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 ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในโลกครั้งที่สอง จะเปนวัน
แหงความชื่นชมยินดีของคนชอบธรรมผูสัตยซื่อของพระเจา ตรง
กันขาม วันนั้นจะเปนวันมืดมนของบรรดาคนอธรรม คนที่ไมยอม
รับฟงขาวประเสริฐ พวกเขาจะวิ่งหนีพระองคผูเสด็จมา จะไมมีใคร
หนีพน เขาจะพินาศเพราะพระรัศมีอันรุงเรืองของพระองค ซาตาน
จะถูกผูกมัดไว มันจะไมสามารถหลอกลวงใครไดอีกตอไป นี่คือ
ชวงเวลาอันเลวรายของมัน จนกวาจะถึงวันสุดทายท่ีมันจะถูก
พิพากษาและพบกับความพินาศ
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บทที่ 11
วันโลกาวินาศ

 เมื่อพระสุรเสียงของพระเจาเปลงออกมาเพื่อการปลดปลอย
ประชากรของพระองค บรรดาผูที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอยางถูก

ปลุกใหตื่นขึ้นอยางนาครามกลัว ในการตอสูครั้งยิ่งใหญในชีวิต คนม่ังมีที่
หลงงมงายดวยการหลอกลวงของซาตาน ตัววามีความสูงสงกวาคนจน 
แตพวกเขาปลอยปละละเลยไมเอาใจใสเล้ียงดูคนอดอยากหิวโหย ไมจัด
หาเคร่ืองนุงหมใหคนเปลือยกาย ไมปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางยุติธรรม และ
ไมมคีวามเมตตากรุณา  บดันีพ้วกเขาถูกบบีคัน้ดวยทุกสิง่ทีท่าํใหเขาใหญโต 
และถูกท้ิงใหสิ้นเนื้อประดาตัว พวกเขามองดูความพินาศแหงรูปเคารพ
ดวยความหวาดกลัว เขาไดขายจิตวิญญาณของตนเองแกทรัพยสมบัติ
และความรื่นเริงบันเทิงใจในโลก ไมไดร่ํารวยในเรื่องของพระเจา ชีวิตของ
พวกเขาลมเหลว ความสนุกเพลิดเพลินกลับกลายเปนความขมขื่น ทรัพย
สมบัติของพวกเขาที่ไดเก็บสะสมไวตลอดชีวิตถูกทําลายในชั่วพริบตา
เดียว คนมั่งมีรองไหคร่ําครวญเม่ือบานที่สวยงามและใหญโตถูกทําลาย
ทรัพยสินเงินทองกระจัดกระจาย และหวาดกลัววาตัวเองจะตองพินาศ
ไปกับรูปเคารพดวย คนช่ัวรายครํ่าครวญเพราะผลท่ีเกิดขึ้นดังท่ีเห็น 
แตเขาหาไดกลับใจจากความชั่วรายของตนเองไม
 บัดนี้ ผูเผยแพรศาสนาที่ไดยอมเสียสละความจริงของพระเจา 
เพื่อแลกกับการไดรับความนิยมของมนุษยไดเขาใจถึงอิทธิพลแหงคําสอน
ของตนเอง ขอเขียนทุกบรรทัด ถอยคําทุกคําท่ีพูดออกไปเพ่ือชักชวนคน
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ทั้งหลายใหพักพิงอยูกับสิ่งจอมปลอม ไดหวานเมล็ดกระจัดกระจายไป 
และบัดนี้ดูเถิดการเก็บเก่ียวมาถึงแลว พระผูเปนเจาตรัสวา “วิบัติจงมีแก
ผูเลี้ยงแกะ ผูทําลายและกระจัดกระจายแกะของลานหญาของเรา ดูเถิด
เราจะเอาใจใสเจาเพราะการกระทําท่ีชั่วของเจา” “เพราะเจาไดกระทําให
คนชอบธรรมทอใจดวยการมุสา ทั้งท่ีเราไมไดทําใหเขาเศราใจเลย และ
เจาไดหนุนใจคนอธรรม เพื่อมิใหเขาหันกลับจากทางอธรรมของเขาจะได
รักษาชีวิตของเขาไว” (เยเรมีย 23:1, 2; เอเสเคียล 13:1, 2)
 บรรดาผูรับใช ศาสนาจารย และฝูงชนเห็นวาพวกเขาไดกบฏ
ตอพระองค ผูใหกําเนิดพระบัญญัติอันชอบธรรม การละทิ้งกฎเกณฑ
เหลานี้ ทําใหความชั่วรายหลายพันอยางเกิดข้ึนมา จนกระท่ังแผนดินโลก
ตองจมลงในความเสื่อมทราม ไมมีภาษาใดสามารถบรรยายถึงความรูสึก
ที่ผูรับที่ไมซื่อสัตยไดรับคือ ชีวิตนิรันดรที่เขาจะตองสูญเสียตลอดไป
 ฝูงชนตางตอวากันและกัน ที่ชักชวนกันไปสูความพินาศ ทุกคน
รวมตัวกันประณามบรรดาศาสนาจารยที่ไมซื่อสัตยอยางรุนแรงที่สุด 
เพราะเคยเทศนา แต “สิ่งที่ราบรื่น” (อิสยาห 30:13) เขาไดชักจูงใหผูฟง
เห็นวาพระบัญญัติของพระเจาเปนโมฆะไปแลว และกดข่ีขมเหงบรรดา
ผูที่รักษาพระบัญญัติใหบริสุทธิ์ ฝูงชนรองวา “เราตองสูญเสียจิตวิญญาณ 
ทานนี่แหละเปนตนเหตุ” มือทั้งหลายที่ครั้งหนึ่งไดเคยสวมมงกุฎดอกไม
อันสวยงามใหพวกเขาจะตองถูกยกข้ึนเพ่ือทําลายพวกเขาเอง ทุกหน
ทุกแหงมีการตอสูและการนองเลือด
 พระบุตรของพระเจาและบรรดาผูสื่อขาวแหงสวรรคไดตอสูกับ
อํานาจแหงความช่ัวรายเพ่ือตักเตือนส่ังสอน ชวยปลดเปล้ืองความทุกข
และชวยเหลือบุตรท้ังหลายของมนุษย บัดนี้ทุกคนไดตัดสินใจแลว บรรดา
คนชั่วรายไดเขารวมพวกกับซาตานเพื่อทําสงครามตอสูกับพระเจา 
ปฏิปกษไมไดมีแตเพียงซาตานตนเดียวเทานั้น แตมีมนุษยรวมอยูดวย 
“พระเจาทรงมีคดีกับบรรดาประชาชาติ” (เยเรมีย 25:31)
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ทูตมรณะ

 บัดน้ีทูตมรณะไดออกไปทํางานของทาน ในนิมิตของเอเสเคียล
มีกลุมชายฉกรรจถืออาวุธสําหรับฆาฟน พระเจาไดตรัสสั่งเขาวา “จงฆา
ใหตายทั้งคนแก คนหนุมๆ สาวๆ ทั้งเด็กๆ และผูหญิง แตอยาแตะตอง
ผูที่มีเคร่ืองหมายและจงเริ่มตนท่ีสถานนมัสการของเรา ดังนั้นเขาจึง
ตั้งตนกับพวกคนแกผูซึ่งอยูหนาพระนิเวศนนั้น” “คือคนท้ังหลายท่ีแสดง
ตนวาเปนผูคุมครองฝายจิตวิญญาณของประชาชน (เอเสเคียล 9:6)
 คนยามเทียมเท็จเปนพวกแรกท่ีถูกฆา “เพราะดูเถิดพระเจากําลัง
เสด็จออกมาจากสถานท่ีของพระองค เพ่ือลงโทษชาวแผนดินโลกเพราะ
ความผิดบาปของเขาท้ังหลายและแผนดินโลกจะเปดเผยโลหิตซึ่งหลั่ง
บนมัน และจะไมปดบังผูถูกฆาของมันไวอีก” (อิสยาห 26:21) “การ
สับสนอลหมานอยางใหญโตจากพระเจา จะตกลงเหนือเขาท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกุมมือเพื่อนของตน และเขาจะยกมือขึ้นตอสู
กันและกัน (เศคาริยาห 14:12,13)
 บรรดาคนชัว่รายทีอ่าศยัอยูในแผนดนิโลก  พวกปโุรหติ  ผูปกครอง
และประชาชนทั่วไปตอสูอยางบาคลั่งอันเนื่องมาจากความโหดรายของ
พวกเขาเอง และโดยพระพิโรธที่ไมระคนสิ่งใดของพระเจา “และบรรดา
ผูที่พระเจาทรงประหารในวันนั้นจะมีจากปลายโลกขางนี้ถึงปลายโลก
ขางนั้น” (เยเรมีย 25:33)
 เมื่อพระคริสตเสด็จมา บรรดาคนชั่วรายจะถูกทําลายใหหมดไป
โดยพระสิรอินัเจิดจาของพระองค พระคริสตทรงพาประชากรของพระองค
ไปยงันครของพระเจา  โลกน้ีจะรกรางวางเปลาปราศจากผูคนอาศยั  “ดเูถดิ 
พระเจาจะทรงทิ้งโลกใหราง และทรงกระทําใหรางเปลาและพระองคจะ
ทรงปดพื้นโลก และกระจายผูอาศัยของมัน โลกจะถูกทิ้งรางอยางสิ้นเชิง
และถูกปลนหมดสิ้น เพราะพระเจาไดตรัสพระวจนะนี้แลว โลกนี้มีราคี 
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เพราะผูอาศัยในน้ัน เพราะเขาทั้งหลายละเมิดตอบทบัญญัติ ไดฝาฝน
กฎเกณฑ ไดหกัพนัธสญัญานรินัดรนัน้เพราะฉะนัน้คาํสาปกก็ลนืโลก และ
ผูที่อาศัยในนั้นก็มีกรรมชั่ว เพราะฉะนั้นผูอาศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญ 
มีคนเหลือนอย” (อิสยาห 24:1, 3, 4, 5) ทั่วแผนดินโลกมีลักษณะคลาย
ปากันดาร เมืองใหญทั้งหลายถูกทําลายดวยแผนดินไหว ตนไมถูกโคน
ลงแบบขุดรากถอนโคน กอนหินแตกแยกออกเกล่ือนกลาดไปท่ัวพื้นดิน 
แผนดินมีโพรงกวางใหญปรากฏอยูภูเขาถูกยกข้ึนจากฐานของมัน

ซาตานถูกขับไล

 บัดนี้เหตุการณไดเกิดขึ้นตามที่บอกลวงหนาไวแลว ในพิธีสําคัญ
สุดทายของวันลบบาป เมื่อบาปของชาวอิสราเอลถูกนําออกไปจากสถาน
บริสุทธ์ิ โดยการชําระของเลือดซ่ึงเปนเคร่ืองบูชา มีการนําแพะรับบาปท่ี
ยังมีชีวิตมาถวายเฉพาะพระพักตรของพระเจา ปุโรหิตใหญสารภาพ 
“บรรดาบาปของคนอิสราเอล และการทรยศท้ังหมดและบาปท้ังสิ้นให
ตกลงบนหัวแพะนั้น” (เลวีนิติ 16:21) โดยวิธีเดียวกันนี้เมื่อการลบบาปใน
สถานบริสุทธิ์บนสวรรคเสร็จสิ้นลง ความผิดบาปแหงประชากรของ
พระเจาจะถูกนํามาวางลงบนซาตาน เฉพาะพระพัตกรของพระเจา ตอ
หนาเหลาทูตสวรรค และตอหนาบรรดาคนที่ไถใหรอดแลว พระเจาจะ
ทรงประกาศวา ความบาปท้ังหลายของประชากรพระองคจะถูกวางบน
ซาตาน ประกาศวา มันคือผูมีความผิดของความชั่วรายท้ังหมดมันคือ
ตนเหตุชักชวนใหคนเหลานั้นกระทําผิด แพะรับบาปถูกปลอยไปใน
ดินแดนท่ีไมมีผูคนอาศัยฉันใด ซาตานจะถูกขับไลไปยังแผนดินโลกท่ี
รกรางวางเปลาและกันดารที่ไมมีผูคนอาศัยฉันนั้น
 หลังจากที่ไดกลาวเหตุการณเก่ียวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระคริสตแลว ผูเขียนหนังสือวิวรณไดกลาวตอไปวา “ขาพเจาเห็นทูต
สวรรคองคหนึ่งลงมาจากสวรรค ทานถือลูกกุญแจของบาดาลน้ันและถือ
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โซใหญ ทานไดจับพญานาคซึ่งเปนงูดึกดําบรรพ ผูซึ่งเปนพญามารและ
ซาตานและมัดมันไวพันป แลวท้ิงมันลงไปในบาดาลน้ัน แลวไดลั่นกุญแจ
ประทับตราเพ่ือไมใหมนัลอลวงบรรดาประชาชนไดอกีตอไป  จนครบกําหนด
พันปแลวจึงจะตองปลอยมันออกไป” (วิวรณ 20:1-3) “บาดาล” หมายถึง
แผนดินโลกที่วุนวายและมืดมิด ผูเผยพระวจนะเยเรมียรอคอยวันสําคัญ
ของพระเจา ประกาศวา “ขาพเจามองดูพื้นท่ีโลกและนี่แนะเปนท่ีรางและ
วางเปลา และมองดูฟาสวรรคในนั้นก็ไมมีความสวาง ขาพเจามองดูภูเขา 
นี่แน มันกําลังสั่นอยู เนินเขาก็แกวงไปแกวงมา ขาพเจามองดู และนี่แนะ
ไมมีมนุษยเลย นกท้ังปวงแหงทองฟาไดหนีไปแลว ขาพเจามองดู และ
นี่แนะ เรือกสวนไรนาก็เปนถิ่นทุรกันดารและหัวเมืองท้ังสิ้นก็สลักหักพัง
ไปตอพระพักตรพระเจา” (เยเรมีย 4:23-26)
 สถานท่ีแหงนีจ้ะเปนท่ีอยูของซาตานกับเหลาทตูสวรรคชัว่รายของ
มันเปนเวลา 1,000 ป ซาตานตองถูกกักขังอยูในแผนดินโลกและจะไม
สามารถเขาไปในโลกอ่ืนเพื่อลอลวงและรบกวนคนท้ังหลายท่ีไมเคยหลง
กระทําผิด ในสภาพเชนนี้หมายถึงมันถูก “มัดไว” ไมมีมนุษยแมแต
คนเดียวเหลืออยูใหมันจะใชอํานาจลอลวงได มันถูกตัดขาดออกจากการ
ลอลวงและความพินาศที่เคยชอบทํามาตลอด
 อิสยาหเฝารอคอยเวลาที่ซาตานถูกลมลางและกลาววา “โอ ดาว
ประจํากลางวันเอย พอโอรสแหงพระอรุณ เจารวงลงมาจากฟาสวรรค
แลวซิ เจาถูกตัดลงมายังพื้นดินอยางไรหนอ เจาผูกระทําใหบรรดา
ประชาชาติตกต่ํานะ เจารําพึงในใจของเจาวา ‘ขาจะขึ้นไปยังฟาสวรรค
เหนือดวงดาวท้ังหลายของพระเจา ขาจะต้ังพระท่ีนั่งของขา ณ ที่สูงนั้น 
เจาจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ขาจะขึ้นไปเหนือความสูง
ของเมฆ ขาจะกระทําตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด’ แตเจาถูกนําลงมาสู
แดนคนตาย ยังท่ีลึกของปากแดนบรรดาผูที่เห็นเจาจะเพงดูเจาและจะ
พจิารณาเจาวา  ‘ชายคนน้ีหรอืทีท่าํใหโลกส่ันสะเทือน  ผูเขยาราชอาณาจักร
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ทั้งหลาย ผูที่ไดกระทําใหโลกเปนเหมือนถ่ินทุรกันดาร และควํ่าหัวเมือง
ของโลกเสีย ผูไมยอมใหเชลยกลับบานของเขา’” (อิสยาห 14:12-17)
 ตลอดเวลา 6,000 ป ที่ซาตานไดจองจํากักขังประชากรของ
พระเจาไว แตพระคริสตไดทําลายเครื่องจองจําของมัน ทรงปลอยเชลย
ที่ถูกคุมขังเปนอิสระ เมื่ออยูตามลําพังกับเหลาทูตสวรรคชั่วของมัน 
ทําใหมันระลึกถึงผลกระทบของความบาป “พระราชาท้ังส้ินของบรรดา
ประชาชาตินอนอยูอยางมีเกียรติ ตางก็อยูในอุโมงคของตน แตเจาถูก
เหว่ียงออกไปหางจากหลุมศพของเจาที่นาเกลียด สวมเส้ือของผูที่ถูกฆา 
คือที่ถูกแทงดวยดาบซึ่งลงไปยังศิลาของหลุมศพที่ถูกเหยียบย่ํา เจา
ไมไดรับการฝงศพรวมกับเขา เพราะเจาทําลายแผนดินของเจา เจาได
สังหารประชาชนของเจา ขออยาใหใครเอยถึงชื่อของเชื้อวงศแหงผู
กระทําความชั่วอีกเลย” (อิสยาห 14:18-20)
 ตลอดเวลา 1,000 ป ซาตานจะเห็นผลลัพธของมันท่ีไดกบฏตอ
พระบัญญัติของพระเจา ความทุกขยากอันแสนสาหัสที่มันไดรับ บัดนี้
มันไดถูกทอดทิ้งใหคิดถึงสิ่งท่ีไดกระทํามาตั้งแตคิดกอการกบฏ และ
มองไปขางหนาดวยความตกใจกลัวเมื่อรูวามันจะตองถูกลงโทษ
 ระหวางเวลา 1,000 ป การเปนข้ึนมาจากความตายครั้งแรกกับ
การคืนชีพคร้ังท่ีสอง พระเจาจะมีการพิจารณาพิพากษาคนช่ัว เปาโล
ไดชี้ใหเห็นวาการพิพากษาคร้ังนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
การเสด็จกลับมาคร้ังที่สอง (1 โครินธ 4:5) เมื่อบรรดาผูชอบธรรมจะ
ครอบครองเปนกษัตริยและปุโรหิต อัครสาวกยอหนกลาววา “ขาพเจา
ก็ไดเห็นบัลลังกหลายบัลลังกและผูที่นั่งบนบัลลังกนั้นเปนผูพิพากษา 
เขาจะเปนปุโรหิตของพระเจาและองคพระคริสต และจะครอบครอง
รวมกับพระองคตลอดเวลาพันป” (วิวรณ 20:4, 6) ในเวลานี้ “ธรรมิกชน
จะพิพากษาโลก” (1 โครินธ 6:2) คนเหลานี้จะรวมกับพระคริสต
พิพากษาคนชั่ว ตัดสินทุกคนตามการกระทําเมื่อยังมีชีวิตอยู แลวสวน
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ของคนชั่วที่จะตองถูกลงโทษตามการกระทําของเขา ตามที่มีเขียนไว
ตรงกับชื่อของเขาในสมุดทะเบียนแหงความตาย 
 พระคริสตและประชากรของพระองคเปนผูพิพากษาซาตาน และ
เหลาทูตสวรรคที่ชั่วของมัน เปาโลกลาววา “ทานท้ังหลายไมรูหรือวา 
เราท้ังหลายจะตองพิพากษาพวกทูตสวรรค” (1 โครินธ 6:3) ยูดา
กลาววา “เหลาทูตสวรรคที่ไมพอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให แตไดละ
ทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนน้ัน พระองคก็ไดทรงจองจําไวดวย
พันธนาการอันไมรูจักสลาย ขังไวในที่มืดจนกวาจะถึงเวลาพิพากษาใน
วันสําคัญยิ่งนั้น” (ยูดา บทที่ 6)
 เม่ือสิ้นสุด 1,000 ป จะมีการคืนชีพครั้งท่ีสอง บรรดาคนชั่วราย
จะเปนข้ึนจากตายและปรากฏตัวตอพระพักตรพระเจาเพ่ือรับการ
ลงโทษ “ตามคําพิพากษาที่บันทึกไวแลว” (สดุดี 149:9) ดังนั้นยอหน
ผูเขียนพระธรรมวิวรณจึงกลาววา “นอกจากคนเหลาน้ี คนอื่นๆ ที่ตาย
แลวไมไดกลับมีชีวิตอีกจนกวาจะครบกําหนดพันป นี่แหละคือการฟน
จากความตายครั้งแรก” (วิวรณ 20:50) อิสยาหไดกลาวถึงบรรดา
คนชั่ววา “เขาท้ังหลายจะถูกรวบรวมไวดวยกันดั่งนักโทษในคุกมืด เขา
ทั้งหลายจะถูกกักขังไวในคุกและตอมาหลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษ” 
(อิสยาห 24:12)


