผลาญมาขางหนาพระองค รอบพระองคคือ
วาตะอันทรงมหิทธิฤทธ์ิ พระองคทรงเรียกถึงฟาสวรรคเบื้องบนและ
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ถึงแผนดินโลก เพื่อพระองคจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค”
(สดุดี 50:3, 4) “แลวกษัตริยทั้งหลายในโลก พวกคนใหญคนโต นาย
ทหารใหญ เศรษฐีผูมีอํานาจ และทุกคนที่เปนทาสและเปนอิสระ ก็ซอน
ตัวอยูในถ้ําและโขดหินตามภูเขา พวกเขารองบอกกับภูเขาและโขดหิน
วา จงลมทับเราเถิด จงซอนเราไว ใหพนจากพระพักตรของพระองค 
ผูประทับอยูบนพระท่ีนั่ง และใหพนจากพระพิโรธของเมษโปดกนั้น 
เพราะวาวันสําคัญแหงพระพิโรธของพระองคมาถึงแลวและผูใดจะทน
อยูไดเลา” (วิวรณ 6:16-17)
 เสียงพูดเยาะเยยสงบลง ปากท่ีพูดมุสาน่ิงเงียบ ไมมีเสียงใดให
ไดยินเสียงนอกจากเสียงอธิษฐานและเสียงรองไหคร่ําครวญ คนช่ัวราย
วิงวอนขอใหหินบนภูเขาตกทับเขาเสียเพ่ือจะไมตองเผชิญหนากับ
พระองคผูที่พวกเขาเคยหมิ่นประมาท 
 เสียงซึ่งดังถึงหูของคนที่ตายแลวพวกเขารูดี บอยครั้งสักเทาใด
ที่สุรเสียงอันออนโยนน้ันไดเรียกเขาใหกลับใจ บอยคร้ังสักเทาใดท่ีมี
ผูไดยินเสียงนั้นในคําวิงวอนขอรองของมิตรสหาย ของพี่นองและจาก
พระผูไถ เสียงนั้นฟนความทรงจําของผูเหยียดหยามคําตักเตือน และ
ผูที่ปฏิเสธคําเชื้อเชิญเหลานั้น 
 บรรดาคนท่ีเคยเยาะเยยพระคริสตเมื่อพระองคไดรับการดูหมิ่น 
พระองคผูทรงเคยตรัสวา “ในเวลาเบื้องหนานั้นทานทั้งหลายจะไดเห็น
บุตรมนุษยนั่งอยูเบ้ืองขวาพระหัตถของผูทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมา
บนเมฆแหงฟาสวรรค” (มัทธิว 26:64) เวลานี้พวกเขาไดเห็นพระองค
ผูทรงพระสิริเปนอันมาก พวกเขาจะยังไมเห็นพระองคประทับอยูที่เบื้อง
ขวาของผูทรงฤทธานุภาพ เฮโรดผูเยอหยิ่งเคยเยาะเยยตําแหนงของ
พระองค คนที่เคยเอามงกุฎหนามสวมพระเศียรของพระองคและเอาคทา
เลียนแบบใสในพระหัตถ ประณามและเยาะเยยพระองค คนท่ีเคยถม
น้ําลายรดเจาแหงชีวิต คนเหลานี้หาทางหนีจากพระพักตรของพระองค 



108   ปลายทางแหงความหวัง  เอลเลน จี. ไวท.

คนท่ีเอาตะปูตอกพระหัตถและพระบาทของพระองคไดเห็นรอยแผลเปน
เหลานี้แลวรูสึกหวาดกลัวและเสียใจ
 บรรดาปุโรหิตและผูปกครองพากันหวนระลึกถงึเหตุการณทีเ่นนิเขา
คาลวารีดวยความหวาดกลัว พวกเขาเคยสายศีรษะแฝงดวยความยินดี
อันชั่วรายและรองข้ึนวา “เขาชวยคนอื่นใหรอดไดแตชวยตัวเองไมได” 
(มัทธิว 27:24) เสียงนั้นดังยิ่งกวาเสียงตะโกนวา “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขา
เสีย” ที่เคยดังกองไปท่ัวทองถนนในกรุงเยรูซาเล็ม มีเสียงรองครํ่าครวญ
วา “พระองคเปนพระบุตรของพระเจา” คนเหลานั้นพยายามหลบซอน
ใหพนจากกษัตริยเหนือกษัตริยทั้งหลายและเจานายเหนือเจานายนี้เสีย
 ในชีวิตของบรรดาผูปฏิเสธความจริง มีชั่วขณะหนึ่งที่ความสํานึก
ผิดและชอบต่ืนข้ึน เมื่อจิตวิญญาณของเขาถูกรบกวนดวยความเศรา
เสียใจ สิ่งเหลานี้จะนําไปเปรียบเทียบกับความหวาดกลัวของวันนั้นได
อยางไร พวกเขาไดยินบรรดาธรรมิกชนเหลานั้นเปลงเสียงรองดวยความ
ยินดีวา “นี่แหละน่ีคือพระเจาของเราท้ังหลาย เราไดคอยทาพระองคเพ่ือ
วาพระองคจะทรงชวยเราใหรอด” (อิสยาห 25:9)
 พระสุรเสียงของพระบุตรพระเจาตรัสเรียกบรรดาธรรมิกชน คนท่ี
ตายแลวทั่วแผนดินโลกจะไดยินเสียงพระสุรเสียง และผูใดท่ีไดยินจะได
ชีวิต ทั้งกองทัพใหญของทุกชาติ ทุกเผาพันธุ ทุกภาษา และประชาชน 
คนเหลานี้จะออกมาจากคุกแหงความตาย สวมดวยรัศมีอมตะ ตางรองวา 
“โอ ความตาย ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน? โอ ความตาย เหล็กไนของเจา
อยูที่ไหน?” (1 โครินธ 15:55)
 ทุกคนออกมาจากหลุมฝงศพ ดวยรางกายอยางเดียวเหมือนเมื่อ
เขาเขาสูความตาย แตทุกคนจะคืนชีพดวยความสดชื่นกระปร้ีกระเปรา 
และมีกําลังแข็งแรงดังคนหนุมตลอดไป พระคริสตเสด็จมาเพื่อนําสิ่งที่
สูญเสียไปนั้นกลับคืนมา พระองคจะทรงเปล่ียนรางที่พิการของเขาและ
บันดาลใหมีรัศมีเหมือนพระกายของพระองค สภาพท่ีตองตาย ที่ตองเนา
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เปอย ซึ่งคร้ังหน่ึงตองมลทินดวยบาป จะกลายเปนรางท่ีสมบูรณ งดงาม 
และเปนอมตะ ความดางพรอยและความพิการทุกอยางถูกทิ้งไวใน
หลุมศพ บรรดาคนที่พระเจาทรงไถใหรอดจะ “กระโดดโลดเตน” 
(มาลาคี 4:2) มีรางกายที่ไดสัดสวนเต็มบริบูรณและเปนสงา เหมือน
คร้ังท่ีพระเจาไดทรงสรางเขาแตแรกเร่ิมนั้น ริ้วรอยของความผิดบาป
ที่เปนคําสาปแชงไดสูญสิ้นไป บรรดาประชากรท่ีซื่อสัตยของพระคริสต
จะมีความคิด จิตใจ และรางกายสะทอนใหเห็นฉายาท่ีสมบูรณแบบของ
พระผูเปนเจาของเขา
 บรรดาคนชอบธรรมท่ีมชีวีติอยูจะถกูเปล่ียนแปลง “ในชัว่กระพริบ
ตาเดียว” เมื่อไดยินพระสุรเสียงของพระเจาดังขึ้น ทุกคนก็จะมีรางกาย
อมตะ และถูกรับข้ึนไปพรอมบรรดาธรรมิกชนที่คืนชีพเพื่อพบกับองค
พระผูเปนเจาบนทองฟา หมูทูตสวรรค “ใหรวบรวมคนทั้งปวงท่ีพระองค
ทรงเลือกสรรไวแลวท้ังสี่ทิศนั้น ตั้งแตที่สุดฟาขางน้ีจนถึงที่สุดฟาขาง
โนน” (มัทธิว 24:31) เหลาทูตสวรรคที่บริสุทธ์ิอุมเด็กเล็ก มามอบใน
ออมแขนของมารดา มิตรสหายท่ีพลัดพรากจากกันมาชานานเพราะ
ความตาย จะมาอยูรวมกันไมมีวันพรากจากกันอีกเลย คนเหลานั้นลอย
ขึ้นไปยังนครของพระเจาดวยเสียงรองเพลงแสดงความชื่นชมยินดี

เขาสูนครอันบริสุทธิ์

 ผูคนมากมายจนนับไมถวนที่ไดรับการไถแลว ตางจับจองไปที่
พระเยซู นัยนตาทุกดวงไดเห็นพระสิริของพระองคผู “หนาตาของทาน
เสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย และรูปรางของทานก็เสียโฉมเหลือ
ที่จะเหมือนบุตรของมนุษย” (อิสยาห 53:14) พระเยซูทรงสวมมงกุฎแหง
พระรัศมีบนศีรษะของคนท้ังหลายท่ีไดชัยชนะ มงกุฎของแตละคนมีการ
จารึก “ชื่อใหม” ของเขา (วิวรณ 2:17) และคําจารึกวา “ความบริสุทธิ์แด
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องคพระผูเปนเจา” ในมือของทุกคนมีใบตาลของผูมีชัยชนะและพิณที่
เงางามเม่ือทูตสวรรคที่บัญชาการอยูเริ่มดีดโนตตัวแรก ทุกมือตางดีด
สายพิณดวยฝมือท่ีคลองแคลว มีเสียงไพเราะกังวาน แตละคนเปลงเสียง
รองสรรเสริญดวยความยินดีวา “จงถวายพระเกียรติยศและไอศวรรยานุ-
ภาพแดพระองคนั้นสืบๆ ไปเปนนิตยผูทรงรักเราท้ังหลายและไดทรงปลด
เปลื้องบาปของเราดวยพระโลหิตของพระองค และทรงต้ังเราไวเปน
อาณาจักรและเปนปุโรหิตของพระเจา และของพระบิดาของพระองค”
(วิวรณ 1:5, 6)
 กอนบรรดาคนท่ีไดรับการไถแลวจะเดินเขาไปในเมืองบริสุทธ์ิ 
พระเยซูทรงเปดประตูให ชนชาติที่ไดยึดถือความจริงไวตางเดินเขาไป 
จากนั้นพระองคก็ไดยินพระสุรเสียงดังวา “เชิญมาเถิดทานท้ังหลาย ผูใด
ไดรับพรจากพระบิดาของเรา จงรับแผนดินน้ันเปนมรดก แผนดินได
จัดเตรียมไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกเร่ิมที่พระเจาทรงวางรากฐาน
ของโลก” (มัทธิว 25:34) พระคริสตทรงนําบรรดาผูชอบธรรมท่ีทรง
ซื้อไวดวยพระโลหิตของพระองคเขาเฝาพระบิดาจากน้ันทรงทูลวา “ดูเถิด 
ตัวเรากับบุตรผูซึ่งพระเจาทรงประทานแกเรา...ขาพระองคก็ไดพิทักษ
รักษาพวกเขา ผูซึ่งพระองคไดทรงประทานแกขาพระองคไว” (ฮีบรู 
2:13; ยอหน 17:12) โอ เวลานั้นชางเต็มไปดวยความปติยินดีอยาง
เหลือลน เมื่อพระบิดาผูทรงสัพพัญูทอดพระเนตรดูบรรดาคนท่ีไดรับ
การไถแลว ทรงมองดูฉายาของพระองค ความบาปของเขาถูกทําลายไป
สิ้น มนุษยไดกลับคืนดีกับพระเจาอีกครั้ง
 ความยินดีของพระผูชวยใหรอดก็คือเมื่อไดทอดพระเนตร
จิตวิญญาณท้ังหลายท่ีไดรับการชวยเหลือโดยความทุกขทรมานและการ
เหยียดหยามเขาไปอยูในอาณาจักรแหงสงาราศี บรรดาคนที่ไดรับการไถ
แลวจะรวมในความยินดีกับพระองค พวกเขาไดเห็นคนท่ีเขาเอาชนะดวย
การอธิษฐาน ดวยการรับใชและความรักที่เสียสละ ความยินดีจะเต็มลน
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ในหัวใจของเขา เมื่อไดเห็นคนนั้นไปนําคนอื่นมาดวย

อาดัมทั้งสองพบกัน

 ขณะท่ีบรรดาผูไดรับการไถไดรับการตอนรับเขาในนครของ
พระเจานัน้กม็เีสยีงรองแสดงความปรีดาปราโมทย  เมือ่อาดัมทัง้สองกําลัง
จะไดพบกัน พระบุตรของพระเจาจะแสดงออกมาตอนรับบิดาแหง
เผาพันธุของเรา ผูที่พระองคทรงสราง ไดทําบาป และความบาปของเขา
ทําใหเคร่ืองหมายแหงการตรึงบนกางเขนติดอยูในพระกายของพระผูชวย
ใหรอด ขณะที่อาดัมมองเห็นรอยตะปูอันนากลัว เขาทรุดกายลงแทบ
พระบาทของพระองคดวยความถอมตน พระผูชวยใหรอดทรงพยุงเขา
ขึ้นยืน และตรัสสั่งใหเขามองดูสวนเอเดนบานที่เขาตองพลัดพรากไป
เปนเวลานาน
 อดีตชีวิตของอาดัมเต็มไปดวยความเศราโศก ใบไมทุกใบที่เห่ียว
แหงเหยื่อทุกตัวของเครื่องบูชา รอยมลทินทุกอยางที่แปดเปอนความ
บริสุทธ์ิของมนุษย เปนส่ิงท่ีเตือนใจเขาใหระลึกถึงความผิดบาปของ
ตนเอง เขามีความเสียใจอยางย่ิงตอความทุกขยากท่ีเกิดขึ้น เขาตอง
ถูกติเตียนที่เปนตนเหตุทําใหเกิดความบาป อาดัมไดกลับใจใหมอยาง
แทจริง และสิ้นชีวิตไปดวยความหวังวาจะฟนคืนชีพอีก บัดนี้เขาจึงได
กลับคืนสูสภาพเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยการลบบาปของพระคริสต
 เขารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นบรรดาตนไมซึ่งครั้งหนึ่งเขา
เคยช่ืนชอบ และเคยเก็บผลของมันเม่ือคร้ังที่ยังเปนคนบริสุทธิ์ เขาเห็น
เถาองุนท่ีเคยดัดและดอกไมทุกตนที่เขาเคยรักและดูแลรักษา ดวยความ
เคลิบเคลิ้มในความยินดี นี่คือสวนเอเดนท่ีไดกลับคืนมาอีกครั้ง
 พระผูชวยใหรอดทรงจูงเขาไปท่ีตนไมแหงชีวิต และทรงส่ังใหเขา
รับประทานผลของมัน เขากวาดสายตามองดูรอบๆ เห็นฝูงชนมากมาย
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ในครอบครัวของเขาที่ไดรับการไถจากบาป จากนั้นเขาถอดมงกุฎออก
วางที่พระบาทของพระเยซู และโอบพระกายของพระผูไถ อาดัมดีดพิณ
ทองคํา และเสียงเพลงแหงชัยชนะดังกังวานไปทั่วฟาสวรรค “พระเมษ-
โปดกผูทรงถูกปลงพระชนมแลวนั้นเปนผูสมควรไดรับฤทธ์ิเดช” (วิวรณ 
5:12) ครอบครัวของอาดัมถอดมงกุฎของพวกเขา วางแทบพระบาทของ
พระผูชวยใหรอด ขณะที่นอมกายลงเฉพาะพระพักตรของพระองคดวย
ความเคารพบูชา เมื่ออาดัมหลงผิดทําบาปบรรดาทูตสวรรคตางรองไห 
แตเมื่อพระเยซูทรงเปดหลุมฝงศพ ผูเชื่อในพระนามของพระองคทุกคน
ตางชื่นชมยินดี บัดนี้ทูตท้ังหลายไดเห็นภารกิจของการไถบาปสําเร็จ
เรียบรอยแลว ทุกองคจึงรวมกันรองเพลงสรรเสริญ
 บรรดาธรรมิกชนท่ีได “ชัยชนะเหนือสัตวราย และรูปของมันและ
เลขประจําช่ือของมัน” ยืนอยูพรอมหนาบนทะเลแกวที่เปลงประกาย
ราวกับไฟคนแสนส่ีหมื่นสี่พันคนท่ีพระคริสตทรงไถใหรอดพนจาก
ความผิดบาปทามกลางมนุษยทั้งหลายไดรอง “เพลงใหม” เปนบทเพลง
ของโมเสสและของพระเมษโปดก (วิวรณ 15:2, 3) ไมมีผูใดรองเพลง
นั้นไดนอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนี้เทานั้น เพราะเปนเพลงแหง
ประสบการณของพวกเขา เปนประสบการณที่ไมมีหมูชนอื่นใดเคยไดรับ 
“พระเมษโปดกนั้นเสด็จไปที่ใด คนเหลานี้ก็ตามเสด็จไปดวย” คนเหลานี้
เปนผูที่พระคริสตทรงเปลี่ยนแปลงจากทามกลางคนทั้งหลายที่มีชีวิต
อยูถูกนับเปน “ผลแรกถวายแดพระเจาและถวายแดพระเมษโปดก” 
(วิวรณ 14:5, 6) คนเหลานี้ไดผานพนเวลาท่ีเต็มไปดวยความทุกขยาก
อยางไมเคยมีมากอน ตั้งแตชนชาติทั้งหลายกําเนิดมา พวกเขาไดอดทน
ตอความทุกขยากเดียวกับของยาโคบ พวกเขายืนหยัดอยูโดยไมมีคน
กลาง ตลอดระยะเวลาที่ภัยพิบัติสุดทายของพระเจาเทลงมา “ชําระ
ลางเส้ือผาของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเส้ือผานั้นขาว
สะอาด” “ปากของเขาไมกลาวคํามุสาเลย เพราะเขาไมดางพรอยเลย” 



บทที่ 10  ประชากรของพระเจาไดรับการชวยเหลือ   113

ตอพระพักตรพระเจา “พวกเขาจะไมหิวกระหายอีกเลย และแสงแดด
และความรอนไมสองตองเขาอีกตอไป เพราะวาพระเมษโปดกผูทรงอยู
กลางพระที่นั่งนั้นจะคุมครองดูแลเขา และจะทรงนําเขาไปถึงน้ําพุแหง
ชีวิต และพระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเขาเหลานั้น” 
(วิวรณ 7:14; 14:5; 7:16, 17)

ผูชอบธรรมเต็มไปดวยสงาราศี

 ตลอดทุกยุคทุกสมัย บรรดาคนท่ีพระผูชวยใหรอดไดทรงเลือก
สรรไวตองเดินตามทางแคบ พวกเขาไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ดวยไฟ
แหงความทุกขยากลําบาก อดทนตอความเกลียดชัง การหมิ่นประมาท
ความไมเห็นแกตัว และความผิดหวังที่ขมขื่นเพื่อเห็นแกพระเยซู เขาได
เรียนรูถึงความช่ัวรายของบาป อํานาจของมัน ความผิด และความวิบัติ
ของมัน พวกเขามองดูดวยความรังเกียจ คนเหลานี้รูสึกวาตัวเขายอม
เสียสละอยางมากมายเพ่ือจะรอดพนจากความผิดบาป ความสํานึกใน
เคร่ืองบูชาที่ไดรักษาพวกเขาทําใหถอมตัวลงและทําใหจิตใจเต็มลนดวย
การขอบพระคุณที่มีคาเหลือคณานับ ทุกคนรักมากเพราะไดรับอภัย
มาก (ดูลูกา 7:47) การมีสวนรวมในความทุกขยากกับพระคริสตทําให
เหมาะสมจะเปนผูมีสวนในพระสิริของพระองค
 ทายาทท้ังหลายของพระเจามาจากบานใหญโต จากกระทอม 
จากคุกใตดิน จากตะแลงแกง จากภูเขา จากทะเลทราย จากน้ํา ทุกคน
ตาง “มีความอดอยากไดรับความทุกข การทรมาน” หลายลานคนสูหลุม
ฝงศพดวยพรอมกับความเกลียดชัง เพราะเขาปฏิเสธการยอมพายแพ
ตอซาตาน แตบัดนี้พวกเขาไมตองทนทุกขทรมาน ไมตองกระจัดกระจาย 
และไมตองถูกกดข่ีขมเหงอีกตอไป ตั้งแตนี้ไปพวกเขาจะยืนตอหนา
พระท่ีนัง่สวมเครือ่งแตงกายงดงามย่ิงกวาผูไดรบัเกียรตยิกยองในแผนโลก
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ไดเคยสวมใส ไดสวมมงกุฎที่มีรัศมีรุงเรืองยิ่งกวามงกุฎใดที่กษัตริยใน
แผนดินโลกเคยสวมใส พระมหากษัตริยผูทรงพระสิริทรงเช็ดน้ําตาจาก
ใบหนาของทุกคน พวกเขาเปลงเสียงรองเพลงสรรเสริญท่ีชัดเจนหวาน
ไพเราะ กลมกลืน ผสมผสาน เสียงเพลงนั้นดังกังวานไปทั่วฟาสวรรค 
“ความรอดข้ึนอยูกับพระเจาของเราผูประทับบนพระท่ีนั่งและข้ึนอยูกับ
พระเมษโปดก” บรรดาคนที่อยูบนสวรรคไดรองตอบวา “อาเมน ความ
สรรเสริญ พระสิริ ปญญา คําโมทนา พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิ์เดช
จงมีแดพระเจาของเราตลอดไปเปนนิตย อาเมน” (วิวรณ 7:10, 12)
 ในชีวิตนี้เราเพียงแตเร่ิมเขาใจเร่ืองราวที่นาอัศจรรยเก่ียวกับการ
ไถบาป ดวยความหย่ังรูอันจํากัดของเราเทานั้น เราอาจจะคิดถึงเรื่อง
ความอับอายและศักดิ์ศรี ชีวิตและความตาย ความยุติธรรมและความ
เมตตากรุณาที่รวมอยูในไมกางเขน แมกระนั้นพลังสมองที่ใชอยางเต็ม
ที่ของเรา ก็ยังไมสามารถเขาใจความหมายท่ีแทจริงไดอยางบริบูรณ 
ความยาว ความกวาง ความลึกและความสูงของความรักในการไถบาป
ยังเปนส่ิงท่ีเลือนรางเกินความหย่ังรูแผนการแหงความรอดจะไมสามารถ
เขาใจไดอยางสมบูรณ แมวาคนท้ังหลายท่ีไดรับคาไถใหรอดพนจาก
บาปแลวจะเปนอยางท่ีมองเห็น และรูอยางเทาท่ีรู แตโดยในชีวิตอันเปน
นิรันดร ความจริงใหม จะถูกเปดเผยอยางตอเน่ืองแกจิตใจท่ีสงสัยและ
ยินดีเขาใจ แมวาความเศราโศก ความเจ็บปวด และการทดลองในแผนดิน
โลกจะส้ินสุดลงและสาเหตุแหงความทุกขยากถูกลบท้ิงไปแลวประชากร
ของพระเจาจะทราบอยางชัดเจน ดวยความรู ความเขาใจวาความรอด
ของพวกเขานั้นมีคามากเพียงไร
 ไมกางเขนจะเปนความรูและบทเพลงของผูไดรับการไถแลว
ตลอดนิรันดร ในพระคริสตผูประกอบดวยพระสิริจะมองเห็นพระคริสต
ผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขน จะไมมีวันลืมวาพระผูสูงสุดแหงสวรรคได
ทรงถอมพระองคลงเพื่อเชิดชูมนุษยผูลมลงแกบาปขึ้นมาอีก พระองค
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ทรงยอมรับเอาความบาปและความอัปยศของความบาป และการท่ี
พระบิดาทรงซอนพระพักตรไปจากพระองค จนกระท่ังความบาปผิด
ของโลกท่ีหลงหายไปทําใหพระทัยของพระองคแตกราว และกดทับ
ชีวิตของพระองค พระผูทรงสรางโลกทรงสละพระสิริของพระองคลงมา
เกิดเปนมนุษย เร่ืองนี้จะเปนสิ่งที่ทําใหทั่วจักรวาลอัศจรรยใจ ความรัก
ที่มีตอมนุษย ขณะที่ผองชนทั้งหลายที่ไดรับการไถมองดูพระผูไถของ
เขา และรูวาแผนดินของพระองคจะไมมีที่สิ้นสุด พวกเขาตางเปลงเสียง
รอง “พระเมษโปดกผูทรงถูกปลงพระชนมแลวนั้น เปนผูสมควรไดรับ
สดุดีและเกียรติ และไดไถเราใหรอดจากบาปโดยพระโลหิตอันประเสริฐ
ของพระองค”
 ความลึกลับแหงไมกางเขนอธิบายใหเราเขาใจถึงความลึกลับ
ทั้งหลาย จะเห็นไดจากพระองคผูทรงสัพพัญู ไมวางแผนการอ่ืนใดใน
การชวยเราใหรอด นอกจากการมาวายพระชนมของพระบุตรเทานั้น 
การตอบแทนสําหรับการเสียสละน้ีคือความปลาบปล้ืมใจ ที่ทําใหโลกน้ี
เต็มไปดวยประชากรท่ีไดรับการไถแลวเปนผูบริสุทธ์ิ มีความสุข และ
เปนอมตะ นี่คือคุณคาของจิตวิญญาณซึ่งพระบิดาทรงพอพระทัยในคาที่
พระองคทรงซื้อไว และพระคริสตทรงทอดพระเนตรผลแหงความเสียสละ
อันยิ่งใหญของพระองคดวยความพอพระทัยเปนอยางยิ่ง


