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 เราทุกคนอยากรูวาบุคคลท่ีรักที่ตายแลวไปอยูที่ไหน เนื้อหาของบทน้ี
จะชวยใหทราบเบ้ืองหลังความจริง เปดเผยใหเห็นวาดีที่ตายแลวไปสวรรค 
หรือคนชั่วตกนรก หรือเวียนวายตายเกิดในภพชาติอื่นจริงหรือไม 
 มีคําสอนท่ีสรางความหวาดวิตกแกคนจํานวนมากท่ีสอนวาคนตาย
ถูกทรมานในแดนชําระ บางก็อยูในนรก บางคนไดขึ้นสวรรค ในบรรดา
คําถามเหลานี้ พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่ใหคําตอบไดดีที่สุด
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บทที่ 4
มีอะไรอยูเบื้องหลังความตาย

 ซาตานผูยุยงใหเกิดกบฏในสวรรค ตองการชักจูงใหผูอาศัย
อยูในโลกเขารวมกับพวกมันทําสงครามตอสูพระเจา อาดัม

และเอวาเคยมคีวามสขุในการเชือ่ฟงพระบญัญตัขิองพระเจาอยางสมบรูณ
พรอม เปนพยานอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นขออางของซาตานที่ไดกลาว
ในสวรรควา พระบัญญัติของพระเจาเปนภาระหนัก ซาตานวางแผนเพ่ือ
ทําใหเขาหลงผิด มันก็จะสามารถเปนเจาของโลกน้ี และต้ังอาณาจักร
ของมันขึ้นที่นี่ เพื่อการตอสูกับพระเจาผูสูงสุด
 อาดัมและเอวาไดรับคําตักเตือนใหระมัดระวังศัตรูอันตรายผูนี้
แตมารแอบดําเนินการของมันดวยวิธีสรางความเคลือบแคลง และปดบัง
อําพรางความมุงหมายของมัน อาศัยแฝงรางอยูในงู จากน้ันสัตวที่มี
รปูรางอันงดงามไปปรากฏตัวและพดูกับเอวาวา  “จรงิหรอืทีพ่ระเจาตรสัหาม
วาอยากินผลไมใดๆ ในสวนนี้” เอวามีใจกลาพูดโตตอบกับซาตานและ
ตกเปนเหย่ือเลหอุบายของมัน” หญิงนั้นจึงตอบงูวา ผลไมของตนไม
ตางๆ ในสวนนี้เรากินได เวนแตผลของตนไมที่อยูกลางสวนนั้น พระเจา
ตรัสหามวา “อยากินหรือแตะตองเลย มิฉะนั้นจะตาย” งูจึงตอบหญิงนั้น
วา “เจาจะไมตายจริงดอกเพราะพระเจาทรงทราบอยูวา เจากินผลไมนั้น
เขาไปวันใด ตาของเจาจะสวางขึ้นในวันนั้น แลวเจาจะเปนเหมือนพระเจา 
คือสํานึกในความดีและความชั่ว” (ปฐมกาล 3:1-5)
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 เอวายอมเชื่อฟงและดวยการจูงใจชักชวนของเธอ อาศัยไดถูก
ชักจูงใหทําบาป ทั้งสองคนยอมเชื่อฟงถอยคําของงู ไมไววางใจใน
พระผูสรางและคิดวาพระองคทรงจํากัดเสรีภาพของตน
 ภายหลังทําผิดแลว อาดัมเขาใจคําพูดของงูที่กลาววา “เจากิน
ผลไมนั้นวันใด เจาจะไมตายจริงดอก” มีความหมายวาอยางไร เขาอยาก
มีชีวิตในที่สูงขึ้นอีกหรือ อาดัมไมเห็นวาตรงกับพระดํารัสของพระเจาท่ี
ทรงตรัสวาเพ่ือเปนการลงโทษท่ีเขาไดทําบาปตรงไหน มนุษยจะตอง
กลับไปเปนดิน “เจาเปนผงคลีดินและจะตองกลับเปนผงคลีดินดังเดิม”
(ปฐมกาล 3:19) ถอยคําของซาตานที่กลาววา “ตาของเจาจะสวางขึ้นใน
วันนั้น” เปนความจริงโดยนัยนี้เทานั้น คือเมื่อตาของเขาสวางขึ้นมอง
เห็นความโงเขลาของตัวเอง รูจักความช่ัวรายและไดลิ้มรสการลวงละเมิด
อันขมขื่น
 ตนไมแหงชีวิตมีอํานาจทําใหชีวิตยืนยาวตลอดไป หากอาดัม
ยอมเชื่อฟงพระเจา เขามีอิสระเขาถึงตนไมนี้และมีชีวิตยั่งยืนตลอดกาล 
แตเมื่อทําบาปเขาจึงถูกตัดขาดจากการมีสวนในตนไมแหงชีวิต กลับตอง
ตกอยูใตอํานาจความตาย ชีวิตที่เปนนิรันดรไดถูกทําลายโดยการลวง
ละเมิด หากมิใชเพราะการสิ้นพระชนมของพระบุตรพระเจา คงไมมีความ
หวังใดสําหรับเผาพันธุของมนุษยผูหลงผิดอีกแลว พระองคทรงนําเอา
ชีวิตนิรันดรมามอบให เพื่อเขาจะสามารถเอื้อมไปถึงได ขณะที่ “ความ
ตายไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทําบาป” พระคริสต
ไดทรงกระทําใหชีวิตและสภาพอมตะกระจางแจงโดยขาวประเสริฐ 
มนุษยสามารถรับเอาชีิวิตที่ไมตายนี้ โดยทางพระคริสตองคเดียวเทานั้น 
พระเยซูตรัสวา “ผูที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตชั่วนิรันดร ผูที่ไมเชื่อฟง
พระบุตรก็จะไมเห็นชีวิต” (โรม 5:12; 2 ทิโมธี 1:10; ยอหน 3:36)
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จอมหลอกลวง

 เขาผูสัญญาวาจะใหชีวิตแกคนที่ไมเชื่อฟงคือจอมหลอกลวง และ
การประกาศถอยคําของงูในสวนเอเดนท่ีกลาววา “เจาจะไมตายจริงดอก”
เปนการคําส่ังสอนบทแรกเก่ียวกับวิญญาณท่ีไมตายซาตานเปนผู
รับผิดชอบคําประกาศนี้ ตามสิทธิอํานาจของมัน และไดสะทอนออกมา
จากธรรมาสนทั้งหลาย และมนุษยสวนมากพรอมที่จะยอมรับเหมือน
บรรพบุรุษคูแรกของเรา ประโยคที่พระเจาตรัสวา ชีวิตที่กระทําบาปจะ
ตองตาย” (เอเสเคียล 18:20) ไดถูกเปลี่ยนใหมีความหมายวาจิตวิญญาณ
ที่ทําบาปจะไมตายแตมีชีวิตนิรันดร หากภายหลังที่มนุษยไดลมลงใน
บาป จากนั้นเขาถึงตนไมแหงชีวิตไดอยางอิสระ ความบาปจะอยูตลอด
ไปช่ัวกัลปาวสาน แตไมมีครอบครัวของอาดัมสักคนเดียวท่ีไดรับอนุญาต
ใหรับประทานผลไมที่ใหชีวิตนั้น เพราะฉะนั้นจึงไมมีคนบาปที่ไมตาย
 ภายหลังการหลงผิดทําบาป ซาตานไดสั่งใหพรรคพวกของมัน
พรํ่าสอนมนุษยใหเชื่อธรรมชาติที่ไมรูจักตายของเขา เมื่อชักชวนให
ผูคนยอมรับความผิดนี้แลว พวกมันก็จะนําคนเหลานี้ใหลงความเห็นวา 
คนบาปจะทุกขยากตลอดนิรันดร ขณะนี้ซาตานเจาแหงความมืดได
แสดงใหคนท้ังหลายเห็นวา พระเจาเปนผูแกแคนที่โหดราย และประกาศ
วา พระองคจะขับไสทุกคนที่ไมประพฤติตนเปนที่พอพระทัยใหตกนรก 
และเมื่อคนเหลานั้นกําลังถูกทรมานอยูในเปลวไฟที่ลุกอยูชั่วนิรันดรนั้น 
พระผูสรางของเขาทอดพระเนตรลงมาดวยความพอพระทัย ดวยเหตุนี้
เจาซาตานรายจึงแอบอางเอาความดีของพระเจาผูทรงคุณมาเปนของ
มันซาตานคือความโหดราย พระเจาทรงเปนความรัก ซาตานคือศัตรูที่
ลอลวงมนุษยใหทําผิดบาปและถาทําไดมันจะทําลายเขาเสีย เปนความ
ขัดแยงกันอยางยิ่งที่ผูประทานความรัก ความเมตตา และความยุติธรรม 
จะเปนผูประทานหลักความเชื่อเรื่องคนชั่วท่ีตายแลวถูกทรมานอยูในนรก
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ตลอดไป คนบาปท้ังหลายที่มีชีวิตอยูในโลกน้ีเพียงเวลาสั้น จะตอง
ทนทุกขทรมานนานแสนนานตราบเทาท่ีพระเจาทรงเปนอยูไดหรือ
 เราหาคําสอนนี้อยูตรงไหนของพระวจนะพระเจา สามัญชนทั่วไป
ที่ไดยินเรื่องนี้จะเปลี่ยนนิสัยอันชั่วรายของไดหรือ หามิได นี่ไมใชคําสอน
ในหนังสือของพระเจา “เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมพอใจในความตาย
ของคนอธรรม แตพอใจในการท่ีคนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิต
อยู  จงหนักลบั  จงหนักลบัจากทางช่ัวของเจา...ยอมตายทําไม”  (เอเสเคียล
33:11)
 พระเจาทรงชื่นชมที่ไดเห็นการทรมานอันไมมีสิ้นสุดอยางนั้นหรือ
พระองคทรงพอพระทัยในเสยีงรองครวญครางของสิง่ท่ีพระองคทรงสรางมา
ในไฟที่รอนแรงอยางนั้นหรือ เสียงรองที่นารังเกียจเหลานี้เปนเสียงดนตรี
ในพระกรรณของพระองคผูมีความรักนิรันดรหรือ นี่ชางเปนการกลาว
หมิ่นประมาทพระเจาอยางรายกาจที่สุด พระสิริของพระเจามิไดรุงเรือง
ขึ้นมาโดยความผิดบาปท่ีไมหยุดหยอนของทุกยุคสมัยแมแตนอย

ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการทรมานช่ัวนิรันดร

 มารรายไดนําเอามิจฉาลัทธิเกี่ยวกับการทรมานนิรันดรเขามา
ศาสนาของพระคัมภีรนั้นเต็มไปดวยความรักและความดีงาม ไดถูกทําให
มืดมัวดวยความเชื่อที่ผิดและหอหุมดวยความนากลัว ซาตานไดวาดภาพ
พระอุปนิสัยที่แทจริงของพระเจาดวยสีแหงความเท็จ พระผูสรางผูกอปร
ดวยพระเมตตากรุณาของเรา กลายเปนผูที่นากลัว นาเกลียดชัง ความ
คิดเห็นท่ีนากลัวเก่ียวกับพระเจาซึ่งไดแพรหลายไปท่ัวโลกจากการสอน
บนธรรมาสน ไดทําใหประชาชนนับเปนลานๆ คน มีความสงสัยและ
ละทิ้งศาสนา
 การทรมานตลอดชัว่นรินัดรเปนหลกัความเชือ่เทยีมเทจ็ เปนเหลา
องุนแหงความกําหนัดของเธอในการลวงประเวณี (วิวรณ 14:8, 17:2) 
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ที่บาบิโลนบังคับใหชนทุกชาติดื่ม ผูรับใชของพระคริสตทั้งหลายตางยอม
รับคําสอนเทียมเท็จนี้มาจากโรม เชนเดียวกับที่รับวันสะบาโตเทียมเท็จ
หากเราละท้ิงพระวจนะของพระเจา และยอมรับหลักความเช่ือเทียมเท็จ
เพราะบรรพบุรุษของเราสอนอยางนั้น เราจะถูกปรับโทษเชนเดียวกับ
ท่ีประกาศแกบาบิโลน เรากําลังด่ืมเหลาองุนแหงความกําหนัดของเธอ
 คนจําพวกหน่ึงมีจํานวนมากถูกผลักไสใหไปอยูฝายความเช่ือ
ตรงกันขาม เห็นวาพระคัมภีรไดกลาวถึงพระเจา เปนผูกอปรดวยความ
รักและเมตตากรุณา และไมเชื่อวาพระองคทรงยอมใหสิ่งท่ีทรงสราง
มาตองทรมานในไฟนรกที่ไหมอยูตลอดกาล เชื่อวาจิตวิญญาณมี
ธรรมชาติไมตาย จึงสรุปวามนุษยทุกคนจะรอดพนบาปและความตาย
หมด ดวยเหตุนี้คนบาปสามารถจะดําเนินชีวิตในความสนุกสบายดวย
ความเห็นแกตัว ไมตองสนใจตอสิ่งที่พระองคทรงเรียกรองใหปฏิบัติ แต
ยังเปนที่โปรดปรานของพระองค หลักความเช่ือดังกลาวถือเอาประโยชน
จากความเมตตากรุณาของพระเจา แตไมสนใจในความยุติธรรมของ
พระองค ทําใหคนชั่วมีใจกําเริบเสิบสานทําบาปยิ่งขึ้น

ความรอดสากลไมมีในพระคัมภีร

 บรรดาผูเชื่อในความรอดพนบาปไดเปล่ียนแปลงขอความใน
พระคัมภีร ผูที่อางตนวาเปนนักเทศนของพระคริสต ไดย้ําความเท็จที่งู
กลาวไวในสวนเอเดนที่วา “เจาจะไมตายจริงดอก” วันใดเจากินผลไม 
ตาของเจาจะสวางข้ึนในวันนั้น “แลวเจาจะเปนเหมือนพระเจา” ซาตาน
บอกวาคนผิดบาปช่ัวชาเชน ฆาตกร ขโมย และคนลวงประเวณี จะได
รับความสุขตลอดนิรันดรหลังจากท่ีตายแลว ทําใหจิตใจของคนท่ีไฝต่ํา
ชื่นชอบ
 หากคนตายทุกคนขึ้นสวรรคทันทีเมื่อเขาตายแลวเปนเรื่องจริง
เราก็คงอยากตายมากกวามีชีวิตอยู ความเชื่อนี้ทําใหหลายคนเม่ือมี
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ความลําบากและความผิดหวังทําลายชีวิตตนเอง เขารูสึกวาการทําลาย
สายใยแหงชีวิตแลวลอยขึ้นไปสูโลกแหงความผาสุกที่ดํารงอยูนิรันดร
เปนการงายกวา
 พระเจาไดแสดงหลักฐานพระวจนะของพระองคใหเราเห็นอยาง
ชัดเจนแนนอนวา จะทรงรับโทษบรรดาคนท่ีลวงละเมิดพระบัญญัติของ
พระองค หรือพระองคทรงเมตตากรุณามากจนไมยอมลงโทษคนบาป
อยางยุติธรรม จงมองไปยังกางเขนแหงคาลวารี ความตายของพระบุตร
พระเจาเปนพยานใหเห็นวา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 
6:23) การลวงละเมิดพระบัญญัติของพระเจาจะตองไดรับการลงโทษ
อยางยุติธรรม พระคริสตผูไรบาปตองเปนคนผิดบาปเพ่ือมนุษย พระองค
ทรงยอมรับความผิดบาป เนื่องจากการลวงละเมิดและการที่พระบิดาทรง
ซอนพระพักตรจากพระองค จนทําใหพระทัยของพระองคแตกสลายและ
ชีวิตของพระองคถูกทําลาย ทั้งหมดน้ีก็เพื่อไถมนุษยทั้งหลาย และ
จิตวิญญาณใดที่ไมยอมมีสวนรวมในการลบบาปที่ทรงจัดเตรียมไว
ดวยราคาสูงเชนนี้ จะตองรับโทษแหงความผิดและการลวงละเมิดตนเอง
ทั้งหมด

กําหนดเงื่อนไขที่แนนอน

 “ผูใดกระหายเราจะใหผูนั้นด่ืมจากบอน้ําพุแหงชีวิต โดยไมตอง
เสียอะไรเลย” พระสัญญานี้มีไวสําหรับบรรดาผูที่กระหาย “ผูใดมีชัยชนะ
ผูนั้นจะไดรับสิ่งเหลานี้เปนมรดก และเราจะเปนพระเจาของเขา และเขา
จะเปนบุตรของเรา” (วิวรณ 21:6, 9) เงื่อนไขตางๆ ไดกําหนดไว การท่ี
จะไดรับทุกสิ่งนี้ เราจะตองเอาชนะความบาปกอน
 “แตวาจะไมเปนสวัสดิมงคลแกคนอธรรม” (ปญญาจารย 8:13) 
คนผิดบาป “ไดส่ําสมโทษแกตัวเอง ในวันที่พระเจาจะทรงลงพระอาชญา
ซึง่พระองคทรงสาํแดงการพพิากษาลงโทษทีเ่ทีย่งธรรมใหประจกัษ  เพราะ
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พระองคจะทรงประทานแกทุกคนตามควรแกการกระทําของเขา ความ
เวทนาจะเกิดแกทุกคนท่ีประพฤติชั่ว” (โรม 2:5, 6, 9)
 “ทานจงรูแนวา คนลวงประเวณี คนทุศีล คนกามละโมบ (ที่เปน
การไหวรูปเคารพจะมีสวนในแผนดินของพระคริสตและพระเจาเปน
มรดกก็หามิได) คนท้ังหลายท่ีชําระเส้ือผาของตนก็เปนสุข เพื่อวาเขาจะ
ไดมีสิทธ์ิในตนไมแหงชีวิต เพื่อเขาจะไดเขาไปในนครนั้นโดยทางประตู  
ภายนอกน้ันมีสุนัข คนใชเวทมนตร คนลวงประเวณี คนฆามนุษย คน
ไหวรูปเคารพ ทุกคนท่ีรักการมุสาและประพฤติตาม” (เอเฟซัส 5:5; 
วิวรณ 22:14, 15)
 พระเจาทรงประกาศใหมนุษยทราบวิธีการที่พระองคทรงจัดการ
ความบาป “คนอธรรมพระองคจะทรงทําลาย” “แตผูที่ละเมิดจะถูก
ทําลายเสียดวยกัน และอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสีย” 
(สดุดี 145:20, 37:38) สิทธิอํานาจแหงการปกครองของพระเจาจะ
ทําลายการกบฏ การลงโทษอยางยุติธรรมจะเปนไปตามพระลักษณะ
ของพระเจาผูทรงกอปรดวยพระคุณและความเมตตากรุณาอันบริบูรณ
 พระเจาไมบังคับจิตใจ พระองคไมพอพระทัยการเชื่อฟงอยางทาส 
พระองคปรารถนาใหสรรพส่ิงท่ีทรงสรางดวยพระหัตถ รักพระองคเพราะ
ทรงมีเกียรติสมควรไดรับความรักนั้น ทรงปรารถนาใหเขาเช่ือฟงพระองค
เพราะเขามีความรูเขาใจถึงพระปญญา ความยุติธรรม และพระเมตตาคุณ
ของพระองค
 หลักการแหงการปกครองของพระเจาสอดคลองกับคําสอนของ
พระผูชวยใหรอด ที่กลาววา “จงรักศัตรูของทาน” (มัทธิว 5:44) พระเจา
ทรงลงโทษคนช่ัวเพ่ือประโยชนของคนทั้งโลก แมแตบรรดาคนที่
พระองคทรงพิพากษา หากเปนไปไดพระองคทรงตองการใหประโยชน
ใหเขามีความสุข ทรงหอหุมเขาไวดวยความรักอันสูงคาของพระองค 
และติดตามเขาดวยพระเมตตาคุณ แตเขาดูหมิ่นความรักของพระองค 
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ทําใหพระบัญญัติของพระองคเปนโมฆะ และปฏิเสธไมยอมรับความ
เมตตาของพระองค แมวาเขาจะไดรับของประทานที่เปนประโยชนแก
ตนเอง แตกลับหลูเกียรติพระองคผูทรงประทานให พระเจาทรงมีพระทัย
อดกลั้นไวนานตอการตอสูขัดขืน เมื่อเปนอยางนี้ พระองคจะทรงจอง
จาํพวกกบฏเหลานีไ้วขางพระองค  เพือ่จะบงัคบัใหเขาทาํตามพระประสงค
ของพระองคไดอยางไร?

ไมเตรียมพรอมเพื่อเขาสวรรค

 คนท้ังหลายท่ีเลือกซาตานเปนผูนําของตน ไมพรอมเขาไปเฝา
เฉพาะพระพักตรของพระเจา ความเยอหยิ่งจองหอง การลอลวง การ
เสเพล ความโหดรายทารุณ ฝงแนนอยูในอุปนิสัยของคนเหลานี้ เขาจะ
เขาไปในสวรรคและอยูรวมกับคนที่เขาเคยเกลียดชัง ขณะท่ีอยูบน
โลกนี้ไดอยางไร ความจริงยอมไมเห็นดวยกับคนมุสา ความสุภาพ
ออนนอมยอมไมเปนท่ีพอใจของคนที่ยกยองตัวเอง ความบริสุทธ์ิจะ
เขากับความช่ัวรายไมได และความรักที่ไมแสวงหาประโยชนจะไมเปน
ที่นาสนใจของคนที่เห็นแกตัว พระเจาสามารถประทานสิ่งใดซึ่งจะเปน
ที่พอใจแกคนที่มีแตความเห็นแกตัวไดเลา
 คนท่ีจิตใจเต็มไปดวยความเกลียดชังพระเจา เกลียดชังความสัตย
จริงและความบริสุทธิ์จะอยูกับฝูงชนชาวสวรรค และรวมรองเพลง
สรรเสริญดวยกันไดอยางไร พระกรุณาคุณเปดไวแกเขานานหลายป 
แตพวกเขาไมเคยฝกฝนจิตใจรักความบริสุทธิ์ พวกเขาไมเคยเรียนรู
ภาษาสวรรค บัดนี้ก็สายเกินไปเสียแลว
 ชวีติแหงการกบฏตอสูพระเจา  ทาํใหเขาไมเหมาะท่ีจะอยูในสวรรค
ความบริสุทธ์ิและความสงบสุขของนครแหงนี้จะเปนสิ่งทรมานคนเหลานี้ 
พระสิริของพระเจาจะเปนไฟท่ีเผาผลาญ เขาจึงอยากหนีไปใหพนจาก
สถานที่บริสุทธิ์นั้น เขายินดีถูกทําลายเพื่อหลบซอนจากพระพักตรของ
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พระองคผูทรงยอมสิ้นพระชนมเพื่อไถเขา ชะตากรรมของคนชั่วรายถูก
กําหนดดวยการเลือกของเขาเอง การแยกตัวออกจากสวรรคเกิดจาก
ความสมัครใจของเขาเองและฝายของพระเจาออกจากความยุติธรรม
และพระกรุณาคุณอันอุดม กระแสน้ําท้ังหลายในวันน้ําทวมโลกจะเปน
เหมือนไฟในวันอันยิ่งใหญของพระเจา ประกาศถึงการพิพากษาของ
พระองค ใหเราทราบวาไมมีสิ่งใดรักษาคนชั่วใหหายได เมื่อชีวิตสิ้นสุดลง
ก็สายเกินไปท่ีจะเปล่ียนความคิดของเขา จากการลวงละเมิดพระบัญญัติ
มาสูการเชื่อฟง จากความเกลียดชังมาสูความรัก

คาจางของความบาป

 “เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย  แตของประทานจาก
พระเจาก็คือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” ขณะ
ที่ชีวิตเปนมรดกของผูชอบธรรม ความตายก็เปนสวนของคนชั่วราย 
“ความตายคร้ังที่สอง” เปนสิ่งตรงกันขามกับชีวิตนิรันดร
 ผลแหงการทําบาปของอาดัมทําใหความบาปแผไปถึงมนุษย
ทั้งปวง ทุกคนตองตายเหมือนกันหมด และทุกคนจะคืนชีพจากความตาย 
โดยแผนการแหงความรอด “คนทั้งปวง ทั้งคนชอบธรรมและคนที่ไม
ชอบธรรมจะเปนขึ้นมาจากความตาย” “เพราะวาคนทั้งปวงตองตาย
เกี่ยวเน่ืองกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับไดชีวิตเกี่ยวเนื่องกับ
พระคริสตฉันนั้น” แตจะมีความแตกตางระหวางคนสองจําพวกที่เปน
ขึ้นมาจากตาย “เพราะใกลจะถึงเวลาที่บรรดาผูที่อยูในอุโมงคฝงศพจะ
ไดยินพระสุรเสียงของพระองค และจะไดออกมา บรรดาผูที่ไดประพฤติดี
ก็ฟนขึ้นสูชีวิต บรรดาผูที่ไดประพฤติชั่วก็จะฟนขึ้นสูการพิพากษา”
(กิจการ 24:15; 1 โครินธ 15:22; ยอหน 5:28, 29)
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การฟนจากความตายครั้งแรก

 บรรดาผูที่ “สมควรจะลุถึงยุคหนา” จะฟนสูชีวิต “เปนสุขและ
บริสุทธ์ิ” “ความตายครั้งที่สองจะไมมีอํานาจเหนือคนเหลานั้น” (ลูกา
20:35; ววิรณ 20:6) แตบรรดาผูทีไ่มไดรบัการอภยัโทษโดยการกลบัใจใหม
และขาดความเชื่อจะตองไดรับ “คาจางของความบาป” ถูกลงโทษ “ตาม
การท่ีเขาประพฤติ” จบลงดวย “ความตายครั้งที่สอง”
 ในเม่ือพระเจาไมสามารถจะชวยคนบาปใหรอดได  เพราะเขาไมยอม
ละทิ้งบาปของตน พระองคจึงทําลายเขาเสียสมกับการกระทําผิดของเขา
และเขาไดพิสูจนตัวเองแลววา ไมมีคาอันใด ยังอีกหนอยหนึ่งคนอธรรม
จะไมมอีกี  แมจะมองทีข่องเขาใหดเีขากไ็มไดอยูทีน่ัน่” “เขาจะเปนเหมอืน
คนท่ีไมเคยเกิดมา” (สดุดี 37:10; โอบาดีห 16) เขาตกลงไปในความ
สิ้นหวังและไมไดผุดไมไดเกิดอีกตอไป
 ดวยนี้ความผิดบาปก็หมดสิ้นไป “พระองคทรงทําลายคนอธรรม
แลวทรงลบช่ือเขาออกเสียเปนนิจ ศัตรูไดอันตรธานไปในความพินาศเปน
นิตย” (สดุดี 9:5, 6) ทานยอหนไดอธิบายในพระธรรมวิวรณวาทานไดยิน
เสียงรองเพลงสรรเสริญท่ัวจักรวาล ไมมีแมแตเสียงเดียวมาทําใหเพลง
นั้นขาดความไพเราะ ไมมีจิตวิญญาณที่หลงหายแมแตดวงเดียว กลาวคํา
หมิ่นประมาทพระเจาหรือถูกทรมานที่ไมมีสิ้นสุด ไมมีคนเคราะหรายใน
นรกจะกรีดรอง รบกวนการรองเพลงของบรรดาผูที่รอดแลว เก่ียวกับ
ความผิดในเรื่องธรรมชาติของความตาย มีหลักความเช่ือของคนตายที่ยัง
มีความรูสึกอยูดวย เชนการถูกทรมานตลอดกาล ซึ่งขัดแยงกับพระคัมภีร 
ขดัแยงตอเหตุผลและความรูสกึของความเปนมนุษยของเราตามความเช่ือ
ถือที่รูจักกันดี กลาววาคนที่ไดขึ้นไปสวรรครูเรื่องความเปนไปที่เกิดข้ึนใน
แผนดินโลกทุกอยาง แตคนตายแลวจะมีความสุขไดอยางไร หากเขา
ทราบถึงความลําบากยากแคนของคนท่ียังมีชีวิตอยู และเห็นคนเหลานั้น
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ทนทุกขกับความโศกเศรา ความผิดหวัง ความลําบากยากแคนในชีวิต 
ชางขัดแยงกับความเช่ือท่ีสอนวา ทันทีที่ลมหายใจออกจากรางแลว
วิญญาณของคนที่ไมกลับใจใหมจะถูกเผาผลาญอยูในไฟนรกย่ิงนัก
 พระคัมภีรวาอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระคัมภีรกลาววา คนตาย
แลวไมมีความรูสึก “เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเปนดิน 
และในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็พินาศไป” “เพราะวาคนเปนยอม
รูวาเขาเองคงจะตาย ความรักของเขาไมนอยกวาความชังและความอิจฉา
ของเขาไดสาปสูญไปตามกันนานแลว ในบรรดาการท่ีบังเกิดข้ึนภายใต
ดวงอาทิตยเขาท้ังหลายหามีสวนรวมอีกตอไปไม” “เพราะแดนคนตาย
โมทนาพระคุณพระองคไมได คนเปน คนเปน เขาโมทนาพระคุณ
พระองคอยางที่ขาพระองคกระทําวันนี้” เพราะถาในความตายไมมีการ
ระลึกถงึพระองคแลว  ในแดนผูตายใครเลาจะโมทนาพระคุณของพระองค” 
(สดุดี 146:4; ปญญาจารย 9:5, 6; อิสยาห 38:18, 19; สดุดี 6:5)
 ในวันเทศกาลเพ็นเทคอส เปโตรประกาศวากษัตริยดาวิด “สิ้น
ชีวิตแลวฝงไว และอุโมงคฝงศพของทานยังอยูกับเราจนถึงทุกวันนี้” 
“ทานดาวิดไมไดขึ้นไปยังสวรรค” (กิจการของอัครทูต 2:29, 34) ความ
จริงเกี่ยวกับดาวิดยังอยูในหลุมฝงศพจนถึงวันฟนคืนชีพ พิสูจนใหเห็นวา
คนชอบธรรมตายไมไดไปสวรรคทันที
 เปาโลกลาววา  “ถาคนตายไมถกูทรงชุบใหเปนข้ึนมาแลว  พระองค
ก็ไมไดชุบพระคริสตใหเปนข้ึนมา เพราะวาถาการชุบใหเปนข้ึนมาไมมี 
พระคริสตก็ไมไดทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมา ความเชื่อของทานก็ไรประโยชน 
ทานก็ยังคงตกอยูในความบาปของตนและคนท้ังหลายท่ีลวงหลับใน
พระคริสตกพ็ินาศไปดวย” (1 โครินธ 15:16-18) หากตลอดเวลา 4,000 ป 
ที่ผานมา เมื่อคนชอบธรรมตายเขาไปสวรรคทันที เปาโลจะกลาวได
อยางไรวาถาไมมีการเปนขึ้นมาจากความตาย “คนท้ังหลายที่ลวงหลับ
ในพระคริสตก็พินาศไปดวย”
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 กอนอําลาเหลาสาวกของพระองค พระเยซูมิไดตรัสบอกเขาวา 
อีกไมนานเขาจะไปพบพระองค แตทรงตรัสวา “เพราะเราไปจัดเตรียม
ที่ไวสําหรับทานท้ังหลาย เม่ือเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานแลว เรา
จะกลับมาอีกรับทานไปอยูกับเรา” (ยอหน 14:2, 3) เปาโลใหรายละเอียด
มากขึ้นวา “ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํารัส
สั่ง ดวยสําเนียงเรียกของเทพบดีและดวยเสียงแตรของพระเจาและคน
ทั้งปวงท่ีตายในพระครสิตจะเปนขึ้นมากอน หลังจากน้ันเราท้ังหลาย
ซึ่งยังเปนอยูจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้นและจะไดพบ
องคพระผูเจาในฟาอากาศ อยางน้ันแหละเราจะอยูกับองคพระผูเปนเจา
เปนนิตย” และกลาวตอไปวา “เหตุฉะน้ันจงปลอบใจกันดวยถอยคํา
เหลานี้เถิด” (1 เธสะโลนิกา 4:16-18) เมื่อองคพระผูเปนเจาเสด็จมา 
อุโมงคฝงศพจะเปดออก “คนท้ังปวงในพระคริสตที่ตายแลว” จะเปน
ขึ้นมาจากความตายสูชีวิตนิรันดร
 ทุกคนจะถูกพิพากษาตาม บันทึกในหนังสือชีวิต และเขาจะได
รับบําเหน็จรางวัลตามการประพฤติของตน การพิพากษานี้จะไมเกิดข้ึน
ทันทีเมื่อเขาตาย “เพราะพระองคไดทรงกําหนดวันหนึ่งไว ในวันนั้น
พระองคจะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม” “องคพระผูเปนเจาได
เสด็จมาพรอมกับผูบริสุทธ์ิของพระองคเปนหม่ืนๆ เพื่อทรงพิพากษา
ปรับโทษคนท้ังปวง” (กิจการ 17:31; ยูดา 14, 15)
 แตถาคนตายมีความสุขอยูในสวรรค หรือทนทุกขทรมานอยูใน
ไฟนรก การพิพากษาในอนาคตก็ไมมีความจําเปนอะไร สมองของคน
ธรรมดาก็สามารถเขาใจพระวจนะของพระเจาได จิตใจที่ไมมีอคติจะ
สามารถมองเห็นถึงสติปญญาและความยุติธรรมตามทฤษฎีที่มีอยู
ขณะนี้ไดอยางไร หรือวาคนชอบธรรมจะไดรับคํายกยองวา“ดีแลวเจา
เปนทาสดีและซื่อสัตย เจาจงปรีดีรวมสุขกับนายของเจาเถิด” ในขณะที่
พวกเขาไดเขาเฝาเฉพาะพระพักตรของพระเจา ตลอดเวลาอันยาวนาน
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อยางนั้นหรือ หรือคนชั่วรายจะถูกเรียกตัวมาจากการถูกทรมานเพื่อ
รับคําจากพระองคผูพิพากษาวา “ทานท้ังหลายผูตองแชงสาปจงถอยไป
จากเรา เขาไปอยูในไฟซึ่งไหมอยูเปนนิตย” (มัทธิว 25:21, 41)
 ทฤษฎีที่สอนวาจิตวิญญาณไมตายน้ันเปนหนึ่งในหลักความ
เชื่อเท็จท่ีคริสตจักรโรมนํามาจากลัทธินอกศาสนา มารติน ลูเธอร จัด
ลําดับคําสอนนี้รวมเขากับ “นิกายอันชั่วราย เปนราชโองการอันแสน
สกปรกของสนัตะปาปาทีร่วมขึน้เปนสวนหนึง่ในคาํสอนของโรม”  พระคมัภรี
สอนวาคนตายนอนหลับอยูจนกวาจะถึงวันคืนชีพ
 ความสุขในการพักผอนเปนของคนชอบธรรมผูออนลา สําหรับ
คนเหลานี้ไมวาเวลาชาหรือเร็วเปนเพียงชั่วครูเทานั้น ขณะท่ีเขานอน
หลับอยูนั้นเสียงแตรของพระเจาจะปลุกใหตื่นขึ้นสูกายอมตะท่ีแหงรัศมี
“เพราะวาจะมีเสียงแตรและคนท่ีตายและจะเปนขึ้นมาปราศจากเนา
เปอย  แลวเราท้ังหลายจะถูกเปล่ียนแปลงใหม  เพราะวาสิง่ซึง่เนาเปอยและ
สภาพตองตายน้ีจะสวมสภาพไมตาย เมื่อนั้นตามท่ีเขียนไวในพระคัมภีร
จะสําเร็จวาความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแลว” (1 โครินธ 15:52-54)
 เมื่อถูกเรียกใหตื่นจากการหลับ เขาเริ่มคิดถึงเวลากอนตาย 
ความรูสึกสุดทายของเขาคือความเจ็บปวดทรมานของความตาย และ
ความคิดสุดทายคือเขาตกอยูภายใตอํานาจของหลุมฝงศพ (เชิงตะกอน) 
เมื่อฟนคืนชีพแลวสิ่งแรกที่เขาจะคิดถึงก็คือความชื่นชมยินดีและจะ
สงเสียงรองอยางมีชัย “โอ ความตาย ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน โอ 
ความตาย เหล็กไนของเจาอยูที่ไหน?” (1 โครินธ 15:55)


