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 ขาวสุดทายของพระเจาจะประกาศใหมนุษยทั้งโลกไดรับรู 
มนุษยทุกคนตองเลือกระหวาง การอยูฝายของพระเจาหรืออยู
ฝายศัตรูของความจริง การทดสอบครั้งสําคัญเพ่ือใหทุกคนตัด
สินใจจะเกิดขึ้น ฝายของความเท็จจะทุมเทวิธีการทุกอยางเพื่อ
เอาชนะความจริงของพระเจา ขาวสุดทายกําลังจะประกาศใหคน
ทั้งโลก การตัดสินใจอยูฝายของพระเจาตองเริ่มตั้งแตวันนี้
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บทที่ 8
ขาวสุดทายของพระเจา

 “หลังจากน้ันขาพเจาไดเห็นทูตสวรรคอีกองคหนึ่งลงมา
จากสวรรค ทานมีสิทธิอํานาจย่ิงใหญและรัศมีของทาน

ไดทําใหแผนดินโลกสวาง ทานรองประกาศดวยเสียงกึกกองวา บาบิโลน
มหานครพังทลายแลว พังทลายแลว กลายเปนที่อาศัยของพวกผี เปน
ที่อยูของวิญญาณทุกชนิดที่โสโครก เปนที่อยูของนกทุกชนิดท่ีโสโครก 
และเปนที่อยูของสัตวรายทุกชนิดที่โสโครก...และขาพเจาไดยินเสียง
อีกเสียงหนึ่งจากสวรรคกลาววา จงออกมาจากนครนั้นเถิด ชนชาติของ
เราเอยเพื่อเจาจะไมมีสวนกับบาปของนครนั้น และเพื่อเจาจะไมตองรับ
ภัยพิบัติของนครน้ัน” (วิวรณ 18:1, 2, 4)
 นับต้ังแตขาวนี้ไดประกาศครั้งแรก คําประกาศของทูตสวรรค
องคที่สองในวิวรณบทท่ี 14 (ขอ 8) จะถูกประกาศซํ้าอีก พรอมท้ังกลาว
เพิ่มเติมถึงความทุจริตของนครบาบิโลน
 ในที่นี้ไดบรรยายถึงสภาพการณที่เลวราย ทั้งแสดงถึงการปฏิเสธ
ความจริงทุกอยาง ความคิดของประชาชนจะมืดมนยิ่งขึ้น จิตใจแข็ง
กระดางมากกวาเดิม พวกเขาจะพากันเหยียบย่ําคําสอนขอหนึ่งของ
พระบัญญัติสิบประการ จนกระทั่งกดขี่ขมเหงคนที่ยึดถือความศักด์ิสิทธิ์
ของพระบัญญัติขอนั้น เขาทําใหพระคริสตหมดคุณคา เหยียบยํ่า
พระวจนะและประชากรของพระองค
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 การแสดงตนวามีศาสนากลายเปนสิ่งปดบังความชั่วชาเลวทราม 
ความเช่ือในลัทธิทรงวิญญาณเปดประตูใหหลักความเช่ือเร่ืองของผีและ
วญิญาณเขามาสูโลก  ดงันัน้อิทธิพลของมารรายจะพบเหน็ไดในครสิตจกัร
ทั้งหลาย บาบิโลนไดตวงความผิดของตนเองจนเต็มลน และความพินาศ
กําลังจะเกิดขึ้นแกนครนี้แลว
 อยางไรก็ตามพระเจายังมีประชากรของพระองคอยูในบาบิโลน 
และบรรดาผูซื่อสัตยเหลานี้จะตองถูกเรียกใหออกมาจากนครน้ี เพื่อ
พวกเขาจะไมมีสวนในบาปทั้งหลายของคริสตจักรบาบิโลนและ “จะไม
ตองรับภัยพิบัติที่จะเกิดแกนครน้ัน” ทูตที่ลงมาจากสวรรคสองรัศมี
อันรุงเรืองไปทั่วแผนดินโลก และรองประกาศถึงความผิดบาปของ
บาบิโลน มีเสียงเรียกใหออกมา “ดูกอนชนชาติของเรา จงออกมาจาก
นครน้ันเถิด” คําประกาศน้ีเทากับเปนการตักเตือนคร้ังสุดทายท่ีจะ
ประกาศแกคนทั้งหลายที่อาศัยอยูบนแผนดินโลก
 บรรดาผูมีอํานาจในแผนดินโลก รวมกําลังกันตอสูพระบัญญัติ
ของพระเจา ออกกฎบังคับให “คนทั้งปวงทั้งผูใหญผูนอย คนมั่งมี และ
คนจน ไทยและทาส” (วิวรณ 13:16) ใหเลียนแบบขนบธรรมเนียมของ
คริสตจักรโดยการถือสะบาโตเทียมเท็จ ทุกคนที่ไมยอมปฏิบัติตามจะ
ตองถูกลงโทษถึงตาย ซึ่งตรงกันขามกับผูละเมิดพระบัญญัติ วันพักผอน
จากการงานของพระเจาพระผูสราง ของพระองคทรงพิโรธตอผูที่ละเมิด
พระบัญญัติของพระองคเทานั้น
 เมื่อคําประกาศนี้ถูกนํามาแจงใหมนุษยทราบแลว ผูใดก็ตามท่ี
เหยียบยํ่าพระบัญญัติของพระเจา และปฏิบัติตามขอบังคับของมนุษย 
เทากับผูนั้นยอมรับเคร่ืองหมายของสัตวราย เครื่องหมายท่ีแสดงถึงความ
จงรักภักดีตออํานาจท่ีเขาสมัครใจเลือก แทนการเช่ือฟงพระเจา “ถาผูใด
จะบูชาสัตวรายน้ันและรูปของมัน และมีเคร่ืองหมายของมันไวที่หนาผาก
หรือฝามือ ผูนั้นจักตองดื่มเหลาองุนแหงพระพิโรธของพระเจา ซึ่งไมได
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ระคนกับสิ่งใดท่ีไดเทลงในถวยพระพิโรธของพระองค” (วิวรณ 14:9, 10)
 ไมมีใครตองไดรับพระพิโรธของพระเจาแมแตคนเดียว จนกวา
ความจริงจะถูกนํามาสูจิตใจและความสํานึกผิดชอบของเขา และเขา
ปฏิเสธ มีหลายคนท่ีไมเคยมีโอกาสไดยินความจริงพิเศษเพ่ือยุคนี้มา
กอน พระองคผูทรงอานจิตใจทุกดวงจะไมปลอยใหผูที่ปรารถนาจะทราบ
ความจริงจากผลของการตอสูครั้งยิ่งใหญนี้ถูกลอลวง ทุกคนจะไดรับ
ความสวางอยางเพียงพอ เพื่อทําใหเขามีความฉลาดในการตัดสินใจ

การทดสอบครั้งสําคัญ

 วันสะบาโตเปนสิ่งทดสอบความภักดีอันยิ่งใหญ นี่คือความจริง
ที่เปนความขัดแยงพิเศษ ขณะที่การถือวันสะบาโตเทียมเท็จ แสดงถึง
ความจงรักภักดีตออํานาจท่ีตอสูกับพระเจา การถือวันสะบาโตแทก็เปน
สิ่งพิสูจนถึงการจงรักภักดีตอพระผูสราง ขณะท่ีฝายหน่ึงรับเคร่ืองหมาย
ของสัตวราย อีกฝายหนึ่งจะไดรับตราประทับของพระเจา
 มีการวิเคราะหวาคําพยากรณเรื่องศาสนาตางๆ จะใหการบีบ
บังคับเพื่อจะมีอํานาจควบคุม เรื่องที่คริสตจักรและรัฐบาลจะกดขี่ขมเหง
คนท่ีถือพระบัญญัติของพระเจา เปนเร่ืองท่ีไมมีหลักฐานและถือเปน
เรื่องเหลวไหลนาขัน ขณะท่ีการถือวันอาทิตยไดรับการกระตุนอยาง
เต็มท่ี เหตุการณที่เราสงสัยมานานกําลังเกิดขึ้นและขาวนี้จะมีผลอยาง
ที่ไมเคยมีมากอน
 พระเจาทรงใหผูรับใชของพระองคมาติเตียนบาปทั้งในโลกและ
ในคริสตจักรทุกยุคทุกสมัย นักปฏิรูปศาสนาหลายคนเขาทําหนาท่ีของ
เขาต้ังใจใชความฉลาดรอบคอบเพื่อติเตียนความผิดบาปของคริสตจักร
และประเทศชาติ โดยอาศัยแบบอยางของชีวิตคริสเตียนท่ีบริสุทธิ์ 
พวกเขาหวังวา จะนําประชาชนใหกลับไปหาพระคัมภีรโดยตัวอยางของ
ชีวิตคริสเตียนที่บริสุทธิ์ของตน พระวิญญาณของพระเจาสวมทับ
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พวกเขา เทศนาหลักความเช่ือของพระคัมภีรอยางตรงไปตรงมาไมมี
การละเวน โดยไมกลัววาผลที่ตามมาจะเปนอยางไร
 ดวยเหตุดังกลาวขาวน้ีจะตองประกาศออกไป พระเจาจะทรง
ดําเนินกิจการโดยผูรับใชที่ต่ําตอยผูยอมอุทิศตนปรนนิบัติรับใชพระองค 
ผูรวมงานจะไดรับการแกไขใหเปนผูที่เหมาะสมเพื่อการประกาศขาว
ของพระองค โดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมากกวาการฝกฝน
มาจากสถานศึกษา คนเหลานี้จําตองออกไปประกาศขาวที่พระเจาทรง
ประทานใหดวยความรอนรนและบริสุทธิ์ใจ ความบาปของบาบิโลนจะถูก
เปดเผยใหเห็น ประชาชนจะถูกกระตุนเตือน คนเปนจํานวนมากไมเคย
ไดยินถอยคําเชนนี้มากอน บาบิโลนคือคริสตจักรที่ลมจมเพราะความ
ผิดบาปของตนเอง เพราะการปฏิเสธความจริงของคริสตจักรน้ี เมื่อ
ฝูงชนไดไปพบศิษยาภิบาลของพวกเขาและถามวา “สิ่งเหลานี้เปน
ความจริงหรือ” ผูสอนศาสนาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีนิยมก็เอาเรื่องนิยามมา
เลาใหฟง เพื่อทําใหความสํานึกผิดและชอบท่ีตื่นตัวของพวกเขาเงียบ
เสียงไป แตเมื่อหลายคนตองการทราบส่ิงท่ี “พระเจาทรงตรัสวา” ผูสอน
ศาสนาท่ีมีชื่อเหลานี้กลับยุยงใหประชาชนที่รักความผิดบาปเหลานี้
กลาวคําเยาะเยย และกดขี่ขมเหงคนที่ประกาศขาวแหงความจริงนั้น
 ผูสอนศาสนาจะพยายามอยางสุดความสามารถของมนุษยที่จะ
ทําได เพื่อปดบังแสงสวางนั้นไว เพ่ือหามไมใหมีการอภิปรายถึงคําถามท่ี
สําคัญตอชีวิตเหลานี้ คริสตจักรรองขอกําลังจากอํานาจที่เขมแข็งของ
บานเมือง และการทํางานนี้คริสตจักรโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท
รวมมือกัน ขณะที่ขบวนการบังคับใหถือวันอาทิตยมีความอาจหาญ
มากข้ึน คนท่ีรักษาพระบัญญัติจะถูกขมขูดวยการปรับไหมและถูกจําคุก 
บางคนถูกเสนอใหมีตําแหนงใหญที่มีอิทธิพล และบางคนท่ีละท้ิงความ
เชื่อ จะไดบําเหน็จรางวัล แตคําตอบของเขาก็คือ “จงแสดงใหเราเห็น
จากพระวจนะของพระเจาวาเรามีความผิดตรงไหน” บรรดาคนที่ถูกเรียก
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ตัวใหปรากฏตอหนาศาลก็กลาพิสูจนความจริงดวยความเขมแข็ง และ
บางคนที่ไดยินเร่ืองน้ีหันมารักษาพระบัญญัติของพระเจาท้ังหมด หาไม
แลวคนอีกจํานวนมากมายจะไมมีโอกาสไดรูความจริงเหลานี้เลย
 การเชื่อฟงพระเจาจะถูกกลาวหาวาเปนการกบฏ บิดามารดาจะ
เกรี้ยวกราดตอบุตรท่ีมีความเช่ือ ลูกจะถูกตัดขาดจากกองมรดกและ
ถูกขับไลออกจากบาน “แทจริงทุกคนที่ตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามทางของ
พระเจาในพระเยซูคริสตจะถูกขมเหง” (2 ทิโมธี 3:12) เมื่อนักปกปอง
เหลานี้ไมยอมถือวันอาทิตย บางคนจะถูกจับขังคุก บางคนจะถูกเนรเทศ 
บางคนจะถูกใชทํางานอยางทาส ขณะท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา
ถูกแยกออกไปจากมนุษย จะมีสิ่งแปลกปลอมประหลาดเกิดขึ้น เมื่อ
มนุษยไมมีความรักและความเกรงกลัวพระเจา จิตใจของเขาจะโหดราย

มรสุมรายโหมกระหน่ํา

 ขณะที่มรสุมแหงความยุงยากโหมกระหน่ํา หมูชนจํานวนมากที่
แสดงตนวาความเชื่อในขาวของทูตสวรรคองคที่สาม แตยังไมไดชําระให
บริสุทธิ์โดยความเชื่อฟงความจริง ละทิ้งความเชื่อเขาไปรวมฝายตอตาน 
การเขารวมกับฝายโลก ทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสวางวา
เหมือนกัน และเขาเลือกอยูฝายที่ไดรับความนิยม หลายคนท่ีครั้งหนึ่ง
เคยชื่นชมยินดีในความจริงของพระเจา ไดใชตะลันตความสามารถของ
ตนและใชการพูดจาโนมนาวเพื่อนําจิตวิญญาณใหหลงผิด พวกเขากลาย
เปนศัตรูที่สรางความขมขื่นใจแกอดีตพี่นองท่ีมีความเชื่อเดียวกันอยาง
ที่สุด บรรดาคนที่ทรยศเหลานี้เปนสมุนท่ีเกิดผลมากของซาตาน ในการ
บิดเบือนกลาวโทษคนท่ีถือวันสะบาโต และยุยงใหเจาหนาที่บานเมือง
ตอสูกับคนเหลานี้
 ผูรับใชของพระเจาไดประกาศตักเตือนคนทั้งหลาย พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระเจาทรงสวมทับพวกเขาไว เขาจะไมคํานึงถึงประโยชนที่
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จะไดรับหรือพยายามรักษาช่ือเสียงหรือชีวิตของตน งานของพวกเขาดู
เหมือนวาไกลเกินความสามารถของเขาท่ีจะทําใหสําเร็จได แตพวกเขา
ก็ไมสามารถหันหลังกลับ เมื่อรูสึกวาสิ้นหวังพวกเขาก็หันเขาพ่ึงพระผู
ทรงฤทธานุภาพเพื่อทูลขอกําลังจากพระองค
 ชวงเวลายุคตางๆ ในประวัติศาสตร การพัฒนาของความจริงท่ี
พเิศษซ่ึงเห็นอยางเดนชัด  เหมาะกับความจาํเปนของประชากรของพระเจา
ในยุคนั้นๆ ความจริงใหมทุกเรื่องขัดแยงกับฝายศัตรู ทูตของพระคริสต
ตองปฏิบัติตามหนาที่ และมอบผลท่ีเกิดข้ึนไวกับพระเจา

ปฏิปกษตอสูอยางเต็มที่

 เมื่อการตอสูขัดขวางเกิดขึ้นอยางเต็มที่ บรรดาผูรับใชของ
พระเจาเกิดความสับสน เพราะดูเหมือนวาพวกตนเปนเหตุทําใหเกิด
วิกฤตกาลข้ึนมา แตความสํานึกผิดชอบและพระวจนะของพระเจาชวย
ใหมั่นใจวาการกระทําของพวกเขาเปนทางท่ีถูกตอง ความเช่ือและ
กําลังใจซ่ึงเกิดข้ึนทันที คําพยานของพวกเขาคือ “พระคริสตมีชัยชนะ
เหนืออํานาจแหงโลกนี้ ควรหรือที่เราจะกลัวโลกที่พายแพไปแลว”
 ไมมีผูใดสามารถรับใชพระเจาไดโดยตัวเขาไมตอสูกับกองทัพ
แหงความมืด เหลาทูตสวรรคชั่วจะโจมตีเขา เพราะเกรงวาอํานาจจูงใจ
ของผูรับใชของพระเจาจะแยงเอาเหย่ือจากมือของพวกมันไป บรรดา
มนุษยที่ชั่วรายจะพยายามแยกผูรับใชของพระเจาออกหางจากพระองค
โดยใชการทดลองจูงใจ หากวิธีการน้ีไมสําเร็จก็จะใชอํานาจบังคับความ
รูสึกสํานึกผิดชอบ
 ตราบใดท่ีพระเยซูยังเปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย ใน
สถานบริสุทธิ์เบ้ืองบน บรรดานักปกครองและประชาชน จะรูสึกถึง
อํานาจจูงใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขณะที่ผูปกครองบานเมืองของ
เราหลายคนกลายเปนตัวแทนที่แข็งขันของซาตาน พระเจาก็มีผูแทน
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ของพระองคในหมูผูนําชั้นสูงของประเทศเชนเดียวกัน มีเพียงไมกี่คนที่
คอยตรวจสอบกระแสอํานาจของซาตานได ฝายตรงกันขามกับศัตรูของ
ความจริงจะถูกยับย้ังไวเพ่ือใหขาวของทูตสวรรคองคที่สามประกาศออก
ไป คําตักเตือนคร้ังสุดทายจะเปนที่สนใจของผูนําเหลานี้ บางคนจะยอม
รับคําเตือนน้ี และในชวงเวลาแหงความยุงยากจะยืนหยัดอยูกับประชากร
ของพระเจา

ฝนปลายฤดูและเสียงรองอันดัง

 ทูตสวรรคองคหนึ่งที่รวมประกาศขาวกับทูตสวรรคองคที่สาม 
จะสองแสงสวางทั่วแผนดินโลกดวยรัศมีของทาน ขาวของทูตสวรรค
องคที่หนึ่งจะถูกนําไปยังสํานักงานเผยแพรศาสนาทุกแหงในโลก และ
ในบางประเทศมีผูสนใจศาสนามากข้ึนอยางไมเคยมีมากอน นับต้ังแต
สมัยการปฏิรูปศาสนาเปนตนมา สิ่งนี้จะนําหนาการตักเตือนครั้งสุดทาย
ของทูตสวรรคองคที่สาม
 การประกาศครั้งนี้จะเหมือนวันเพนเทศเต พระเจาทรงประทาน 
“ฝนตนฤดู” ในวันเริ่มตนประกาศ ขาวประเสริฐทําใหเมล็ดพืชที่มีคา
เจริญงอกงามขึ้นอยางไร “ฝนปลายฤดู” จะประทานใหเมื่อใกลจะถึงเวลา
แหงการเก็บเกี่ยวอยางนั้น (โฮเชยา 6:3; โยเอล 2:23) ภารกิจอันยิ่งใหญ
ของขาวประเสริฐจะไมหยุดลงโดยที่ฤทธานุภาพของพระเจาปรากฏออก
มานอยไปกวาเม่ือครั้งเร่ิมประกาศในอดีต คําพยากรณที่เคยสําเร็จมา
แลวเมื่อฝนตนฤดูหลั่งลงมาเมื่อเริ่มประกาศขาวประเสริฐ จะสําเร็จอีก
คร้ังหนึ่งเมื่อฝนปลายฤดูหล่ังลงมากอนเวลาส้ินสุดลง นี่คือ “วาระพัก
ผอนหยอนใจ” ที่เปโตรเฝาคอย (กิจการ 3:19, 20)
 บรรดาผูรับใชของพระเจามีใบหนาอิ่มเอิบดวยรัศมีแหงการชําระ
ใหบริสทุธ์ิ  ทกุคนจะรีบออกไปประกาศขาวทีม่าจากสวรรคทัว่ทกุหนทุกแหง
จะนําการอัศจรรยออกมาใช คนเจ็บปวยจะถูกรักษาใหหาย ซาตานก็จะ
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ทํางานของมันดวยการอัศจรรยเท็จ ทําใหไฟตกลงมาจากฟา (วิวรณ
13:13) ดวยเหตุนี้ มนุษยผูอาศัยอยูบนแผนดินโลกจะยืนหยัดต้ังมั่นอยู
 การโตแยงเรื่องหลักขอเชื่อไมไดชวยใหขาวนี้กระจายไปมากนัก 
เทากับความมั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา การโตแยงก็เคย
มีมาแลว สิ่งพิมพไดกระจายออกไปแลว ถึงกระนั้นยังมีประชาชนที่
ยังไมเขาใจความจริงทั้งหมด แตบัดนี้ความจริงมีใหเห็นอยางชัดเจนแลว 
ความผูกพันในครอบครัวและสายสัมพันธกับคริสตจักรไมมีอํานาจ
ยึดเหน่ียวเขาไวจากการเปนบุตรท่ีซื่อสัตยของพระเจาได แมวาซาตาน
จะรวมกําลังกันตอสูกับความจริงอยางไรคนจํานวนมากมายก็ยังยืนหยัด
อยูฝายพระองค


