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 ในที่สุดเวลาจะมาถึง เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากสวรรคกับเหลา
ทูตสวรรคจํานวนนับไมถวน เพื่อเขามาในโลก ในขณะท่ีมนุษยยังคงหลง
ระเริงอยูกับความสนุกสนาน  เขาจะเปนเหมือนกับคนในสมัยกอนน้ําทวมโลก 
กินดื่ม แตงงานและไมสนใจเรื่องน้ําทวมโลก จวบจนกระทั่งน้ําไดพัดเขาตาย
หมด 
 ในบทน้ีจะบรรยายใหเห็นภาพบรรดาผูที่รอคอยพระองคจะพบความ
ชื่นชมยินดี เพราะเขาจะไดรับความรอดและชีวิตนิรันดร ขณะเดียวกัน 
ซาตานจะใชวิธีการสุดทายในการลอลวงคนท้ังโลก มันจะปลอมตัวเปน
พระคริสตผูจะเสด็จมา เพื่อชักจูงคนมากมายติดตามไป สวนคนของพระเจา
จะปลอดภัย เพราะเขายึดม่ันในคําสอนของพระเยซูและพระคริสตธรรมคัมภีร 



86   ปลายทางแหงความหวัง  เอลเลน จี. ไวท.

บทที่ 9
เวลาแหงความทุกขยาก

 “ในคร้ังนั้น มีคาเอลเจาผูครอบครองยิ่งใหญ ผูคุมกันชนชาติ
ของทานจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลําบากอยางไมเคย

มีมา ตั้งแตครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แตในครั้งนั้นชนชาติของทาน
จะไดรับการชวยกู คือทุกคนที่ชื่อบันทึกไวในหนังสือ” (ดาเนียล 12:1)
 เมื่อการประกาศขาวของทูตสวรรคองคที่สามสิ้นสุดลง ผูรับใช
ของพระเจาไดทําหนาที่สําเร็จแลว พวกเขาไดรับ “ฝนปลายฤดู” และ
เตรียมตัวพรอมเผชิญกับชั่วโมงแหงความยากลําบากท่ีอยูเบื้องหนาการ
ทดสอบคร้ังสุดทายถูกนํามาในโลกแลว ทุกคนท่ีพิสูจนตนเองวาเปน
ผูรักษาพระบัญญัติของพระเจาไดรับ “ตราประทับของพระเจาผูทรง
พระชนมอยู” จากนั้นพระเยซูจะหยุดหนาที่คนกลางระหวางพระเจากับ
มนุษยในสถานศักดิ์สิทธ์ิบนสวรรค พระองคจะตรัสดวยเสียงอันดังวา 
“สําเร็จแลว” “ผูที่เปนคนอธรรรมก็ใหเขาประพฤติอธรรมตอไป ผูที่เปน
คนลามกก็ใหเขาลามกตอไป ผูที่เปนคนชอบธรรมก็ใหเขากระทําการ
ชอบธรรมตอไป และผูที่เปนคนบริสุทธ์ิก็ใหเขาเปนคนบริสุทธ์ิตอไป” 
(วิวรณ 22:11) พระคริสตทรงทําพิธีลบบาปคนของพระองคและลบบาป
ของเขาออกไป “แผนดินกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญแหงบรรดา
แผนดินภายใตสวรรคทั้งสิ้น” (ดาเนียล 7:27) กําลังจะมอบใหทายาท
แหงความรอด และพระเยซูจะครอบครองเปนจอมกษัตริย จอมเจานาย
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 เมื่อพระองคเสด็จออกจากพลับพลา ความมืดก็ปกคลุมชาวโลก
ผูชอบธรรมจะตองมีชีวิตอยูในสายพระเนตรของพระเจาผูบริสุทธิ์ โดย
ไมมีคนกลาง การควบคุมคนชั่วจะไมมีอีกตอไป และซาตานจะครอบ
ครองผูไมกลับใจใหมอยางส้ินเชิง ในท่ีสุดพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะออก
ไปจากโลก ซาตานจะกวาดลางมนุษยท้ังหลายท่ีอาศัยอยูในแผนดินโลก
นําไปสูความทุกขยากลําบากแสนสาหัสคร้ังสุดทาย ทูตสวรรคของ
พระเจาจะไมยับย้ังพายุรายแหงอารมณมนุษย ทั่วโลกจะประสบภัย
พินาศยิ่งกวาที่เคยเกิดข้ึนแกกรุงเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ บัดนี้กองทัพ
ทั้งหลายเตรียมพรอมนําเอาความทุกขเข็ญไปสูทุกหนทุกแหง เพียงแต
รอการอนุญาตจากพระเจาเทานั้น
 บรรดาผูใหเกียรติยกยองพระบัญญัติของพระเจา จะถูกกลาวหา
วาเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดความวุนวายและการนองเลือด ทําใหโลกเต็ม
ไปดวยความวิบัติ อํานาจชั่วรายที่คอยเฝาดูการตักเตือนครั้งสุดทาย ทํา
ใหจอมมารรายเดือดดาลและซาตานจะปลุกปนใหเกิดจิตใจเกลียดชัง
และกดขี่ขมเหงทุกคนที่เชื่อขาวนี้
 เมื่อพระเจาไมสถิตอยูกับชนชาติยิวอีกตอไป พวกปุโรหิตและ
ประชาชนไมทราบเร่ืองน้ี คิดวาพวกตนยังเปนประชากรท่ีพระเจา
เลือกไว พิธีกรรมตางๆ ในพระวิหารยังคงดําเนินตอไป มีพิธีบูชาไถบาป
ทุกวัน ปุโรหิตอธิษฐานตอพระเจาขอใหพระองคทรงอวยพรและอภัย
ความผิดบาปแกประชาชนผูทําพระโลหิตของพระบุตรตก ดังนั้นเม่ือ
การตัดสินใจท่ีเปล่ียนแปลงไมไดถูกประกาศจากสถานศักดิ์สิทธ์ิแลว 
ชะตากรรมของโลกถูกกําหนดแลว ชาวโลกไมมีทางรูเลยวาอะไรกําลัง
จะเกิดข้ึน ประชาชนท่ีไมมีพระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูดวยยังคง
ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตอไป เจาแหงความช่ัวรายจึงเขามาแทนท่ี
เพื่อดลใจใหพวกเขาทําใหแผนการช่ัวของมันสําเร็จ
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 โดยเหตุที่วันสะบาโตเปนเปาหมายพิเศษของความขัดแยงไปทั่ว
คริสตอาณาจักร จะมีคนสนับสนุนใหเหตุผลวามีคนสวนนอยที่ขัดแยงตอ
คริสตจักรและรัฐบาล ไมควรอดทนตอพวกน้ีอีกตอไป และควรกําจัด
ไปเสียดีกวาเกิดความโกลาหลวุนวาย และการไรกฎเกณฑทั่วประเทศ
เร่ืองเดียวกันนี้เคยถูกนํามาติเตียนพระคริสต “มันจะเปนประโยชน
แกทานท้ังหลาย” คายาฟาส กลาว “ถาจะใหคนตายเสียคนหน่ึง แทนท่ี
จะใหคนท้ังชาติตองพินาศ” (ยอหน 11:50) ขอโตแยงนี้ดูเหมือนจะเปน
ขอสรุปทั้งหมด ในท่ีสุดจะมีกฎหมายลงโทษบรรดาคนท่ีถือวันสะบาโต
ของพระบัญญัติขอที่สี่ ติเตียนพวกเขาและหลังจากระยะหน่ึงผานไป 
จะใหอิสระแกประชาชนท่ีจะทําลายคนเหลาน้ัน ลัทธิโรมันในโลกเกา 
และโปรเตสแตนทที่ละท้ิงความเช่ือในโลกสมัยใหมจะปฏิบัติเหมือนกัน
ตอคนทั้งหลายที่ถือรักษาพระบัญญัติทุกขอ ประชากรของพระเจาจะ
ไดรับความยากลําบากดังที่กลาวไดวา “เปนเวลาทุกขใจของยาโคบ”
(เยเรมีย 30:5-7; ปฐมกาล 32:24-30)

เวลาแหงความทุกขใจของยาโคบ

 เพราะการหลอกลวงเพื่อยึดเอาพรจากบิดาแทนเอซาว ทําให
ยาโคบตองหนี เมื่อพี่ชายขูวาจะฆาเขาเสีย หลังจากหนีภัยเปนเวลา
หลายป ยาโคบตัดสินใจกลับบานเกิดเมืองนอนของเขา ขณะเดินทางมา
ใกลชายแดน เขากระวนกระวายใจเม่ือทราบขาววาเอซาวกําลังเดินทาง
มา คิดวาคงมาเพ่ือแกแคนอยางไมตองสงสัย ความหวังเพียงอยางเดียว
ที่ยาโคบมีคือ ความเมตตาปรานีจากพระเจา การอธิษฐานเปนสิ่งเดียว
เทานั้นที่จะปกปองเขาได
 ยาโคบเขาเฝาพระเจาตามลาํพัง  เขาสารภาพความผดิบาปของดวย
ความถอมตนอยางแทจริง วิกฤตกาลในชีวิตของเขาไดมาถึงแลว เขายัง
คงอธิษฐานตอไปในความมืด ทันใดน้ันมีมือหนึ่งวางบนบาของยาโคบ
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เขาคิดวาศัตรูกําลังมุงหวังเอาชีวิตตนเอง ยาโคบไดปล้ําสูกับศัตรูดวย
พลังในยามทอแทหมดหวัง ครั้นจวนรุงสางชายแปลกหนาผูนั้นได
สําแดงฤทธิ์เหนือมนุษยธรรมดา ยาโคบรูสึกเหมือนกับงอยเปลี้ย เขา
หมดกําลังและซบหนารองไหตรงคอของคูตอสูผูลึกลับนั้น ขณะนั้น
ยาโคบทราบแลววาบุรุษแปลกหนาที่เขาตอสูนั้นคือทูตแหงคําสัญญา 
นานแลวท่ีเขาตองทนเสียใจในความบาปของตน  บัดนี้เขาตองไดรับความ
มั่นใจไดรับการยกบาปแลว ทูตสวรรคกลาววา “ปลอยใหเราไปเถิด
เพราะใกลสวางแลว” แตยาโคบรองวา “ขาพเจาไมยอมใหทานไปจน
กวาทานจะอวยพรแกขาพเจา” ยาโคบสารภาพวาเขาเปนคนออนกําลัง
และไมควรไดรับการอภัยโทษ ถึงกระน้ันเขายังวางใจในพระคุณของ
พระเจาผูทรงรักษาพระสัญญาของพระองค คนบาปที่ตองตายผูนี้เอา
ชนะทูตผูศักดิ์สิทธิ์แหงสวรรคได โดยอาศัยการกลับใจใหมและถวายตัว
 ซาตานไดกลาวติเตียนยาโคบตอพระพักตรพระเจาเพราะบาป
ของเขา มันไดยุยงใหเอซาวออกมาสูรบกับยาโคบ ในคืนที่บรรพบุรุษผูนี้
ปล้ําสูพระเจา ซาตานพยายามทําใหเขาทอถอยและไมใหยึดเหน่ียว
พระเจาไว ยาโคบถูกรุกไลจนเกือบหมดหวัง แตเขาไดกลับใจจากบาป
ของตนอยางแทจริง ยึดทูตสวรรคไวแนนและรองออนวอนอยางจริงใจ 
จนกระท่ังเขาไดรับชัยชนะในท่ีสุด
 ซาตานกลาวติเตียนยาโคบอยางไร มันจะกลาวติเตียนประชากร
ของพระเจาอยางนั้นเหมือนกัน แตคนกลุมเล็กๆ ที่รักษาพระบัญญัติของ
พระเจาไดตอตานอํานาจอันยิ่งใหญของมัน ซาตานเห็นทูตสวรรคบริสุทธิ์
กําลังปกปองพวกเขาไว และกลัววาบาปของคนเหลานี้ไดรับการอภัย 
มันรูอยางแนนอนวาเคยลอลวงคนเหลานั้นอยางไรบาง “และกลาวหาวา
การที่พระเจาจะทรงอภัยบาปแกคนเหลานั้นเปนการไมยุติธรรม แต
กลับทําลายมันและทูตสวรรคที่เปนพรรคพวกของมัน ซาตานขอให
มอบคนเหลานั้นใหมันเพื่อจะทําลายเสีย 
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 พระเจาทรงอนุญาตใหซาตานทดลองประชากรของพระเจาใหถึง
ทีส่ดุ  ความไววางใจในพระเจาและความเช่ือของพวกเขาจะตองถูกทดสอบ
อยางหนัก ซาตานพยายามทําใหพวกเขาตกใจกลัว มันหวังจะทําลาย
ความเช่ือของพวกเขา เพื่อคนเหลานั้นจะยอมแพตอการทดลองและเลิก
ภักดีตอพระเจา

ความกลัววาพระเจาจะถูกตําหนิ

 ประชากรของพระเจามิไดมีความทุกขเพราะกลัวการกดข่ีขมเหง 
แตพวกเขากลัววาความบกพรองในตัวของตัวเองจะทําใหพระสัญญาของ
พระผูชวยใหรอดไมสําเร็จ “เราจะปองกันเจาใหพนจากการทดลองใจ
ซึ่งจะมีทั่วทั้งโลก” (วิวรณ 3:10) หากทุกคนพิสูจนวาเปนผูไมเหมาะสม
เพราะความบกพรองในอุปนิสัยของตน พระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจา
จะถูกติเตียน
 พวกเขาไดชี้ไปยังการกลับใจจากบาปหลายครั้งในอดีตท่ีผานมา 
และไดออนวอนตามพระสัญญาของพระผูชวยใหรอด “ใหเขาเกาะอยูกับ
การปองกันของเรา ใหเขาทําศานติภาพกับเรา ใหเขาทําศานติภาพกับ
เรา” (อิสยาห 27:5) แมวาพวกเขาจะทุกขทรมานใจเพราะความหวาด
วิตกและความทุกขยาก ทุกคนไมยอมหยุดการอธิษฐานทูลขอ ยึดมั่น
ในพระเจาเหมือนอยางที่ยาโคบยึดทูตสวรรคไวมั่น คําพูดในจิตใจของเขา
คือ “ขาพเจาไมยอมใหทานไป นอกจากทานจะอวยพรแกขาพเจา”

ความผิดบาปถูกลบลาง

 ในเวลาแหงความทุกขยาก  หากประชากรของพระเจาไมสารภาพ
ความบาป กอนท่ีจะเผชิญกับความทุกขทรมานอันนากลัวและความ
กลัดกลุมใจ พวกเขาจะตองพายแพจนหมดรูป ความทอแทใจจะตัด
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ความเช่ือออกไป และไมสามารถออนวอนใหพระเจาทรงชวยกู แตหาก
พวกเขาไมปกปดความผดิและยอมเปดเผยออกมา  ความผดิบาปเหลานัน้
ไดรับการพิจารณาพิพากษาลวงหนาไวกอนแลว ถูกลบลางออกไปแลว 
และเขาจะไมจดจําอีกตอไป
 การที่พระเจาทรงแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติกับยาโคบ ใหเห็น
วาพระองคไมยอมผอนปรนในการประพฤติชั่วของเขา ทุกคนท่ีพยายาม
แกตัวหรือปกปดความผิดบาป และยอมใหความบาปเหลานั้นอยูใน
หนังสือบันทึกแหงสวรรค โดยที่ไมยอมสารภาพและไมยอมรับการอภัย
จะพายแพแกซาตาน ยิ่งมีตําแหนงที่มีเกียรติมากเทาใด ศัตรูของเขา
ยอมมีโอกาสไดชัยชนะตอพวกเขาแนนอนมากขึ้นเทานั้น คนที่มัวรีรอ
ไมเตรียมตัวใหพรอม เมื่อเวลาแหงความลําบากหรือเวลาใดเวลาหนึ่ง
มาถึงจะไมทันการณ ทุกคนที่มีสภาพเชนนี้เทากับหมดหวัง
 เร่ืองราวของยาโคบชวยใหเรามัน่ใจไดวา  พระเจาจะไมละทิง้บรรดา
ผูทีถ่กูทรยศใหทาํบาป  ทีห่นักลบัมาหาพระองคดวยการกลับใจอยางแทจรงิ 
พระเจาจะทรงใชทูตสวรรคของพระองคลงมาปลอบใจในยามท่ีตกอยูใน
อันตราย พระเนตรของพระผูเปนเจาอยูเหนือประชากรของพระองค 
เปลวไฟในเตาอนัรอนระอดุรูาวกบัจะเผาผลาญเขาใหพนิาศไป  แตพระองค
ผูทรงชําระใหบริสุทธ์ิจะทําใหเขาออกมาเหมือนทองคําที่ถูกหลอมใน
ไฟแลว

ความเช่ือที่มั่นคง

 ฤดูกาลแหงความทุกขยากและความทรมานอยูตอหนา เราจําเปน
ตองมีความเชื่อท่ีสามารถทนตอความเหนื่อยออน การเนิ่นชา และ
ความหิวกระหาย ตองเปนความเชื่อที่ไมออนเปลี้ยแมถูกทดลองอยาง
รุนแรง ชัยชนะของยาโคบเปนหลักฐานของอํานาจแหงการยืนหยัด
อธิษฐาน ทุกคนที่ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจาเหมือนยาโคบ จะได
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รับความสําเร็จเหมือนกับท่ีเขาไดรับ มีกี่คนหนอที่จะเขาใจวาการปล้ํา
สูกับพระเจาคืออะไร เมื่อคลื่นแหงความทอแทผิดหวังซัดมายังคนที่
เฝาออนวอน จะนอยคนท่ียึดมั่นในพระสัญญาของพระเจาดวยความเช่ือ
มั่นคง
 บรรดาคนท่ีมีความเช่ือนอยในเวลาน้ีอยูในอันตรายอันใหญหลวง
ที่จะตกอยูใตอํานาจการลอลวงของซาตาน ถึงแมวาพวกเขาจะทนตอ
การทดสอบได กลับจะตกลงไปสูความทุกขลําบากมากย่ิงข้ึน เพราะ
เขาไมไดฝกฝนตัวเองในการไววางใจพระเจา ดังนั้นขณะเราจึงควรพิสูจน
พระสัญญาของพระเจาเสียต้ังแตบัดนี้
 บอยครัง้การวุนวายใจลวงหนากอนทีเ่หตกุารณทกุขยากจะเกดิขึน้
จนเกินความเปนจริง แตวิกฤตกาลที่จะเกิดขึ้นกลับไมเปนจริงอยางนั้น 
เพราะภาพเหตุการณที่บอกเลาถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นนั้น ไมสามารถบรรยาย
ถึงความรายแรงของความลําบากแสนสาหัสท่ีจะมีขึ้นได ในเวลาแหง
ความยากลําบากน้ันทุกคนจะตองยืนขึ้นใหการเฉพาะพระพักตรของ
พระเจาดวยตนเอง
 บดันี ้ ขณะท่ีมหาปุโรหติของเรากําลังทาํพธิลีบบาปเพ่ือเราท้ังหลาย 
เราควรแสวงหาการประพฤตตินเปนคนดรีอบคอบในพระครสิต  พระผูชวย
ใหรอดไมเคยแมแตจะคิดยอมพายแพแกการทดลอง ซาตานพบบางจุด
ในหัวใจมนุษยที่มันสามารถยึดครองได ความปรารถนาช่ัวบางอยางเก็บ
ซอนไว สิ่งเหลานี้จะกลายเปนชองทางใหซาตานใชอํานาจการทดลอง
สอดแทรกเขามา ขณะที่พระคริสตกลาวถึงพระองคเองวา “เพราะวา
เจาโลกจะมา ผูนั้นไมมีสิทธิอํานาจอะไรเหนือเรา” (ยอหน 14:30) ซาตาน
ไมพบส่ิงใดในพระบุตรของพระเจาที่จะทําใหมันสามารถเอาชนะ
พระองคได พระองคไมมีความบาปที่ซาตานสามารถจะนําเอาไปใช
เพื่อประโยชนของมันได นี่คือเง่ือนไขที่วางไวสําหรับคนทั้งหลายที่จะ
ยืนหยัดอยูในยุคแหงความลําบากจะตองมี
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 ในชีวิตนี้เราตองแยกความบาปออกจากตัว โดยอาศัยความเช่ือ
ในการชําระของพระโลหิตแหงพระคริสต พระผูชวยใหรอดประเสริฐของ
เราทรงเชิญใหเขาสนิทกับพระองค ใหเอาความออนแอของเรารวมเขา
กับพระกําลังของพระองค เอาสิ่งที่ไรคุณคาของเราผนวกไวกับคุณ
ความดีของพระองค เปนหนาที่ของเราท่ีจะรวมมือกับสวรรค ในการ
อบรมบมนิสัยใหดีงามเชนพระลักษณะของพระเจา
 อีกไมนานภาพแปลกประหลาดที่นากลัวเหนือธรรมชาติซึ่งเปน
การใชอํานาจการทําอัศจรรยของมารราย จะปรากฏในทองฟา วิญญาณ
แหงความชั่วจะพากันออกไปหาบรรดา “กษัตริยของแผนดินโลก” และ
ประชาชนทั่วโลกเพ่ือยุยงคนเหลานั้น ใหรวมพวกกับซาตานในการ
ตอสูกับการปกครองของสวรรคจะมีบุคคลท่ีอางตัววาเปนพระคริสต 
จะทําการอัศจรรยดวยการรักษาโรค  และจะอางวาเขาไดรบันมิติจากสวรรค
ที่ขัดแยงคําพยานของพระคัมภีร

การกระทําขั้นสุดยอด

 การแสดงตัวข้ันสุดยอดของการหลอกลวงคร้ังยิ่งใหญจะเกิดข้ึน 
ซาตานจะปลอมตัวเปนพระเยซู คริสตจักรเฝารอคอยการเสด็จกลับมา
คร้ังที่สองของพระผูชวยใหรอด ซึ่งเปนความหวังอันสูงสุด บัดนี้จอม
ลอลวงจะปรากฏตัวออกมาวาพระคริสตเสด็จมาแลว ซาตานจะแสดงตน
เปนผูมีรัศมีอันสุกใสมีลักษณะรางกายคลายคลึงกับพระบุตรของพระเจา
ตามที่กลาวไวในพระธรรมวิวรณ (วิวรณ 1:13-15)
 รัศมีที่หอมลอมรางนั้นสวางสุกใสยิ่งกวาสิ่งใดท่ีมนุษยเคยเห็น 
เสยีงรองอยางมชียัชนะดังกงัวาลในอากาศ “พระคริสตเสดจ็มาแลว” ฝงูชน
กมกราบลงนมัสการมัน ขณะท่ีมันยกมืออวยพรแกเขา น้ําเสียงของมัน
ออนหวานและไพเราะ มันพูดดวยเสียงออนโยนเต็มไปดวยความเมตตา
พูดถึงความจริงแหงสวรรคเหมือนกับที่พระผูชวยใหรอดเคยตรัส มัน
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รักษาโรคตางๆ ดวยลักษณะเหมือนกับพระคริสต อางวาไดเปลี่ยนวัน
สะบาโตเปนวนัอาทติย แลวมนัประกาศวาคนทีย่งัคงถอืรกัษาวนัทีเ่จด็เปน
วันบริสุทธ์ิดูหมิ่นนามของมัน นี่คือการลอลวงท่ียิ่งใหญ เกือบจะเปนการ
ครอบงําคร้ังยิ่งใหญที่สุด ฝูงชนพากันหลงเช่ือการเลนกลหลอกลวงน้ี 
กลาววา “คนนี้คงเปนอานุภาพของพระเจา” (กิจการ 8:10)

ประชากรของพระเจาจะไมถูกลอลวง

 แตประชากรของพระเจาจะไมถูกลอลวงใหหลงเช่ือ คําสอนของ
พระคริสตเทียมเท็จไมสอดคลองกับพระคัมภีร มันประกาศคําอวยพรแก
คนท่ีกราบไหวนมัสการสัตวรายและรูปของมัน คือคนจําพวกท่ีพระคัมภีร
ประกาศวาพระพิโรธอันไมระคนกับสิ่งใดของพระเจาจะหล่ังลงมาเหนือ
พวกเขา
 ซาตานจะไมมีโอกาสปลอมแปลงการเสด็จมาของพระคริสต 
พระผูชวยใหรอดไดทรงตักเตือนประชากรของพระองคใหระมัดระวังการ
ลอลวงในเร่ืองน้ี “ดวยวาจะมีพระคริสตเทียมเท็จและผูทํานายเทียมเท็จ
หลายคนเกิดขึ้น หมายสําคัญอันใหญและการมหัศจรรรยลอลวง แมผูที่
พระเจาทรงเลือกสรรใหหลง เหตุฉะน้ันถาใครจะบอกทานท้ังหลายวา 
‘ทานผูนั้นอยูในถิ่นทุรกันดาร’ ก็อยาออกไป หรือจะวา ‘อยูที่หองใน’ ก็จง
อยาเช่ือ ดวยฟาแลบมาจากทิศตะวันออกสองไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด 
การเสด็จมาของบุตรมนุษยก็จะเปนฉันนั้น” (มัทธิว 24:25-27; ดูมัทธิว 
25:31; วิวรณ 1:7; 1 เธสะโลนิกา 4:16, 17) ไมมีสิ่งใดที่สามารถจะปลอม
แปลงการเสด็จมาได คนทั่วโลกจะตองไดเห็นเหตุการณครั้งนี้
 คนท่ีศึกษาเลาเรียนพระคัมภีรอยางเอาจริง และรักความจริงของ
พระเจาเทานั้นท่ีจะไดรับการคุมครองใหพนจากอํานาจลอลวงท่ีจะทําให
มนุษยโลกถูกกักกัน คนเหลานี้จะตรวจสอบผูลอลวงที่ไดจําแลงรางมา
โดยใชคําพยานของพระคัมภีร ขณะนี้ประชากรของพระเจาเชื่อมั่นใน
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พระวจนะของพระองคเพียงพอแลวหรือยัง เพื่อเขาจะไมยอมเช่ือสิ่งท่ี
เขามองเห็นดวยตา หรือในภาวะคับขันเชนนั้นเขาจะยึดมั่นในพระคัมภีร
และพระคัมภีรเทานั้นไดหรือเปลา
 ขณะที่กฎหมายที่บรรรดานักปกครองท้ังหลายทั่วดินแดนประเทศ
คริสเตียน ไดบัญญัติขึ้นตอตานผูถือพระบัญญัติจะถอนการคุมครองของ
รัฐบาลออกไปเสียและปลอยเขาใหแกพวกท่ีปรารถนาจะทําลาย บุตร
หลานของพระเจาจะหนีออกจากเมืองและหมูบาน จะรวมชุมนุมกันเปน
กลุมจะไปอาศัยอยูในสถานท่ีเงียบและเปล่ียวท่ีสุด หลายคนจะล้ีภัย
อาศัยภูเขาเปนที่มั่นเหมือนคริสเตียนในหุบเขาพีดมองด (บริเวณ
เทือกเขาเอลปในประเทศอิตาลี) แตประชาชนจํานวนมากจากทุกชาติ
และทุกหมูเหลา ทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นต่ํา มั่งมีและยากจน ทั้งผิวดํา
และผิวขาวจะตองถูกจําขังอยางไมยุติธรรมและถูกกระทําโหดรายทารุณ 
คนท้ังหลายผูเปนท่ีรักของพระเจาจะมีชีวิตแตละวันอยางออนลา ถูก
จองจาํดวยโซตรวน  ถกูตดัสนิประหารชวีติ  บางคนถกูทอดทิง้ใหอดอาหาร
ตายในคุกมืดและสกปรก
 พระเจาจะทรงลืมผูซื่อสัตยของพระองคในยามยากลําบากเชนนี้
ไดหรือ พระองคทรงลืมคนที่ซื่อสัตยอยาง โนอาห โลท โยเชฟ เอลียาห 
เยเรมีห หรือดาเนียลหรือเปลา แมศัตรูอาจจะขังพวกเขาไวในคุก แต
กําแพงมืดไมสามารถกั้นความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณของพวกเขา
กบัพระครสิตได  เหลาทูตสวรรคจะลงมาหาพวกเขาในหองขงัทีเ่ปลาเปลีย่ว 
คุกนั้นจะเปนเชนราชวัง และกําแพงที่มืดมัวจะสวางไสวดวยแสงสวาง
จากสวรรคเหมือนเมื่อครั้งที่เปาโลและสิลาสรองเพลงสรรเสริญยาม
เที่ยงคืนในคุกมืดของเมืองฟลิปป
 การพิพากษาของพระเจาจะเกิดแกคนทั้งหลายที่พยายามกดขี่
ขมเหงและทําลายประชากรของพระเจา สําหรับพระเจาการตัดสินลง
โทษเปน “พระราชกิจ....ประหลาด” (อิสยาห 28:21; เอเสเคียล 33:11) 
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องคพระผูเปนเจา “ผูทรงพระกรุณา ทรงกอปรดวยพระคุณ ทรงกริ้วชา 
และบริบูรณดวยความรักมั่งคงและความสัตยจริง ผูทรงสําแดงความรัก
มั่นคงตอมนุษยกระท่ังพันชั่วอายุ ผูทรงโปรดยกโทษการลวงละเมิด การ
ทรยศและบาปของเขาเสีย” ถึงกระนั้นพระองคจะ “ไมทรงงดโทษเลย” 
(อพยพ 34:6, 7; นาฮูม 1:3) ชนชาติใดที่พระองคทรงอดกลั้นพระทัยไว
นานและไมลงโทษ จนกระทั่งความชั่วรายเพิ่มสูงอยางเต็มที่ ในท่ีสุด
จะตองดื่มจากถวยพระพิโรธของพระองคที่ไมไดระคนกับสิ่งใด
 เมื่อพระคริสตทรงสิ้นสุดการทูลขอตอพระบิดาในสถานศักดิ์สิทธิ์
พระพิโรธซึ่งไมระคนกับสิ่งใดจะถูกเทลงมายังคนท้ังหลายที่กราบไหว
บูชาสัตวราย ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแกชาวอียิปตเปนแบบเดียวกับการลงโทษ
อยางรายแรงนากลัวท่ีจะเกิดแกแผนดินโลก กอนการชวยกูประชากรของ
พระเจาคร้ังสุดทาย ผูเขียนพระธรรมวิวรณไดกลาววา “คนท้ังหลายท่ีมี
เคร่ืองหมายของสัตวรายและบูชารูปของมันก็เกิดเปนแผลรายมีหนอง
ทั่วตัว” ทะเล “ก็กลายเปนเลือดเหมือนเลือดของคนตาย” และ “แมน้ํา
และบอน้ําพุทั้งปวงและน้ําเหลานั้น ก็กลายเปนเลือด” ทูตสวรรคประกาศ
วา “พระเจาองคผูบริสุทธ์ิเจาขา...พระองคทรงเปนผูชอบธรรมในการทรง
พิพากษาเหตุการณเหลาน้ัน เพราะเขาท้ังหลายไดกระทําใหโลหิตของ
พวกธรรมิกชนและของผูเผยพระวจนะไหลออก และพระองคไดประทาน
โลหิตใหเขาดื่ม สมควรแกกรรมของเขาแลว” (วิวรณ 16:2-6, 8, 9) โดย
เหตุที่คนเหลานั้นไดปรับโทษประชากรของพระเจาจนถึงตาย พวกเขาได
ทําใหโลหิตของคนเหลานั้นตกดวยมือของพวกตน พระคริสตทรงประกาศ
วาพวกยิวในสมัยของพระองคมีความผิด เพราะพวกเขาไดทําใหโลหิตอัน
ชอบธรรมตกท่ีแผนดินโลกตั้งแตสมัยของอาเบล (มัทธิว 23:34-36) 
คนเหลานี้จะถูกครอบงําดวยวิญญาณชนิดเดียวกันกับที่ไดฆาบรรดาผู
เผยพระวจนะในอดีต
 ในภัยพิบัติที่ติดตามมาก็คือ พระเจาทรงโปรดใหดวงอาทิตยมี
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อํานาจ “ครอกมนุษยดวยไฟ” บรรดาผูเผยพระวจนะไดบรรยายสภาพ
ของอนาคตวา “ผลของนาก็ถูกทําลายไปหมด...ตนไมในนาทั้งสิ้นก็เห่ียว
ไป ความยินดีก็ประลาตไปจากบรรดาบุตรของมนุษย...สัตวเดียรฉานรอง
ครวญครางแลวหนอ ฝูงวัวก็สนเทหเพราะวาไมมีลานหญาใหมัน...เพราะ
วาน้ําในหวยแหงไปและไฟก็เผาผลาญทุงหญาแหงถิ่นทุรกันดาร” (โยเอล 
1:11, 12, 18-19)
 แมวาภัยพิบัติเหลานี้ไมเกิดขึ้นท่ัวจักรวาล ถึงกระนั้นก็ตามสิ่ง
เหลานี้จะเปนภัยพิบัติที่นากลัวที่สุดที่มนุษยเคยไดยิน การพิพากษา
ลงโทษกอนสิ้นสุดพระกรุณายังระคนดวยความเมตตา พระโลหิตของ
พระคริสตไดชวยปกปองคนบาปจากการถูกลงโทษตามความผิดอยาง
เต็มท่ี แตในการพิพากษาครั้งสุดทายพระพิโรธของพระเจาจะหลั่งออก
มาโดยไมระคนกับความเมตตา ในวันนั้นประชาชนจํานวนมากจะ
ปรารถนาอยากพึ่งพาพระคุณของพระเจาท่ีพวกเขาเคยดูหมิ่น
 ขณะที่ประชากรของพระเจาถูกกดขี่ขมเหงและไดรับความทุกข
ยาก ขณะท่ีตองการอาหาร พวกเขาจะไมถูกทอดท้ิงใหพินาศ เพราะ
ทูตสวรรคจะคอยสรรหามาใหตามที่เขาตองการ “จะมีผูใหอาหารเขา 
น้ําของเขามีแน...เราคือพระเจาจะตอบเขาเอง เรา พระเจาของอิสราเอล
จะไมทิ้งเขา” (อิสยาห 33:16, 41:17)
 สวนในสายตาของมนุษยดูเหมือนวาอีกไมนาน ประชากรของ
พระเจาจะตองประทับตราคําพยานของเขาดวยเลือดของตัวเอง เชนเดียว
กับบรรดาผูพลีชีพเพ่ือศาสนาในอดีต นี่คือเวลาท่ีเต็มไปดวยความทุกข
ยากแสนสาหัส คนชั่วรายตางยินดีปรีดา ถามวา “เวลานี้ความเชื่อของ
เจาอยูที่ไหน เหตุใดพระเจาจึงไมชวยเจาใหพนเงื้อมมือของเรา หากเจา
เปนคนของพระองคจริง” แตผูที่เฝารอคอยเหลานั้นระลึกถึงพระเยซู
ขณะถูกตรึงบนกางเขนแหงคาลวารี เชนเดียวกับยาโคบ ทุกคนตางปล้ําสู
กับพระเจา
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หมูทูตสวรรคเฝาดูเหตุการณ

 หมูทตูสวรรคเฝาอยูรอบ  บรรดาคนท่ีรกัษาพระวจนะของพระคริสต
ดวยความอดทน ทูตเหลานั้นไดเห็นความทุกขยาก และฟงคําอธิษฐาน
ของทุกคนและเฝารอรับคําสั่งจากพระองคผูบัญชาการ เพื่อคอยฉวย
โอกาสชวยพวกเขาใหพนอันตรายเพียงแตพวกเขาจะตองรออีกหนอย
หนึ่ง ประชากรของพระเจาจะตองดื่มจากถวยที่พระคริสตเคยดื่ม และ
รับบัพติศมาเดียวกับท่ีพระองคเคยรับ (มัทธิว 20:23) ถึงกระนั้นเพ่ือเห็น
แกคนทรงเลือกสรรไว เวลาแหงความยากลําบากถูกตัดใหสั้นลง วาระ
สุดทายจะมาถึงเร็วกวาที่มนุษยคิดไว
 ถึงแมวากฎหมายท่ีออกไปแลวมีกําหนดเวลา ที่บรรดาคนผูรักษา
พระบัญญัติจะถูกประหารชีวิต พวกศัตรูของเขาบางคนจะใชกฎหมายนั้น
กอนกําหนด และกระเห้ียนกระหือจะเอาชีวิตของเขา แตไมมีใครสามารถ
จะฝาวงลอมของเทพผูพิทักษซึ่งเฝาอยูรอบจิตวิญญาณที่ซื่อสัตยทุกคน
ได บางคนถูกขับไลใหหนีออกจากเมือง แตดาบท่ีศัตรูเงื้องาขึ้นเพื่อ
ประหารหักสะบ้ันลงเหมือนฟางขาว สวนคนอ่ืนไดรับการปกปองจากทูต
สวรรคที่แปลงรางเปนนักรบ
 ตลอดทุกยุคทุกสมัยบรรดาชาวสวรรคมีสวนในความเปนอยูของ
มนุษย พวกเขาไดรับการตอนรับดวยความเอ้ือเฟอจากครอบครัวมนุษย 
ทําหนาท่ีเปนผูนําทางของนักเดินทาง เปดประตูคุกใหผูรับใชของพระเจา
ไดเปนอิสระ ลงมากล้ิงกอนหินที่ปดอุโมงคฝงพระศพของพระผูชวย
ใหรอด
 หมูทตูสวรรคไดเขาไปในทีป่ระชุมของคนชัว่รายเหมอืนกบัท่ีไปใน
เมืองโสโดม เพื่อจะไดรูวาคนเหลานั้นทําสิ่งใดเกินขอบเขตที่พระเจาทรง
กําหนดไวหรือไม เพื่อเห็นแกไมกี่คนท่ีไดปรนนิบัติรับใชพระองคอยาง
แทจริง คอยระงับภัยพิบัติรายทั้งหลายไวและชวยใหฝูงชนอยูดวยความ



บทที่ 9  เวลาแหงความทุกขยาก   99

สงบสุขตอไป บรรดาคนผิดบาปไมตระหนักเลยวาพวกเขาเปนหนี้ชีวิต
ตอผูซื่อสัตยเพียงไมกี่คนที่พวกเขาคอยจองเพื่อกดขี่ขมเหง
 บอยคร้ังในที่ประชุมของโลกทูตสวรรคไดทําหนาที่พูดแทน
มนุษย หูของมนุษยไดยินคําวิงวอนขอรองของทูตเหลานั้น แตริมฝปาก
ของมนุษยกลับเหยียดหยามคําแนะนําเสีย ผูสื่อขาวสวรรคเหลานั้นได
พิสูจนวา พวกเขาสามารถจะแกคดีแทนคนท่ีถูกกดข่ีขมเหงไดดีกวาผูที่
ปกปองเขาท่ีใชคําพูดโนมนาวเกงเสียอีก ทูตเหลานี้เอาชนะและควบคุม
พวกชั่วรายที่จะกอเหตุทําใหประชากรของพระเจาไดรับความทุกขยาก
ลําบาก
 ประชากรของพระเจาเฝารอความชวยเหลือจากพระมหากษัตริย
ที่กําลังเสด็จมา ดวยใจอันรอนรน ขณะเดียวกันผูที่กําลังปล้ําสูกับ
พระเจาทูลวิงวอนขอรองตอพระเจานั้น ทองฟาก็เรืองรองดวยแสงแหง
อรุณของวันอันเปนนิรันดร มีเสียงไพเราะดุจดังเสียงรองเพลงของทูต
สวรรคดังเขาถึงหูวา “ความชวยเหลือกําลังมาถึงแลว” พระสุรเสียงของ
พระคริสตตรัสมาจากประตูที่เปดออกวา “จงดูเถิดเราอยูกับเจา อยากลัว
เลย เราไดสูรบเพื่อเจาท้ังหลายในนามของเรา เจามีความสําคัญยิ่งกวา
ผูพิชิตท้ังหลาย”
 พระผูชวยใหรอดผูประเสริฐจะสงความชวยเหลือมาทันทีที่เรา
ตองการ  เวลาแหงความยากลาํบากเปนชวงทีน่ากลวัทีส่ดุสาํหรบัประชากร
ของพระเจา ผูเชื่อท่ีแทจริงทุกคนจะไดเห็นรุงแหงคําสัญญาลอมรอบ
ตัวเขาดวยความเช่ือ “และผูที่ไถไวแลวของพระเจาจะกลับและรองเพลง
มาศิโยน ความชื่นบานเปนนิตยจะอยูบนศีรษะของเขา เขาจะไดรับความ
ชื่นบานและความยินดี ความโศกเศราและการถอนหายใจจะหนีไปเสีย” 
(อิสยาห 51:11)
 หากโลหิตของบรรดาพยานผูซื่อสัตยของพระคริสต หลั่งออก
มาในเวลานี้ความจงรักภักดีของพวกเขาจะไมเปนพยานเพ่ือใหคนอื่น
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ยอมรับความจริงไดเพราะจิตใจที่ดื้อดึงไดตอตานคลื่นแหงพระคุณใหซัด
กลับไปจนไมซัดกลับมาอีกเลย ในเวลานี้หากผูชอบธรรมตกเปนเหย่ือ
ของพวกศัตรู ชัยชนะก็เปนของเจาแหงความมืด พระคริสตไดตรัสวา 
“มาเถิดชนชาติของขาพเจาเอย จงเขาในหองของเจาและปดประตูเสีย
และจงซอนตัวเจาอยูสักพักหน่ึงจนกวาพระพิโรธจะผานไป เพราะดูเถิด 
พระเจากําลังเสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค เพื่อลงโทษชาว
แผนดินโลกเพราะความบาปผิดของเขาท้ังหลายและแผนดินโลกจะ
เผยโลหิตซึ่งหลั่งอยูบนมัน และจะไมปดบังผูถูกฆาของมันไวอีก” 
(อิสยาห 26:20, 21)
 การชวยกูอันเต็มดวยสงาราศีจะเกิดแกบรรดาผูที่อดทนเฝา
รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค และเปนของบรรดาผูที่มีชื่อบันทึก
ไวในหนังสือชีวิต


