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คํากลาวอุทิศ

 สําหรับ ไมเคิล ดิลลอน นักคิดท่ีถามคําถามมากมาย และสําหรับ ดอน
และเบ็ตต้ี เพียรสัน พอแมของผม ที่เลาเรื่องเหลานี้ใหผมฟง และสอนผมในสิ่ง
ที่ผมตองการรู เพื่อท่ีจะตอบคําถามของไมเคิล

คําขอบคุณ

 หนังสือเลมนี้จะไมสามารถเสร็จสมบูรณได ถาไมไดรับการชวยเหลือ
จากผูที่อุทิศตนจํานวนมาก ขอขอบคุณทุกๆ ทานมา ณ ที่นี้ เวอรจิเนีย สมิธ 
ผูอํานวยการแผนกพันธกิจเด็กสํานักงานใหญคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส 
ผูสนับสนุนและขับเคลื่อนใหโครงการนี้เกิดขึ้นจริง ผูปกครองโรเบิรต เจ. 
คลอสเตอรเฮาส ผูดําเนินการใหสามารถจัดพิมพเพ่ือการเผยแพรสูสาธารณชน 
รูธ ซาเทลมาเจอร ผูติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสํานักงานเอลเลน-
จี. ไวท ซึ่งดูแลเอกสารงานเขียนของเธอ เดไนซ โกรฟ และลูวานา กุมาเล ผู
ใชเวลาอยางมากในการพิมพตนฉบับ และ Pacifi c Press® Publishing ที่
ไดจัดพิมพหนังสือ The Triumph of God’s Love รุน mylar ขนาดใหญ 
พรอมภาพสีสันสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจของไมเคิล และทําใหเขาถามวา 
“ทําไม”
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บทนํา

 ไมเคิลเดินเขามาในครัวซึ่งคุณแมกําลังหั่นหัวแครอทอยู คุณแมยิ้ม
ใหในขณะท่ีไมเคิลเขยิบขึ้นไปน่ังบนเกาอ้ีสูงขางเธอ “ผมกําลังคิดอยูวา” เขา
พูดขึ้นมา
 “โอ! ไมนะ...เจ็บไหม” คุณแมถาม เพราะเห็นไมเคิลตกเกาอี้
 ไมเคิลหัวเราะ “ไมครับ ผมเพียงแตกําลังคิดถึงเพ่ือนของคุณแมที่ชื่อ
นาดีน ผมเคยไดยินทานพูดวาคริสตจักรที่ทานเปนสมาชิกอยูเปนคริสตจักร
คริสเตียนแทเพียงแหงเดียว และคริสตจักรอ่ืนๆ ลวนแยกตัวออกจากคริสตจักร
ของทานทั้งน้ัน ทานยังบอกวาคริสตจักรของทานยังคงเปนเหมือนเดิมแบบ
เดียวกับเมื่อสมัยที่เหลาสาวกของพระเยซูทรงกอตั้งคริสตจักรใหมๆ เรื่องนี้เปน
ความจริงไหมครับ”
 “เอาละ” คุณแมพูด “นานิคกี้ ดีน เพื่อนของแมเปนคริสเตียนอยู
คริสตจักรรัสเซียออรทอดอกซ”
 “ขยายความใหหนอยครับ” ไมเคิลรบเรา
 “ทันทีที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสวรรค” คุณแมบอก “มีคริสตจักรอยู
เพียงคริสตจักรเดียวในเวลานั้น แลวประมาณหนึ่งพันปหลังจากนั้นไมนาน 
คณะผูนําเกิดมีความเห็นไมตรงกันคร้ังใหญจนแตกแยกออกเปนสองกลุม 
แตละกลุมตางอางวาเปนคริสตจักรของแทดั้งเดิม กลุมทางตะวันออกเรียก
ตนเองวาคริสตจักรออรทอดอกซ คริสตจักรน้ียังคงมีอยูในทุกวันนี้ที่เรารูจักกัน
ในช่ือคริสตจักรกรีกออรทอดอกซ หรือรัสเซียออรทอดอกซ หรือคริสตจักร
อีสเทิรนออรทอดอกซขึ้นอยูกับภาษาที่ใช สวนอีกกลุมหนึ่งปกหลักอยูทาง
ทิศตะวันตก กลุมนี้อางวาพวกเขาเปนคริสตจักรที่ถูกตองอยางเปนทางการ
ของชาวคริสเตียน ทุกวันนี้คริสตจักรนี้มีชื่อเรียกวา คริสตจักรโรมันคาทอลิก”
 “ออ” ไมเคิลเอยขึ้น “ฉะนั้นกลุมออรทอดอกซจึงเห็นวากลุมโรมัน 
คาทอลิกเปนฝายที่แยกตัวออกจากคริสตจักรของพวกเขาไชไหมครับ”
 “ใชจะ” คุณแมตอบ
 “แลวทําไมทุกวันน้ีจึงมีคริสตจักรมากมาย แตวาระแวกบานของเรา
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แทบจะไมมีคริสตจักรคาทอลิกเลย และนาดีนก็เปนคริสเตียนออรทอดอกซคน
เดียวที่ผมรูจัก แตกลับมีคริสเตียนมากมายมาจากคริสตจักรแบบติสตบาง 
เมเธอดิสทบาง ลูเทอแรนบาง เอพิสโกปาเลียนบาง แมกระทั่งมีบางคนสังกัด
เซเวนธเดยแอดเวนตีสดวย คริสตจักรเหลานี้มาจากไหนครับ”
 “วาว!” คุณแมอุทาน “ถามทีละคําถามสิจะ”
 “แลวเปนไปไดอยางไรครับ” ไมเคิลถามตอ “ที่คริสเตียนผูสมควรตอง
โอบออมอารีและรักผูอื่น กลับทําเรื่องโหดรายมากมายหลายอยาง ผมรูวา
พวกเขากอเรื่องโหดรายมากมายเมื่อนานมาแลวในประวัติศาสตร เชน กดขี่
ขมเหงประชาชน ฆาประชาชน และเรื่องเลวรายอีกมากมาย แตคริสเตียน
ก็ยังคงทําตัวแบบน้ันอยูในทุกวันนี้ เชน ขาวที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ที่มีคริสเตียน
คนหน่ึงในรัฐฟลอริดาขูผูคนในคลินิกแหงหน่ึง แลวอีกคนหน่ึงก็ยิงนายแพทย
และคนท่ีอยูในน้ันอีกหลายคน นอกจากน้ันขาวยังแจงวาเกิดการวางระเบิด
ใสกันระหวางคริสเตียนสองฝายในประเทศไอรแลนด คริสเตียนไมควรโยน
ระเบิดใสกันไมใชหรือครับ”
 “ถูกตองจะ” คุณแมตอบ “ไมควรทําอยางยิ่งหากพวกเขาดําเนิน
ชีวิตแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงสอนใหพวกเขาปฏิบัติตาม”
 “ยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีผมก็ยังสงสัยอยูเหมือนกันครับ” ไมเคิลพูดขัด
ขึ้นในขณะท่ีคุณแมกําลังจะอธิบายตอตองอาปากคาง นั่งลงแลวฟงไมเคิล
พูดตอ
 “คริสตจักรของเราเชื่อในหลายสิ่งเหมือนกับคริสตจักรอ่ืน คนที่ผม
รูจักที่ไมใชแอดเวนตีสดูเหมือนจะเช่ือสองสามอยางท่ีแตกตางจากของเรา  
แตสิ่งที่แตกตางก็ขึ้นอยูกับคริสตจักรแตละคริสตจักรท่ีพวกเขาเปนสมาชิก
อยางนั้นหรือครับ”
 “ใช เปนอยางนั้นจริงๆ” คุณแมพูด
 “ผมรูวาสิ่งที่เราเช่ือหลายส่ิงแตกตางจากท่ีอื่น” ไมเคิลพูดตอ “แต
ผมไมคอยแนใจวาทําไมผมถึงเชื่ออยางนั้น โดยเฉพาะสิ่งที่แตกตางอยางจริงๆ
เชน คนที่ตายไปแลวตายไปจริงๆ ไหม และทําไมเราถึงนมัสการในวันสะบาโต
แทนวันอาทิตย และอะไรคือ ‘สถานนมัสการ’ ที่ผมเคยไดยินคุณแมพูดถึงใน
บางครั้ง ทําไมมันถึงมีความสําคัญนักครับ”
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 “เรื่องเหลานี้อธิบายงายมาก” คุณแมเอยขึ้นมา “แมจะตอบลูกละนะ” 
แตไมเคิลพูดขัดขึ้นมาอีก เที่ยวนี้ถามมาเปนชุด
 “มีอยางอ่ืนอีกครับ ที่โรงเรียนเราคุยกันถึงเร่ืองท่ีพระเยซูจะเสด็จมา
อีกครั้งหนึ่ง และจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือเมื่อไร พอจะทราบไหมครับ โดยเฉพาะ
กับสภาพสิ่งเลวรายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามขาว เพ่ือนผมบางคนหวาดกลัวกัน
มากแลวจินตนาการไปถึงเร่ืองเลวรายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผมไมตกใจเลย
จนกระท่ังพวกเขาเร่ิมพูดกันไปใหญ ตอนน้ีผมก็ชักกังวลใจเหมือนกันครับ ผม
ตองเตรียมตัวอยางไรเวลาท่ีพระเยซูเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง แลวผมจะรูไดอยางไร
วาผมมีความพรอมแลว และผมจะเผชิญกับสิ่งเลวรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได
อยางไรโดยที่ไมตองตกใจกลัว ตอนน้ีผมชักจะวิตกกังวลแลวละครับ!”
 คุณแมยื่นแขนไปโอบกอดไมเคิลเขามาใกลๆ “ลูกตั้งคําถามสําคัญๆ 
มาเกือบหาสิบคําถามในเวลาแคสิบนาทีที่ผานมา ลูกคิดวาจะดีไหมหากเราใช
เวลาชวงหน่ึงในทุกวันหลังจากที่ลูกทําการบานเรียบรอยแลวเพื่อมาแบงปน
เรื่องเหลานี้กัน เราจะเร่ิมตนต้ังแตภายหลังท่ีพระเยซูทรงเสด็จข้ึนสูสวรรคจน
กระทั่งถึงเหตุการณในทุกวันนี้ จากนั้นเราก็จะคุยกันถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต”
 “ฟงดูยอดเยี่ยมไปเลยครับ” ไมเคิลรีบตอบ “เอาเปนวาตอนกอน
ทําการบานไมดีกวาหรือครับ”
 “เปนความพยายามท่ีดีมาก” คุณแมหัวเราะ
 “งั้นผมเกรงวาผมตองลงมือทําการบานแลวละครับ” ไมเคิลถอน
หายใจ
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 “คุณแมครับ” ไมเคิลเรียก “ผมรูสึกสับสนไปหมดเลยครับ ทําไม
พระเจาถึงทรงปลอยใหความผิดบาปเกิดขึ้นมาได ผมหมายความวา ผูคน
มากมายตองทุกขทรมานจากความบาป”
 “ใชจะ” คุณแมตอบรับ “มีคนมากมายตองทนทุกขทรมานเพราะ
ความผิดบาป พระคัมภีรบอกเราวา ลูซิเฟอร กลายเปนมารซาตานไดอยางไร 
ลูกลองอานในพระธรรมอิสยาห 14:13-14 ดูซิ”
 ไมเคิลเปดขอพระคัมภีรดังกลาวแลวเริ่มอาน “เจาเองรําพึงในใจของ
เจาวา ‘ขาจะข้ึนไปยังฟาสวรรค ขาจะตั้งพระที่นั่งของขาเหนือดวงดาวท้ังหลาย
ของพระเจา ขาจะนั่งบนขุนเขาแหงการชุมนุม ณ สุดปลายอุดรอันไกลโพน ขา
จะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ขาจะทําใหตัวของขาเองเหมือนองคผูสูงสุด’”  
 “แตคุณแมครับ นั่นไมไดบอกวาเกิดอะไรขึ้นกับลูซิเฟอรนี่ครับ”
 “บอกสิ ขอพระคัมภีรบอกอยางชัดเจนวา กอนที่ลูซิเฟอรตัดสินใจ
อยากเปนพระเจา เขาเปนถึงอัครทูตสวรรคบนสวรรค เขาเปนทูตสวรรคที่
เพียบพรอมและงดงามด่ังท่ีพระองคทรงสรางเขามา แตลูซิเฟอรกลับหลง
ตัวเอง เขาเกิดความหยิ่งยโส และนึกวาตนเองสําคัญกวาที่เขาเปน เขาอิจฉา
พระเยซู ผูซึ่งเปนพระบุตรของพระเจา”
 “เพราะเหตุนี้ เราจึงรูวาพระเยซูทรงสถิตบนสรวงสวรรคอยูแลวกอนท่ี
พระองคจะทรงเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย ใชไหมครับ”  
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “ขอพระคัมภีรตอนตนๆ สองสามขอของพระ-
ธรรมยอหนไดกลาวไววา พระเยซูทรงสถิตอยูกับพระเจามาชานานแลวกอนจะ
เสด็จมายังโลก”
 “เขาใจแลวครบั” ไมเคลิตอบรับ “คณุแมเลาตอเลยครับวาทาํไมลูซเิฟอร
ถึงไดอิจฉาพระเยซูครับ”

บทที่ 1
ความผิดบาปมาจากไหน
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 “ลูซิเฟอรคิดวาเขานาจะมีบทบาทรวมในแผนงานสําหรับโลกใหม ที่
พระเจาและพระเยซูทรงกําลังเนรมิตสราง เขารูสึกวาพระเจาและพระเยซู
ตั้งพระทัยที่จะกําจัดเขาออกจากการมีสวนรวม เพราะตองการเหยียดหยามเขา
ตอหนาเหลาทตูสวรรค เขาจึงเร่ิมอิจฉาพระเยซู และเร่ิมโกหกหลอกลวงเหลาทตู
สวรรคอื่นๆ พรอมกับต้ังคําถามใสความคิดผิดๆ แกเหลาทูตสวรรควา เหตุใด
พระเยซูจึงทรงไดรับเกียรติมากกวาเขา”
 “ลูซิเฟอรไดเกลี้ยกลอมทูตสวรรคจํานวนมากเทาที่เขาจะทําไดวา
พระเจาทรงอยุติธรรม ทาทีที่คิดกบฏลบหลูพระเจาเชนนี้ ทูตสวรรคจํานวนถึง
หนึ่งในสามจึงถูกขับไลจากสวรรคพรอมกับลูซิเฟอร ทําใหลูซิเฟอรยิ่งโกรธ
แคนพระเจา”
 “แลวซาตานกับลูซิเฟอรเปนทูตสวรรคองคเดียวกันใชไหมครับ” 
ไมเคิลถาม
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “หลังจากท่ีถูกขับไลออกจากสวรรค เขาไมได
ช่ือวาลูซิเฟอรอีกตอไป เพราะเขาไมไดเปนทูตสวรรคที่ชอบธรรมเสียแลว ชื่อ 
‘ลูซิเฟอร’ หมายถึง ‘ผูนําพาความสวาง’ และซาตานหมายถึง ‘ศัตรู’”
 “ออครับ” ไมเคิลถามตอ “แลวซาตานทําอะไรตอไปครับ”
 “เขาบอกเหลาทูตสวรรคที่ฝกใฝเชื่อในตัวเขาวา เรื่องท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด
เปนความผิดของพระเจา เขาโทษวาบัญญัติของพระเจาไรเหตุผล ที่ทําใหเขา
ตองอิจฉาและถูกขับออกจากสวรรค จากน้ันเขาก็ไปลอลวงอาดัมและเอวาให
ทําบาป และอางเหตุการณนั้นเปนความผิดของพระเจาอีกดวยวาบัญญัติของ
พระเจาไมมีความยุติธรรมตออาดัมและเอวา แตเขาตองตกใจเม่ือพระเจาทรง
ประทานพระบุตรของพระองคมาไถบาปท้ังปวงแทนชีวิตของมนุษยทั้งหลายท่ี
เต็มไปดวยบาป ทุกสิ่งที่เขาทํา เขาจะพยายามทําตัวใหยิ่งใหญเหนือพระเจา”
 “แบบเดียวกับการทดลองในถ่ินทุรกันดารท่ีเรียกรองใหพระเยซูกมลง
นมัสการเขา หรือใหทําการอัศจรรยเปลี่ยนกอนหินใหเปนขนมปงใชไหมครับ”
 “ใชจะ นั่นเปนอีกตัวอยางหน่ึงที่เขาพยายามทําใหตนเองย่ิงใหญกวา
พระเจา” คุณแมอธิบาย “และเมื่อไมสามารถที่จะชนะพระเยซูใหทําบาปและ
ยอมรับวาเขาเปนผูปกครองได เขายิ่งเกลียดพระเยซูมากขึ้น ในที่สุดเขา
พยายามใหพระเยซูตองถูกทรมานถึงขั้นสิ้นพระชนม”
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 “มันนากลัวมากเลยครับ” ไมเคิลพูดขึ้น
 “ใช” คุณแมบอก “แตนั่นเปนเคร่ืองพิสูจนใหทั่วจักรวาลไดรับรูอยาง
ไมมีขอสงสัยเลยวา พระเจาทรงความเท่ียงธรรม และพระองคทรงรักมนุษย
ทั้งมวลมากจนทรงเต็มพระทัยที่จะทําทุกอยางเพ่ือชวยมนุษยใหรอด ถึงแมวา
ซาตานจะเปนผูหลอกลวงและทําใหมนุษยตองทนทุกขทรมานก็ตาม”
 ไมเคิลน่ิงคิดอยูครูหนึ่งแลวเอยขึ้นวา “หากผูคนทั้งหลายเขาใจส่ิงที่
เกิดขึ้นอยางแทจริง พวกเขาจะไมมีวันโทษพระเจาวาทรงเปนผูทําใหพวกเขา
ตองทนทุกขทรมาน”
 “แตคนมากมายยังไมรูเกี่ยวกับเรื่องน้ีเลย” คุณแมบอก
 “ตองมีใครไปบอกใหพวกเขารูสิครับ” ไมเคิลพูด แลวนั่งเงียบอยู
พักใหญ “เร่ืองท้ังหมดก็มีอยูเพียงแคนี้ใชไหมครับ ตองพิสูจนใหพวกเขารูวา
พระเจาทรงเท่ียงธรรม”
 “นั่นเปนสาเหตุของความขัดแยงตั้งแตเร่ิมแรกเลยละ” คุณแมเห็นดวย  
“ขออางขอแรกที่ซาตานใชคือพระเจาไมยุติอธรรม ความขัดแยงที่ยิ่งใหญนี้ไม
เก่ียวกับลูกหรือแม แมกระทั่งซาตาน แตมันเกี่ยวกับพระเจา และการพิสูจน
ใหเห็นวาพระเจานั้นทรงเที่ยงธรรม และเมื่อความขัดแยงนี้ระหวางพระเยซู
กับซาตานจบลง ทุกคนจะรูดีวาพระเจานั้นทรงเที่ยงธรรมโดยแท ทุกคนจะมี
โอกาสเลือกวาตนเองจะอยูฝายใด”
 “พระเจาทรงรักพวกเราอยางมากมายแนนอน พระองคถึงทรงให
โอกาสเราขนาดน้ัน” ไมเคิลบอก
 “ใชจะ” คุณแมเห็นดวย “พระองคทรงเปนพระบิดาที่รักพวกเรามาก”
 “ผมชักจะทนรอไมไหวแลวครับที่จะปลอยใหเรื่องนี้ไมรูจักจบเสียที
และทุกคนยังไมเขาใจ ยังไมรักพระเจา” ไมเคิลพูด
 “หากขอขัดแยงน้ีสิ้นสุดเม่ือไร ทั้งจักรวาลคงโลงอกเปนอยางมาก” 
คุณแมพูด “แตมันก็คงจะเศราเหมือนกันที่คนจํานวนไมนอยที่ไมยอมเลือกที่
จะเขาใจ และคนเหลานี้จะตองสูญส้ินไป ถึงแมวาพระเจาจะทรงรักพวกเขา
มากปานใดก็ตาม พระองคคงเศรามากที่เห็นคนเหลานี้ตองตายไป”
 “ใชครับ” ไมเคิลบอก “ผมคิดวาพระองคคงเศราพระทัยมาก”
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 “อยางไรก็ตาม เมื่อทุกสิ่งสิ้นสุดลง จะไมมีความผิดบาปอีกตอไป 
เพราะวาทุกคนจะเขาใจแลว”
 “ดังน้ันจึงเปนเวลาแหงความสุข แตเปนเวลาแหงความทุกขดวย
เชนกัน” ไมเคิลเสริม “เราจะมีความสุข เพราะจะไมมีบาปอีกตอไป แตตอง
เศราที่คนบางกลุมเลือกท่ีจะไมรักพระเจา และไมอยากใชชีวิตรวมกับพระองค”
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 “ลูกทราบไหมวาศัตรูที่เลวรายที่สุดของเราคือใคร” คุณแมถาม
 “ผมไมทราบครับ” ไมเคิลตอบ “บางทีอาจเปนตัวของเราเอง”
 คุณแมหัวเราะ “บางครั้งก็เปนจริงอยางนั้นจะ” คุณแมตอบ “แตแทจริง
แลว ซาตานน่ันแหละเปนศัตรูตัวเลวรายที่สุดของเรา ลูกลองอานพระธรรม
ปฐมกาล 3:15 ดูซิ ขอพระคัมภีรนี้เปนพระวจนะของพระเจาที่ทรงตรัสกับ
ซาตานหลังจากที่เขาไดลอลวงอาดัมและเอวาใหกระทําความผิดบาปในสวน
เอเดน”
 ไมเคิลเปดพบพระคัมภีรขอนี้แลวเร่ิมตนอาน “เราจะใหเจากับหญิงนี้
เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจา และพงศพันธุของนางดวย เขาจะทําใหหัว
ของเจาแหลก และเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกช้ํา”
 “ซาตานโกรธมาก” คุณแมทบทวนความจําใหไมเคิล “ซาตานได
พยายามลวงใหอาดัมและเอวาทําบาป และปายความผิดวาพระเจาทรงไมมี
ความยุติธรรม แตตอนนี้พระเจาทรงกลับออกมาปกปองมนุษยทั้งสองโดยการ
สาปซาตาน ใครก็ตามที่ตั้งใจติดตามเหตุการณนี้จะเห็นไดวาพระเจาทรงเต็ม
ลนดวยความรักและเมตตา เหตุนี้ยิ่งทําใหซาตานเกลียดพระเจามากย่ิงขึ้น เขา
ไมสามารถทําอะไรพระเจาโดยตรงได เพราะพลังของเขาเทียบกับพระเจาไมได
เลย แตสิ่งท่ีซาตานทําไดคือ การเลือกแกแคนตอบุตรหลานของพระเจาแทน 
ซึ่งเปนวิธีที่เขาใช และจะใชจนกวาความขัดแยงนี้จะสิ้นสุดลง ลูกลองอานสิ่งที่
อัครทูตเปาโลไดกลาวไวใน พระธรรม 2 ทิโมธี 3:2 ดูซิ”
 “วาระสุดทายน้ันจะเปนเวลาท่ีนากลัว” ไมเคิลเร่ิมอาน “เพราะผูคน
จะเห็นแกตัว รักเงินทอง โออวด หย่ิงยโส ชอบดูหมิ่น ไมเช่ือฟงพอแม 
อกตัญู ช่ัวราย” ไมเคิลเงยหนาขึ้นมองคุณแม “แตทําไมถึงมีการตอตาน

บทที่ 2
ศัตรูที่เลวรายท่ีสุดของเรา



13

แผนชั่วของซาตานกันนอยมากนักเลาครับ ทําไมประชากรของพระเจาจึงไม
สนใจใยดีเชนนี้ พวกเขาดูเหมือนไมยอมสนใจอะไรเลย”
 “บุตรหลานของพระเจาจํานวนมากก็ไมรูรอนรูหนาวเชนนี้แหละ เพราะ
วาในชีวิตของพวกเขาขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์เทาที่พวกเขาควรจะมี พวกเขา
ไมเขาใจลึกซึ้งถึงแผนรายของซาตาน และวิธีที่มันใชสูกับพระเจา ศัตรูจะกํา
ชยัชนะไดอยางงายดายหากกองกาํลงัฝายตรงกนัขามไมสนใจใยดกีบัสิง่รอบตวั 
แลวมันจะย่ิงงายกวาเสียดวยซํ้า หากกองกําลังของอีกฝายไมรูตัวเลยวาตนเอง
กําลังอยูในสงคราม และยังไมมีใครสนใจอีกดวย คนทั้งหลายที่ขาดความ
สัมพันธที่เขมแข็งกับพระเยซูตางลืมเรื่องเหลานี้ไปสิ้น หรือไมรูเลยวามีเรื่อง
เชนนี้”
 “คนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพระเยซู จะเกลียดชังบาปมากพอๆ 
กับที่พระองคทรงเกลียดชัง พวกเขาจะไมทําส่ิงใดที่จะทําใหพระเจาทรงเศรา
พระทัย เพราะวาพระองคทรงรักพวกเขาย่ิงนัก แตผูคนมากมายไมยอมคง
ความสัมพันธกับพระเจา พวกเขาจึงลืมไปวามีขอขัดแยงกันอยูระหวางซาตาน
กับคนของพระเจา พวกเขาจึงเพิกเฉยตอความโหดรายและกําลังของซาตานท่ี
มีตอผูที่ติดตามพระเยซู พวกเขาโทษพระเจาวาเปนตนเหตุของความทุกขยาก
ทั้งปวง แตพระเจามิไดทรงเปนผูทําใหเกิดเร่ืองเลวรายเหลานั้น แตเรื่องเลวราย
เกิดขึ้นเพราะวามีสงครามกําลังดําเนินอยู และเพราะวาอีกฝายหนึ่งคือซาตาน
ผูชั่วชาเลวทรามมาก”
 “แลวเราจะทําอยางไรดีเลาครับ” ไมเคิลถาม
 “ลูกลองอานพระธรรมเอเฟซัส 6:11-12 ดูซิ” คุณแมตอบ
 “จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจาเพื่อจะสามารถตอสูกับอุบายของ
มารได เพราะเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับพวกภูตผีที่ครอบ
ครอง พวกภูตผีที่มีอํานาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ตอสูกับพวก
วิญญาณชั่วในสวรรคสถาน” ไมเคิลอาน
 “คราวน้ีอานพระธรรม 1 เปโตร 5:8 ตอดวย” คุณแมบอก
 “จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวใหดี ศัตรูของพวกทานคือมาร ดุจสิงโต
คํารามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”
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 คุณแมมองไปที่ไมเคิลในขณะที่เขาวางหนังสือพระคัมภีรลง “ขอ
พระคัมภีรเหลานี้บอกเราอยางชัดเจนวา เรากําลังตอสูกับใคร และเราไมจําเปน
ตองกลัว”
 “เพราะวาพระเยซูทรงตอสูเพื่อเรา และทรงไดรับชัยชนะใชไหมครับ”  
ไมเคิลพูดขึ้นมา
 “ถูกตองจะ” คุณแมตอบ “และพระองคทรงประทานพละกําลังแกเรา
หากเรารองขอ ซาตานไมสามารถบังคับจิตใจ และความนึกคิดของเราหรือสิ่งที่
เราจะทําได เขาบังคับเราไดก็ตอเม่ือเรายอมเขาเทานั้น ซาตานทําใหเราหัวเสีย
ได แตเขาทําลายเราไมได ซาตานทํารายเราไดแตเขาไมอาจตัดเราขาดจาก
พระเยซูได ซาตานไดแพสงครามแลว แตเขายังคงสรางความยุงยากใหแกเรา  
จนกระทั่งพระเยซูจะเสดจ็มานําเราไปสูสวรรค”
 “ผมอยากใหพระเยซูรีบเสด็จมาไวๆ จังเลยครับ” ไมเคิลบอก

เหลาทูตสวรรคเปนใคร

 “คุณแมครับ เหลาทูตสวรรคที่แทจริงเปนใครครับ” ไมเคิลถาม
 “ลูกลองเปดอานในพระคัมภีรซิ ในพระธรรมฮีบรู 1:14”  
 ไมเคลิอาน “ทตูสวรรคทัง้ปวงเปนเพยีงวญิญาณทีร่บัใชพระเจาทีท่รงสง
ไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะไดรับความรอดไมใชหรือ”
 “ตอนน้ีอานพระธรรมสดุดี 8:5 อีกขอหน่ึงดวย”
 “พระองคทรงสรางเขาใหต่ํากวาพระองค แตหนอยเดียว และทรงสวม
ศักดิ์ศรีกับความมีอํานาจใหเขา” ถาอยางนั้นเหลาทูตสวรรคเปนวิญญาณ
ทั้งหลายที่รับใชพระเจา ซึ่งถูกสงมาชวยเหลือพวกเราหรือครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชแลว” คุณแมตอบ “พระเจาทรงสรางเหลาทูตสวรรคและทรงมอบ
ราชกิจบางอยางใหพวกเขาทํา”
 “ผมจําขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับทูตสวรรคไดหลายขอครับ” ไมเคิล
บอก “เชน ในถ้ําสิงโต ในพระธรรมดาเนียล ที่มาชวยดาเนียลใหรอดจาก
การถูกพวกมันกัดกิน และตอนท่ีพระเยซูทรงฟนคืนชีพ ทูตสวรรคองคหนึ่งก็
มากลิ้งกอนหินขนาดใหญจากปากอุโมงค และบอกพระองควา ‘พระบิดาของ
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พระองคทรงเรียกพระองค’ และยังมีทูตสวรรคองคหนึ่งที่มาบอกกับนางมารีย
วาเธอจะมีบุตร”
 “ถูกตอง” คุณแมพูด “ยังมีเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับทูตสวรรคอีกมากมาย
ในพระคัมภีร แมแนใจวาลูกจะนึกไดอีกหลายเรื่อง”
 “แลวยังมีทูตสวรรคผูพิทักษประจําตัวผมอีกใชไหมครับ” ไมเคิลพูด  
“เพราะวาผูรับเชื่อพระเยซูทุกคนจะมีทูตสวรรคผูพิทักษประจําตัว”
 คุณแมยิ้ม “นี่แมยังมีขอพระคัมภีรอีกหลายขอเกี่ยวกับทูตสวรรคนะ
ลูกลองอานพระธรรมสดุดี 34:7 และแมจะอานพระธรรมโยบ 1:9-10”
 “ไดครับ” ไมเคิลบอก “ทูตของพระยาหเวหไดตั้งคายลอมบรรดาผูที่
ยําเกรงพระองค และชวยกูพวกเขา”
 แลวคุณแมก็อาน “แลวซาตานทูลตอบพระยาหเวหวา โยบยําเกรง
พระเจาเปลาๆ หรือ พระองคมิไดทรงก้ันรั้วรอบตัวเขา ครอบครัวของเขา และ
ทุกส่ิงท่ีเขามีอยูเสียทุกดานหรือ พระองคไดทรงอวยพรงานที่มือเขาทํา และฝูง
ปศุสัตวของเขาไดทวีขึ้นในแผนดิน” 
 คุณแมหันมามองไมเคิล “ลูกดูสิ พระเจาทรงบัญชาใหเหลาทูตสวรรค
มาคุมครองพวกเรา แมคิดวา รั้วลอมโยบนั้นเปนรั้วของทูตสวรรคทั้งหลาย”
 “แลวเหลาทตูสวรรคจาํนวนเศษหนึง่สวนสามทีเ่ช่ือตามซาตานยงัคงอยู
กับซาตานหรือเปลาครับ” ไมเคิลอยากรู
 “ยงัอยูจะ” คณุแมตอบ “ทกุวนันีเ้ราเรียกทูตสวรรคเหลานีว้า  วญิญาณ
ราย เพราะวาพวกเขาอยูฝายซาตาน เราจะไมเรียกวิญญาณเหลานี้วาทูต-
สวรรคอีกตอไป ถึงแมวาพระคัมภีรจะบอกวา พวกวิญญาณเหลานี้ยังปรากฏ
เปนทตูสวรรคที่เปลงแสง ลูกจําเหตุการณเรื่องหนึ่งในพระธรรมมาระโก บทที่ 5
ที่พูดเกี่ยวกับชายคนหน่ึงที่ถูกวิญญาณรายเขาสิงไดไหม”
 “ผมคิดวามันเปนเพียงวิญญาณรายตนหนึ่ง” ไมเคิลบอก
 “ลองดูขอ 9 ดวยสิ” คุณแมบอก “แลวพระองคตรัสถามมันวา ‘เจาชื่อ
อะไร’ มันตอบวา ‘ขาชื่อกองพล เพราะวาพวกเรามีหลายตนดวยกัน’”
 “เร่ืองน้ีเยี่ยมจริงๆ” ไมเคิลบอก “ผมชอบตอนท่ีพระเยซูทรงขับเหลา
วิญญาณรายไปเขาสิงในฝูงสุกร แลวทั้งหมดก็กระโจนจากหนาผาตกลงไปใน
ทะเล”
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 คุณแมยิ้ม
 “สมน้ําหนาคนเลี้ยงสุกรจริงๆ” ไมเคิลพูด “พวกเขาไมนาจะเลี้ยงสุกร
เลย ชาวยิวไมรับประทานเนื้อสุกรกันอยูแลว ทําไมชาวยิวพวกนี้ยังเล้ียงมันอีก
แลวยังเอาไปขายใหกับเพื่อนบานดวย”
 คุณแมหัวเราะ “บางทีพระเยซูทรงคิดเชนนั้นเหมือนกัน แตวิญญาณ
รายสมุนของซาตานเฝาทําลายทุกสิ่งทุกอยางอยูเสมอหากพวกมันเขาสิงผูใด
ไดก็ตาม ในพระคัมภีรกลาวถึงเหตุการณอื่นๆ เกี่ยวกับวิญญาณรายเหมือนกัน
ลูกอานเอาเองเวลาอื่นก็ไดในพระธรรมลูกา 4:33-36 เกี่ยวกับชายผูหนึ่งใน
ธรรมศาลา หรือพระธรรมมาระโก 7:26-30 และมาระโก 9:17-27 ที่บอกเรา
เกี่ยวกับผูที่ถูกวิญญาณรายเขาสิง”
 “ฟงแลวราวกับวาผูที่ถูกวิญญาณรายเขาสิงไมวาจะเปนวิญญาณเดียว 
หรือวิญญาณหลายตนก็ตาม ตางตองทนทุกขทรมานจริงๆ และตองการความ
ชวยเหลือจากพระเยซู”
 “พวกเขาจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากพระเยซูจะ” คุณแมบอก  
“แตพวกเขาไมลําบากเสมอไป คนบางคนมีวิญญาณรายสิงเพราะวาพวกเขา
ชอบและเลือกที่จะถูกสิง ซีโมน เมกัส นักมายากลก็เปนคนจําพวกนี้ เรื่องของ
เขามีการกลาวถึงในพระธรรมกิจการของอัครทูต
 “รายไปกวานั้นก็คือ การทําเปนไมรูวาซาตานนั้นมีตัวตนจริงๆ หาก
ใครไมเชื่อวาซาตานมีตัวตนจริง เขาก็จะไมมีเคร่ืองปองกันตนเองใดๆ จาก
อํานาจของซาตานเลย ซาตานเองก็ยังชอบใจเสียอีกท่ีมีผูคนชอบบรรยายภาพ
ของซาตานเปนปศาจตัวสีแดงมีสองเขา และมีกลีบเทาคลายสัตว ผูที่ไมยอมรับ
วาซาตานมีตัวตนจริงๆ เลยไมกลัวเขา และไมสนใจท่ีจะปองกันภัยจากซาตาน
ดวย แตซาตานน้ันเปนตัวตนท่ีมีฤทธ์ิอํานาจสูงซึ่งเกลียดชังมนุษยยิ่งนัก 
ซาตานเปนศัตรูตัวรายกาจที่สุดของมนุษย”
 ไมเคิลสะทานดวยความสยอง “ฟงดูนากลัวจังเลยครับ”
 “เอาละ ลูกไมจําเปนตองกลัวซาตานหรอก เพราะวาพระเยซูทรงมี
ฤทธานุภาพเหนือกวาซาตานมากนัก พระเยซูทรงวางหมูทูตสวรรคผูพิทักษ
ประจําตัวลูกไวปกปองลูกแลว พระองคจะไมทรงทอดท้ิงลูกหรอก หนาที่ของ
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ลูกคือการสานตอมิตรภาพของลูกกับพระเยซูในทุกเชา และดําเนินชีวิตใน
ลักษณะชีวิตของพระองคตลอดทั้งวัน”
 “ผมจะทําอยางนั้นแนนอนเลยครับ” ไมเคิลบอก
 “แมก็อธิษฐานเผื่อลูกทุกวันดวย” คุณแมบอก “และมอบลูกไวในการ
ดูแลของพระองคใหรอดพนจากน้ํามือของซาตาน”
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 “เมื่อเราเขาใกลเวลาแหงการส้ินยุค ซาตานก็จะทุมเทความพยายาม
มากยิ่งขึ้นในการลอลวงพวกเราใหแยกตัวจากฝายของพระเยซู” คุณแมบอก
กับไมเคิลเมื่อทั้งสองแบงปนพระวจนะของพระเจากันในวันตอมา
 “คุณแมพูดราวกับวาซาตานวางแผนลวงหนามาอยางน้ัน” ไมเคิล
สงสัย
 “แนนอน เขาวางแผนมาอยางนั้น” คุณแมตอบ “เขาวางยุทธศาสตร
แบบเดียวกับนายพลทหารวางแผนสงคราม ลูกจําเรื่องของโยบไดไหม 
ในพระธรรมโยบ 1:6-7 บอกวา อยูมาวันหนึ่ง เมื่อเหลาทูตสวรรคมารายงานตัว
ตอพระยาหเวห ซาตานไดมาในหมูเขาดวย พระยาหเวหตรัสถามซาตานวา 
‘เจามาจากไหน?’ ซาตานทลูตอบพระยาหเวหวา ‘จากไปๆ มาๆ บนแผนดนิโลก 
และจากเดินไปเร่ือยๆ บนนั้น’ ”
 “เขาหาเหตุทุกวิถีทางท่ีจะทดลองผูคนใหกระทําความผิดบาป และทํา
ใหคนเหลาน้ันสับสนทุกครั้งที่เขามีโอกาสที่จะทําได ยิ่งกวานั้น เขาจะพยายาม
ใชพระคัมภีรมาทําใหผูคนสงสัยถาคนเหลานั้นเช่ือในพระคัมภีร ซาตานจะ
พยายามหลอกใหพวกเขาจับขอพระคัมภีรตางๆ มาพูดปนเปวกวนจนทํา
ใหคนอื่นๆ เช่ือความหมายแตกตางไปจากความหมายที่แทจริงของขอพระ-
คัมภีรเหลาน้ัน”
 “แลวซาตานใชพระคัมภีรทําใหผูคนสับสนไดอยางไรครับ” ไมเคิล
อยากรู
 “บางคร้ังผูคนมกัจะหยิบเอาขอพระคัมภรีเพยีงขอเดยีวหรือแคสวนหน่ึง
ของขอพระคัมภีรนั้น แลวก็ไมสนใจสวนท่ีเหลือของขอนั้นหรือบทนั้น พวกเขา
เนนเพยีงทอนเดียวมาอางวาขอพระคมัภรีนัน้มคีวามหมายเปนอยางทีเ่ขาเขาใจ

บทที่ 3
พระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร
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หรือท่ีเขาตองการใหคนอื่นเขาใจ แตหากพวกเราอานใหครบท้ังบท พวกเราจะ
เห็นวามันไมไดหมายความตามที่พวกเขาอางเลย”
 “ผมยังไมแนใจวาผมเขาใจครับ” ไมเคิลสงสัย
 “ยกตัวอยางเชน” คุณแมอธิบายตอ “คนบางคนอานพบในพระธรรม
ที่ทานเปาโลบันทึกไวใน โรม 6:14 ที่กลาววา ‘เพราะวาทานไมอยูใตธรรม
บัญญัติ แตอยูใตพระคุณ’ แลวก็มาตีความวา ขอความนี้ยืนยันวาคริสเตียน
ไมจําเปนตองเชื่อฟงพระเจา หรือรักษาพระบัญญัติของพระเจาอีกตอไป แต
หากพวกเขาอาน บทที่ 6 ทั้งบทของพระธรรมโรม พวกเขาจะเห็นวาทานเปาโล
กําลังสอนวา คริสเตียนจะไดรับความรอดดวยพระคุณของพระเจาเทานั้น 
ไมใชไดรับความรอดดวยการเช่ือฟงพระบัญญัติ แตนั่นไมไดหมายความวา
พวกเขาไมตองเชื่อฟงบัญญัติของพระเจาอีกตอไป”
 “ผมเขาใจแลวครับ” ไมเคิลบอก “มันเหมือนกับมองเห็นเพียงบางสวน
ของรูปภาพแลวคิดวาเห็นภาพทั้งหมด”
 “อะไรทํานองนั้นแหละ” คุณแมเห็นดวย “เราจําเปนตองศึกษาพระ-
คัมภีรดวยตัวเองวาพระวจนะท่ีกลาวไวแทจริงแลวหมายถึงอะไร โดยท่ีเราไม
ตองสับสนจากคําบอกเลาของผูอื่นวาเขาคิดวาความหมายของมันคืออะไร 
มันมีความสําคัญมากเชนเดียวกันที่เราตองอธิษฐานขอความชวยเหลือจาก
พระวิญญาณบริสุทธ์ิใหเราเขาใจพระคัมภีรอยางกระจางและชัดเจนในเวลา
ที่เราศึกษา อีกวิธีหนึ่งท่ีซาตานพยายามทําใหเราสับสนคือ โดยผานทาง
วิทยาศาสตร
 “คณุแมหมายความวาซาตานเปนผูสรางวิทยาศาสตรหรอืครบั”  ไมเคลิ
ถาม
 “ไมใชอยางนั้นจะ” คุณแมหัวเราะ “พระเจาทรงวางกฎเกณฑของ
วิทยาศาสตรไวอยูกอนแลวตอนทรงเนรมิตสราง เพียงแตวามนุษยยังไมเขาใจ
วิทยาศาสตรอยางถองแท พวกเขาเรียนรูวิทยาศาสตรเพียงนอยนิด และเมื่อ
สิ่งที่พวกเขารูไมสอดคลองกับพระคัมภีร พวกเขาก็ไมยอมเช่ือตามพระคัมภีร”
 “เพราะฉะนั้น หากพวกเขาเขาใจวิทยาศาสตรมากขึ้น” ไมเคิลบอก  
“พวกเขาจะพบวาวิทยาศาสตรกับพระคัมภีรสอดคลองกันอยางนั้นหรือครับ”
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 “แนนอน” คุณแมพูด “พระเจาทรงสรางวิทยาศาสตร ฉะน้ันมันยอม
จะสอดคลองกับสิ่งที่พระองคทรงบอกเราในพระคัมภีรอยางแนนอน  นอกจาก
นั้น เราเองก็ตองระวังตัวกอนท่ีจะเช่ืออะไร เราจะไดยินความคิดเห็นมากมาย 
แตสิ่งเหลานั้นอาจไมใชความจริงเสมอไป เราจําเปนตองแนใจวาทุกสิ่งที่เราเช่ือ
ตองสอดคลองกับพระคัมภีร
 “ซาตานยังชอบบอกผูคนวา พระเจาทรงไมไดเปดเผยทุกสิ่งที่เรา
จําเปนตองรูแกเรา บางคร้ังผูคนพากันไปคนหาจากส่ิงตางๆ ไปท่ัว แทนท่ี
จะยึดมั่นแสวงหาความจริงจากพระคัมภีร อยางเชน การสนทนาติดตอกับ
วิญญาณเพ่ือแสวงหาความลับ และส่ิงล้ีลับที่พระเจามิไดทรงเปดเผยแกเรา 
ดวยการทดลองเชนน้ี  ซาตานกลบัไปใชวธิโีกหกอยางทีท่าํกบัเอวาในสวนเอเดน
เมื่อเขาหลอกเธอวาพระเจาทรงปดบังความจริงบางอยางไมบอกเธอ”
 “อยางเชนการสื่อสารกับวิญญาณใชไหมครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชจะ” คุณแมบอก “ลูกจงจําไววาซาตานยังสามารถที่จะทําตัวเหมือน
เทพบุตรที่จํารัสแสงได คนเขาทรงบางคนหลงผิดเขาใจวาพวกเขากําลังถูกนํา
โดยเทพบุตรหรือวิญญาณภายในของเขาเอง แตเราม่ันใจไดวา เราไมมีความ
จําเปนที่ตองติดตอกับวิญญาณ พระเจาทรงบอกเราหมดแลวในพระคัมภีรถึง
สิ่งจําเปนตางๆ ที่เราจําเปนตองรูเกี่ยวกับความรอดของเรา”
 “บางคร้ังซาตานทําใหผูคนสับสน โดยการหลอกพวกเขาใหสงสัยวา 
พระเยซูทรงเปนพระเจาจริงหรือ หลายคนเชื่อวาพระองคเปนเพียงแคคนดีคน
หน่ึง ไมใชเปนพระเจาจริงๆ คนอ่ืนๆ ไมเชือ่วามซีาตานอยูจริง เนือ่งจากพวกเขา
ไมเชื่อวาซาตานมีอยูจริง พวกเขาจึงไมไดระวังตัวในการปองกันตนเองจากการ
ลอลวงของเขา บางกเ็ชือ่วาคนเรานัน้ไมตายจรงิ แตพระเยซจูะทรงนาํตวัพวกเขา
ไปสูสวรรค เราจะแบงปนเร่ืองเหลานี้กันในโอกาสตอไป หลายคนไมวางใจใน
พระเจา พวกเขาสงสัยในพันธสัญญาของพระองค พวกเขาไมเช่ือวาพระองคจะ
ดแูลพวกเขาไดจริงๆ แตครสิเตยีนผูออนแอทีส่ดุทีว่างใจในพระเยซ ูกย็งัเขมแขง็
กวาเหลาวิญญาณรายท้ังหมดของซาตาน”
 ไมเคิลพูดวา “ผมรูวาในยุคพระคัมภีรพระเจาทรงปกปองบุตรหลาน
ของพระองคตราบใดที่พวกเขายังสัตยซื่อ และเช่ือฟงพระบัญญัติของพระองค 
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ฉะน้ันหากเรายืนหยัดอยูขางพระองคในทุกวันนี้ พระองคจะทรงดูแลคุมครอง
เราเชนเดียวกัน”
 “ถูกแลวจะ” คุณแมตอบรับ “และจงอยาลืมสนทนากับพระเยซูทุกวัน 
เพราะวาไมมีใครจะปลอดภัยหากไมอธิษฐานขอความชวยเหลือจากพระองค”
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 “ตั้งแตแรกเริ่มของกาลเวลา ซาตานก็ไดเฝาทําใหมนุษยสับสนวาความ
ตายนั้นเปนเรื่องที่ไมจริง ลูกลองอานในพระธรรมปฐมกาล 3:2-5 ซิวา ซาตาน
บอกอะไรกับเอวาในสวนเอเดน”
 ไมเคิลอาน :

  หญิงนั้นจึงตอบงูวา “ผลของตนไมในสวนนี้เรากินได เวนแต
 ผลของตนไมที่อยูกลางสวนน้ัน พระเจาตรัสวา ‘หามพวกเจากินและ
 ถูกตองเลย มิฉะนั้นพวกเจาจะตาย’ งูจึงพูดกับหญิงนั้นวา ‘พวกเจา
 จะไมตายแนเพราะพระเจาทรงทราบอยูวา พวกเจากินผลจากตนไม
 นั้นวันใด ตาของพวกเจาจะสวางข้ึนในวันนั้น แลวพวกเจาจะเปน
 เหมือนอยางพระเจา คือรูความดีและความชั่ว’ ”

 “ลูกเห็นไหม” คุณแมพูด “เร่ิมจากสมัยอาดัมกับเอวา ซาตานได
พยายามเกลี้ยกลอมชักนําใหมนุษยทั้งชายและหญิงหลงเชื่อวาพวกเขาจะไม
ตาย พวกเขามีธรรมชาติเปนอมตะ”
 “หมายความวาอะไรครับ” ไมเคิลถาม
 “หมายความวาซาตานเท่ียวโนมนาวคริสเตียนมากมาย และคน
อื่นๆ ดวย วาเม่ือผูใดเสียชีวิต รางกายของเขาจะตายไปและถูกฝง แตวิญญาณ
ของเขาจะยังมีชีวิตอยู หรือพูดอีกแบบหนึ่งคือวิญญาณนั้นจะไมตาย และจะ
มีชีวิตตลอดไปถึงแมวารางกายจะตายไปแลว”
 “ฟงแลวไมคอยมีเหตุผลเลยครับ” ไมเคิลพูด
 “แตคนจํานวนมากคิดวามีเหตุผล” คุณแมบอก “คริสเตียนสวนใหญ
เชื่อวาวิญญาณนั้นจะมีชีวิตตลอดไป นั่นคือความหมายของคําวา ‘อมตะ’ มี

บทที่ 4
ความตายและการฟนคืนชีพ
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ชีวิตตลอดไปและจะไมตาย ศาสนาอ่ืนๆ ก็เชื่อวาวิญญาณไมมีวันตายเหมือน
กัน เชน ฮินดู มุสลิม พุทธ และอื่นๆ”
 “และซาตานเปนผูริเริ่มพยายามทําใหผูคนเช่ือวาพวกเขามีวิญญาณที่
ไมมีวันตายหรือครับ” ไมเคิลถาม “ทําไมเขาถึงตองทําอยางนั้นครับ”  
 “เพราะวาหากเขาทําใหผูคนสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้ คนเหลานั้นจะ
เกิดความคลางแคลงใจเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมของพระเจาดวย ลูกลองคิด
ดสู ิหากมนุษยมชีวีติตลอดไป แมกระทัง่รางกายตายไปแลว ผูทีเ่ปนคนดจีะไดไป
อยูกับพระเจาบนสวรรค แตคนเลวรายเลาจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา พวกเขา
จะไปไหน หากเราเชื่อซาตานวาวิญญาณนั้นไมมีวันตาย และจะมีชีวิตอยู
ตลอดไป ดังนั้นคนเลวตองทนทุกขทรมานตลอดไปแบบเดียวกับคนดีที่จะมี
ชีวิตอยางมีความสุขตลอดไปกระนั้นหรือ”
 “ออ” ไมเคิลพูดขึ้น “คุณแมกําลังจะพูดถึงนรกใชไหมครับ”
 “ใชจะ” คุณแมบอก “คนจํานวนมากเช่ือวาคนเลวท้ังหลายจะทนทุกข
ทรมานตลอดไป รองครวญครางดวยความเจ็บปวดจากการถูกไฟนรกเผา แต
พระเจามิไดทรงตองการเชนนั้น”
 “พระคัมภีรก็กลาวถึงเร่ืองนรกดวยไมใชหรือครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชจะ แตเราตองเขาใจวานรกนั้นคืออะไร และพระเจาทรงมีน้ําพระทัย
เชนไร ลองอานดูในพระธรรมเอเสเคียล 33:11 ที่บอกเราเก่ียวกับพระเจา”
 ไมเคิลอาน “‘จงกลาวตอพวกเขาวา พระยาหเวหองคเจานายตรัสวา 
เรามีชีวิตอยูแนนอนอยางไร เราไมพอใจในความตายของคนอธรรม แตพอใจ
ในการท่ีคนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยูไมใชหรือ จงหันกลับ จงหัน
กลับจากทางช่ัวของเจา โอ พงศพันธุอิสราเอลเอย ทําไมจึงยอมตาย’ ฟงใน
ขอพระคมัภรีนีแ้ลวรูสกึวาพระเจาทรงเตม็ไปดวยความรกัและเมตตาเลยนะครบั”
 “แนนอนทีเดียว พระองคทรงเปนเชนนั้น” คุณแมบอก “แตเพราะ
วาคนทั้งหลายตางเชื่อวาคนบาปลวนตองทนทุกขทรมานตลอดไปในนรก 
พวกเขากลายเปนหวาดกลัวพระเจา และบางคนกลายเปนพวกไมเช่ือวามี
พระเจา”
 “ไมใชทุกคนจะหลงเช่ือคําโกหกเก่ียวกับคนบาปตองทนทุกขทรมาน
ในนรกของซาตานไปทั้งหมด แตพวกเขาตางรูสึกวา พระเจาทรงเหี้ยมโหด



24

มากที่ลงโทษคนบาปแบบน้ัน ดังนั้นซาตานจึงไดโอกาสหลอกคนเหลานี้ดวย
วิธีตรงกันขาม โดยการชักจูงพวกเขาใหเชื่อวาพระเจานั้นทรงออนโยน และ
ใจดีพรอมที่จะชวยทุกคนใหรอดไมวาเขาจะยอมรับการพลีพระชนมชีพของ
พระเยซูหรือไม ซึ่งก็เปนเร่ืองท่ีเท็จเชนกัน พระคัมภีรไดกลาวไวอยางชัดเจน
วา คาจางของบาปคือความตาย ผูที่เลือกท่ีจะไมยอมรับการพลีชีพของพระเยซู
เพื่อไถบาปของเขาจะตองไดรับคาจางในความผิดบาปของเขาอยางแนนอน”
 “ตามความเปนจริงแลว พระเจาทรงตระหนักดีวาผูที่เลือกซาตานเปน
ผูนําจะไมมีความสุขบนสวรรค ลองคิดดูสิ หากลูกใชทั้งชีวิตของลูกท่ีเต็มไป
ดวยความเกลียดชังเคียดแคนบนโลกน้ี ลูกจะตองการไปสวรรคเพ่ือใชชีวิต
นิรันดรกับผูคนท่ีลูกเกลียดชังบนโลกน้ีไหม สวรรคคงจะเปนที่ทุกขทรมาน
สําหรับคนบาปตางๆ พวกเขาจะไมมีวันชอบมันแน พระคัมภีรไดบอกเรา
อยางชัดเจนวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตาย พระคัมภีรกลาววา จะมีความตาย
ครั้งสุดทายสําหรับผูที่ไมรักพระเจา ในพระธรรมอพยพ 34:6-7 ไดพูดถึงเรื่องนี้

  แลวพระยาหเวหเสด็จผานไปขางหนาทาน ตรัสวา “พระ-
 ยาหเวห พระยาหเวห เปนพระเจาผูเปยมดวยพระกรุณาและพระคุณ
 พระองคกริ้วชา ทรงบริบูรณดวยความรักมั่นคง และความสัตยจริง 
 ผูทรงสําแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผูประทานอภัยการ
 ลวงละเมิด การทรยศ และบาป แตจะไมทรงละเวนการลงโทษอยาง
 แนนอน และทรงใหโทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่ว
 อายุคน”
 “และพระธรรมสดุดี 145:20 กลาวไววา ‘พระยาหเวหทรงเฝารักษาทุก
คนที่รักพระองค แตพระองคจะทรงทําลายคนอธรรมทุกคน’”
 “กลาวไวชัดเจนมากเลยครับ” ไมเคิลพูด
 “ลูกเขาใจใชไหมวาพระเจาทรงเปนตนกําเนิดของชีวิต” คุณแมถาม
 “เขาใจครับ” ไมเคิลตอบรับ “พระองคทรงเปนผูเดียวท่ีใหกําเนิดชีวิต
และปกปองเราใหมีชีวิตอยู”
 “ถูกตอง” คุณแมบอก “ดังนั้นเมื่อทุกคนไดทําการตัดสินใจเลือก
ครั้งสุดทายแลววาจะอยูฝายใด จึงไมมีเหตุผลท่ีพระเจาจะรักษาชีวิตของ
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ผูที่ตัดสินใจเลือกที่จะไมอยูฝายพระองคไว เมื่อพระเจาทรงถอนการคุมครอง
พวกเขา พวกเขาจึงไมมีทางรอด”
 คุณแมอธิบายตอ “เมื่อพระเจาทรงทําลายโลกในยุคของโนอาห 
พระองคทรงทําไปดวยความปราณีตอคนเพียงไมกี่คนที่หลงเหลืออยูบนโลกนี้ 
เนื่องจากโลกใบน้ีไดกลายเปนที่แสนช่ัวชาเลวทราม หากพระเจาทรงอดกล้ัน
รอตอไป ก็คงจะไมมีผูใดท่ียังสัตยซื่อตอพระองคหลงเหลืออยูเลย ในทํานอง
เดียวกัน พระองคทรงเมตตาเม่ือครั้งทําลายลางเมืองโสโดม และเม่ือพระเจาจะ
ทรงทําลายโลกนี้เมื่อเวลาสิ้นยุคมาถึง พระองคจะทรงสําแดงพระเมตตาปรานี
ของพระองคอีก พระองคจะทรงหยุดความเศราและความทุกขทรมานพรอม
ทั้งกําจัดบาปไปจนสิ้น เพื่อจะไดไมมีความเจ็บปวดทรมานอีกตอไป ไมเคิล 
ลูกชวยอานพระธรรมสดุดี 9:5-6 ใหทีซิ”
 ไมเคิลเร่ิมอาน “‘พระองคไดทรงตําหนิบรรดาประชาชาติ และทรง
ทําลายคนอธรรม แลวทรงลบชื่อพวกเขาออกไปเปนนิตยนิรันดร ศัตรูไดถึง
จุดจบในความพินาศตลอดกาล สวนเมืองท้ังหลายของเรา พระองคก็ทรงถอน
รากถอนโคน และอนุสรณของพวกเขาก็สูญไป’ ฟงคลายทุกสิ่งจบลงอยาง
ราบคาบเลยครับ” ไมเคิลพูด
 “และไมมีที่ไหนเลยท่ีลูกจะอานพบวาผูคนรองไหระงมตัวบิดงอดวย
ความเจ็บปวดอยางไมมีที่สิ้นสุด และตะโกนแชงดาพระเจาสําหรับความทุกข
ทรมานท่ีพวกเขาไดรับชั่วนิรันดร ที่จริงแลว พระคัมภีรกลาวอยางชัดเจนวา
เมื่อความผิดบาปไดจบส้ินลง และคนบาปท้ังปวงถูกทําลายส้ิน พวกเราท้ัง
หลายท่ีเหลืออยูจะพากันรองเพลงสรรเสริญพระเกียรติของพระเจาตลอดไป 
ตามที่กลาวไวในพระธรรมวิวรณ 5:13 วา แลวขาพเจาไดยินเสียงสิ่งที่ทรง
สรางท้ังหมด ทั้งในสวรรค บนแผนดินโลก ใตแผนดินโลก ในมหาสมุทร และ
ทุกสิ่งซึ่งอยูในที่เหลานั้น รองวา ‘ขอใหคําสดุดี พระเกียรติ พระสิริ และ
อานุภาพ จงมีแดพระองคผูประทับบนพระท่ีนั่ง และแดพระเมษโปดกตลอดไป
เปนนิตย’”
 “ซาตานเที่ยวหลอกคริสเตียนมากมายวา พวกเขาจะข้ึนสวรรคทันที
เมื่อพวกเขาเสียชีวิต แตพระคัมภีรสอนวา ผูที่ตายไปนั้นเพียงแตหลับไปไม
รูสึกตัวเทาน้ัน เพื่อรอพระเยซูทรงมาปลุกใหตื่นขึ้นมาอีกคร้ังหนึ่ง”
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 “เราเคยเรียนขอพระคัมภีรเกี่ยวกับเร่ืองนี้ที่โรงเรียนแลวครับ” ไมเคิล
บอก “มันอยูในพระธรรมปญญาจารย 9:5 ซึ่งกลาววา ‘เพราะวาคนเปน
ยอมรูวาเขาเองคงจะตาย แตคนตายแลวก็ไมรูอะไรเลย เขาไมอาจรับรางวัล
อีก เพราะวาใครๆ ก็พากันลืมเขาเสียหมด’”
 “และขอ 6 กับขอ 10 กลาวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย” คุณแมเสริม
“หลังจากที่ผูใดเสียชีวิตไปแลว ทั้งความรักของพวกเขาและความชัง พรอมกับ
ความอิจฉาของพวกเขาไดสูญไปแลว และเขาท้ังหลายจะไมมีสวนในส่ิงใดที่
เกิดขึ้นในโลกนี้อีกตอไป...มือของเจาจับงานอะไร ก็จงทําการนั้นดวยเต็มกําลัง 
เพราะในแดนคนตายที่เจาจะไปนั้นไมมีการงาน หรือความคิด หรือความรู หรือ
ปญญา”
 “ตอนน้ีลูกอานพระธรรมสดุดี 6:5 ซิ” คุณแมบอก
 ไมเคิลอาน “เพราะในความตาย ไมมีการระลึกถึงพระองค ในแดน
คนตาย ใครเลาจะยกยองพระองค”
 “และพระธรรมสดุดี 115:17 กลาววา ‘คนตายไมสรรเสริญพระยาหเวห 
และทุกคนที่ลงไปสูที่สงัดก็เชนกัน’” คุณแมอาน “และก็พระธรรมสดุดี 146:4 
กลาววา ‘เม่ือลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับเปนดิน ในวันเดียวกันนั้น
ความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป’ ดังนั้นจากขอพระคัมภีรเหลานี้ บอกเราอยาง
ชัดเจนวา เมื่อผูใดเสียชีวิตลง เขาจะหลับไปในหลุมฝงศพ ไมมีวิญญาณใดๆ
ที่ยังคงมีชีวิตอยูอีกตอไป และรับรูเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้น”
 “หากคนดีทั้งหลายขึ้นไปสูสวรรคเมื่อพวกเขาตายไปอยางที่ซาตาน
หลอก แลวทําไมพระเยซูจึงทรงตองบอกเราวาพระองคจะเสด็จมายังโลกอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อปลุกพวกเขาใหฟนคืนชีพ และประทานรางวัลแกพวกเขา พวกเขา
นาจะไปใชชีวิตอยางมีความสุขเปนรางวัลไปตั้งนานแลวมิใชหรือ”
 ไมเคิลหัวเราะ “ฟงแลวไมมีเหตุผลเลยนะครับ แลวจะมีวันพิพากษาไป
เพื่ออะไร”
 “แลวพวกเขาจะไปมีความสุขบนสวรรคไดอยางไร” คุณแมถาม “ใน
เมื่อคนอ่ืนอีกมากมายแมแตคนท่ีเขารักตองทนทุกขทรมานอยูในนรก พวกเขา
จะมีความสุขไดอยางไรเมื่อเห็นความทุกข และการดิ้นรนของผูที่เขารักยังมี
ชีวิตอยูบนโลกนี้”
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 “เรามาอานพระธรรมอีกบทหน่ึงที่บอกเราอยางชัดเจนวาจะเกิดอะไร
ขึ้นเม่ือพระเยซูทรงเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง ไมเคิล แมจะชวยลูกเปดหาพระธรรม 
1 โครินธ 15:52-55 ใหลูกอานนะ”

  ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเปาแตรคร้ังสุดทาย 
 เพราะวาจะมีการเปาแตร และพวกที่ตายแลวจะถูกทําใหเปนขึ้นโดย
 ปราศจากความเส่ือมสลาย แลวเราจะถูกเปล่ียนใหม เพราะวาส่ิงท่ี
 เสื่อมสลายไดนี้ตองสวมดวยสิ่งที่เสื่อมสลายไมได และสภาพที่ตอง
 ตายนี้ตองสวมดวยสภาพที่ไมตาย เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายไดนี้สวมดวย
 สิ่งที่เสื่อมสลายไมไดและสภาพที่ตองตายนี้สวมดวยสภาพที่ไมตาย 
 เมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไวจะสําเร็จวา “ความตายก็ถูกกลืนเขาใน
 ชัยชนะแลว โอ ความตาย ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน โอ ความตาย 
 เหล็กในของเจาอยูที่ไหน” 

 “ฟงดูนาอัศจรรยจริงไหม” คุณแมบอก
 “ผมคงต่ืนเตนนาดูเลยครับ” ไมเคิลพูด “ผมจะไดกอดคุณยาโจ และ
เลนกับเพือ่นผม แอนด้ีทีถ่กูรถชน คณุยาโจคงมผีมเตม็ศรีษะ และคงไมเจบ็ปวย
อีกตอไป สวนแอนดี้คงมีรางกายครบถวนนะครับ”
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 “คุณแมครับ” ไมเคิลเรียก “คุณแมยังจําไดไหมครับเรื่องที่คุณปาจีนา
ไปหาหมอดู และหมอดูผูหญิงคนนั้นบอกวามีผูที่สามารถนั่งฌานเขาทรง เพื่อ
ติดตอพูดคุยกับผูที่ตายไปแลวได แลวพวกเขาก็ทําไดจริงๆ หรือครับ”
 “ทําไมไดหรอก” คุณแมตอบ “ในพระธรรมปญญาจารย 9:5 บอกวา 
คนตายแลวก็ไมรูอะไรเลย”
 “ถาอยางนั้นพวกเขาคุยกับใครเลาครับ ปาจีนายังเลาวาคนที่นั่งฌาน
คุยกับใครบางคน”
 “ซาตานสามารถทาํตวัใหเปนเหมอืนเพือ่นรกัทีต่ายไปแลว” คณุแมตอบ  
“เพ่ือวาผูคนจะไดจําได ทั้งนี้เพราะวาซาตานนั้นเปนวิญญาณรายองคหนึ่งซึ่ง
สามารถแปลงตัวเองเปนอะไรก็ไดตามตองการ”
 “เพราะฉะนั้น เมื่อผูคนคิดวากําลังคุยกับเพื่อนที่ตายไปแลว ที่แทพวก
เขากําลังคุยกับซาตาน หรือวาวิญญาณรายสมุนของเขาหรือครับ”
 “ถูกตองจะ เราเรียกการติดตอสื่อสารประเภทนี้วา การสื่อวิญญาณ 
ผูที่เชื่อเรื่องการส่ือวิญญาณจะเช่ือวาคนเราน้ันไมไดตายไปจริงๆ แตจะอยูยง
ไมมีวันตาย พวกเขาคิดวาคนเรานั้นกาวหนา และดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเปน
เทพเจาไปในท่ีสุด”
 “ฟงคลายกับสิ่งที่ซาตานหลอกเอวาในสวนเอเดนเลยครับ” ไมเคิลพูด
 “คลายกันจริงๆ” คุณแมบอก “ซาตานหลอกเอวาวา ‘พระเจาทรงรูดี
วาหากเจากินผลของตนไมตนน้ัน เจาจะรูดีรูชั่ว แลวเจาก็จะเปนเหมือนอยาง
พระเจา’ เพราะคําโกหกประโยคน้ี ตอมาพระเจาทรงบัญญัติขอหามมาตอตาน
การทําเวทยมนตคาถา การเขาทรง เหลานี้ใหแกอิสราเอล เพ่ือวาชนชาติ
อิสราเอลจะไดไมสับสนกับเรื่องเหลานี้ พวกเขาไมไดรับอนุญาตใหมีแมมด 

บทที่ 5
คนที่ตายไปแลวพูดกับเราไดไหม
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หมอผี คนทรงเกิดขึ้น หรืออาศัยอยู และปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวใกลตัวพวกเขา 
ลูกอานเกี่ยวกับขอหามนี้ไดในพระธรรมเลวีนิติ 19:31 ได”
 ไมเคิลเปดหาขอพระคัมภีรนี้ และเริ่มอาน “อยาไปหาคนทรง
หรือพอมดแมมด อยาเที่ยวคนหาใหตนเปนมลทินไปเพราะเขาเลย เราคือ
พระยาหเวหพระเจาของเจา”
 “ผมจําเรื่องเกี่ยวกับคนทรงแหงเมืองเอนโดรที่กษัตริยซาอูลไปพบ
เพราะเขากังวลวาสงครามในวันรุงขึ้นจะเปนเชนไร ซาอูลไดเห็นบางสิ่งที่ดู
คลายผูเผยพระวจนะซามูเอล แตคุณแมบอกวานั่นไมใชซามูเอล”
 “ถูกแลวจะ” คุณแมตอบ “ก็ตอนน้ันซามูเอลไดเสียชีวิตไปแลว”
 “แตผูทีก่ษตัรยิซาอลูเหน็บอกเขาวา  เขาจะตายในสงครามของวนัรุงขึน้  
และก็เปนจริงตามนั้น”
 “ถูกตอง ซาตานรูดีวาแผนการของเขาในวันรุงขึ้นจะเปนอยางไร และ
หากพระเจาไมทรงหามแผนงานของเขาใหเกิดขึ้น เขาก็ยอมสามารถท่ีจะ
คาดเดาสิ่งที่เขาตองการทําอยูแลว ดังนั้นพวกเขาทรง หรือหมอดูสวนใหญจะ
เดาเหตุการณถูก แตพวกเขาก็ยังคงถูกนําโดยซาตานอยูนั่นเอง และเราจึงควร
อยูใหหางจากคนพวกน้ี”
 “ผมคิดอยางนั้นเหมือนกันครับ” ไมเคิลพูด “กับซาตานที่โหดเหี้ยม
อยางนั้น เราควรอยูหางจากเขาใหมากเทาที่จะทําได”
 “และจงระลึกไวเสมอวา” คุณแมพูด “ซาตานจะควบคุมเราไดก็ตอเมื่อ
เรายอมแพตอการทดลองของเขา พระเจาทรงสถิตอยูเพื่อปกปองเราตราบใดที่
เราอธิษฐานรองขอตอพระองค”
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มารติน ลูเทอร
 “เราจะคุยเรื่องของใครในวันนี้ครับ คุณแม” ไมเคิลถาม
 “มารติน ลูเทอร จะ” คุณแมตอบ “เขามีชีวิตอยูตอนประมาณ
ป ค.ศ. 1500”
 “ออ ผมเคยไดยินเรื่องของทานลูเทอรครับ” ไมเคิลบอก “เขาเปนผู
ประพนัธเพลง พระยะโฮวาเปนปอมปราการ” (เพลงสรรเสรญิเลขที ่233) ไมเคลิ
เริ่มรอง 
 “พระยะโฮวาเปนปอมปราการ 
 ทรงอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ
 พระองคอาจชวยปลดเปล้ืองความทุกข
 อันมีมาดั่งสายน้ําไหล”
 “ดีมากจะลูก” คุณแมเอยปากชม “ลูกคิดวามารติน ลูเทอร เขาใจเรื่อง
ปอมปราการมากนอยเพียงไร”
 “ผมไมทราบครับ” ไมเคิลตอบ “เขาอาศัยอยูในปราสาทหรือครับ”
 “ชั่วระยะเวลาหนึ่งจะ” คุณแมตอบ “แตไมไดใชชีวิตอยางสุขสบายนะ 
เขาเปนนักโทษอยูในประสาท แมจะเลาเรื่องของเขาตั้งแตแรกดีกวา”
 “ตอนท่ีมารติน ลูเทอร เร่ิมเขาเรียนในโรงเรียน คุณพอของเขาตองการ
ใหเขาเปนนักกฎหมาย คุณพอคุณแมของเขายากจนมาก มีชวงหนึ่งที่มารติน
ตองออกไปรองเพลงจากบานหน่ึงไปยังอีกบานหน่ึงเพ่ือหาเงินมาซ้ืออาหาร
ประทังชีวิต บอยคร้ังเขาตองเขานอนโดยไมมีอาหารตกถึงทอง”
 “หลังจากเขาเรียนในวิทยาลัยไดสองป มารติน ลูเทอร ตัดสินใจแลววา
เขาอยากจะเปนบาทหลวงมากกวานักกฎหมาย คุณพอของเขาโกรธมาก ทั้ง

บทที่ 6
กุญแจสี่ดอกสูสวรรค
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คณุพอและคุณแมของมารตนิเล้ียงดูอบรมลูกใหรกัพระเจาอยูเสมอ และพวกเขา
เฝาอธิษฐานขอพรจากพระเจาใหแกลูก อยางไรก็ตามพวกเขาไมเคยหวังใหเขา
เปนบาทหลวงเลย ถึงแมเวลานั้น คุณพอของเขามีฐานะที่ดีขึ้น แตเขาก็ปฏิเสธ
ที่จะสงเงินใหมารตินเรียนตอหากมารตินยังยืนกรานที่จะเปนบาทหลวง แตใน
เวลาตอมา คุณพอคุณแมของเขาไดเปลี่ยนใจและสงเงินชวยเหลือเขา”
 “มารติน ลูเทอร เปนคนดีที่รักพระเจามาก เขาเริ่มกังวลมากข้ึนทุกวัน
ถึงความผิดบาปตางๆ ของตนเอง และตองการทําใหพระเจาพอพระทัย เพ่ือ
พระองคจะทรงอภัยความผิดบาปแกเขา เขาจึงมักอดอาหารบอยๆ”
 “อะไรครับ อยูโดยไมรับประทานอาหารหรือครับ” ไมเคิลรองดวย
ความตกใจ
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “และก็ตื่นนอนทั้งคืน สิ่งเหลานี้เรียกวาการ
อธิษฐานโตรุง เขามักทําเชนนี้เพื่อลงโทษตัวเองในความผิดบาปของเขา”
 “ฟงแลวคลายกับทําลายสุขภาพตนเองนะครับ” ไมเคิลพูด
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “ไมนานจากนั้นเขาก็เริ่มปวย เขาปวยมากจน
เปนลมอยูบอยๆ และถึงแมวาเขาจะหยุดอดอาหาร และอธิษฐานโตรุงแลว แต
สุขภาพของเขาก็ยังไมเปนปกติเหมือนเดิม”
 “นาเศรานะครับ” ไมเคิลพูด “เขาไมทราบหรือครับวา พระเยซูทรงพลี
พระชนมเพื่อเขา เขาไมจําเปนตองทําอยางนั้นเลยครับ”
 “เขาไมทราบนะสิ แตตอมาเขาก็คนพบ” คุณแมเลาตอ “ในอาราม
แหงหน่ึง”
 “อารามคืออะไรครับ” ไมเคิลถามขัดขึ้นมา
 “เปนสถานท่ีๆ พระ บาทหลวง และผูนําตางๆ ของโบสถอาศัยอยูใน
นั้น”
 “แลวพระคืออะไรครับ” ไมเคิลถามอีก
 “พระเปน” คุณแมตอบ “บาทหลวงที่พิเศษประเภทหนึ่ง พวกเขามี
คําปฏิญาณตนที่แตกตางจากผูอื่น และอยูกันเฉพาะในหมูพวกเขาเองใน
อาราม วันหนึ่งตอนที่มารตินอาศัยอยูในอาราม เขาพบบางสิ่งที่ทําใหเขา
ตืน่เตนมาก มนัเปนพระคมัภรีภาษาลาตนิเลมหนึง่ถูกลามโซไวกบัผนงั  เขาเคย
เห็นพระคัมภีรในมหาวิทยาลัยมากอนและชอบอานมาก ตอนน้ีเขาแปลกใจ
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มากที่พบเลมหนึ่งในอารามแหงนี้ เขาจึงใชเวลาทุกนาทีที่วางแมแตเวลาอาหาร
หรือนอนหลับก็ตามในการอานพระคัมภีรภาษาลาตินนี้”
 “เมื่อยิ่งอานไปเร่ือยๆ มารติน ลูเทอร ยิ่งคนพบวา ตนเองไมจําเปน
ตองอดอาหาร หรือทําส่ิงอื่นใดอีกเลยเพ่ือลางบาปของตนเอง เพราะวา
พระเยซูทรงชําระ และไถความผิดบาปของเราไปจนหมดสิ้นแลว เขาตื่นเตน
ดีใจมาก ตอนนี้เขาตระหนักดีแลววาสิ่งที่เขาจําเปนตองทําคือ การรักพระเยซู 
การสัตยซื่อตอพระองค และเชื่อฟงพระองค”
 “ไมใชทุกคนที่รูสึกตื่นเตนในลักษณะเดียวกับ มารติน ลูเทอร ยังมีชาย
คนหนึ่งชื่อวา เททเซิล มีหนาที่ขายใบลางบาปในประเทศเยอรมันนีที่คริสตจักร
ทํามาจําหนาย ใบลางบาปเปนกระดาษแผนหน่ึงซึ่งคนท่ัวไปหาซื้อไดที่อางวา
สามารถยกโทษความผิดบาปขอหาเดียวหรือบางครั้งหลายๆ ขอหาของผูซื้อได 
แมกระทัง่ใบลางบาปลวงหนา หากผูซือ้วางแผนลวงหนาจะกระทาํบาป เททเซลิ
ก็มีขาย”
 คุณแมหยุดเลาแลวหัวเราะ “แมนึกถึงเร่ืองน้ีทีไรก็รูสึกขํา แมเคยอาน
พบเรื่องที่นาขันมากของนายเททเซิลคนนี้ในหนังสือหลายเลม ครั้งหนึ่งเขา
ขายใบลางบาปลวงหนาใหกับชายคนหนึ่ง วันตอมาเขาก็เดินทางออกนอกเมือง
ไปยังเมืองใกลเคยีงอีกเมืองหน่ึง  ระหวางการเดินทาง  ปรากฏวาเขาถูกชายคนน้ัน
ดักปลนเงินของเขาไปทั้งหมดที่ไดจากการขายใบลางบาป เขาดาสาปแชงชาย
คนนั้นวาตองถูกไฟนรกเผาไหมที่มาปลนเงินของเขา แตชายคนน้ันกลับยิ้ม
อยางสบายใจพรอมกับชูใบลางบาปลวงหนาท่ีซื้อจากเขาเมื่อวานมาโบกใสหนา
เททเซิล จากน้ันก็ควบมาหนีไปอยางลอยนวลพรอมกับเงินทั้งหมด”
 “วาว!” ไมเคิลรองออกมา “แลวเททเซิลยังเชื่อในใบลางบาปอีกไหม
ครับ”
 “เขาอาจไมเชื่อต้ังแตแรกเลยก็เปนได” คุณแมตอบ “สวนลูเทอรนั้นก็
หมั่นเทศนาสอนเกี่ยวกับความรักของพระเยซูที่มีตอเรา และการพลีพระชนม
ของพระองคเพื่อเราโดยที่เราไมจําเปนตองพึ่งใบลางบาป หรือวิธีอื่นใดทั้งนั้น”
 “เททเซิลโกรธมาก และรองเรียนเร่ืองนี้ไปยังผูนําคริสตจักร สวนลูเทอร
ก็พยายามบอกแกประชาชนวา ใบลางบาปนั้นไรคุณคา และไมมีความจําเปน 
แตเททเซิลก็ยังคงขายมันตอไป กอนถึงงานเทศกาลทางศาสนางานหน่ึง ซึ่ง
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ประชาชนจากทุกสารทิศตองเขาเมืองเพื่อรวมพิธีและเขาโบสถ ลูเทอรไดติด
ประกาศฉบับหนึ่งไวที่ประตูโบสถ ระบุถึงคําสอนของคริสตจักรที่ไมถูกตอง
ตามพระคัมภีรทั้งหมด 95 ขอรวมท้ังเรื่องใบลางบาปดวย พรอมท้ังเชิญชวน
ประชาชนใหเขาฟงการอธิบายของเขาในโบสถวันรุงขึ้น”
 “ลูเทอรยืนหยัดชี้ใหประชาชนเห็นถึงคําสอนตางๆ ของคริสตจักร 
ที่ไมปรากฏในพระคัมภีร ชาวบานมากมายเห็นดวยกับเขา แตเหลาผูนํา
คริสตจักรกลับโกรธเขามากข้ึน ในท่ีสุดพระสันตะปาปา ประมุขของคริสตจักร
ประกาศคําวินิจฉัยวาเขาเปนพวกนอกศาสนา และสั่งบัพพาชนียกรรมเขา และ
เหลาผูติดตามของเขาท้ังหมดดวย”
 “บัพพาชนียกรรมคืออะไรครับ” ไมเคิลถาม
 “หมายความวา พระสันตะปาปาตัดสินหามทุกคนติดตอสื่อสารกับเขา 
ลูเทอรไมอาจข้ึนสวรรคได ไมอาจอธิษฐานถึงพระเจาไดอีกตอไป ลูเทอรไม
อาจเขารวมนมัสการกับคริสเตียนคนอื่นๆ อีกตอไป และหากเขาเสียชีวิต เขา
ไมสามารถจะถูกฝงในสุสานเดียวกับคริสเตียนได”
 “พระสันตะปาปาทําอยางนั้นไมไดนะครับ” ไมเคิลพูด “มีเพียงพระเจา
เทาน้ันที่ทรงตัดสินวาผูใดควรขึ้นสวรรค”
 “ถูกของลูกจะ” คุณแมกลาว “แตนั่นเปนเพียงคําตัดสินของพระสัน-
ตะปาปา มารติน ลูเทอร ยังไดสอนเก่ียวกับเรื่องอ่ืนอีกมากมายเชนกัน ซึ่งลวน
แตสรางความเคียดแคนแกเหลาผูนําคริสตจักร เขาเทศนาตอตานการใชจาย
สุรุยสุรายเก่ียวกับราชวังตางๆ พิธีเลี้ยง เส้ือผาอาภรณ อาหารแปลกๆ และ
การหลงงมงายอยูในบาปอื่นๆ ของเหลาผูนําคริสตจักร เขามีความเห็นวาเหลา
ผูนําควรใชชีวิตท่ีเรียบงายอยางเดียวกับชีวิตท่ีพระเยซูทรงกระทํา ตอมาเหลา
ผูนําคริสตจักรนําตัวเขาไปดําเนินคดีที่ประเทศเยอรมนี และวางแผนสงตัวเขา
ไปกรุงโรม แตมารติน ลูเทอร หลบหนีไปได พระเจายังทรงปกปองคุมครอง
เขา”
 “คนมากมายตางถือวามารติน ลูเทอร เปนชาวโปรเตสแตนทคนแรก
เพราะวาเขาถูกขับไลออกจากคริสตจักร”
 “ชาวโปรเตสแตนทคือใครครับ” ไมเคิลถาม
 “อืม” คุณแมตอบ “สมัยที่ลูเทอรมีชีวิตอยู คริสตจักรของชาว
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คริสเตียนมีอยูเพียงคริสตจักรเดียว มีชื่อวาคริสตจักรคาทอลิก เพราะวาเปน
คริสตจักรท่ีทุกคนสังกัด แตลูเทอรตอตานคําสอน และพิธีของคริสตจักร
คาทอลิกท่ีไมตรงตามคําสอนของพระเยซูในพระคัมภีร เมื่อเขาถูกขับไลออก
จากคริสตจักร เขาจึงไมไดรับการยอมรับวาเปนคาทอลิกอีกตอไป คนอื่นที่
ตอตานคริสตจักรคาทอลิกเชนเดียวกับลูเทอรจึงถูกเหมารวมกันเรียกวาเปน
พวก ‘โปรเตสแตนท ซึ่งหมายถึง พวกตอตาน’ ลูเทอรเปนหนึ่งในรุนแรกๆ 
ของพวกตอตาน”
 “อันที่จริงแลว มารติน ลูเทอร ไมยินดีเลยท่ีถูกขับออกจากคริสตจักร
คาทอลิก เขาตั้งใจจริงที่จะเปนคาทอลิกตลอดไป เพียงแตเขาตองการแกไขสิ่ง
ที่ผิดพลาดในคริสตจักรของเขาไมใชทิ้งคริสตจักรไป ซึ่งสรางความเศราเสียใจ
แกเขามากท่ีไมไดมีสวนในคริสตจักรนี้อีกตอไป”
 “แตเขาตองเชื่อตามที่พระคัมภีรสอนไมใชหรือครับ” ไมเคิลถาม “เขา
ไมควรคลอยตามคริสตจักรของเขาถึงแมวามันขัดแยงกับพระคัมภีร”
 “ใช เขาไมควรคลอยตามอยางยิ่ง” คุณแมเห็นดวย “แตบางครั้งเขา
ก็สงสัยวาเขาเองอาจผิด เพราะเหลาผูนําคริสตจักรตางพร่ําบอกกับเขาวา เขา
เปนฝายผิด เขาจึงคิดวาเปนไปไดหรือที่เขาคนเดียวเปนฝายถูก สวนคนอ่ืนๆ 
อีกมากมายผิด แตยิ่งศึกษาพระคัมภีรมากเทาไร เขายิ่งแนใจวาสิ่งที่คริสตจักร
สอนมากมายหลายเร่ืองนั้นผิด เพราะฉะนั้นเขาจึงยืนหยัดเทศนา และสอนสิ่งที่
เขาคนพบในพระคัมภีร ประชาชนในเยอรมันมากมายเร่ิมฟงคําสอนของเขา 
และเชื่อวาเขาเทศนาในสิ่งที่ถูกตอง จากสาเหตุนี้จึงทําใหเหลาผูนําคริสตจักร
ยิ่งโกรธรุนแรง และกลัวเขามากย่ิงขึ้น พวกเขาทวีความพยายามย่ิงขึ้นที่จะ
หยุดยั้งการเทศนาส่ังสอนของเขา”
 “ทําไมเหลาผูนําจึงเกลียดลูเทอรมากขนาดนั้นเลาครับ” ไมเคิลถาม  
“ทําไมพวกเขาไมยอมฟงลูเทอรบาง”
 “มันไมใชเรื่องงายท่ีจะยอมรับวาตนเองผิด” คุณแมตอบ “ผูคนทุก
วันนี้มักเชื่อในสิ่งที่ตนเองตองการเชื่อ แมกระทั่งมันขัดกับสิ่งที่พระคัมภีรสอน  
มันเปนเชนไรในสมัยมารติน ลูเทอร มันก็ยังคงเปนเชนนั้นในสมัยนี้ และมัน
ก็จะเปนเชนนี้ตอไปจนกระท่ังพระเยซูทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง”
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 “ผมอยากใหพระเยซูทรงเสด็จมาในทันทีเลยครับ” ไมเคิลพูด “แลว
ทุกคนจะไดมีความสุข และเห็นพองตองการในทุกเร่ืองเสียที”
 “วันนั้นคงจะเปนวันที่สุดยอดไปเลยนะ” คุณแมตอบรับ

กุญแจส่ีดอกสูสวรรค

 “ชวงของคริสตศตวรรษที่ 19” คุณแมบอก “มีการฟนฟูมากมายใน
ครสิตจักรตางๆ บางก็เปนไปอยางจริงจงั แตสวนใหญจะเปนเพียงประสบการณ
ชัว่ครัง้ชัว่คราว ผูคนตางรอนรนใฝหาพระเจา ประกายไฟจดุตดิไดอยางงายดาย 
แตก็มอดลงอยางรวดเร็ว ทิ้งใหชีวิตทางฝายวิญญาณตกอยูในความมืดยิ่งกวา
เดิม ผูประกาศศาสนาบางทานถึงกับเทศนาสอนวา หลังจากพระเยซูทรงสิ้น
พระชนม กฎบัญญัติตางๆ ก็หมดความสําคัญ และไมจําเปนตองยึดถือปฏิบัติ
กันอีกตอไป”
 “นั่นฟงแลวไมมีเหตุผลเลยครับ” ไมเคิลบอก
 “ลูกพูดถูก” คุณแมสนับสนุน “หากไมมีพระบัญญัติ ความผิดบาปก็คง
ไมมี เพราะวาความผิดบาป คือการฝาฝนพระบัญญัติ”
 “ใชครับ” ไมเคิลเห็นดวย
 “และหากไมมีบาป เราก็ไมจําเปนตองมีพระผูชวยใหรอด”
 “ใชครับ” ไมเคิลตอบรับ
 “และศิษยาภิบาลตางๆ คงจะไมมีเรื่องใดๆ ใหเทศนาสั่งสอนอีกตอไป
ใชไหม”
 “ไมใชครับ” ไมเคิลคาน “ความคิดนี้มันไมมีเหตุผลเลยครับ”
 “อันที่จริงแลว” คุณแมอธิบาย “กาวแรกในการทําความเขาใจใหถูก
ตองเกี่ยวกับพระเยซูก็คือ เราตองตระหนักถึงบาปของเรา และความจําเปน
ของเราในการพ่ึงพาพระเยซู พระบัญญัติเปนเหมือนกระจกเงาชวยสะทอน
ใหเราเห็นความจําเปนในการพึ่งพาพระองค มันแสดงใหเราเห็นความผิดบาป
ของเรา วาเราจําเปนตองพึ่งพาพระเยซูมากเพียงไรในการใหพระองคอภัย
ความผิดบาปของเรา”



36

 “มีกุญแจสําคัญอยูสี่ดอกท่ีจะไขปริศนาลึกลับในการไปสูสวรรค
ดวยกันกับพระเยซู” คุณแมอธิบาย “กุญแจดอกแรกคือ การรูวาพระบัญญัติ
ของพระเจายังคงมีความสําคัญ พระเยซูทรงตรัสในพระธรรมมัทธิว 5:17 วา 
‘อยาคิดวาเรามาลมเลิกธรรมบัญญัติและคําของบรรดาผูเผยพระวจนะ เรา
ไมไดมาลมเลิก แตมาทําใหสมบูรณทุกประการ’”
 “กญุแจดอกทีส่อง” คณุแมอธบิายตอ “คอืการรูวาการฝาฝนพระบญัญตัิ
เปนความผิดบาป ซึ่งหมายความวา เรายังคงตองการ การอภัยโทษ”
 “นอกจากนั้น” ไมเคิลเสริม “บนสวรรคยังคงมีสถานนมัสการอัน
ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อยู ก็หมายความวา ยังคงมีเหตุผลที่ตองคงสถานที่นี้ไว
เพื่อใหผูคนไดรับการอภัยโทษบาป”
 “ใชจะ สถานนมัสการอันบริสุทธิ์ หรือพระวิหารยังคงอยูที่นั่นสําหรับ
เรา เรายังคงตองการใชมันในการสารภาพความผิดบาปของเรา เพ่ือวาพระเยซู
จะทรงชําระบาปของเราได นั่นเปนกุญแจดอกท่ีสาม”
 “แลวดอกที่สี่เลาครบั” ไมเคิลถาม
 “หากการรบัเชือ่ในพระเยซทูาํไปดวยความจรงิใจ  หากผูนัน้สาํนกึความ
ผิดของตนอยางจริงใจ และตองการไดรับการอภัยโทษ ก็จะเกิดการเปล่ียน
แปลงในชีวิตของคนๆ นั้น ประสบการณของเรากับพระเจาจะไมใชเกิดขึ้น
ชั่วประเด๋ียวประดาว ที่สุกสกาวเพียงชั่วระยะเวลาส้ันๆ แลวก็มอดดับไป แต
จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตของเรา การไดมารับเชื่อพระเยซูทําให
เราเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนี้ควรมีผลตลอดชั่วชีวิตของเรา การ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนพยานวาเราไดรับเชื่อพระเยซู และรักพระองคอยาง
จริงใจ นั่นคือการรับเชื่อที่แทจริง และเปนกุญแจดอกสุดทายนําเราเขาสูแผนดิน
สวรรค”
 “พระเจาทรงสรางความม่ันใจใหกับพวกเราวา พระองคทรงประทาน
ทุกส่ิงที่เราจําเปน จริงไหมครับ” ไมเคิลพูดออกมา
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 “เม่ือคืนนี้ เราคุยกันถึงยุคแหงความยากลําบากซึ่งกําลังจะมาถึง” 
ไมเคิลพูดดวยสีหนาที่เครงเครียด “แลวเราจะทําอยางไรที่จะผานพนชวงเวลา
นั้นโดยที่ยังคงยึดมั่นอยูในฝายของพระเยซูครับ”
 “ยังดีที่พระเจาทรงประทานคําแนะนําใหแกพวกเราแลวในพระคัมภีร”
คุณแมตอบ “นั่นจะคุมครองเราใหปลอดภัยหากเราปฏิบัติตามพระวจนะของ
พระองค”
 “คณุแมหมายความวา  หากเราทาํตามพระวจนะของพระเจาในพระคมัภรี
แลว เราจะไมมีอันตรายจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหรือครับ” ไมเคิลถาม
 “ไมใชอยางนั้นเสียทีเดียวจะ” คุณแมบอก “แมมั่นใจวาพระเจาจะทรง
ทําเทาที่พระองคทรงทําไดเพื่อใหเราปลอดภัยในฝายกายภาพ แตบางครั้งคน
ดีๆ ก็อาจรับอันตรายได แมหมายความวา พระเจาจะคุมครองเราใหปลอดภัย
ในฝายจิตวิญญาณ หากเราเลือกที่จะติดตามพระองค พระองคจะทรงชวย
เราใหติดตามพระองคไดใกลชิดย่ิงขึ้น”
 “แนนอน ซาตานยอมทําทุกวิถีทางท่ีเขาสามารถทําไดเพ่ือกีดกันผูคน
ไมใหเรียนรูพระคัมภีร เขาสรางขอความเทียมเท็จเพ่ือทําใหผูคนสับสนจน
ทําใหบอกไมถูกถึงความแตกตางระหวางเรื่องที่พระเจาสอน กับเร่ืองที่คนอื่น
อางวาเปนคําสอนของพระเจา เพื่อที่เราจะยึดมั่นสัตยซื่อตอพระองคในชวง
เวลาแหงการทดลองท่ีจะมาถึงนี้ เราจําเปนตองเตรียมตัวเราเองใหเขาใจในสิ่ง
ที่พระคัมภีรสอน นางไวทกลาววา เราจําเปนตอง ‘เสริมความเขมแข็งทาง
สติปญญาของเรา’ ดวยความจริงของพระคัมภีร เพ่ือความปลอดภัยในฝาย
จิตวิญญาณ ลูกคิดถึงสิ่งใดเมื่อคิดถึงเมืองท่ีมีการเสริมความมั่นคงแข็งแรง”
 ไมเคิลคิดอยูสักครูหนึ่ง “เมืองนั้นตองมีกําแพงเมืองที่แข็งแรงและ
ทหารที่มีประสิทธิภาพ ใชไหมครับ”

บทที่ 7
ความปลอดภัยอยูในพระคัมภีร
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 “ใชแลว” คุณแมเห็นดวย “แลวนาจะมีอะไรที่ควรจะสะสมสํารองไว
ภายในกําแพงเหลาน้ันดวย”
 “ออ ใชครับ” ไมเคิลยิ้ม “เมืองคงจะยืนหยัดมั่นคงอยูไดไมนานหากใน
เมืองปราศจากเสบียงอาหารและน้ํา”
 “ถูกตอง” คุณแมพูด “แลวกําแพงและทหารหมายถึงอะไร ใน ‘เมือง
ที่เสริมความแข็งแรง’ แหงสติปญญาของเรา ลูกรูไหม”
 “ผมคิดวา บางทีกําแพงคงจะเหมือนกับพระบัญญัติของพระเจาที่
ปกปองคุมครองเรา สวนทหารนัน้คงจะเทยีบไดกบัเหลาทตูสวรรค” ไมเคลิตอบ
 “แมคิดวาลูกพูดถูก” คุณแมกลาว “แลวเสบียงอาหารในเมืองเลาสื่อ
ถึงอะไร”
 “อาจจะสื่อถึงความเขาใจในพระคัมภีรที่สะสมไวในสติปญญาของเรา
เองใชไหมครับ”  
 “แนนอน หากเราตองการหลีกเล่ียงจากการถูกหลอกลวง เราจําเปน
ตองมีความรูที่แทจริงของพระคัมภีรสะสมไวในสติปญญาของเรา มิฉะนั้นแลว 
เราจะเช่ือในความรูสึกของเรา หรือขอมูลมากมายท่ีคนอ่ืนบอกเรา โดยท่ีเรา
ไมรูวาสิ่งที่พวกเขาบอกสอดคลองกับพระวจนะของพระเจาหรือไม”
 ไมเคิลพดูวา “ดเูหมือนวาเราจําเปนตองแนใจวาเราไดเริม่ใชเวลาศกึษา
พระคัมภีรตั้งแตตอนนี้เลย นอกจากน้ันเรายังตองจําสิ่งที่ไดเรียนแลวใหแมนยํา
ดวย”
 “นั่นเปนสิ่งที่เราไดเริ่มทํากันมาแลวจากการแบงปนพระวจะนะของเรา
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ เหลานี้แหละ” คุณแมบอก “และเราตองแนใจวาเราไดเชิญ
พระเยซูเขามาสถิตในใจของเราทุกวันดวย ใหเรามาศึกษาขอพระคัมภีรบางขอ
ในตอนน้ีกัน ลูกลองอานพระธรรมวิวรณ 14:9 ซิ”
 “ตกลงครับ” ไมเคิลตอบ “และทูตสวรรคอีกองคหนึ่งซึ่งเปนองคที่สาม
ก็ตามไปประกาศดวยเสียงดังวา ‘ถาใครบูชาสัตวรายและรูปของมัน และรับ
เคร่ืองหมายของมันไวทีห่นาผากหรือทีม่อืของเขา’ เคร่ืองหมายอะไรของสัตวราย
ครับคุณแม และเราจะหลีกเลี่ยงจากการไดรับเครื่องหมายพวกน้ีไดอยางไร
ครับ แลวมันมีลักษณะอยางไรครับ มันเหมือนกับรอยสักแบบนั้นหรือเปลา
ครับ”
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 “ไมจะ” คุณแมยิ้ม “เครื่องหมายของสัตวรายไมใชสิ่งที่เราจะมอง
เห็นเหมือนกับรอยสักที่เห็นเดนชัดบนรางกาย เคร่ืองหมายของสัตวรายเปน
วิธีการบรรยายของพระคัมภีรถึงผูคนท่ียอมรับการเรียกรองบางประการของ
ซาตานในยุคสุดทาย ขอพระคัมภีรระบุวาผูคนที่เลือกที่จะปฏิบัติตามซาตาน
และกฎระเบียบของเขาแทนการปฏิบัติตามพระเจาและพระบัญญัติของพระองค  
จะถูกตีเคร่ืองหมายวาไมสัตยซื่อตอพระเจา คนท้ังหลายท่ีทําตามคําสอนของ
ผูนําคริสตจักรของพวกเขาแทนการศึกษาในพระคัมภีรดวยตนเอง จะถูกตี 
‘เครื่องหมาย’ วาไมสัตยซื่อ”
 “หมายความวา  เราไมควรไววางใจผูนาํครสิตจกัรของเราเลยหรือครบั” 
ไมเคิลถาม
 “ไมใชจะ” คุณแมบอก “ผูนําสวนใหญในคริสตจักรของเราลวนเปน
คนดี นานับถือ และเปนผูติดตามพระเจา แตเราทั้งหลายตองรับผิดชอบใน
การศึกษาพระคัมภีรของเราเอง เราตองแนใจวาส่ิงท่ีเราศึกษาเปนพระวจนะ
ที่แทจริงของพระเจา คนทั้งหลายตางมีความจําเปนตองตัดสินทางเลือกที่นา
ลําบากใจ เพราะบางครั้งความจงรักภักดีของเราอาจเกิดแตกแยกไมตรงกันก็
เปนได บางทีสมาชิกบางคนภายในครอบครัว หรือคนรัก หรือเพ่ือนสนิท
ของเราบางคนอาจตัดสินใจทางเลือกท่ีผิดก็เปนได แตพระเยซูทรงสามารถ
ชวยเราได พระธรรมสดุดี 16:7-8 สัญญาวา ‘ขาพเจาถวายสาธุการแด
พระยาหเวหผูประทานคําปรึกษาแกขาพเจา เออ ตอนกลางคืนจิตใจของ
ขาพเจาเตือนสอนขาพเจา ขาพเจาตั้งพระยาหเวหไวตรงหนาเสมอ เพราะ
พระองคประทับที่ขวามือ ขาพเจาจึงไมหวั่นไหว’ นั่นเปนคําสัญญาที่หนุนใจ
ใชไหม และแมยังชื่นชอบคําอธิษฐานที่ดาวิดอธิษฐานในพระธรรมสดุดี 119:18 
ที่กลาววา ‘ขอทรงเปดตาขาพระองค เพื่อขาพระองคจะเห็นสิ่งอัศจรรยจาก
ธรรมบัญญัติของพระองค’”
 “เปนคําสัญญาท่ีดีครับ” ไมเคิลบอก “ผมคิดวาผมอยากจะอธิษฐาน
คําอธิษฐานน้ีเหมือนกัน”
 “และน่ียังมีพระสัญญาท่ีหนุนใจดีมากอีกบทหน่ึงนะ” คุณแมบอก “อยู
ในพระธรรมยอหน 14:26 ‘แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดา
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จะทรงใชมาในนามของเราน้ัน จะทรงสอนพวกทานทุกสิ่ง และจะทําใหระลึกถึง
ทุกส่ิงที่เรากลาวกับทานแลว’”
 “สุดยอดเลยครับ พระเจาจะทรงชวยเราจําขอพระคัมภีรตางๆ เมื่อเรา
ตองการ แลวมีอะไรอีกไหมครับที่ผมจะตองเตรียมตัวใหพรอม” ไมเคิลถาม
 “ลองเปดอานพระธรรมสดุดี 119:11 ซิ” คุณแมแนะนํา
 ไมเคิลเปดพบขอพระคัมภรีดงักลาวแลวอาน “‘ขาพระองคไดเกบ็รกัษา
พระดํารัสของพระองคไวในใจ เพื่อขาพระองคจะไมทําบาปตอพระองค’ มัน
หมายความวาอะไรครับ คุณแม”
 “หมายความวา หากเราเช่ือฟงพระวจนะของพระเจาอยางแทจริง มัน
จะชวยเราไมใหทําบาป ทุกวันนี้ผูคนมากมายตีความหมายขอพระคัมภีรอยาง
ลวกๆ หรือไมสนใจเลย เราจําเปนตองยอมรับในสิ่งที่พระคัมภีรบอกกลาว และ
นําไปปฏิบัติ เรายังมีทางเลือกใหเลือกวาเราจะเชื่อฟงใคร และในขอพระคัมภีร
นี้สอนเราใหเลือกติดตามพระวจนะของพระเจา และเช่ือฟงกับปฏิบัติตาม”
 “ทุกวันนี้ คนมากมายตางบอกวามันไมสําคัญวาเราจะเชื่ออะไรตราบ
ใดท่ีเราทําในส่ิงที่เราคิดวาถูกตอง แตนั่นไมใชความจริง ยกตัวอยางเชน
หากเรากําลังเดินไปบนทางเสนหน่ึง เม่ือถึงทางแยกท่ีแยกออกเปนสอง
ทิศทาง มีปายบอกทางวามีทางเสนหนึ่งมุงไปยังจุดหมายปลายทางของเรา
แตเราไมสนใจปายอันนั้น และเลือกไปตามทางท่ีถูกใจเรา เราอาจจะไมรูสึก
อะไรแตเรายังคงเดินอยูบนทางที่ผิด และก็พลาดจุดหมายปลายทางของเรา”
 “และนี่ยังมีอีกขอพระคัมภีรหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับการเลือก ลองอานพระ-
ธรรมยอหน 7:17 ซิ”
 ไมเคิลอาน “ถาใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค คนนั้น
ก็จะรูวาคําสอนน้ีมาจากพระเจา หรือวาเราพูดตามใจชอบเอง”  
 “หมายความวาพระเจาจะชวยเรา ใหรูวาอะไรถูกหากเลือกที่จะติดตาม
พระองคหรือครับ”
 “ถูกแลว” คุณแมตอบ
 “ผมดีใจที่พระเจาทรงประทานพระสัญญาเหลานี้แกเรา” ไมเคิลบอก  
“คงไมมีใครตองหลงหายไป หากพระเจาทรงสัญญาจะประทานความชวยเหลือ
เหลาน้ีแกเรา”
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 “มันเปนเรื่องที่เขาใจยาก” คุณแมพูด “และแมก็แนใจวาพระเจาทรง
ตองรองไหอยางแนนอนยามท่ีพระองคทรงคิดถึงเร่ืองนี้”
 “แตผมไมตองการใหพระเจาตองรองไหเพราะผมครับ ผมรักพระองค
มากเกินกวาที่จะทําเชนนั้นได ผมจะเตรียมตัวใหพรอมสําหรับเวลาที่ยาก
ลําบากที่จะมาถึงโดยการยึดมั่นอยูฝายเดียวกับพระองค และสะสมพระวจนะ
ของพระองคในจิตใจและสติปญญาของผม”
 “แมแนใจวาส่ิงนี้จะเปนท่ีพอพระทัยของพระเจาเปนอยางย่ิง” คุณแม
พูด “และพระองคทรงประสงคใหพวกเราทําทุกสิ่งเทาที่ทําไดในการเตรียม
พรอม แตจงระลึกไววา ผูท่ีชวยเราใหรอดคือพระเยซู มันไมใชความดีของเรา
หรือวาเรารูซึ้งพระคัมภีรมากเพียงใด”
 “ผมทราบครับ” ไมเคิลบอก “แตผมก็ยังอยากที่จะแสดงใหพระองค
เห็นวาผมรักพระองคโดยการทําทุกส่ิงท่ีทําไดเพ่ือเตรียมพรอมเมื่อเวลาที่
พระองคทรงเสด็จมา”
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 “ไมเคิล” คุณแมเรียก “วันนี้เราจะมาแบงปนกันในเร่ืองที่คอนขางยาก
ในการเรียนรู แตมันมีความสําคัญจริงๆ ตอความเขาใจของเรา ลูกอยากจะอาน
พระธรรมวิวรณ 12:7-9 ไหม หรือวาอยากจะใหแมอาน”
 “ผมจะอานเองครับ” ไมเคิลตอบพรอมกับหยิบพระคริสตธรรมคัมภีร
ขึ้นมาเปดขอดังกลาว

  ขณะน้ันเกิดสงครามข้ึนในสวรรค มีคาเอล กับบรรดาทูต-
 สวรรคของทานตอสูกับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็
 ตอสู แตมันพายแพและพบวาไมมีที่อยูสําหรับพวกมันในสวรรคอีก
 ตอไป พญานาคใหญตัวนั้นคืองูดึกดําบรรพ ที่เขาเรียกกันวามารและ
 ซาตานผูลอลวงมนุษยทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่แผนดินโลก และเหลา
 บริวารของมันถูกโยนลงมากับมันดวย
 “คุณแมครับ พระธรรมขอนี้กลาวอยางชัดเจนเลยครับวาพญานาคน้ัน
คือซาตาน”
 “และเมื่อเรารูวาพญานาคเปนอยางนี้แลว” คุณแมกลาวตอ “เราก็
นาจะพรอมท่ีจะเขาใจในเร่ืองอ่ืน ตอนน้ีลูกลองอานพระธรรมวิวรณ 13:11 ดู”
 “ไดครับ ขอนี้บอกวา ‘แลวขาพเจาเห็นสัตวรายอีกตัวหน่ึงขึ้นมาจาก
แผนดนิ มนัมสีองเขาเหมอืนลกูแกะ และพดูเหมือนพญานาค’ ดงันัน้นีจ่งึเปนสตัว
รายอีกตัวหนึ่งที่อัครสาวกยอหนเห็นในนิมิต ซึ่งมันดูเหมือนออนโยนจนกระทั่ง
มันเปดปากพูด ใชไหมครับ”

บทที่ 8
บัญญัติที่ไมอาจเปล่ียนแปลง

ของพระเจา
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 “ถูกแลว” คุณแมบอก “แตเราหยุดอยูตรงนี้สักครูหนึ่งนะ กอนที่เราจะ
มาตัดสินวาสัตวรายออนโยนตัวน้ีหมายถึงอะไร เราจําเปนตองทําความรูจักกับ
สัตวอีกตัวหนึ่งที่กลาวในคําพยากรณของบทนี้ ลูกลองอานพระธรรมวิวรณ
13:1-10 ไดไหม”
 ไมเคิลเริ่มอาน

  “และขาพเจาเห็นสัตวรายตัวหน่ึงขึ้นมาจากทะเลมันมีสิบเขา
 และเจ็ดหัว และมีมงกุฎสิบอันอยูบนเขาเหลานั้นของมัน และมีชื่อ
 ตางๆ ที่หมิ่นประมาทพระเจาจารึกไวที่หัวทั้งหลายของมัน สัตวรายที่
 ขาพเจาเห็นน้ันเหมือนเสือดาว ตีนของมันเหมือนอยางตีนหมี และ
 ปากของมันเหมือนอยางปากสิงโต และพญานาคใหฤทธิ์เดช บัลลังก 
 และสิทธิอํานาจยิ่งใหญของมันแกสัตวรายนั้น หัวหนึ่งของมันเหมือน
 อยางถูกฟนปางตาย แตบาดแผลฉกรรจนั้นไดรับการรักษาใหหายแลว 
 คนท้ังโลกติดตามสัตวรายนั้นไปดวยความอัศจรรยใจ เขาทั้งหลายบูชา
 พญานาคเพราะมันใหสิทธิอํานาจแกสัตวราย พวกเขาบูชาสัตวรายน้ัน 
 กลาววา “ใครจะเหมอืนสตัวรายนี?้ และใครจะสามารถตอสูกบัมนัได?”
  พระเจาทรงอนญุาตใหสตัวรายนัน้ใชปากพดูจาใหญโตและหมิน่
 ประมาทพระเจา และทรงอนุญาตใหมันใชสิทธิอํานาจทําการสี่สิบสอง
 เดือน มันเปดปากของมันพูดหม่ินประมาทพระเจา พูดหม่ินประมาท
 ตอพระนามของพระองค ตอสถานที่สถิตของพระองค และตอพวกที่
 อยูในสวรรค และทรงอนุญาตใหมันทําสงครามกับบรรดาธรรมิกชน
 และชนะพวกเขา และประทานใหมันมีสิทธิอํานาจเหนือทุกเผา ทุก
 ชนชาติ ทุกภาษา และทุกประชาชาติ และคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดิน
 โลกจะบูชาสัตวรายนั้น คือคนท่ีไมมีชื่อจดไวในหนังสือแหงชีวิตของ
 พระเมษโปดกผูถูกปลงพระชนมตั้งแตแรกสรางโลก 
  ใครมีหูก็ใหฟงเอาเถิด คนใดที่กําหนดไวใหเปนเชลย คนนั้น
 ก็จะไปเปนเชลย คนใดที่กําหนดไวใหถูกฆาดวยดาบ คนนั้นก็ตองถูก
 ฆาดวยดาบ นี่แหละคือความทรหดอดทนและความเช่ือที่ธรรมิกชน
 ทั้งหลายจะตองมี”
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 “พระธรรมวิวรณกลาวถึงสัตวมากมายจริงๆ เลยครับ” ไมเคิลบอก 
“ฟงดูคอนขางสับสน”
 “ดีละ” คุณแมบอก “ที่จริงแลวมีเพียงแคสามตัวเทานั้นท่ีเราอานพบ
ในขอพระคัมภีรนี้ คือ พญานาค สัตวที่ปรากฏตัวขึ้นจากแผนดิน และสัตวที่
ขึน้จากทะเล  เรารูแลววาพญานาคนัน้หมายถงึซาตาน  ตอนนีเ้ราตองมาพจิารณา
วาสัตวที่เหลือสองตัวน้ีหมายถึงใคร เรามาเริ่มพิจารณาจากสัตวตัวที่ขึ้นจาก
ทะเลกอน ตัวที่พญานาคใหฤทธิ์อํานาจแกมัน มีชาวโปรเตสแตนทรุนแรกๆ 
หลายคนชี้ไปที่สังฆราชวาเปนตัวแทนของสัตวตัวนี้”
 “สังฆราชคืออะไรครับ” ไมเคิลถาม
 “สังฆราชเปนชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของพระสันตะปาปาทุกพระองค เปน
ระบบของคริสตจักรโรมันคาทอลิก และเปนประมุขของคริสตจักร” คุณแมบอก
 “ทําไมพวกโปรเตสแตนทจึงคิดวาสัตวตัวนี้หมายถึงสังฆราชเลาครับ”  
ไมเคิลถาม
 “พวกเขาสรุปจากคําบรรยายตางๆ ที่ระบุในพระธรรมวิวรณกับที่ระบุ
ในพระธรรมดาเนียล เราหาอานไดในพระธรรมดาเนียล 7:19-27” คุณแมตอบ
 ไมเคิลเริ่มอาน

  “แลวขาพเจาก็อยากทราบความจริงเก่ียวกับสัตวตัวที่สี่นั้นซึ่ง
 ผิดแปลกจากสัตวอื่นๆ ทั้งส้ิน รายกาจเหลือเกิน มีฟนเหล็กและ
 เล็บเทาทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและฉีกเปนชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือนั้น
 เสีย และเก่ียวกับเขาสิบเขา ซึ่งอยูบนหัวของมัน และเขาอีกเขาหน่ึง
 ซึ่งงอกข้ึนมาตอหนาเขารุนแรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปาก
 ที่พูดคุยโว และซึ่งดูเหมือนจะใหญโตกวาเพ่ือน เมื่อขาพเจามองดู 
 เขานี้ทําสงครามกับบรรดาผูบริสุทธิ์และชนะ จนกวาผูเจริญดวยวัยวุฒิ
 เสด็จมาถึง การพิพากษาถูกมอบใหแกบรรดาผูบริสุทธิ์ขององคผูสูงสุด
 นั้น และเวลากําหนดไดมาถึงที่บรรดาผูบริสุทธิ์จะรับราชอาณาจักร
  ทานผูนั้นกลาวดังนี้วา ‘เร่ืองสัตวตัวที่สี่นั้นจะมีราชอาณาจักร
 ที่สี่บนพิภพ ซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรท้ังสิ้น และจะกินทั้งพิภพนี้เสีย 
 และเหยียบพิภพลง และทําใหเปนชิ้นๆ สวนเร่ืองเขาสิบเขาน้ัน จาก
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 ราชอาณาจักรน้ีจะมีกษัตริย 10 องคเกิดขึ้น และมีกษัตริยอีกองคหนึ่ง
 เกิดข้ึนภายหลัง แตกตางจากกษัตริยที่มีมากอน และจะโคนกษัตริย
 เสีย 3 องค ทานจะพูดคํากลาวรายองคผูสูงสุด และจะขมเหงบรรดา
 ผูบริสุทธ์ิขององคผูสูงสุดนั้น และจะคิดเปลี่ยนแปลงวาระและธรรม
 บัญญัติตางๆ และเขาท้ังหลายจะถูกมอบไวในมือของทาน ตลอดหนึ่ง
 วาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ   
  แตผูพิพากษาก็จะข้ึนน่ังบัลลังก และจะทรงนําเอาราชอํานาจ
 ของทานไป เพื่อจะทรงเผาผลาญและทําลายเสียใหสิ้นสุด และราช-
 อาณาจักรกับราชอํานาจ และความยิ่งใหญแหงบรรดาราชอาณาจักร
 ภายใตสวรรคทั้งสิ้น จะตองถูกมอบไวแกบรรดาผูบริสุทธิ์คือ ประชากร
 ขององคผูสูงสุดน้ัน แผนดินของทานเหลานี้จะเปนแผนดินนิรันดร และ
 ราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟงทานเหลานี้’”

 “แมครับ แลวสัตวตัวนี้หมายถึงใครเลาครับ ตัวที่ผูเผยพระวจนะ
ดาเนียลพูดถึง” ไมเคิลถาม
 “ลูกจําอาณาจักรที่ยิ่งใหญเรืองอํานาจที่ครอบครองแทบทุกประเทศ
ที่โลกรูจักท่ีเปนตัวแทนเทาที่ทําดวยดินผสมเหล็กของรูปปนที่ปรากฏในความ
ฝนของกษัตริยเนบูคัดเนสซารไดไหม”
 “ไดครับ ก็อาณาจักรโรมันไงครับ”
 “เพราะฉะน้ัน สตัวตวัท่ีสีท่ีป่รากฏในนิมติของดาเนียลหมายถึง อาณา-
จักรโรมัน” คุณแมพูดตอ “จากน้ันดาเนียลก็เห็นเขาเล็กอันหนึ่งงอกข้ึนจาก
อาณาจักรโรมัน แตมันแตกตางกันเล็กนอย ดาเนียลเลาถึงการกระทําหลาย
สิ่งหลายอยางของมหาอํานาจน้ีตรงกับสิ่งตางๆ ที่สัตวตัวที่ขึ้นจากทะเลท่ี
อัครสาวกยอหนเห็นในพระธรรมวิวรณ บทที่ 13 นั้น จึงเปนสาเหตุที่เหลา
นักศึกษาพระคัมภีรชาวโปรเตสแตนทลงความเห็นวา พระธรรมวิวรณ บทที่ 13
กับพระธรรมดาเนียล บทที่ 7 นั้นตางกลาวถึงอาณาจักรเดียวกัน”
 “แตทําไมผูคนคิดวาดาเนียลและยอหนหมายถึงสังฆราชละครับ” 
ไมเคิลอยากรู
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 “อัครสาวกยอหนบอกวาสัตวตัวนี้จะกระทําสิ่งใดบาง” คุณแมถาม 
“ลูกพบอะไรเก่ียวกับเร่ืองนี้เม่ือไดอานพระธรรมวิวรณ 13:1-10 กับพระธรรม
ดาเนียล 7:19-27”
 “ครับ” ไมเคิลตอบ “พระธรรมวิวรณบอกวามันจะกลาวคําจาบจวง
หมิ่นประมาทพระเจา และทําสงครามกับธรรมิกชน พระธรรมดาเนียลก็ระบุ
สิ่งตางๆ เหลาน้ีเหมือนกัน และยังระบุวามันพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมบัญญัติ 
และวาระของพระเจา”
 “ถูกตองแลว” คุณแมบอก “แลวใครละที่พยายามเปล่ียนแปลงธรรม-
บัญญัติของพระเจา”
 “ผมไมแนใจครับ” ไมเคิลตอบ “มีใครที่ไหนครับที่กลาเปล่ียนแปลง
ธรรมบัญญัติของพระเจา”
 “จริงๆ แลวพวกเขาเปล่ียนไมได” คุณแมบอก “แตมบีัญญัติอยูขอหนึ่ง
ที่คริสตจักรอยางเปนทางการคือคริสตจักรโรมันคาทอลิก ไดทําการเปล่ียน
วันท่ีผูคนนมัสการพระเจาในวันสะบาโตวันที่เจ็ด ไปเปนวันที่หนึ่งของสัปดาห  
ที่จริงแลว คริสตจักรโรมันคาทอลิกรับสารภาพวาพวกเขาเปล่ียนวันสะบาโตไป
เปนวันอาทิตย และการเปล่ียนแปลงไดแสดงใหเห็นวาพระสันตะปาปามีสิทธิ
อํานาจในการตัดสินใจเชนนั้น”
 “และสิ่งนี้ที่ดาเนียลหมายถึงเมื่อเขาบอกวามหาอํานาจนี้จะพยายาม
เปล่ียนแปลงวาระ และธรรมบัญญัติที่พระเจาไดทรงสถาปนาไว” ไมเคิลพูด
 “ใชแลว” คุณแมบอก “การเปล่ียนแปลงวันสะบาโตไปเปนวันอาทิตย
เปนตัวอยางหน่ึง”
 “แลวอัครสาวกยอหนหมายถึงอะไรครับ เมื่อเขาบอกวามหาอํานาจนี้
จะไดรับบาดเจ็บสาหัส” ไมเคิลถาม
 “พระธรรมวิวรณกลาววามหาอํานาจนี้จะปกครองอยู สี่สิบสองเดือนใน
การตอตานพระเจา และกดข่ีขมเหงธรรมิกชน ตอจากน้ันมันจะไดรับบาดเจ็บ
ซึ่งดูเหมือนวาจะสาหัสถึงชีวิต แตบาดแผลน้ันจะถูกรักษาเยียวยาใหหาย 
ลูกยังจําไดไหมวาเราเคยแบงปนกันมาแลวเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งวันในพระคัมภีร
จะนับเทากับหน่ึงปตามเวลาจริง”
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 “ผมจําไดครับ” ไมเคิลตอบ
 “ดีแลว” คุณแมบอก “ลูกลองนับดูวาจากป ค.ศ. 538 ถึงป 1798”
 “หยุดกอนครับคุณแม” ไมเคิลแทรกขึ้นมา “เกิดอะไรขึ้นในระหวางนั้น
หรือครับ และผมตองนับอยางไรครับ”
 “สงัฆนายกแหงกรงุโรมสามารถเขากมุอาํนาจเหนอืสงัฆนายกจากเมอืง
อื่นๆ ไดในป ค.ศ. 538” คุณแมเลา “จึงทําใหสังฆนายกแหงกรุงโรมซึ่งก็รูจัก
กันในฐานะพระสันตะปาปามีอํานาจเหนือคริสตจักรอยางเปนทางการในยุโรป 
และดินแดนอ่ืนในแถบตะวันตก ฉะน้ันหากตําแหนงสังฆราชน้ีจะปกครองเปน
ระยะเวลา 42 เดือน ก็จะเทากับเปนเวลายาวนานเทาไร”
 “สี่สิบสองคูณดวยสามสิบวันในแตละเดือนก็จะเทากับ 1,260 วันหรือ
ป” ไมเคิลเงยหนาจากกระดาษที่ใชคํานวณขึ้นมองดูคุณแม
 “เม่ือสังฆราชเร่ิมปกครองคริสตจักรในป ค.ศ. 538 ตอเนื่องเปนเวลา 
1,260 ป การปกครองจะส้ินสุดลงในปใด”
 “ก็ตองเอา 538 มาบวกกับ 1,260” ไมเคิลพูด “คําตอบคือ 1,798 เกิด
อะไรขึ้นในปนั้นหรือครับ”
 “นั่นคือปที่เกิดบาดเจ็บข้ึนกับสังฆราชท่ียอหนไดบอกเราไว หนังสือ
ประวตัศิาสตรหลายเลมตางระบวุากองทพัฝรัง่เศสไดเขาจบักมุตวัพระสันตะปาปา
ในป ค.ศ. 1798”
 “ออ” ไมเคิลเอย “พระองคกลายเปนนักโทษเหมือนกับที่พระธรรม
วิวรณ บทท่ี 13 ไดพูดไว”
 “แตพระองคมิไดทรงเปนนักโทษตลอดไป” คุณแมเลา “เอาละ ตอนนี้
เราก็ชี้ตัวผูแทนของสัตวสองตัวไดแลว ตอนน้ีเราก็จะมาพูดถึงสัตวตัวท่ีขึ้นมา
จากแผนดินกัน ลองอานอีกคร้ังหน่ึงในพระธรรมวิวรณ 13:11 อานต้ังแตตอน
มีสัตวรายอีกตัวหนึ่ง”
 “รอสักครูครับ ผมอยากอานจากคัมภีรเลมของผมครับ เจอแลวครับ 
‘แลวขาพเจาเห็นสัตวรายอีกตัวหน่ึงขึ้นมาจากแผนดิน มันมีสองเขาเหมือน
ลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค’ นั่นมันคือสัตวตัวที่ดูทาทางออนโยนแตพูดจา
ไมดีนี่ครับ”
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 คุณแมยิ้ม “สัตวตัวน้ีขึ้นมาจากแผนดิน เติบโตอยางเขมแข็งและ
เร็วมาก มีประเทศใดที่เติบโตเร็วมากในป 1798 และในที่สุดไดกลายเปน
มหาอํานาจของโลกประเทศหน่ึง”
 “เราเคยเรียนที่โรงเรียนแลวครับวาสหรัฐฯ ไดประกาศอิสรภาพใน
ป 1776 จากน้ันก็เติบโตเร็วมาก”
 “ถูกตองแลวจะ” คุณแมพูด
 “คณุแมคดิวาสตัวตวันีท้ีม่เีขาเหมอืนลกูแกะหมายถงึสหรฐัฯ หรอืครบั”  
ไมเคิลถาม
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “แมคิดอยางนั้น”
 “แตเหตุผลอยางหนึ่งที่ผูคนอพยพมาอยูอเมริกาก็เพื่อเสรีภาพในทาง
ความเช่ือของศาสนา” ไมเคิลพูด “และพระธรรมวิวรณ บทที่ 13 บอกวาถึงแม
มหาอาํนาจนีด้เูหมอืนลกูแกะ แตพดูจาคลายพญานาค และบงัคับใหผูคนนมสัการ
สัตวที่ขึ้นจากทะเล สหรัฐฯ ไมเคยทําอยางนั้นเลยนี่ครับ”
 “ยังไมไดทําจะ” คุณแมบอก “ปจจุบันนี้สหรัฐฯ ยังไมเคยทําอยางนั้น”
 “แลวมันจะเหมือนประเทศที่คลายลูกแกะที่บังคับผูคนใหนมัสการ
สัตวรายนั้นไดอยางไรครับ”
 “เอาละ” คุณแมพูด “วิธีที่ดีที่สุดในการนมัสการใครสักคนหน่ึงคือการ
เคารพในสิทธิอํานาจของผูนั้น”
 “ถูกครับ” ไมเคิลบอก “แตสหรัฐฯ ไมมีคริสตจักรที่เปนทางการเหมือน
ในยโุรปมตีอนยคุมดื และสหรฐัฯ กไ็มเคยกดขีใ่ครใหนมสัการสงัฆราชเลยครบั”
 “ไมมีจะ” คุณแมบอก “ยังไมมี แตการถือวันอาทิตยแทนวันสะบาโต
นั้นไมไดแสดงวาบรรดาคริสตจักรโปรเตสแตนทตางกําลังเคารพสิทธิอํานาจ
ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก และสิทธิอํานาจของพระสันตปาปาในการเปล่ียน
แปลงธรรมบัญญัติของพระเจาหรอกหรือ”
 “โอ” ไมเคิลรองอุทานแลวใชความคิด “ครับ ผมคิดวาเปนอยางนั้น
จริงๆ”
 “นางไวท ผูเขียนหนังสือ ‘สงครามแหงประวัติศาสตร’ กลาววาใน
อนาคต สหรัฐฯ จะผานกฎหมายท่ีบังคับใหพลเมืองนมัสการในวันอาทิตย เรา
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จะไมไดรับอนุญาตใหนมัสการพระเจาในวันที่เจ็ดซึ่งเปนวันสะบาโต เมื่อถึง
เวลาน้ัน ผูที่ถือวันอาทิตยแทนวันสะบาโตจะนมัสการสัตวรายตัวนั้น”
 “โอ” ไมเคิลรองขึ้นมา “มีเหตุผลครับ ผมหมายถึงหากพวกเขารูวา
พวกเขาควรนมัสการในวันสะบาโตแตกลับไปปฏิบัติตามขอบัญญัติใหนมัสการ
ในวันอาทิตย ก็แปลวาพวกเขากําลังเคารพสิทธิอํานาจของคริสตจักรคาทอลิก
แทนธรรมบัญญัติของพระเจา แตผมยังมองไมเห็นทางที่ใครจะถูกบังคับใหทํา
อยางนั้นในประเทศนี้เลยครับ”
 “ไมใชตอนน้ี” คุณแมเห็นดวย “ผูคนยังรูสึกวาไมนาจะมีการกดขี่
ขมเหงทางศาสนาในประเทศน้ี เพราะวาเหลาคริสตจักรโปรเตสแตนททั้งหลาย
ตางมีความแตกตางในขอความเช่ือของพวกเขากันเอง แตจากการเปดเผยของ
อัครสาวกยอหนในพระธรรมวิวรณ บงบอกคอนขางแนชัดวาในยุคสุดทาย
คริสเตียนทั้งหลายจะรวมตัวผนึกกําลังในบางเรื่อง จากนั้นก็จะเกิดการกดขี่
ขมเหงข้ึน”
 “ผมเขาใจแลวครับ” ไมเคิลตอบ “เพราะฉะน้ัน ถึงแมวาในยุคที่
พระคัมภีรถูกบันทึก ผูคนในยุโรป และแผนดินที่บันทึกไวในพระคัมภีรยังไมรู
เลยวามีประเทศสหรัฐอเมริกาอยูบนโลกน้ี แตพระเจาทรงทราบดีวาเปนที่นี่
และพยากรณวาประเทศนี้จะมสีวนพัวพันกับความขัดแยงในยุคสุดทาย”
 “ถูกตองแลว” คุณแมบอก “พระเจาทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ลูก
ไมดีใจหรอกหรือที่พระองคทรงเปดเผยใหเรารู โดยท่ีพระเจาทรงทราบผลลัพท
ตั้งแตเริ่มตนแลว และการท่ีเรารูวาพระเจาจะตองทรงเปนผูมีชัย เราจึงไม
จําเปนตองไปกังวลอะไรอีกแลว”

วันสะบาโตวันที่เจ็ด

 “ไมเคิล” คุณแมเรียก “ลูกคิดวาวันสะบาโตเร่ิมมีขึ้นเมื่อไร”
 “อืม ผมคิดวามีมานานแลวครับ” ไมเคิลตอบ “ออ ผมนึกออกแลว
ครับ แนนอนเลยครับ มันตองเร่ิมมีตั้งแตตอนท่ีพระเจาทรงสรางโลกเลยครับ”
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 “ใชจะ ที่จริงแลว เรายึดถือวันที่เจ็ดของสัปดาหเปนวันบริสุทธิ์ศักดิ์
สิทธิ์เพื่อถวายเกียรติแดพระเจาผูทรงเนรมิตสรางโลก” คุณแมเห็นดวย “ลูก
ลองอานพระธรรมปฐมกาล 2:1-3 ซิ”
 “ไดครับ” ไมเคิลเปดพบขอพระคัมภีรนี้แลวเร่ิมอาน

  ฟาสวรรคและแผนดิน และสรรพสิ่งท้ังสิ้นท่ีมีอยูในน้ันก็ถูก
 สรางเสร็จ วันท่ีเจ็ด พระเจาก็เสร็จงานของพระองคที่ทรงทํามาน้ัน ใน
 วันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองคที่ไดทรง
 กระทํา พระเจาจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไวเปนวันบริสุทธิ์ เพราะ
 ในวันนั้นพระองคทรงหยุดพักจากการงานท้ังปวงท่ีพระเจาทรงเนรมิต
 สรางและทรงกระทํา

 “เอาละ ตอนนี้ลูกลองอานพระธรรมอิสยาห 56:1-2 ดวยสิ” คุณแม
บอกไมเคิล
 ไมเคิลเร่ิมอาน “พระยาหเวหตรัสดังนี้วา ‘จงรักษาความยุติธรรมและ
ทําความชอบธรรม เพราะความรอดของเราใกลมาถึง และความชอบธรรมของ
เราจะเผยออก ความสุขยอมมีแกคนที่ทําเชนนี้ และแกมนุษยผูยึดมันไวมั่น คือ
ผูรักษาวันสะบาโต ไมทําใหวันนั้นเสื่อมเสีย และรักษามือของเขาจากการทํา
ชั่วรายใดๆ’” ไมเคิลแหงนหนาขึ้นมองคุณแมแลวพูดวา “วันสะบาโตเปนวันท่ี
พิเศษจริงๆ ใชไหมครับ”
 “ใชจะ ทุกวันนี้ก็ยังคงเปนเชนนั้น” คุณแมบอก “อาดัมกับเอวายึดมั่น
รักษาวันสะบาโตอยางเหนียวแนนในสวนเอเดน”
 “โนอาหก็ยึดมั่นวันสะบาโตดวยครับ” ไมเคิลบอก
 “เชนเดียวกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบดวย” คุณแมเสริม
 “และก็พระเยซูดวย” ไมเคิลพูดขึ้นมา
 “ถูกตอง นางไวทผูเขียนหนังสือ ‘สงครามแหงประวัติศาสตร’ บอกเรา
วา ตั้งแตการเร่ิมตนของกาลเวลา เมื่อถึงวันสะบาโต จะมีคนยึดมั่นนมัสการ
พระเจาในวันบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์นี้ ณ สถานที่หนึ่งที่ใดบนโลกอยางไมเคย
ขาดตอน ไมวาสมุนของมารซาตานจะเฝาทุมเททําลายความสําคัญของวันนี้ 
และกดขี่ขมเหงผูเชื่อตางๆ มากเพียงใดอยูตลอดเวลาก็ตาม”
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 “ตลอดเวลาหรือครับ” ไมเคิลสงสัย
 “ใชจะ ตลอดเวลา” คุณแมตอบ “ซาตานพยายามหามผูคนเช่ือฟงและ
ทําตามพระบัญญัติของพระเจา ลูกลองต้ังใจฟงพระคัมภีรขอนี้ ‘พญานาคก็
โกรธแคนหญิงนั้น มันจึงออกไปทําสงครามกับพงศพันธุที่เหลืออยูของนาง คือ
คนท้ังหลายท่ีรักษาพระบัญญัติของพระเจา และยึดถือคําพยานของพระเยซู’”  
(วิวรณ 12:17)
 “พระธรรมบัญญัติมีความสําคัญตอพระเจามากเชนเดียวกับวันสะบาโต
ใชไหมครับ”
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “ในยุคสมัยที่ตางกัน ผูคนสวนใหญจะอางสาเหตุ
ตางๆ ที่ไมเหมือนกันในการไมยึดมั่นในวันสะบาโต ซาตานจะยุยงใหพวกเขา
ใชขอแกตัว และขออางตางๆ คริสเตียนรุนแรกๆ มักอางวาการยึดถือวัน
สะบาโตเปนการทําตามประเพณีของชาวยิว ในสมัยนี้ผูคนไมยึดถือวันสะบาโต
เพราะใครๆ ก็ไปนมัสการในวันอาทิตย ชาวแอดเวนตีสรุนแรกๆ ประสบกับ
ความยากลําบากมากในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการยึด
ถือวันสะบาโตที่แทจริง เพราะผูคนสมัยนั้นตางก็นมัสการในวันอาทิตยมาเปน
เวลาหลายศตวรรษแลว ผูที่ปฏิเสธวันสะบาโตที่แทจริงมักอางกับผูที่ยึดมั่นวา 
มันเปนไปไมไดที่ชาวแอดเวนตีสจะเปนฝายถูก และผูที่เลาเรียนพระคัมภีร
มาอยางชํ่าชองท้ังหลายจะเปนฝายผิด แตเม่ือชาวแอดเวนตีสรุนแรกคนควา
ศึกษาพระคัมภีรแลวไดพบความจริงอยูสองสิ่งวา สถานศักดิ์สิทธิ์และพระธรรม
บัญญัติของพระเจาจะอยูคูกัน เพราะวาในสถานศักด์ิสิทธิ์ที่หีบพันธสัญญา
ทองคําวางอยูนั้น ภายในคือ
 “ผมรูครับ” ไมเคิลแยงพูด “พระบัญญัติสิบประการ”
 “ใชแลว” คุณแมตอบ “ในพระวิหารบนสวรรค ฝาปดหีบพันธสัญญา
ทองคําเปนสัญลักษณหมายถึงบัลลังกของพระเจา”
 “และฝาน้ันก็ปดอยูเหนือพระบัญญัติของพระองค” ไมเคิลเสริม “นั่น
ยอมแสดงวาพระเจาทรงใหคุณคาสูงสงปานใดแกพระบัญญัติของพระองค”
 “ถูกตอง” คุณแมกลาว “วันตางๆ ที่ชาวแอดเวนตีสรุนแรกๆ คาดคะเน
วาพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้ง ตางเบี่ยงเบนพวกเขาหางไกลจากสิ่งที่พระเจา
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ประสงคใหพวกเขาเรียนรูอยางแทจริงเก่ียวกับวิหาร และความสําคัญแหง
พระบัญญัติของพระองค”
 ไมเคิลพูดขึ้นมาวา “ผมคิดวาการคาดคะเนวันตางๆ ในสมัยนี้ก็ยังคง
ทําใหผูคนเบ่ียงเบนไปจากความจริง”
 “บางคร้ังก็เปนเชนนั้น” คุณแมเห็นดวย “เปนชวงๆ ที่เราจะไดยินการ
คาดคะเนวันเวลาท่ีมีบางคนคิดวาพระเยซูจะเสด็จมาอีกคร้ังหนึ่ง แตพระเยซู
ทรงไดบอกเราแลววา ไมมีผูใดสามารถรูแนชัดวาพระองคจะเสด็จมาเมื่อไร สิ่ง
ที่พระเจาทรงประสงคคือ ใหเราเขาใจและช่ืนชมยินดีในส่ิงท่ีพระเยซูทรงกําลัง
ปฏิบัติเพื่อเราอยูในเวลานี้”
 “และพระองคทรงปรารถนาใหพวกเรายึดพระวจนะของพระองคอยาง
จริงจังดวย” ไมเคิลเสริม
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 “คุณแมครับ ผมพรอมจะเรียนพระคัมภีรแลวครับ” ไมเคิลเอยขึ้น 
“ผมทําการบานเสร็จหมดแลวครับ”
 “ดีจะ” คุณแมตอบพลางเดินมาน่ังบนขอบเตียงใกลไมเคิล “ลูกพอจะ
นกึออกไหมวาเกดิอะไรขึน้ในกรงุเยรซูาเลม็กอนทีพ่ระเยซจูะถกูตรึงบนกางเขน”
 “พอนึกไดครับ แตเหตุการณไหนละครับที่คุณแมตองการทราบ” 
ไมเคิลถาม
 “การเสด็จเขากรุงอยางผูมีชัยของพระเยซูจะ”
 “ไดแนนอนเลยครับ” ไมเคิลตอบ “พระเยซูทรงประทับบนหลังลาเขา
กรุงเยรูซาเล็ม ฝูงชนท่ีมารอตอนรับตางตื่นเตนยินดี และโหรองสรรเสริญวา 
“โฮซันนา” เมื่อพระองคทรงเสด็จไปถึงบนยอดของเนินเขาแลวทอดพระเนตร
ลงมายังกรุงเยรูซาเล็ม พระองคทรงรองไห”
 “ลูกรูไหมวาเพราะอะไร” คุณแมถาม
 “เพราะพระองคทรงทราบดวีากรงุเยรซูาเลม็ตองถกูทาํลายลงสกัวนัหนึง่
ครับ”  
 “ใช” คุณแมกลาว “การลมสลายของกรุงเยรูซาเล็มและพลเมืองใน
คร้ังนั้นเปนเร่ืองโหดรายและนาสลดใจมาก พระองคทรงเห็นถึงอนาคตและ
ทราบดีวาจะเกิดอะไรขึ้น จึงทรงปวดราวพระทัยย่ิงนัก และทรงเตือนบรรดา
สาวกและผูติดตาม พระเยซูทรงเลาถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นอยางแมนยําและ
กําชับแกพวกเขาใหเฝาสังเกตถึงเวลาที่ทุกคนควรหลบหนีจากเหตุการณเหลา
นั้น ลูกอานเรื่องนี้ไดในพระธรรมมัทธิว บทที่ 23 และ 24 จะ”
 “ไดครับ” ไมเคิลตอบแลวเริ่มอานพระธรรมมัทธิว 23:37 - 24:2

บทที่ 9
พระเยซูทรงรักทุกคน
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  “โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม เมืองท่ีฆาบรรดาผูเผยพระวจนะ 
 และเอาหินขวางพวกท่ีถกูสงใหมาหาเจาถงึตาย  บอยคร้ังทีเ่ราปรารถนา
 จะรวบรวมลูกๆ ของเจาไว เหมือนแมไกกกลูกอยูใตปกของมัน แตเจา
 ไมยอม นี่แนะ นิเวศของเจาจะถูกทอดท้ิงใหรางเปลา เพราะวาเรา
 บอกเจาทั้งหลายวา ตั้งแตนี้ไปเจาจะไมเห็นเราอีก จนกวาพวกเจาจะ
 กลาววา ‘ขอใหทานผูเสด็จมาในพระนามขององคพระผูเปนเจาทรง
 พระเจริญ’ ...พระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหาร ระหวางเสด็จไป 
 บรรดาสาวกของพระองคมาช้ีอาคารท้ังหลายในบริเวณพระวิหารให
 พระองคทอดพระเนตร พระองคจึงตรัสตอบพวกเขาวา “สิ่งทั้งหมดน้ี
 พวกทานเห็นแลวไมใชหรือ? เราบอกความจริงกับทานวา ที่นี่จะไม
 เหลือกอนหินซอนทับกันอยูแมแตกอนเดียว แตจะถูกทําลายลงหมด”

 ไมเคิลแหงนหนาขึ้นมองดูคุณแมสักครูแลวอานคําเตือนเก่ียวของกับ
เหตุการณนี้ของพระเยซูตอในขอ 9-12

  “เวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวทานใหทนทุกขลําบากและจะฆา
 ทานท้ังหลายเสีย และประชาชาติทั้งหมดจะเกลียดชังทานเพราะนาม
 ของเรา ในเวลาน้ันคนจํานวนมากจะถดถอยไปและจะทรยศกันและกัน 
 ทั้งจะเกลียดชังกันและกันดวย ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะ
 เกิดขึ้น และลอลวงคนจํานวนมาก ความรักของคนจํานวนมากจะเยือก
 เย็นลงเพราะความอธรรมแผกวางออกไป”
  “เอาละ ทีนี้ใหลูกอานพระธรรมลูกา 21:20-21” คุณแมพูด
 ไมเคิลเริ่มอาน
  “เมื่อพวกทานเห็นกองทัพมาโอบลอมกรุงเยรูซาเล็ม จงรูวา
 วิบัติของเมืองน้ันใกลเขามาแลว เวลาน้ันใหคนท่ีอยูในแควนยูเดียหนี
 ไปบนภูเขา และคนที่อยูในเมืองใหออกจากที่นั่น และคนที่อยูนอก
 เมืองอยาใหเขามาในเมือง”

 “ดีมาก” คุณแมกลาว “สิ่งเหลานี้คือคําเตือนของพระเยซูที่ทรงใหไว
แกพวกเขาวา เม่ือเห็นกองทัพมาโอบลอมกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาควรรีบหนี
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เอาตัวรอด ในเวลาส่ีสิบปหลังจากคําเตือนของพระองค ทุกสิ่งยังคงดําเนิน
ตอไปตามปกติ แตเหลาลูกศิษยของพระองคตางจําคําเตือนน้ีอยูในใจ และเฝา
รอคอยและสังเกตอยูอยางระมัดระวัง นานวันเขาผูคนในสังคมย่ิงเส่ือมทรามลง 
และประพฤติชั่วมากข้ึน ความรักซ่ึงกันและกันเร่ิมเย็นชา แมกระท่ังสมาชิก
ภายในครอบครัวเดียวกัน มีการหักหลังและฆาซึ่งกันและกัน คําพยากรณ
ของพระเยซูลวนเปนจริงหมด
 “เรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นบอยๆ จนผูคนตางตกใจกลัว กลางดึก
คืนหนึ่งแสงสวางจาสองมาบนแทนถวายเคร่ืองบูชาในพระวิหาร แลวแผนดินก็
สั่นสะเทือน ประตูเมืองดานทิศตะวันออกท่ีใหญโตขนาดตองใชคนย่ีสิบคน
ปด และยังลงสลักดวยคานเหล็กหลายทอนท่ียึดม่ันฝงลึกกับพื้นถนนท่ีปูดวย
แผนศิลา เปดออกเองตอนเท่ียงคืน ผูคนเร่ิมสงสัย ‘นี่คือเวลาท่ีตองหนีแลว
ใชไหม’ ‘เราควรหนีเลยดีไหม’ เหลาปุโรหิตกลัวประชาชนแตกต่ืนจึงติดสินบน
ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จใหบอกประชาชนใหอยูรอดูสถานะการณกอน 
สถานการณยงัเรยีบรอยดี แตทกุสิง่ทกุอยางกเ็กิดขึน้ตามทีพ่ระเยซทูรงตรสัไว”
 “ตอมากองทัพโรมันยกมาแลวเร่ิมปดลอมกรุงเยรูซาเล็ม และไมยอม
ใหผูใดเขาหรือออกตัวเมือง นี่เปนสัญญาณท่ีพระเยซูทรงตรัสไวใชไหม ยังไม
ใชทีเดียว เพราะวาไมมีผูใดสามารถหาอาหาร หรือน้ํา หรือหนีไปไดเลย ผูคน
ในเมืองกําลังถูกบังคับใหอดอยากจนตองยอมแพ
 “ในขณะที่ชาวกรุงเยรูซาเล็มกําลังจะตัดสินใจยอมแพ แมทัพโรมัน
และกองทัพไดเคลื่อนทัพจากไปอยางกระทันหันแบบไมมีใครรูสาเหตุ ทหารใน
กรงุเยรูซาเล็มออกไลตดิตามไป  และโจมตีปลายขบวนของกองทัพโรมัน  พวกเขา
แหกันออกจากเมืองไลยึดขาวของทุกสิ่งทุกอยางท่ีกองทัพโรมันทิ้งไว ตอนน้ี
จึงไมมีใคร ไมวาจะเปนประชากรของเยรูซาเล็ม หรือกองทัพโรมัน จะมาหยุด
ยั้งการหลบหนีออกจากตัวเมืองของประชากรของพระเจาได ชาวคริสเตียนตาง
อานสัญญาณใหหลบหนีนี้ออก และก็ลงมือทําทันที พวกเขาหลบหนีไปยัง
เมืองเพลลาในเทือกเขาที่ตั้งอยูอีกฝงหนึ่งของแมน้ําจอรแดน แตผูที่ไมเชื่อ
คําเตือนของพระเยซูพากันกลับเขาตัวเมืองเพ่ือเฉลิมฉลองหลังจากลักลอบ
ขนขาวของจากคายกองทัพโรมัน”
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 “แตในไมชา  แมทพัทติสักน็าํกองทัพโรมันจํานวนมหึมากลับมา  อกีคร้ัง
หนึ่ง กองทัพโรมันลอมกรุงเอาไว และมีประชาชนจํานวนหมื่นลมตายเพราะ
ความอดอยากและโรคภัย เม่ือใดท่ีทหารโรมันจับผูลักลอบหนีออกจากเมืองได  
พวกเขาจะทารุณนักโทษอยางโหดราย และนําไปตรึงบนกางเขนขางกําแพง
เมือง นางไวทเลาเรื่องเหลานี้ไวในหนังสือ “สงครามแหงประวัติศาสตร” วา
พระเจาทรงสําแดงเรื่องราวมากมายในอดีตและในอนาคตแกเธอ และบัญชา
เธอเขียนใหผูอื่นไดอานเพื่อเขาใจถึงความหมายของเรื่องเหลานี้ นางไวทได
บรรยายวามีกางเขนมากมายรอบกรุงเยรูซาเล็ม และพ้ืนที่ขางเคียงจนไมมีที่
วางสําหรับขยับตัวผานกางเขนแตละตนเลย”
 “เม่ือทิตัสตีประตูเมืองแตก ทหารโรมันก็กรูกันเขาไป ไลฆาทุกคน
ตามทางที่พวกเขาวิ่งผาน ทิตัสกําชับทหารไมใหแตะตองทําลายพระวิหาร  
อยางไรก็ตาม มีทหารคนหนึ่งโยนคบเพลิงเขาไปในพระวิหาร แลวควันไฟก็
พวยพลุงออกมา เหลาทหารจึงกรูเขาไปในพระวิหารและฆาผูคนที่ลี้ภัยอยูใน
นั้นเพราะเขาใจวาในนั้นจะปลอดภัย”
 “วาว!” ไมเคิลพูดขึ้นมา “และพระเยซูทรงเห็นเหตุการณในอนาคต
เหลาน้ีตอนท่ีพระองคประทับบนหลังลาอยูบนยอดเนินเขานั้นเลยใชไหมครับ”
 “ถูกตองจะ” คุณแมตอบ
 “ไมแปลกใจเลยท่ีพระองคทรงรองไห” ไมเคิลพูด
 “เร่ืองเหลานี้ทําใหพระองคทรงเศราพระทัยมาก” คุณแมบอก “มีคน
มากกวาหน่ึงลานคนถูกฆาตายในครั้งนั้น ถึงแมคนเหลานั้นลวนปฏิเสธไม
ยอมรับพระองค  แตพระเยซูยังทรงรักพวกเขาเหลือเกิน แตเราตองจดจําเอา
ไววาตอนท่ีกรุงเยรูซาเล็มพินาศในคร้ังนั้น ไมมีผูที่เช่ือ และปฏิบัติตามคําเตือน
ของพระเยซูเสียชีวิตแมแตคนเดียว พระเยซูทรงเตือนพวกเขาไวลวงหนาแลว
วาจะเกิดอะไรขึ้น และพระองคยังทรงติดตามดูแลความปลอดภัยของพวกเขา
ตอนท่ีเมืองถูกปดลอม”
 “วาว!” ไมเคิลพูด “คุณแมหมายความวาไมมีคริสเตียนเสียชีวิตเลย
สักคนเดียวหรือครับ”
 “ไมมีเลย” คุณแมตอบ “ลองอานพระคัมภีรของลูกอีกครั้งดูซิวา
พระเยซูทรงตรัสอยางไร”



57

 ไมเคิลใชเวลาหลายนาทีเพื่ออานพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ทั้งบทแลว
พูดขึ้นมาวา “พระเยซูทรงกลาวถึงการลมสลายของกรุงเยรูซาเล็มในบทน้ี
อยางเดียวหรือเปลาครับ มันคลายๆ กับวาพระองคทรงกลาวถึงยุคสิ้นโลก
และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองคดวยเหมือนกัน”
 “ถูกตอง” คุณแมพูด “พระองคทรงตรัสถึงทั้งสองเร่ือง และหาก
พระองคทรงปกปองคริสเตียนในสมัยนั้นได ลูกคิดวาพระองคจะทรงปกปองเรา
ในระหวางชวงเวลาที่ลําบากยากเข็ญเมื่อพระองคจะทรงเสด็จมาอีกครั้งดวย
หรือไม ลูกคิดวาเราจําเปนตองวิตกกังวลวาจะเกิดอะไรขึ้นกอนการเสด็จมา
ในครั้งที่สองไหม”
 “ไมจําเปนเลยครับ” ไมเคิลตอบ “ตอนนี้ผมรูสึกสบายใจขึ้นเก่ียวกับ
เรื่องนั้นแลวครับ”

เครื่องหมายของการเสด็จมาของพระเยซู

 “พระเจาทรงประทานพระสัญญากับเราไวหลายกรณีเก่ียวกับการเสด็จ
มาคร้ังที่สองของพระเยซู บางกรณีพระองคทรงประทานไวกอนการเสด็จมา
ครั้งแรกเสียอีก ลูกยังจําเอโนคในภาคพันธสัญญาเดิมไดหรือเปลา” คุณแม
ถามพรอมกับมองหนาไมเคิล
 “ไดครับ” เขาตอบ “เอโนคเปนผูที่มีชีวิตยาวนานมากๆ มากกวาคน
อื่นใดที่เกิดมาบนโลกน้ี”
 คุณแมหัวเราะ “ถูกตองจะ” คุณแมพูด “เรามักจะนึกวาลูกชายของ
เอโนค เมธูเสลาหเปนผูที่มีอายุยืนยาวท่ีสุด แตเนื่องจากเอโนคไมไดตายและ
ยังมีชีวิตอยู แมคิดวานั่นเปนขอยืนยันวาเขาเปนผูที่มีอายุมากที่สุดที่เคยอยูบน
โลกนี้”
 “อยางที่ผมบอกเมื่อสักครูละครับ” ไมเคิลบอก
 “เอาละ เม่ือเอโนคกําลังเทศนา กอนที่จะถูกพาขึ้นสวรรคไปอยูกับ
พระเจา เขาไดเทศนถึงการทรงเสด็จมายังโลกเปนครั้งที่สองของพระเยซู เรา
หาคําสอนของเขาไดในพระธรรมยูดา 1:14-15 ไมเคิลหยิบหนังสือพระคัมภีร
ขึ้นเปดอาน
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  คนเหลานี้แหละที่เอโนคซ่ึงเปนคนช่ัวอายุที่เจ็ดนับจากอาดัม
 พยากรณไววา นี่แนะ องคพระผูเปนเจากําลังเสด็จมาพรอมกับผู
 บริสุทธ์ิของพระองคนับเปนหม่ืนๆ เพื่อทําการพิพากษาทุกคน และ
 เพื่อทําใหคนอธรรมทุกคนสํานึกตัวถึงการอธรรมทุกอยาง ที่พวกเขา
 ทําไปตามวิถีทางอธรรมนั้น และสํานึกตัวถึงความหยาบชาทั้งหมด ที่
 คนบาปช่ัวไดกลาวรายตอพระองค”

 “พระเยซูก็ทรงบอกเราดวยพระองคเองวาพระองคจะเสด็จกลับมา”  
ไมเคิลเสริม
 “ถูกแลว” คุณแมบอก “พระองคทรงบอกอยางนั้น พระวาทะที่มีชื่อ
เสียงที่สุดของพระองคเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยูในพระธรรมยอหน 14:1-3
 “โอ ผมรูจักขอพระคัมภีรขอนั้นเปนอยางดีเลย” ไมเคิลกลาว “ผมขอ
ทองใหฟงนะครับ

  พระเยซตูรสัวา “อยาใหใจของพวกทานเปนทกุขเลย พวกทาน
 วางใจในพระเจา จงวางใจในเราดวย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามี
 ที่อยูมากมาย ถาไมมีเราคงบอกทานแลว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว
 สําหรับพวกทาน เม่ือเราไปจัดเตรียมที่ไวสําหรับทานแลว เราจะกลับ
 มาอีกและรับทานไปอยูกับเรา เพื่อวาเราอยูที่ไหนพวกทานจะไดอยู
 ที่นั่นดวย”

 “อัครทูตเปาโลก็ไดกลาวถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูดวยเหมือน
กัน” คุณแมบอก “ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16 ทานไดกลาววา
  คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํารัสส่ัง 
 ดวยเสียงเรียกของหัวหนาทูตสวรรคและดวยเสียงแตรของพระเจา 
 และทุกคนท่ีตายแลวในพระคริสตจะเปนขึ้นมากอน”

 “อัครทูตเปาโลบางทีอาจจะทราบแลวเกี่ยวกับการเสด็จมาเปนครั้ง
ที่สองเพราะตอนที่ทานเขียนจดหมายฉบับนั้น พระเยซูทรงดํารงพระชนมชีพ
อยูในโลกน้ีแลว และทานก็ทราบถึงพระวาทะของพระองคเกี่ยวกับเร่ืองการ
กลับมาอีกคร้ัง” ไมเคิลบอก
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 “อัครทูตเปาโลทราบถึงส่ิงที่พระเยซูไดทรงตรัสไว” คุณแมเห็นดวย 
“แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ตางหากที่สําแดงรายละเอียดตางๆ แกทานเปาโล 
คําบรรยายของทานเปาโลเปนที่หนุนใจแกผูที่ไดสูญเสียบุคคลที่ตนรัก ทาน
เปาโลไมตองการใหชาวคริสตตองเศราโศกกังวลกับการเสียชีวิตไปของคนท่ี
ตนรัก ดังนั้นทานจึงบรรยายรายละเอียดไดอยางถูกตองวาจะเกิดเหตุการณ
อะไรเมื่อพระเยซูทรงเสด็จกลับมา”
 “ผมยังจําไดเม่ือตอนที่คุณยาโจเสียชีวิต และทานศาสนาจารยไดอาน
ขอพระคัมภีรเหลานั้น ผมยังรูสึกสบายใจขึ้นเลยครับ” ไมเคิลเลา
 “แมก็เหมือนกัน” คุณแมพูดพรอมกับย่ืนแขนไปโอบไมเคิลมาขางกาย  
“ผูเผยพระวจนะอสิยาหกพ็ยากรณเกีย่วกบัการกลับมาของพระเยซดูวยเหมอืน
กัน”
 “อิสยาห” ไมเคิลรอง “ผมรูวาทานพูดเก่ียวกับการทรงเสด็จมาในคร้ัง
แรกของพระเยซู เพราะเรารูจากการแสดงละครในงานวันคริสตมาสท่ีโรงเรียน”
 “ใช” คุณแมตอบ “แตทานอิสยาหยังพยากรณถึงการกลับมาในคร้ังที่
สองของพระเยซูดวย ลูกลองอานในพระธรรมอิสยาห 51:3 สิ”
 ไมเคิลเปดพระคัมภีรในพระธรรมอิสยาห แลวเร่ิมอาน

  “เพราะวาพระยาหเวหจะทรงชูใจศิโยน พระองคจะทรงชูใจที่
 ทิ้งรางทุกแหงของเธอ และจะทําใหถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวน
 เอเดน และท่ีราบแหงแลงของเธอเหมือนพระอุทยานของพระยาหเวห 
 จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอ ทั้งการขอบพระคุณและเสียง
 เพลง”

  “ทนีีล้องอานในพระธรรมอสิยาห 62:4-5 และพระธรรมอสิยาห 
 35:1-2 ดวย” คุณแมบอก ไมเคิลอานบทใหม

  ทานจะไมถูกเรียกวาผูถูกทอดทิ้งอีกตอไป และแผนดินของ
 ทานจะไมถูกเรียกวาที่ทิ้งรางอีกตอไป แตคนเขาจะเรียกทานวา ความ
 ปติยินดีของเราอยูในเธอ และเรียกแผนดินของทานวา แตงงานแลว 
 เพราะพระยาหเวหทรงปติยินดีในทาน และแผนดินของทานจะแตงงาน 
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 เพราะชายหนุมแตงงานกับหญิงพรหมจารีอยางไร บุตรชายท้ังหลาย
 ของทานจะแตงงานกับทานอยางน้ัน และเจาบาวเปรมปรีดิ์ในเจาสาว
 อยางไร พระเจาของทานจะเปรมปรีดิ์ในทานอยางนั้น.... ถิ่นทุรกันดาร
 และพื้นดินแหงแลงจะยินดี ที่ราบแหงแลงจะเปรมปรีดิ์และผลิดอก 
 อยางตนดอกฝร่ัน มันจะออกดอกอยางมากมาย ทั้งเปรมปรีดิ์ดวย
 ความชื่นบานและการรองเพลง มันจะไดรับศักดิ์ศรีของเลบานอน 
 ทั้งความโออาตระการของคารเมลและชาโรน ที่เหลานี้จะเห็นพระสิริ
 ของพระยาหเวห คือความโออาตระการของพระเจาของเรา”

 ไมเคิลเงยหนาขึ้นพูดวา “วาว! ยอดไปเลย ผมไมเคยรูมากอนวาทาน
อิสยาหรูละเอยีดขนาดน้ี”
 “แลวยังมีใครอีกที่กลาวถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู” 
คุณแมถาม
 “อืม....” ไมเคิลใชความคิด “ผูที่เขียนพระธรรมวิวรณไงละครับ”  
 “ถูกตอง” คุณแมพูด “อัครสาวกยอหนสหายที่พระเยซูทรงโปรด
ปราณท่ีสุด ยอหนคิดถึงพระเยซูมากหลังจากท่ีพระองคทรงเสด็จไปยัง
สวรรค ทานตองการพบพระองคมาก ทานยอหนไดบอกเรามากมายเก่ียวกับ
การเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู ลูกลองเปดอานในพระธรรมวิวรณ
22:20 ดูซิ”
 ไมเคิลเริ่มอาน

  “พระองคผูทรงเปนพยานในเหตุการณเหลานีต้รัสวา ‘เราจะมา
 ในเรว็ๆ นีแ้นนอน’ อาเมน พระเยซอูงคพระผูเปนเจา เชญิเสดจ็มาเถิด”

 “แตไมใชมีเพียงผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเทานั้นที่พูดถึงการ
เสด็จกลับมาอีกของพระเยซู มารติน ลูเทอร ก็ตื่นเตนกับการกลับมาของ
พระองค และเพื่อนของเขา เมลันชทอนก็เอยถึงเรื่องนี้อยูบอยๆ เชนเดียวกับ
นักปฏิรูปในประเทศสกอตแลนด ชื่อ จอหน นอกซ
 “ผมคิดวาผูที่เปนมิตรกับพระเยซูลวนต่ืนเตนที่จะไดพบพระองคอีก 
จริงไหมครับ” ไมเคิลพูด
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 “ใชแลว” คุณแมตอบ “ทุกคนที่รักพระเยซูจะดีใจเปนอยางยิ่งที่จะพบ
พระองคอีก เราจะดีใจย่ิงกวานั้นที่จะไดไปใชชีวิตอยูกับพระองค และไมตองมา
รับมือกับเร่ืองแยๆ ในโลกของเรา”
 “แตพระเยซูทรงเผยถึงเรื่องนากลัวตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกอนพระองคจะ
เสด็จมา” ไมเคิลดูกังวลใจ
 “ก็จริง” คุณแมตอบ “พระคัมภีรบอกเราอยางชัดเจนเก่ียวกับเครื่อง
หมายตางๆ ที่แสดงใหเห็นวาใกลวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา ซึ่งอาจจะนา
กลัวสําหรับคนบางคน”
 “พระเยซูไดตรัสเกี่ยวกับแผนดินไหว หรือเหตุการณแบบน้ันหรือเปลา
ครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชแลว ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 พระองคตรัสเกี่ยวกับแผนดินไหว 
ตั้งแตนั้นมาก็เกิดแผนดินไหวรุนแรงหลายครั้ง”
 “ผมยังจําไดตอนที่เกิดแผนดินไหวขึ้นที่เม็กซิโก” ไมเคิลบอก “และ
อีกคร้ังหน่ึงที่รัฐคาลิฟอรเนีย”
 “หนึ่งในแผนดินไหวท่ีเลวรายที่สุดที่โลกนี้รอดมาไดเกิดขึ้นในป 
ค.ศ. 1755” คุณแมเลา
 “นั่นมันนานมาแลวนิครับ”
 “ใช” คุณแมบอก “แตผูคนตอนนั้นกําลังรอคอยการเสด็จมาครั้งท่ีสอง
ของพระเยซูอยูแลว และพวกเขาคิดวาแผนดินไหวครั้งนี้คงเปนเคร่ืองหมายที่
แสดงวาโลกนีม้อีายเุกาแกมากแลว และคงไมตองรอจนถงึเวลาพระเยซเูสดจ็มา”
 “คุณแมชวยเลาเรื่องน้ีใหผมฟงดวยครับ” ไมเคิลบอก “มันเกิดที่ไหน
ครับ”
 “จุดที่เสียหายรุนแรงท่ีสุดอยูที่กรุงลิสบอน” คุณแมเลา
 “อยูในประเทศโปรตุเกสใชไหมครับ ผมเคยเรียนในวิชาภมูศิาสตรครับ” 
ไมเคิลพูด “เราเรียนเก่ียวกับแผนดินไหวดวยครับ จุดที่รุนแรงท่ีสุดเรียกวา
ศูนยกลางการสั่นสะเทือน”
 “ศูนยกลางการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวครั้งนี้เกิดในกรุงลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส แตแรงส่ันสะเทือนรูสึกไปหลายประเทศท้ังในยุโรปและ
แอฟริกา รวมท้ังในอเมริกา เกาะกรีนแลนด และหมูเกาะเวสตอินดีสดวย ที่จริง
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แรงส่ันสะเทือนของแผนดินโลกคร้ังนั้นกินอาณาบริเวณกวางกวาสี่ลานตาราง
ไมล ในเมืองกาดิซ ประเทศสเปน เกิดคลื่นยักษหลังจากแผนดินไหวซ่ึงมี
ความสูงถึง 60 ฟุต”
 “หกสิบฟุต!” ไมเคิลรอง “คลื่นสูงขนาดนั้นเชียวหรือครับ”
 “มันไมปกติแน” คุณแมเลา “แยไปกวาน้ัน ตอนท่ีแผนดินกําลังไหว 
น้ําทะเลไหลกลับออกนอกฝงเปนระยะทางไกลมาก เหลือแตแผนดินแหงซึ่ง
ปกติจะอยูใตน้าํ ผูคนพากันวิง่ลงไปดูวาเกิดอะไรข้ึน และเม่ือน้าํทะเลมวนตัวดดี
กลับมา คนจํานวนมากถูกคลื่นกลืนจมลงไปในทะเล”
 “ฟงดูแยมากครับ” ไมเคิลบอก
 “นักประวัติศาสตรไดประมาณการวามีผูเสียชีวิตในแผนดินไหวครั้งนี้
ประมาณเกาหม่ืนคน” คุณแมเลา “พระเยซูไดทรงทํานายสิ่งบอกเหตุอื่นๆ อีก
นอกจากแผนดินไหวแกเรา วาพระองคใกลเสด็จมาแลว”
 “พระองคตรัสวาดวงอาทิตยจะมืดลงและดวงจันทรดวย และยังมี
ดวงดาวตางๆ จะตกจากฟากฟาใชไหมครับ มันฟงดูไมนาเปนไปไดเลยครับ” 
ไมเคิลพูด
 “มันอาจฟงดูวาเปนไปไดยากสําหรับผูที่ไดยินพระองคทรงตรัสใน
เวลาน้ัน เพราะวาพวกเขาไมเคยเห็นเหตุการณแบบนั้นเกิดขึ้นมากอน แตมัน
ก็เกิดขึ้นจริงๆ”
 “จริงหรือครับ” ไมเคิลถาม “เมื่อไรครับ”
 “ในวันที่ 19 พฤษภาคม ป 1780 ย่ีสิบหาปหลังเกิดแผนดินไหวใน
ลิสบอน ดวงอาทิตยและดวงจันทรเกิดมืดอับแสงตามที่พระเยซูทรงตรัส”
 “เกิดอะไรขึ้นครับ” ไมเคิลอยากรู
 “มันเริ่มตนอยางปกติแบบเดียวกับวันที่มีอากาศแจมใสทั่วไป” คุณแม
ตอบ “ชาวไรชาวนาตางออกไปทํางานกัน สัตวเลี้ยงเล็มหญากันกลางทุงหญา 
แตพอตอนสาย เกิดมีกลุมเมฆดําทะมึนคืบคลานเขามา มันดูเหมือนจะมีพายุ
ใหญ แตฝนตกไมมาก สวนทองฟากลับยิ่งมืดลงๆ แมแตฝูงวัวยังดูคลายรูตัว
วามีเหตุผิดปกติ พวกมันพากันเดินกลับเขาคอกเพราะคิดวาค่ําแลวถึงเวลา
ใหรีดนม และทองฟาก็ยังมืดลงอีก”
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 “แลวผูคนรูสึกยังไรครับ” ไมเคิลถาม “พวกเขารูไหมครับวาเกิด
อะไรขึ้น”
 “ไมมีใครรู” คุณแมตอบ “หลายคนพากันกลัวคิดวาคงถึงจุดจบของ
โลกแลว”
 “แตมันไมใชสิครับ” ไมเคิลพูด “เพราะวาเรายังมีชีวิตอยูในเวลานี้เลย
ครับ”
 “ใช” คุณแมตอบ “แตผูคนนึกถึงเรื่องที่พระเยซูทรงตรัสถึงเหตุการณ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกอนที่พระองคจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง จึงทําใหพวกเขาเริ่ม
ศึกษาจากพระคัมภีร”
 “อยางนั้นมันก็เปนเร่ืองท่ีดีสิครับ” ไมเคิลพูด
 “ใช” คุณแมตอบ “มันเปนเร่ืองดี คืนวันเดียวกัน เหตุการณแปลก
ประหลาดเกิดข้ึนอีก เมื่อดวงจันทรปรากฏขึ้นบนทองฟา มันมีสีแดงคล้ํา มัน
คล้ําจนไรความสวาง มันเปนคืนท่ีมืดมาก และหลายคนก็หวาดกลัวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ดวย”
 “แตในพระคัมภีรก็บอกวาจะเกิดเหตุอยางนี้ขึ้น มันอยูในขอพระคัมภีร
เดียวกับดวงอาทิตยนะครับ”
 “ใช แตคนที่ศึกษาพระคัมภีรเขาไมกลัวกันหรอก เพียงแตคงรูสึก
ตื่นเตน พวกเขารูวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปตามที่พระเยซูทรงตรัสวาจะเกิด”
 “แลวเกิดอะไรกับดวงดาวละครับ” ไมเคิลถาม
 “เร่ืองนัน้มาทหีลงั” คณุแมบอก “ลกูจาํไดไหมวาพระเยซทูรงตรสัดวยวา
จะมีคนเลว และเหตุการณเลวรายมากมายเกิดขึน้กอนท่ีพระองคจะเสด็จกลับมา
ใชไหม พระองคทรงบอกวาเหตุการณตางๆ จะเปนเหมือนในสมัยของโนอาห”
 “ในสมัยของโนอาห เร่ืองตางๆ เลวรายมากจนพระเจาทรงตองชําระโลก
ใหม” ไมเคิลกลาวเสริม
 “เหตุการณตางๆ จะเลวรายอีกครั้งหนึ่งกอนพระเยซูเสด็จมา” คุณแม
พูด “จะมีคนที่ไมรักพระเยซู และไมคํานึงถึงความรูสึกของพระองค และผูที่ไม
ทําตามพระบัญญัติของพระองค”
 “ฟงดูเหมือนวามีคนมากมายตองเจ็บปวดแนนอนทีเดียว” ไมเคิลพูด  
“เหมือนที่เกิดขึ้นในสมัยของโนอาห นํ้าทวมโลก”
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 “ใชจะ” คุณแมบอก “เวลาใดที่มนุษยไมเชื่อฟงพระบัญญัติของพระเจา  
มนุษยตองเจ็บตัวในเวลานั้น”
 “แตทําไมมันตองเปนอยางนั้นเลาครับ ในเม่ือพระคัมภีรบอกชัดอยู
แลววาจะเกิดอะไรขึ้น มนุษยก็รูดีวาพระองคจะตองเสด็จมา”
 คุณแมเอื้อมแขนไปกอดไมเคิล “ถูกตองแลว แตลูกจําเรื่องทารกเยซู
ทรงประสูติในเมืองเบธเลเฮมไดไหม ผูคนตางคอยการเสด็จมาของพระเยซูใน
เวลานั้นเหมือนกัน แตมีเพียงคนจํานวนเล็กนอยเทานั้นที่มีความพรอมที่จะ
พบกับพระองค มีคนนอยคนนักที่รูวาพระองคไดเสด็จมาจริงๆ แลว มันก็จะ
เปนเชนนั้นเหมือนกันกอนที่พระเยซูจะทรงเสด็จมาเปนคร้ังที่สอง เรารูวา
พระองคกําลังจะเสด็จมาเพราะวาพระองคทรงบอกเราในพระคัมภีร และเราก็รู
วาเหตุการณอะไรจะเกิดขึ้นกอนเวลานั้น แตมีคนจํานวนไมมากนักที่มีความ
พรอมที่จะพบกับพระองค”
 “นั่นคงทําใหพระองคทรงเศราพระทัยมาก”  
 “ใชจะ  แมคิดวาคงเปนเชนนั้น” คุณแมพูด
 “ผมจะดีใจมากท่ีไดพบกับพระองค” ไมเคิลพูด
 “และพระองคคงทรงดพีระทยัทีจ่ะพบลกูดวยเชนเดยีวกนั” คณุแมตอบ

ความทุกขยากในอนาคต

 “คุณแมครับ” ไมเคิลเรียก “เมื่อวานนี้คุณแมบอกผมวาการกดขี่ขมเหง
อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต มันจะเกิดไดอยางไรครับ”  
 “เปนคําถามท่ีดี ไมเคิล” คุณแมตอบ “แมดีใจท่ีหนูใครครวญถึงราย
ละเอียดตางๆ ที่เราเคยแบงปนกัน เราคอนขางจะไดเปรียบที่พระเจาทรงบอก
เราลวงหนาวาอะไรจะเกิดข้ึน เราจึงมีโอกาสไดเตรียมความพรอม แทนที่จะ
ตองตกใจในเวลาท่ีเกิดเหตุการณขึ้น ซาตานไดวางแผนไวนานแลวที่จะโคนลม
พระบัญญัติของพระเจา และหลอกลวงพรอมกับสรางความสับสนใหแกผูคน
จํานวนมากเทาที่จะทําได เขาตองการใหผูคนเชื่อวาพระบัญญัติของพระเจา
น้ันไมเปนธรรม ตั้งแตยุคแรกๆ ของคริสตจักรที่เขาไดสอดแทรกความเท็จทุก
ชนิดลงในคําสอนของคริสเตียน”
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 “ความจริงและความเท็จจึงขัดแยงกัน และคริสเตียนทั้งหลายจําเปน
ตองตัดสินใจเลือกระหวางการติดตามพระบัญญัติของพระเจา หรือกฎเกณฑ
ของมนุษย พวกเขาตองตัดสินใจวาจะเชื่อสิ่งที่พระคัมภีรสอน หรือขนบธรรม-
เนียมประเพณีของมนุษย บอยครั้งโลกของเรามักชอบลอเลียนผูคนท่ีเชื่อวา
พระคัมภีรเปนความสัตยจริงสมควรที่จะปฏิบัติตาม ซาตานไดใชอิทธิพลชักนํา
ใหเหลาผูนําคริสตจักรใหเรียกผูที่เลื่อมใสในพระคัมภีรวาเปนพวกบาคล่ังที่
ไมมีความสามารถจะเขาใจความหมายที่แทจริงของพระคัมภีร ซาตานยัง
พยายามชักนําใหเหลาผูนําใหสอนผูคนวาพระบัญญัติของพระเจาไดถูกยกเลิก
ไปแลว”
 “นั่นไมสมเหตุผลนะครับ” ไมเคิลบอก “ไมมีรัฐบาลใดบนโลกใบนี้
สามารถจะปกครองประเทศไดโดยปราศจากกฎหมาย ผูคนคิดไดอยางไรวา
คริสตจักรของพระเจาจะดํารงอยูไดหากปราศจากพระบัญญัติของพระเจา”
 “มันไมจําเปนตองมีเหตุผลหรอก” คุณแมอธิบาย “สําหรับซาตาน
แลว  หากเขาสามารถชักนําผูคนใหเชื่อวาพระบัญญัติของพระเจานั้นไมสําคัญ 
พวกเขาก็จะไมเชื่อฟงพระบัญญัติ เพราะวามันงายกวากันมากในการเชื่อวา
พระบัญญัติของพระเจาถูกยกเลิกไป เมื่อเทียบกับการตองเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติ”
 “จําเร่ืองท่ีเกิดขึ้นในฝร่ังเศสท่ีคุณแมแบงปนกับผมมาแลวไดไหมครับ”
ไมเคิลถาม “ชาวฝรั่งเศสไดยกเลิกพระบัญญัติของพระเจา และการนับถือ
พระเจา ประชาชนไมมีความซื่อสัตย และเร่ิมลักขโมยสิ่งของกัน ผูคนไมไว
วางใจซึ่งกันและกัน”
 “เม่ือพระบัญญัติของพระเจาไดรับการเพิกเฉยในประเทศฝรั่งเศส” 
คุณแมเลา “ชีวิตของมนุษยก็หมดความสําคัญและไรคา ผูคนมากมายถูก
ฆาตายเหมือนผักปลา การสมรสหมดซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อีกตอไป เด็กๆ ไร
ความเชื่อฟงและยําเกรง ทั่วทั้งประเทศเต็มไปดวยความรุนแรง แมกระทั่งใน
ศาล และเหลาผูพิพากษาตางก็ไรความยุติธรรม แลวจะมีผูใดที่ตองการจะอาศัย
อยูในประเทศแบบนี้ แตผูคนตางไมไดคํานึงถึงเรื่องเหลาน้ีตอนที่พวกเขาพา
กันเหยียดหยามพระบัญญัติของพระเจา และวิถีการดําเนินชีวิตที่พระองคทรง
แนะนําใหเราปฏิบัติตาม ผูคนเหลานั้นคิดวาพวกเขารูดีกวาพระเจา”
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 “เพราะฉะน้ัน ถาซาตานไมอาจยับยั้งผูคนใหเขาถึงพระคัมภีรได” 
ไมเคิลพูด “ผมเดาวาเขาก็เลยชักนําคนท้ังหลายวาพระคัมภีรนั้นหมดความ
สําคัญไปแลว”
 “ซาตานน้ันไดเนนการโจมตีอยูสองเร่ือง เรื่องแรกเม่ือมนุษยตายไป
แลวจะเกิดอะไรกับตนเอง และเร่ืองท่ีสองการยึดถือวันสะบาโต” คุณแมกลาว
“ถาหากคนท่ัวไปไมเขาใจอยางแทจริงวาเกิดอะไรข้ึนเม่ือเขาตายไปแลว 
พวกเขาก็จะตกเปนเหยื่อที่ถูกหลอกไดงายๆ ดวยวิธีสื่อวิญญาณเพื่อให
พวกเขาเชื่อวา คนเราจะยังมีชีวิตอยูตลอดไปหลังจากท่ีตายไปแลว และยัง
สามารถติดตอส่ือสารกับผูคนไดอีกโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และหากคนท้ังหลาย
ไมเขาใจพระบัญญัติของพระเจาที่วาดวยเรื่องการยึดถือวันสะบาโต ผูนํา
คริสตจักรก็จะถือโอกาสหลอกลวงพวกเขาโดยอางวาพระบัญญัตินั้นไมมี
ความสําคัญอีกตอไปแลว”
 “เหมือนกับที่คริสตจักรคาทอลิกดําเนินการในชวงยุคมืดใชไหมครับ”  
ไมเคิลอยากรู
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “แตมันไมใชเปนความผิดของคริสตจักรคาทอลิก
เพียงฝายเดียว คริสเตียนมากมายก็ไมพยายามใฝหาความเขาใจถึงเรื่องเหลา
นี ้ เราจาํเปนตองอธิษฐานเผือ่ทกุคนทีซ่าตานไดไปทาํใหพวกเขาสบัสนเกีย่วกบั
การยึดถือวันสะบาโต หรืออธิษฐานเผ่ือผูที่รูสึกวาพระบัญญัติของพระเจาไมมี
ความสําคัญ มีคนมากมายท่ีไมเคยมีโอกาสอานพระคัมภีรที่กลาวถึงเร่ืองเหลา
นี้เทาน้ัน จึงไมเขาใจ”
 “เหลาผูนาํครสิตจกัรตางๆ ตองรบัผดิชอบในเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ พวกเขา
พร่ําสอนแตเร่ืองที่ไมเปนความจริง ดวยเหตุนี้ซาตานจึงมีโอกาสมากมายใน
การหลอกลวงคริสเตียนท้ังหลาย สักวันหน่ึงในอนาคต ชาวโปรเตสแตนทผู
ซึ่งใหคุณคาแกเสรีภาพอยางมากมายในอดีต จะจับมือกับพวกเชื่อเรื่องสื่อ
วิญญาณแลวคนเหลานี้จะรวมมือกับคริสตจักรคาทอลิกใหเห็นพองตองกันวา 
คริสตจักรคาทอลิกมีสิทธิอํานาจทําการเปล่ียนแปลงวันสะบาโตจากวันที่เจ็ด
ไปเปนวันที่หน่ึงของสัปดาห
 “เปนเร่ืองเหลือเชื่อที่ชาวโปรเตสแตนต ที่เช่ือเรื่องส่ือวิญญาณกับชาว
คาทอลิกจะรวมมือกันได คนเหลานี้เช่ือวาทั่วทั้งโลกกําลังเขาสูการรับเชื่อและ
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เปนเวลาที่แสนจะเหมาะเจาะที่ทุกคนบนโลกจะหันมานมัสการรวมกันภายใต
การปกครองของรัฐบาลเดียว และภายใตคริสตจักรเดียวบนโลกนี้”
 “วาว” ไมเคิลอุทาน “มันฟงคลายกับที่ผมเคยไดยินในรายการ
โทรทัศนเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกใหม”
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “เปนเวลานานมาแลวที่พระเจาทรงตรัสบอกกับ
เราวาจะเกิดอะไรข้ึน และขณะน้ีเหตุการณบางเหตุการณก็ไดเกิดขึ้นจริงๆ 
และผูคนอีกมากมายยังคงจะถูกหลอกลวงเม่ือพวกเขาเห็นสิ่งมหัศจรรย และ
การรักษาโรคตางๆ ที่ปรากฏในชวงเวลาปจจุบันนี้
 “ซาตานจะย่ิงใชเวลาเพ่ิมขึ้นในการคิดอุบายที่เขาจะใชประโยชนจาก
กฎทางวิทยาศาสตร และทางธรรมชาติในการสรางภัยพิบัติและโรคภัยที่โหด
เหี้ยมรุนแรง ผูคนย่ิงหางเหินจากพระเจาไกลมากเทาไร พวกเขาก็จะไดรับการ
ปกปองคุมครองจากพระเจานอยลงเทานั้น ฉะนั้นซาตานจะสามารถกอภัย
พิบัติ และโรครายไดทวีคูณขึ้น ในอนาคตจะมีอุบัติเหตุที่สยดสยองท้ังทาง
บกและทางน้ํามากมาย”
 “และยังมีทางอากาศ” ไมเคิลเสริม “เราไดขาวเคร่ืองบินตกในบางคร้ัง
ดวยครับ”
 “และมันจะย่ิงเลวรายข้ึน” คุณแมบอก “พายุทอรนาโด พายุลูกเห็บ 
รวมทั้งอุทกภัย พายุไซโคลน คลื่นสึนามิ แผนดินไหว ความแหงแลง และ
มลพษิทางอากาศ ลกูลองอานพระธรรมอสิยาห 24:4-5 ไดกลาวไวอยางไรบาง”
 ไมเคิลเปดพระคัมภีรพบบทดังกลาวแลวเริ่มอาน “โลกจะครํ่าครวญ
และเห่ียวเฉาไป พิภพก็โรยราและเห่ียวเฉาไป คนสูงศักดิ์ของโลกก็โรยรา โลก
เปนมลทินเนื่องดวยผูอาศัยของมัน เพราะเขาทั้งหลายละเมิดธรรมบัญญัติ 
ฝาฝนกฎเกณฑ และหักทําลายพันธสัญญานิรันดรนั้น” ไมเคิลอานจบแหงน
หนาขึ้นมองคุณแมแลวพูดวา “ฟงดูนากลัวนะครับ ราวกับวาโลกน้ีจะกลาย
เปนสถานท่ีที่นาสยดสยอง”
 “แตเมื่อทุกส่ิงทุกอยางเส่ือมโทรมลง เรายังคงสามารถพ่ึงพาการทรง
สถิตของพระเจา” คุณแมยืนยันกับไมเคิล “ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น พระองคจะไม
ทรงทอดท้ิงพวกเรา พระองคทรงใหคํามั่นสัญญาวาจะทรงอยูกับเราจนส้ินโลก 
และพระองคทรงรักษาพระสัญญาของพระองคเสมอ
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 “แตพระคัมภีรก็ไดกลาวไวเหมือนกันวาจะมีเหตุการณนาสยดสยอง
เกิดขึ้นในเวลาท่ีพระเยซูทรงใกลเสด็จมา” คุณแมพูดตอ “ยกตัวอยางเชน 
ภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้น เปนผลใหผูคนเร่ิมพูดกันวาทั่วทั้งโลกจําเปนตองหัน
มาพึ่ง และนมัสการพระเจา แตพวกเขาจะสอนใหทุกคนหันมานมัสการใน
วันอาทิตย และในขณะท่ีภัยพิบัติรุนแรงเหลานี้ยังคงดําเนินตอไป คนพวกน้ี
ก็จะเที่ยวมองหาใครบางคนมาตําหนิวาเปนตนเหตุ”
 “คุณแมกําลังพูดวามันงายมากท่ีคนพวกน้ีจะโทษคนอ่ืนที่ไมเห็นดวย
กับการนมัสการในวันอาทิตย และการมีคริสตจักรเดียวในโลกของพวกเขา
ใชไหมครับ”
 “แนนอนทีเดียว” คุณแมตอบ
 “มันคลายกับเรื่องในพระคัมภีรที่คุณแมเคยเลาใหผมฟงเลยครับ” 
ไมเคิลบอก “เรื่องท่ีเกี่ยวกับกษัตริยอาหับ คุณแมจําไดไหมครับวาเม่ือตอนท่ี
กษัตริยอาหับและราชินีเยเซเบลทําความชั่ว และพระเจาทรงลงโทษทําใหเกิด
ภัยแลงในอิสราเอลจนฝนไมตกถึงสามป เมื่อไปพบเอลียาห กษัตริยอาหับก็
ตรัสวา “นี่ตัวเจาหรือ เจาผูทําความลําบากใหอิสราเอล” ซึ่งตามจริง กษัตริย
อาหับกับราชินีนั่นแหละเปนตัวตนเหตุของความเดือดรอน”
 “ใชจะ มันจะเปนเหมือนอยางยุคของอาหับเลย ซาตานจะพยายามทํา
ใหผูคนสับสน และเมื่อผูใดสับสนเขาจะบังคับใหผูนั้นทําตามเขา ผูคนทั้งหลาย
ที่ยึดมั่นในวันสะบาโตตามพระคัมภีรจะถูกกลาวหาวาไมเช่ือฟงรัฐบาล เหลา
รัฐมนตรี และผูนําจะมีโอกาสข้ึนเทศนาบนธรรมาสนวาพระเจาประสงคใหคน
ทั้งหลายเชื่อฟงรัฐบาล พวกเขาจะเทศนาสอนดวยความเท็จ และสาปแชงผูที่
สัตยซื่อตอพระบัญญัติของพระเจา”
 “ฟงแลวนากลัวมากครับ” ไมเคิลบอก
 “มันจะเปนยุคที่ทุกขเข็ญ” คุณแมบอก “แตพระเยซูทรงสัญญาวา
พระองคจะทรงสถิตอยูกับเราตลอดเวลา และเราจะไมถูกทอดทิ้งในชวงเวลา
ทุกขยากเหลานี้ พระองคจะทรงสถิตอยูกับเราเชนเดียวกับท่ีทรงอยูกับเอลียาห
และดาเนียล”
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เลือกที่จะจงรักภักดี

 “ไมเคิล ลูกรูความหมายของคําวาคําพยากรณไหม” คุณแมถาม
 “แนนอนครับ เม่ือพระเจาทรงประสงคจะเผยพระวจนะแกผูคนทั่วไป  
พระองคจะทรงตรัสผานผูเผยพระวจนะทานใดทานหนึ่ง หากเร่ืองนั้นเปนเรื่อง
สําคัญ พระองคจะตรัสผานผูเผยพระวจนะใหญ หากเปนเร่ืองเบาๆ พระเจาจะ
ทรงตรัสผานผูเผยพระวจนะนอย”
 คุณแมยิ้ม “จรงิๆ แลว” คุณแมพูด “พระวจนะทั้งหมดของพระเจาลวน
เปนเรื่องสําคัญทั้งนั้น ผูเผยพระวจนะที่เราเรียกทานทั้งหลายวาผูเผยพระวจนะ
ใหญก็เพราะวาบันทึกขอความของทานเหลาน้ีมีความยาวมากกวาของทานท้ัง
หลายท่ีเราเรียกวาผูเผยพระวจนะนอยก็เทานั้นเอง แตลูกเขาใจถูกที่เราเรียกผู
ที่ไดรับพระวจนะของพระเจามาแบงปนกับประชาชนวา ผูเผยพระวจนะ”
 “คําพยากรณที่กลาวถึงในพระคัมภีรสวนใหญไดบรรลุผลเรียบรอยแลว 
วันนี้เราจะมาแบงปนเก่ียวกับคําพยากรณบางเร่ืองท่ียังไมไดเกิดขึ้น ลูกชวย
อานพระธรรมวิวรณ 18:1-2, 4 ซิ”
 ไมเคิลเริ่มอาน
  “หลังจากน้ันขาพเจาเห็นทตูสวรรคอกีองคหนึง่ลงมาจากสวรรค 
 ทานมีสิทธิอํานาจยิ่งใหญ และรัศมีของทานทําใหแผนดินโลกสวาง 
 ทานรองประกาศดวยเสียงกึกกองวา ‘บาบิโลนมหานครพังทลายแลว 
 พังทลายแลว กลายเปนที่อาศัยของพวกผี เปนที่อยูของวิญญาณทุก
 ชนิดที่โสโครก เปนที่อยูของนกทุกชนิดที่โสโครก [และเปนที่อยูของ
 สัตวรายทุกชนิดที่โสโครก] และนาเกลียดนาชัง’ ...และขาพเจาไดยิน
 เสียงอีกเสียงหน่ึงจากสวรรคกลาววา ‘จงออกมาจากนครนั้นเถิด 
 ชนชาติของเราเอย เพื่อเจาจะไมมีสวนกับบาปของนครน้ัน และเพื่อ
 เจาทั้งหลายจะไมตองรับภัยพิบัติของนครนั้น’”

 “เม่ือถึงเวลาท่ีคําพยากรณเหลาน้ีเกิดขึ้น สถานะการณทางศาสนา
บนโลกนี้คงจะถดถอยวุนวายนาดู” คุณแมกลาว “ลัทธิวิญญาณนิยมและการ
ไมเชื่อฟงจะแพรหลายอยางกวางขวางในเหลาคริสตจักร”
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 “ลัทธิวิญญาณนิยมหมายถึง ความเชื่อที่วาคนตายนั้นไมไดตายไป
จริงๆ ใชไหมครับ” ไมเคิลถาม
 “ถูกตองแลว” คุณแมบอก
 “คนมากมายเชื่อวาคนตายไปแลวสามารถคืนชีพใหมเปนทูตสวรรค
และชวยเหลือพวกเขาในเรื่องตางๆ ผมเคยเห็นในรายการทางทีวีเก่ียวกับเร่ือง
เหลาน้ีครับ”  
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “คนมากมายเชื่ออยางนั้นจริงๆ แตเรารูจากที่
พระคัมภีรสอนวาคนตายนั้นตกอยูในสภาพที่ไมรูสึกตัว และไมสามารถมีสวน
รวมใดๆ กับเหตุการณบนโลกนี้”
 “และการไมเชือ่ฟงทีน่ยิมกนัในหมูครสิตจกัรตางๆ ในชวงเวลาสิน้ยคุนัน้
หมายความวาคนเหลาน้ันไมยอมยึดมั่นในพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจาโดย
เฉพาะเกี่ยวกับวันสะบาโตใชไหมครับ”
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “คริสตจักรสวนใหญเชื่อวาเราควรเช่ือฟงพระ-
บัญญัติของพระเจา ยกเวนพระบัญญัติขอท่ีสี่ ดวยเง่ือนไขขอนี้ ผูคนเลือก
ทําตามสัตวรายตัวนั้นแทนการทําตามพระเยซู จะตองถูกตีเคร่ืองหมายของ
สัตวรายนั้น”
 “และสัตวรายตัวนั้นก็คือซาตานใชไหมครับ” ไมเคิลถามขัดขึ้น
 “ใช” คุณแมบอก “ซาตานและสถาบันท่ีเขาใชเปนเคร่ืองมือในงานน้ี  
ดังน้ันผูที่เลือกไมยอมเชื่อฟงพระเจาแตไปทําตามทางของตนเอง หรือทางของ
ซาตานก็จะตองไดรับเครื่องหมายน้ัน”
 “ผมเขาใจแลวครับ” ไมเคิลบอก “และเคร่ืองหมายของสัตวรายน้ีไมใช
อะไรที่ปรากฏบนผิวหนังของคนเรา ใชไหมครับ”
 “ถูกตอง” คุณแมตอบ “มันไมปรากฏใหเราเห็น เครื่องหมายของสัตว
รายเปนเครื่องช้ีใหรูวา ผูใดจงรักภักดีตออํานาจที่กําลังตอสูกับพระเจา ดังนั้น
ผูที่อยูขางอํานาจของสัตวรายจะถูก ‘ทําเครื่องหมาย’ คําวาทรยศตอพระเจา 
แตอัครสาวกยอหน กลาวไวเหมือนกันในพระธรรมวิวรณวา ผูที่ยังคงสัตยซื่อ
ตอพระเจาจะไดรับตราประทับของพระองค คนเหลานี้จะถูกทําเคร่ืองหมายเชน
กัน แตถูก ‘ทําเครื่องหมาย’ คําวาสัตยซื่อตอพระเจา เมื่อขบวนการนี้ดําเนิน
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ตอไป ประเทศตางๆ จะถือโอกาสใชการลงโทษทางสังคมในการพยายามบังคับ
ทุกคนใหมานมัสการในรูปแบบเดียวกัน และในวันเดียวกันคือวันอาทิตย”
 “การลงโทษทางสังคม คุณแมหมายถึง โทษปรับหรือสงเขาคุกหรือ
การสูคดีในศาลอยางนั้นหรือครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชจะ” คุณแมบอก “เมื่อเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น วันสะบาโตจะเปน
ขอทดสอบที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอพระเจา คําถามจะกลาย
เปนวา เราจะสัตยซื่อตอพระเจา และเช่ือฟงพระบัญญัติของพระองคในการยึด
ถือวันสะบาโตอันบริสุทธิ์ในวันที่เจ็ด หรือวา เราจะเช่ือฟงซาตาน และนมัสการ
ในวันที่หนึ่งของสัปดาห ทุกคนจะมีโอกาสตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตอง ไมมี
ใครจะถูกลงโทษจนกระท่ังเขาหรือเธอไดรูความจริง และไดตัดสินใจปฏิเสธ
ความจริง”
 “ประเทศสหรัฐฯ เริ่มตนประเทศดวยการเปนผูปกปองเสรีภาพ แตจะ
คอยๆ หมดความอดทนตอความขัดแยงทางศาสนา ในคนทุกรุน พระเจาทรง
บัญชาผูเผยพระวจนะตางๆ มาเตือนผูคนใหกลับคืนไปหาพระองค และชี้ให
พวกเขาเห็นถึงความผิดบาปของตนเอง”
 “และก็ไมมีใครชอบที่จะถูกชี้ใหเห็นความผิดบาปของตนเอง” ไมเคิล
กลาว
 “จึงเปนเหตุผลที่ผูเผยพระวจนะของพระเจาสวนใหญถูกปฏิเสธ และ
ถูกทํารายจากคนบางกลุม” คุณแมบอก
 “อยางนั้น” ไมเคิลเสริม “ผมคิดวาประชากรของพระเจาก็คงจะถูก
ทํารายดวยเชนกันในยุคสุดทายเปนแนเลยครับ เมื่อพวกเขาช้ีใหเห็นวาผูคน
ไมไดเชื่อฟงพระเจา”
 “ใชจะ” คุณแมบอก “แมกลัววามันจะเปนเชนนั้น แตเมื่อพวกเขาถูก
นําตัวขึ้นศาลและถูกพิพากษาวาผิด พวกเขาคงจะตอบเพียงวา ‘ทานบอกเรา
ไดไหมวาเราทําผิดพระวจนะขอใด’”
 “แตพระคัมภีรก็สอนอยางชัดเจนอยูแลวนิครับ” ไมเคิลบอก “เพราะ
ฉะนั้นผูที่กลาวโทษพวกเขาคงไมสามารถบอกถึงความผิดได”
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 “แตคนสวนใหญไมคุนเคยกับส่ิงที่พระคัมภีรสอน” คุณแมอธิบายตอ
“และก็เชนเดียวกัน มีคนอีกกลุมหนึ่งในระหวางเวลานี้ที่เคยศึกษาพระคัมภีร
และคําพยากรณตางๆ ซึ่งคร้ังหน่ึงพวกเขาเคยเปนประชากรของพระเจา
แตพวกเขาไมมีความสัตยซื่อตอพระองคในจิตใจของพวกเขา ตอนนี้พวกเขา
ไดไปเขารวมกับผูที่กลาวโทษผูที่ติดตามพระเจา”
 “นั่นมันแยมากเลยครับ” ไมเคิลพูด “พวกเขาออกไปอยูกับอีกฝาย
หนึ่งไดอยางไร”
 “ไมใชทุกคนท่ีจะอุทิศตนตอพระเจาอยางเต็มที่” คุณแมตอบ “บางคน
ก็เชื่อฟงแตเพียงเปลือกนอกแตขางในจิตใจน้ันไมใช คนประเภทน้ีจะมีหลาย
คนกลายเปนผูกลาวหาตัวดีตอประชากรของพระเจา  พวกเขากลัวโทษท่ีประชากร
ของพระเจาจะไดรับ และจะกลับไปเขารวมมือกับผูที่กดขี่ขมเหงแทน
 “ในเวลานั้น ประชากรของพระเจาจะผานขั้นตอนชีวิตแหงความทุกข
ยาก พวกเขาจะรูสึกกังวลวาบางทีเปนความผิดพลาดของพวกเขาท่ีกอใหเกิด
ความทุกขเชนน้ี พวกเขาจะสงสัย ‘เปนความผิดของเราหรือ เราไดทําอะไร
ไป ที่ทําใหเสื่อมพระนามของพระเจาหรือ’ พวกเขาจะพูดวา ‘หากเรารูแต
แรกวาจะเกิดผลลัพธแบบน้ีแลว เราไมนาจะไปวากลาวความผิดบาปท่ีปรากฏ
บนโลกน้ีเลย’ แตแนนอน พวกเขาตองเขาใจใหหนักแนนวาพวกเขาตองทํา
ในส่ิงที่พวกเขาคิดวาถูกตอง แลวก็ปลอยใหผลท่ีจะเกิดขึ้นอยูในพระหัตถ
ของพระเจา”
 “และพระเจาจะทรงประทานพละกําลังและเสริมความเชื่อแกพวกเขา
จนทําใหพวกเขาสามารถเผชิญกับทุกสถานการณที่จําเปนตองเกิด ตราบใด
ที่พระเยซูยังทรงสถิตอยูในวิหารอันบริสุทธิ์ ดําเนินราชกิจเปนมหาปุโรหิต 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถยับยั้งความช่ัวบนโลกน้ีได มันคงจะไมเลวราย
อยางที่คิดวาจะเปนก็ได”
 “พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังคงจะทรงชวยเหลือปกปองพวกเราใชไหม
ครับ”
 “ใชจะ” คุณแมบอก “พระคัมภีรสัญญาจะประทานความชวยเหลือ
พิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชวงเวลาน้ี โดยใชคําวา “ฝนปลายฤดู” 
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อางอิงถึงความชวยเหลือนี้ เพราะวาในสมัยของพระคัมภีร ผูคนรอคอยพึ่ง
ฝนตนฤดูในฤดูใบไมผลิเม่ือทําการหวาน และฝนปลายฤดูกอนทําการเก็บเกี่ยว 
ลูกหาอานไดจากพระธรรมโยเอล 2:23 จะ”
 ไมเคิลอาน “โอ บุตรทั้งหลายของศิโยนเอย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์
ในพระยาหเวหพระเจาของพวกเจา เพราะวาพระองคประทานฝนตนฤดูแกเจา
เพื่อแสดงความชอบธรรม และทรงเทฝนลงมาใหพวกเจา คือฝนตนฤดูและฝน
ชุกปลายฤดูอยางแตกอน”
 “และลูกลองอานอีกบทหนึ่งในพระธรรมกิจการ 2:17, 21 เกี่ยวกับวิธี
ที่พระเจาจะทรงชวยเหลือเรา”
 ไมเคิลพบขอพระคัมภีรดังกลาวแลวอาน “พระเจาตรัสวา ในวาระ
สุดทายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษยทั้งหมด บุตรา บุตรีของทาน
ทั้งหลายจะเผยพระวจนะ บรรดาคนหนุมของทานจะเห็นนิมิต และบรรดา
คนแกของทานท้ังหลายจะฝนเห็น... และจะเปนเชนนี้คือ ทุกคนท่ีรองขอใน
พระนามขององคพระผูเปนเจาจะไดรับความรอด”
 “เพราะฉะน้ัน เมื่อความชวยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเทลง
มาในปริมาณท่ีมหาศาลสูประชากรของพระเจา จะเกิดสิ่งมหัศจรรยตางๆ ขึ้น”  
คุณแมบอก “จะเกิดเรื่องอัศจรรยที่ยิ่งใหญในหมูประชากรของพระเจา แต
ซาตานก็สามารถทําส่ิงอัศจรรยดวยเหมือนกัน เรื่องนี้สรางความสับสนมากแก
ผูคนที่ไมเคยศึกษาคําสอนของพระคัมภีรอยางละเอียด นี่จึงเปนเหตุผลสําคัญ
ที่เราจําเปนตองศึกษาพระคัมภีรตั้งแตเดี๋ยวนี้เพื่อวาเราจะเตรียมพรอมสําหรับ
เวลาท่ีเรากําลังพูดถึงนี้”
 “ผมอยากมีความพรอมครับ” ไมเคิลบอก “และผมก็ดีใจที่พระเจาทรง
สัญญาวาจะใหความชวยเหลือพิเศษแกเราเพื่อรับมือกับเวลาอันทุกขเข็ญนั้น”

เวลาแหงความทุกขยาก
 “คุณแมครับ” ไมเคิลพูด “เลาเร่ืองเกี่ยวกับเวลาแหงความทุกขยากให
ผมฟงหนอยสิครับ เราคุยกันถึงเร่ืองน้ีที่โรงเรียน มันทําใหผมกลัวครับ”  
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 “ไดสิ เรามาเริ่มตนดวยขอพระคัมภีรบางขอนะ กอนอ่ืนลูกอานเร่ืองที่
ทูตสวรรคบอกกับผูเผยพระวจนะอยูในพระธรรมดาเนียล 12:1 ซิ”
 ไมเคิลเปดพระคัมภีรพบขอดังกลาวแลวเริ่มอาน “ในครั้งนั้น มีคาเอล
เจาผูครอบครองยิ่งใหญ ผูคุมกันชนชาติของทานจะลุกขึ้น และจะมีเวลายาก
ลําบากอยางไมเคยมีมาต้ังแตครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แตในคร้ังนั้น
ชนชาติของทานจะไดรับการชวยกู คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไวในหนังสือ”
 “ขอพระคัมภีรที่ดีอีกขอหน่ึงอยูในพระธรรมวิวรณ 22:11”
 “จงใหคนอธรรมประพฤติการอธรรมตอไป จงใหคนโสมมประพฤติการ
โสมมตอไป จงใหคนชอบธรรมทําการชอบธรรมตอไป และจงใหคนบริสุทธ์ิ
เปนคนบริสุทธิ์ตอไป”
 “ขอพระคัมภีรทั้งสองนี้สอนเราเกี่ยวกับตอนสิ้นสุดของการทดสอบ” 
คุณแมบอก
 “ตอนสิ้นสุดของการทดสอบคืออะไรครับ” ไมเคิลถาม
 “เริ่มต้ังแตสมัยที่อาดัมกับเอวาไดลมลงในความบาปประมาณหกพันป
ที่แลว” คุณแมเลา “มนุษยทุกคนมีโอกาสเลือกวาจะอยูฝายของพระเจาหรือ
ฝายของซาตาน นี่คือชวงเวลาแหงการทดสอบ เมื่อทุกคนจะตัดสินใจวาเขา
จะติดตามใคร แตกอนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา ผูที่มีชีวิตอยูในเวลาน้ันจะ
ตองตัดสินทางเลือกสุดทายของเขา จะไมมีผูที่ยังไมไดตัดสินใจวาเขาหรือเธอ
จะอยูฝายใดหลงเหลืออยูเลย เราจึงเรียกเวลานั้นวา ตอนสิ้นสุดของการ
ทดสอบ และการทดสอบจะจบลงเพราะวาไมมีผูใดที่ยังไมไดตัดสินใจครั้ง
สุดทาย”
 “พระราชกิจของพระเยซูบนวิหารอันบริสุทธิ์บนสวรรคจะเสร็จสมบูรณ
เพราะวาประชากรของพระเจาไดรับตราประทับแหงความชอบธรรมแลว เขา
ทั้งหลายจะ ‘คงความบริสุทธิ์ตอไป’ เหมือนที่ลูกอานในขอพระคัมภีรวิวรณ 
22:11 สวนผูที่ตัดสินใจฝาฝนพระบัญญัติของพระเจาทั้งหลายก็ไดเลือกทาง
ถาวรของพวกเขาแลวเชนกัน พวกเขาจะ ‘คงทําการอธรรมตอไป’ จากนั้น
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะถูกยายจากโลกไป”
 “ฟงดูนากลัวนะครับ” ไมเคิลบอก “แมจําเร่ืองของโมเสสในอียิปตตอน
ที่ทูตสวรรคเพียงองคเดียวไดเขาไปทั่วอียิปต และฆาลูกชายหัวปทั้งประเทศ
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ไหมครับ หากทูตสวรรคดีเพียงองคเดียวทําอยางนั้นไดแลวลองคิดดูสิวาความ
เดือดรอนทกุขยากจะมีขนาดไหนเม่ือวิญญาณรายทัง้หมดของซาตานจะกระทํา
บนโลกน้ี  โดยเฉพาะเม่ือพระวิญญาณบริสทุธิจ์ะไมอยูคอยควบคุมสถานการณ”
 “มันจะเปนความหายนะท่ีรุนแรงสุดๆ เชียวละ” คุณแมบอก
 “แลวประชากรของพระเจาจะถูกใสรายวาเปนตัวการของปญหาเหลานี้
ไหมครับ” ไมเคิลอยากรู
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “เวลาแหงความทุกขยากจะเปนเวลาที่ทุกขเข็ญ
รุนแรงบนโลก โดยเฉพาะตอศัตรูของพระเจา และก็จะเปนเวลาท่ียากลําบาก
ตอประชากรของพระเจาเชนกัน แตในทางที่แตกตางกัน ลูกลองอานพระธรรม
เยเรมีย 30:5-7 สิ”
 ไมเคิลเปดพบพระธรรมเยเรมียดังกลาวแลวอาน “พระยาหเวหตรัส
ดังนี้วา เราไดยินเสียงรองเพราะความหวาดกลัว ความสยดสยองและความ
ไรสันติภาพ จงถามเถิดและดูวา ผูชายจะคลอดบุตรไดหรือ? ทําไมเราจึงเห็น
ผูชายทุกคน เอามือกดไวที่เอวเหมือนผูหญิงจะคลอดบุตร? ทําไมหนาตา
ทุกคนจึงซีดไป? อนิจจาเอย วันนั้นใหญโตเหลือเกิน ไมมีวันใดเหมือน เปน
เวลาทุกขใจของยาโคบ แตเขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได”
 “ยังจําเรื่องราวของยาโคบไดไหม” คุณแมถาม “ที่ทานเผชิญกับ
ปญหาในเวลากลางดึกตอนที่ทานพยายามพาครอบครัวกลับไปคืนดีกับพี่ชาย  
พี่ชายของทานคือ เอซาวนําไพรพลมากมายของเขาออกมาพบยาโคบ ทาน
กลัวจนตองพาครอบครัวขามลําธารไปฝงตรงกันขาม แลวตนเองก็ปลํ้าสูกับ
ความกังวล และไมมั่นใจตลอดคืน ทานรูสึกวาเรื่องยุงยากลําบากเหลานี้เปน
เพราะความผิดของตนเองในอดีต”
 “อยางไรก็ตาม ทานก็เคยทําเรื่องไมดีใหญโตหลายเรื่องไมใชหรือครับ” 
ไมเคิลพูด
 “ใชจะ” คุณแมบอก “ทานไดทําหลายอยาง แตตอนนั้นทานรูตัววา
ทานไมสามารถปองกันตนเองได ทานวิตกวาครอบครัวทั้งหมดของทานจะถูก
ฆาตาย ทานจึงสารภาพทุกสิ่งตอพระเจา ทานไดสํานึกผิด”
 “นั่นหมายความวาทานเสียใจใชไหมครับ” ไมเคิลถาม
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 “ถูกตอง” คุณแมตอบ “ทานหันไปพึ่งการคุมครองของพระเจาเพียง
แหลงเดียว ปราศจากการคุมครองของพระเจา ทานและครอบครัวตองถูกฆา
หมด ยาโคบทูลพระเจาวาจะไมยอมปลอยพระองคหากไมไดรับการอํานวยพร
จากพระองค”
 “ออ ผมรูแลวครับ” ไมเคิลบอก “นั่นจะเปนเชนเดียวกับที่ประชากร
ของพระเจาจะตองเผชิญในชวงตอนส้ินสุดของกาลเวลา พวกเขาจะไมมีทาง
ปองกันตนเอง และกลัววาพวกเขาจะถูกฆาหากพระเจาไมทรงคุมครองดูแล
พวกเขา และพวกเขาจะกังวลถึงเร่ืองความผิดตางๆ ที่พวกเขาเคยทํา พวกเขา
จะสงสัยวาตนเองเปนตนเหตุของความลําบากยุงยากท่ีกาํลังเผชิญอยูเหลานัน้”
 “ใชแลว” คุณแมบอก “ซาตานอางวาเขามีสิทธิ์ที่จะทําลายยาโคบ
เพราะความผดิบาปของทาน  อยางทีล่กูบอกวายาโคบเคยทาํความผดิใหญหลวง  
ยาโคบตระหนักดีถึงความออนแอของตนเอง และความผิดที่ตนเองเคยทํา”
 ไมเคิลนั่งน่ิงใชความคิด “ดังนั้นเชนเดียวกับยาโคบ ประชากรของ
พระเจาในเวลาน้ันจะตองการการรับรองถึงการไดรับอภัยโทษจากพระเจา
อยางแทจริงใชไหมครับ และพวกเขาจะกังวลวาความผิดที่ทําไปจะเส่ือมเสีย
พระนามของพระเจา”
 “ใชจะ” คุณแมบอก “ในพระธรรมอิสยาห 27:5 สอนวา “มิฉะนั้นให
มันยอมอยูใตการปกปองของเรา ใหมันสรางสันติภาพกับเรา ใหมันสราง
สันติภาพกับเรา” มันเปนเรื่องสําคัญที่ประชากรของพระเจาไมควรทอแทและ
สิ้นหวัง ถึงแมวาคําอธิษฐานของพวกเราจะไมไดรับการตอบสนองในทันที เรา
จําเปนตองระลึกอยูเสมอวา หากเรารองขอใหพระเยซูทรงลบลางบาปท้ังปวง
ของเราและใหอภัยเรา พระองคจะทรงตอบสนองเรา เชนท่ีพระองคทรงสัญญา
กับเราในพระธรรม 1 ยอหน 1:9 วา”
 “ผมจําขอพระคัมภีรนี้ไดครับ” ไมเคิลรีบขัดขึ้น “ใหผมทองใหฟง
นะครับ ‘ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเท่ียงธรรม ก็จะ
ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น’”
 “เกงจะ” คุณแมชม “เราจําเปนตองสารภาพความผิดบาปของเรา
ตั้งแตตอนนี้เลย และรับการอภัยโทษจากพระเยซู เมื่อถึงเวลาแหงความทุกข
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ยากนั้น ถึงแมวาเราจะรูสึกไมสบายใจในการตัดสินใจที่ไมสูดีที่เคยทําไป เราก็
จะไมเหลือความผิดบาปใดเลยที่พระองคยังทรงไมไดใหอภัยแกเรา”
 “และจะมีเหตุการณอื่นๆ เกิดขึ้นเชนกันในชวงเวลายากลําบากน้ี 
พระคัมภีรสอนเราวา ผูคนจะมาพบเราและแอบอางวาตนเองเปนพระคริสต 
ลองอานในพระธรรมมัทธิว 24:23-25 ซิ”
 “ในเวลาน้ัน” ไมเคิลอาน “ถาใครจะบอกทานท้ังหลายวา ‘นี่แนะ 
พระคริสตอยูที่นี่’ หรือ ‘อยูที่โนน’ อยาเชื่อเลย เพราะวาจะมีพระคริสตเทียม
เท็จ และผูเผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏข้ึน แสดงหมายสําคัญและ
การอัศจรรยที่ยิ่งใหญ เพื่อลอลวงแมพวกท่ีพระเจาทรงเลือกถาเปนได นี่แนะ 
เราบอกพวกทานไวกอนแลว”
 “นางไวทบอกเราวา ซาตานจะเลียนแบบการเสด็จมาของพระเยซู” 
คุณแมบอก “และเขาจะเที่ยวประกาศใหผูคนฟงวาตนเองไดเปล่ียนวันสะบาโต
ไปเปนวันอาทิตยแลว และผูที่ยังคงยึดมั่นในวันสะบาโตโบราณของชาวยิวเปน
พวกที่สรางปญหา และความเดือดรอนท้ังปวงใหแกชาวโลก แตมีสิ่งหน่ึงท่ี
ซาตานไมอาจเลียนแบบได เขาไมอาจมาในหมูเมฆแบบเดียวกับที่พระเยซูทรง
สัญญาจะมา ซาตานอาจปรากฏตัวไดตามสถานที่ตางๆ บนโลก แตเขาไมอาจ
ปรากฏตัวใหทุกสายตาทั่วทั้งโลกเห็นในเวลาเดียวกัน”
 “แตพระเยซูทรงทําไดครับ” ไมเคิลบอก
 “ถูกตองจะ พระธรรมวิวรณ 1:7 บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ‘นี่แนะ 
พระองคจะเสด็จมาพรอมกับหมูเมฆ และนัยนตาทุกดวงจะเห็นพระองค แมแต
คนทั้งหลายที่แทงพระองค และมนุษยทุกเผาพันธุทั่วโลกจะคร่ําครวญเพราะ
พระองค จะเปนไปอยางนั้น อาเมน’ ตอนน้ีให ลูกอานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 
4:16-17 สิ”
 ไมเคิลอาน “คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระ-
ดํารัสสั่ง ดวยเสียงเรียกของหัวหนาทูตสวรรคและดวยเสียงแตรของพระเจา 
และทุกคนท่ีตายแลวในพระคริสตจะเปนขึ้นมากอน หลังจากน้ันพระเจาจะทรง
รับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยูขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะไดพบองค
พระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางน้ันแหละ เราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปน
นิตย”
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 “ในพระธรรมมัทธิว 24:27 พระเยซูเองก็ทรงบรรยายลักษณะการ
เสด็จกลับมาของพระองคเพ่ือวาเราท้ังหลายจะไดรูอยางชัดแจงวาอะไรจะเกิด
ขึ้น กลาววา ‘เพราะวาฟาแลบจากทิศตะวันออกสองไปจนถึงทิศตะวันตก
อยางไร การเสด็จมาของบุตรมนุษยก็จะเปนอยางนั้น’”
 “คุณแมครับ เร่ืองทั้งหมดนี้ฟงดูดีจังเลยครับ แตเสียอยางเดียว ตอน
กอนที่พระองคจะทรงเสด็จมาบนกอนเมฆ ฟงดูไมคอยดีเลยครับ”
 “มันคงเปนอยางน้ันที่ประชากรของพระเจาจะตองผานชวงเวลาแหง
ความทุกขยากกอนพระเยซูเสด็จมา หลายคนอาจถูกจองจําในคุก บางคนอาจ
ตองอดอยากและถูกทําราย แตพระเจาจะทรงไมลืมพวกเขา ที่จริงแลว ถึงแม
วามันเปนการงายที่จะกังวลลวงหนาเกี่ยวกับชวงเวลาแหงความทุกขยากใน
ตอนน้ี เมื่อเวลาน้ันมาถึงจริงๆ ประชากรของพระเจาจะหวงเก่ียวกับเร่ืองของ
ฝายวิญญาณมากกวาความลําบากฝายรางกาย พวกเขาจะตองการความแนใจ
วาพวกเขาไดสํานึกผิดในความบาปทั้งปวงของพวกเขา และไดรับการอภัยโทษ
แลว”
 “ผมรูดีวาพระเจาทรงไมลืมพวกเรา” ไมเคิลบอก “โยเซฟตองอยูใน
คุกและถูกกลั่นแกลง แตพระเจาทรงไมเคยลืมทาน ทานจึงไดเปนถึงผูปกครอง
ประเทศอียิปต”
 คุณแมยิ้ม
 “และพระเจาทรงไมไดลืมโนอาหตอนเกิดน้ําทวมโลก พระองคทรงไม
ไดลมืดาเนยีลตอนถกูจบัโยนเขาไปในถ้าํสิงโต  และพระองคทรงไมไดลมืเอลยีาห
เมื่อทานอยูในสภาพอดอยากขางลําธารเครีท”
 “และพระองคจะทรงไมลืมพวกเรา” คุณแมบอก “ลองอานในพระธรรม
อิสยาห 49:14–16 ดูซิ”
 “แตศิโยนกลาววา ‘พระยาหเวหไดทรงละทิ้งขาแลว และองคเจานาย
ทรงลืมขาเสียแลว ผูหญิงจะลืมบุตรของนางท่ียังกินนมอยู และไมสงสารบุตร
จากครรภของนางไดหรือ และถึงแมวาคนเหลานี้จะลืมได แตเราก็จะไมลืมเจา
ดูสิ เราไดสลักเจาไวบนฝามือของเรา กําแพงเมืองของเจาอยูตอหนาเราเสมอ’”
 “ในขอพระคัมภีรนี้ เยรูซาเล็มหมายถึงประชากรของพระเจา พวกเขา
อาจคิดวาพระเจาไดทรงลืมพวกเขาเสียแลว แตพระองคจะไมทรงเปนเชนนั้น  



79

นางไวทบอกเราวา ถึงแมศัตรูอาจจับประชากรของพระเจาขังไวในคุก ศัตรูก็
ไมอาจจะตัดการสื่อสารติดตอกับพระเจาของพวกเขาได เธอกลาววา เหลา
ทูตสวรรคจะมาหาประชากรของพระเจาในคุก และใหกําลังใจพวกเขาดวยเสียง
เพลงสรรเสริญในยามค่ําคืนเพื่อหนุนใจพวกเขา”
 “ฟงแลวสบายใจขึ้นอีกเยอะเลยครับ” ไมเคิลบอก
 “ยังมีเร่ืองอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นบนโลกเชนกัน พระธรรมวิวรณเลาถึง
มหันตภัยตางๆ ที่จะเกิดขึ้นบนโลก หนึ่งในนั้นคือดวงอาทิตยจะแผกระจาย
ความรอนจัด พระธรรมวิวรณ 16:8-9 ไดกลาวถึงเร่ืองนี้”
 ไมเคิลอาน “ทูตสวรรคองคที่สี่เทชามของตนลงไปท่ีดวงอาทิตย และ
ใหดวงอาทิตยแผดเผามนุษยดวยไฟ ความรอนแรงกลาก็แผดเผามนุษย 
พวกเขาก็สาปแชงพระนามพระเจาผูทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหลานี้ และเขา
ไมยอมกลับใจและไมยอมถวายพระเกียรติแดพระองค”
 “ตอนน้ีอานพระธรรมโยเอล 1:10-12 สิ”  
 “นาก็รางเปลา พื้นดินก็เศราโศก เพราะขาวถูกทําลาย เหลาองุนใหม
ก็ไมมี น้ํามันก็ขาดมือไป ชาวนาท้ังหลายเอย จงระทดหดหู ผูแตงเถาองุนเอย 
จงครํ่าครวญ เนื่องดวยขาวสาลีและขาวบารเลย เพราะผลผลิตจากนาก็ถูก
ทําลาย เถาองุนก็เห่ียวแหง ตนมะเดื่อก็เฉาไป ทั้งตนทับทิม และตนอินทผลัม
กับตนแอปเปลดวย ตนไมทั้งหมดในนาก็เห่ียวแหงไป ความยินดีก็หอเหี่ยวไป 
จากบรรดาบุตรของมนุษย”
 แลวคุณแมก็เปดพระธรรมอาโมส 8:3 มาอาน “พระยาหเวหองค
เจานายตรัสวา ‘ในวันนั้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเปนเสียงร่ําไห จะมีศพ
มากมายทิ้งไวทุกแหง จุ จุ จงเงียบ’ ลูกเห็นไหมวาโลกจะมีสภาพทุกขเข็ญ
เพียงไร”
 “จะมีใครที่รักษาชีวิตรอดผานเหตุการณเหลานี้ไดละครับ” ไมเคิล
อยากรู
 “นางไวทบอกเราวา ภัยเหลานี้จะไมเกิดขึ้นทุกแหงในเวลาเดียวกัน” 
คุณแมบอก “ดังนั้นแมวามันจะเกิดขึ้นแหงใดแหงหนึ่ง แตจะไมเกิดขึ้นทั่ว
ทั้งโลก”
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 “ออ” ไมเคิลอุทาน “บางทีแหงหน่ึงจะเกิดแผนดินไหว อีกแหงอาจ
เกิดความแหงแลง”
 “ถูกแลวจะ” คุณแมบอก “พระธรรมฮาบากุก 3:17-18 บอกเราเกี่ยว
กับทาทีของเราท่ีควรมีในชวงเวลาน้ี ‘แมตนมะเด่ือไมมีดอกบาน หรือเถาองุน
ไมมีผล ผลมะกอกก็ขาดไป ทุงนามิไดผลิตอาหาร แมฝูงแพะแกะขาดไปจาก
คอก และไมมีฝูงวัวที่ในโรง ถึงกระน้ันขาพเจาจะราเริงในพระยาหเวห ขาพเจา
จะเปรมปรีดิ์ในพระเจาแหงความรอดของขาพเจา’”
 “เปนขอพระคัมภีรที่หนุนใจสุดยอดเลยครับ” ไมเคิลบอก “เรานาจะ
ทําโปสเตอรแผนใหญๆ เขียนขอพระคัมภีรนี้ใหประชากรของพระเจาไปติดใน
หองเพื่ออานเวลาตองการนะครับ”
 “เปนความคิดที่ดีมากจะ” คุณแมชม “ขอพระคัมภีรอื่นๆ ในลักษณะน้ี 
ก็ยังมีในพระธรรมสดุดี บทที่ 91 และ บทที่ 127 ที่จริงเรานาจะทองขอพระคัมภีร
ทั้งสองบทนี้เพื่อหนุนใจเราใหผานพนชวงเวลาวิกฤตของเราไดในทุกโอกาสเลย
นะ”
 “ดวยเหตุการณเลวรายท่ีเกิดขึ้นเหลานี้ โลกของเราก็นาจะถึงจุดจบ
อยางรวดเร็วเปนแน” ไมเคิลออกความเห็น
 “ใชแลว” คุณแมเห็นดวย “นางไวทยังบอกเราอีกวาจุดจบจะมาถึงเร็ว
กวาท่ีผูคนสวนใหญคาดไว แตประชากรของพระเจาจะปลอดภัย เราสามารถ
อานไดจากพระธรรมสดุดี 27:5 จากพระคัมภีร ฉบับนานาชาติใหม ที่กลาว
วา “‘เพราะพระองคจะทรงซอนขาพเจาไวในที่ประทับของพระองค ในยามยาก
ลําบาก พระองคจะทรงกําบังขาพเจาไวในที่กําบังแหงพลับพลาของพระองค 
พระองคจะทรงต้ังขาพเจาไวสูงบนศิลา’”
 “เราจะทําไดอยางไรครับ” ไมเคิลถาม “พลับพลาของโมเสสก็ไมได
อยูบนโลกนี้แลว พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มก็เชนเดียวกัน”
 “ลูกพูดถูก” คุณแมบอก “ลูกศึกษาประวัติศาสตรมาดีทีเดียว แตยัง
มีพระวิหารอันบริสุทธิ์บนสรวงสวรรคไมใชหรือ และก็ไมวาเราจะอยูแหงหน
ตําบลใด หรือวาตกอยูในสถานการณยากลําบากเพียงใด เราก็สามารถหลับตา
ของเรา แลวเราก็จะไปอยูในวิหารอันบริสุทธ์ิบนสวรรคกับพระเยซูภายในจิตใจ
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ของเรามิใชหรือ เราซอนตัวของเราขางกายของพระองคก็ไดไมวาจะมีอะไรเกิด
ขึ้นรอบตัวเรา”
 “สุดยอดไปเลย” ไมเคิลพูด “ชางเปนที่ซอนที่ดีเลิศอะไรเชนนี้”
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 “ตลอดชวงเวลาแหงความทุกขยาก” คุณแมเริ่มเลา “พระเจาไดทรง
สัญญาที่จะประทานเพลงบทหน่ึงใหแกเราในเวลาค่ําคืน”
 “หมายความวาเราจะมคีวามสขุแมวาจะอยูในระยะเวลาเลวรายดงักลาว
หรือครับ” ไมเคิลถาม
 “อมื” คณุแมอธิบาย “อยางนอยก็หมายความวาพระเจาจะทรงประทาน
กําลังใจแกเรา พระธรรมอิสยาห 30:29 กลาววา “พวกทานจะมีบทเพลงเหมือน
อยางคืนที่มีเทศกาลเล้ียงศักดิ์สิทธิ์ และมีใจยินดีเหมือนอยางคนท่ีออกเดินตาม
เสียงขลุย เพื่อไปยังภูเขาของพระยาหเวห ถึงพระศิลาของอิสราเอล”
 “แตเราจะรองเพลงสําราญกันไดอยางไรในเวลาทุกขยากลําบากขนาด
นั้น” ไมเคิลถาม “แมพระเจาจะทรงสถิตอยูดวยกับเราก็ตาม”
 “พระเจาไดทรงสําแดงนิมติแกนางไวทเกีย่วกับส่ิงทีน่าสนใจบางประการ
ในชวงระยะเวลาน้ัน” คุณแมบอก “บางทีเร่ืองเหลานั้นอาจจะตอบคําถามของ
ลูกได
 “พระเจาทรงสําแดงแกเธอวา กอนพระเยซูจะเสด็จมาเดี๋ยวเดียว ความ
มืดหนาทึบจะครอบคลุมโลกทั้งใบไว ผูคนจะตกใจกลัวและลมลุกคลุกคลาน
ในความมืด จากนั้นสายรุงสายหนึ่งจะพาดผานสวรรค มันจะลอมรอบกลุม
อธิษฐานเลก็ๆ แตละกลุม ประชากรของพระเจาจะไดยินเสียงรองวา “มองขาง
บน” แลวพวกเขาจะเห็นสายรุงนั้น แลวพวกเขาจะเห็นพระเยซู เวลาการทรง
ไถตัวของพวกเขาไดมาถึงแลว มันจะเปนชวงเวลาแหงความปรีดี ประทับใจ
สําหรับพวกเขา แตเปนชวงเวลาแหงความสยดสยองของผูคนอีกฝายหนึ่ง
 “ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูตามธรรมชาติจะกลับพลิกควํ่าเอาหัวลงลางเอา
ลางขึ้นบน ทุกสิ่งกลับกันหมด สายน้ําจะไหลทวนขึ้นเหนือ กอนเมฆสีดําตางๆ 
จะลอยเขาชนกัน แลวพระสุรเสียงของพระเจาจะเปลงประกาศวา ‘สําเร็จแลว’

บทที่ 10
พระเยซูกําลังเสด็จมา
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พระสุรเสียงของพระองคจะส่ันคลอนท่ัวท้ังโลก มันเปนแผนดินไหวคร้ังรุนแรง
ที่สุดที่เคยประสบ ทองฟาคลายกับวาถูกดีดใหเปดออกแลวก็ปด มวลภูเขา
ตางส่ันสะเทือน กอนหินกล้ิงกระจัดกระจายไปทุกท่ี แลวก็มีเสียงคํารามดัง
นากลัว ทะเลมวนคลื่นยักษเขาโถมใสแผนดิน พายุเฮอริเคนลูกหน่ึงรองหวีด
หวิวมาแตไกล เปลือกโลกปองพองข้ึนจนผิวบนปริแตก เทือกเขาตางๆ เร่ิม
จมลงใตพื้นโลก เกาะที่มีพลเมืองอาศัยหายไปอยางไมมีลองลอย ทาเรือตางๆ 
จมลงสูใตผิวน้ํา ในเวลาเดียวกัน กําแพงคุกทั้งหลายตางพังทลายลง และ
ประชากรของพระเจาซึ่งถูกจองจําตางไดรับอิสรภาพ”
 “ฟงแลวนาตื่นตระหนก” ไมเคิลพูด “ไมแปลกเลยท่ีผูที่ไมเขาใจวาเกิด
อะไรขึ้นตางตกใจกลัว”
 “ทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น” คุณแมบอก “เมื่อ
พวกเขารูตัวก็สายเกินไปเสียแลววาตลอดเวลาที่ผานมาพวกเขาเอาแตตอสู
กับพระเจา หลุมศพตางๆ ถูกเปดออก คนตายจํานวนหนึ่งไดคืนชีพอีกครั้ง
ประชากรของพระเจาท้ังหมดซึ่งเสียชีวิตต้ังแตป ค.ศ. 1844 ไดรับการคืนชีพ
เพ่ือมาดูการเสด็จกลับมาของพระองคผูซึ่งเปยมลนดวยพระสิริ เชนเดียวกับ
ผูที่มีสวนทําใหพระองคตองถูกตรึงบนกางเขน และเหลาศัตรูตัวยงทั้งหลาย
ของพระองคในทุกยุคทุกสมัย คนเหลานี้ถูกปลุกใหคืนชีพขึ้นมาเพ่ือดูพระเยซู
เสด็จมาตามท่ีพระองคไดทรงบอกวาจะเสด็จมา คนกลุมนี้จะคงสถานะเดิมไม
เปลี่ยนแปลงจากตอนท่ีพวกเขาตาย
 “หรือพูดอีกนัยหนึ่ง ถึงแมวาประชากรของพระเจาจะคืนชีพใหมตาม
สภาพเม่ือตอนที่พวกเขาเสียชีวิต พวกเขาจะมีความสดใหม และมีพลังงานของ
คนหนุมสาว ไรความดางพรอยหรือผิดปกติ”
 “อยางน้ันยาโจก็จะยังมีรูปรางเต้ียเหมือนเดิม” ไมเคิลบอก “แตจะมี
เสนผมเต็มศรีษะใชไหมครับ”
 “ถูกตอง” คุณแมยิ้ม “พระเยซูจะทรงนําประชากรของพระองคกลับสู
แผนดินสวรรคดวยกันกับพระองค พวกเขาจะไดรับประทานผลของตนไมแหง
ชีวิต และเติบโตเปนคนที่พวกเขานาจะเปนหากพวกเขาไมไดมาใชชีวิตอยูบน
โลกที่เต็มไปดวยความผิดบาป และมลทินใบนี้”
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 “คุณยาโจจะตัวสูงขึ้น” ไมเคิลบอก
 “และลูกก็เหมือนกัน” คุณแมพูด
 “ดีครับ” ไมเคิลพูด “ผมไมชอบการเปนคนรูปรางเตี้ยเลยครับ”
 “สองผานหมูเมฆดําทะมึนเขามามีดาวจํารัสแสงดวงหนึ่งปรากฏข้ึน”  
คุณแมเลาตอ “การเปล่ียนแปลงอยางเหลือเช่ือไดเกิดขึ้นกับหมูประชากรของ
พระเจาซึ่งเฝารอคอยการมาของพระเยซู ชวงเวลาสั้นๆ กอนหนานี้ หนาตา
ของพวกเขาซีด ดูเครียดและกังวล ตอนนี้พวกเขากลับเปลงปลั่งดวยชีวิตชีวา
และความรัก หมูเมฆลอยถอยกลับเปดทางใหทุกคน ทั้งคนชอบธรรมและคน
อธรรม ตางแลเห็นพระหัตถที่ถือแผนศิลาสองแผนซึ่งเปดออกเพื่อทุกคนจะ
ไดอานพระบัญญัติของพระเจา ผูที่ไมเชื่อฟงและเพิกเฉยตอพระบัญญัติของ
พระเจาตางตกอยูในความหวาดกลัว
 “จากน้ันพระสุรเสียงของพระเจาก็เปลงเสียงอวยพรแกบรรดาผูที่
ยึดมั่นในวันสะบาโตของพระองค ตามมาดวยเสียงโหรองแหงชัยชนะ ถัด
จากนั้น กอนเมฆสีดําขนาดเล็กกอนหน่ึง ขนาดคร่ึงฝามือของผูชายปรากฏ
ขึ้น ประชากรของพระเจาตางทราบดีวา นี่เปนเครื่องหมายบงบอกวาพระเยซู
กําลังเสด็จมา คนทั้งหลายเฝามองไปยังกอนเมฆที่คอยๆ เคล่ือนใกลเขามาและ
มีแสงเจิดจาแจมจรัสมากยิ่งขึ้น ทองฟาสุกสกาวเต็มไปดวยเหลาทูตสวรรค
จํานวนหลายพันๆ องค ไมนานทุกคนก็มองเห็นพระเยซูในเมฆกอนนั้น เปลง
พระสิริเจิดจากวาดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงวัน หมูคนอธรรมตางหนีไปซอนตัว
ดวยความกลัว และแมกระทั่งประชากรของพระเจาเองตางมองหนากันและกัน
และเริ่มตัวสั่น ‘ใครจะยืนหยัดอยูได’ พวกเขาถาม”
 “พวกเขาหมายถึงวาใครจะทนแผนดินไหว และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบน
โลกหรือครับ” ไมเคิลถาม
 “แมคดิวาพวกเขาหมายความวาใครจะดีพอท่ีจะทนยืนอยูหนาพระพักตร
ขององคพระเจาผูทรงฤทธิ์ไดตางหาก” คุณแมบอก “เพราะวาพระเยซูทรง
ตอบพวกเขาโดยตรัสวา ‘พระคุณของเรามีเพียงพอสําหรับเจา’ แลวหมูทูต
สวรรคก็เร่ิมรองเพลง และความช่ืนชมยินดีก็เต็มลนในจิตใจของหมูประชากร
ของพระเจา”
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 “เหลาคนอธรรมพยายามซอนหนาจากพระพกัตรของพระเยซ ู พวกเขา
เริ่มรองตะโกนใหกอนหินและภูเขาตางๆ ตกลงมาทับพวกเขา พวกท่ีคร้ังหน่ึง
เคยหัวเราะเยาะใสพระเยซูตอนท่ีพระองคทรงถูกตรึงบนกางเขน ตอนน้ีตางยืน
นิ่งเงียบ เหลาปุโรหิตและผูนําจําไดถึงบทบาทที่ตนเองเลนในตอนที่จับพระองค
ตรึงบนกางเขนตางพยายามเลี่ยงไมมองพระองคดวยความหวาดกลัว”
 “จากนั้นพระเยซูทรงตรัสเรียกผูสัตยซื่อทุกคนที่ไดหลับตลอดเวลาของ
ความตาย ‘จงต่ืนขึ้น จงต่ืนข้ึน’ พระองคไดตรัสดังๆ ‘จงลุกข้ึน คนท้ังหลาย
ที่นอนหลับในใตพื้นดิน’ และพวกเขาก็ลุกขึ้นมาจริงๆ คนชอบธรรมทั้งปวง
ที่เคยมีชีวิตอยูตางลุกขึ้นคืนสูชีวิตอีกครั้งหน่ึง จากอาดัมไลขึ้นมาจนถึงปจจุบัน 
พวกเขาจะไมตายอีกตอไป เด็กเล็กๆ ที่ตายไปจะมีทูตสวรรคมาอุมไปสูออม
แขนของมารดาของเขา”
 “เชนเดียวกัน คนชอบธรรมท้ังหลายท่ียังมีชีวิตอยูบนโลกน้ีในขณะท่ี
พระเยซูทรงเสด็จมา และผูที่ไมเคยตายจะถูกเปล่ียนไปในชวงเวลาที่ไวกวาการ
กระพริบตา พระเจาจะทรงประทานความเปนอมตะแกคนเหลานี้ พวกเราจะ
ไมมีวันตาย”
 “วาว” ไมเคิลกลาว “ผมแทบทนรอไมไหวแลวครับ”
 “แมก็เหมือนกัน” คุณแมเห็นดวย “มิตรสหายและคนรักที่ตองพราก
จากกันเพราะความตายจะไดกลับมาอยูดวยกันอีก ผูที่ตายเพราะรักพระเจา
และเช่ือมั่นในพระองคจะถูกรับขึ้นสูทองฟากอน จากน้ันผูที่ยังมีชีวิตอยูจะตาม
ขึ้นไปทันพวกเขา และทั้งหมดจะมุงสูสรวงสวรรคดวยกัน”
 “เราจะลองลอยไปในอากาศ” ไมเคิลถาม “หรือวาเราเดินทางไป
สวรรคโดยยานอวกาศหรืออะไรทํานองนั้นครับ”
 “แมก็ไมทราบ” คุณแมตอบ “นางไวทบอกวาเราจะไปกันในรถมาศึก
พรอมกับเสียงเพลง ‘บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ’ ในขณะท่ีมุงสูสวรรค เธอเรียก
รถนี้วา “รถศึกเมฆา” แมไมแนใจวาหมายถึงอะไร แตเธอบอกวารถศึกนี้รอง
เพลงในขณะเดินทางโดยมีทูตสวรรคเดินทางไป และรองเพลงไปดวย แนนอน 
ไมวาอัครทูตยอหนแหงพระธรรมวิวรณหรือวานางไวทในสมัยป ค.ศ. 1800 
ตางไมเคยรูจักยานอวกาศ ดังนั้นรถศึกก็อาจจะหมายถึงสิ่งตางๆ อยางอื่นมาก



86

มายก็ได แตไมวาจะเปนอะไร เรารูแนวามันจะตองเปนอะไรที่มีความซับซอน
มากกวาสิ่งที่มนุษยเคยสรางมา”
 “แนนอนครับ” ไมเคิลบอก “เพราะวาพระเจานั้นทรงสัพพัญูและรูดี
กวามนุษยผูใดเคยรู”
 “นางไวทบอกเราวา กอนเขาไปยังนครของพระเจา พวกเราจะยืนรวม
ตัวกันในจตุรัสอันกวางใหญไพศาลโดยมีพระเยซูทรงสถิตอยูที่ศูนยกลาง”
 “ผมแนใจวาพวกเราทัง้หมดจะมองเหน็พระองคจากจดุทีเ่รายนืนะครบั”  
ไมเคิลบอก
 “แนนอน” คุณแมบอก “และพระเยซูจะทรงประทานตราสัญลักษณ
แหงชัยชนะประจําตัวแกพวกเรา”
 “ตราสัญลักษณแหงชัยชนะคืออะไรครับ” ไมเคิลถาม
 “เอาละ” คุณแมอธิบาย “บนโลกน้ีบางคร้ังเราก็มอบรูปปนหรือรางวัล
หรือถวยรางวัลแกผูคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่โดดเดนและนาชื่นชม”
 “ออ ผมเขาใจแลวครับ” ไมเคิลบอก “เชนสิ่งของตางๆ ที่ผูกโบว
สีน้ําเงิน แสดงวาเราเปนผูชนะ”
 “ใชจะ” คุณแมบอก “อะไรทํานองนั้น แมไมรูวาตราสัญลักษณแหง
ชัยชนะน้ีจะเปนอะไร นอกจากน้ันพระเยซูจะทรงประทานตราเกียรติยศแกเรา
ดวย เพราะวาเราเปนบุตรธิดาที่จงรักภักดีของราชาแหงจักรวาล พระองคจะ
ทรงประทานมงกุฎ และแมยังทราบวาพระองคจะประทานชื่อใหมแกเราดวย”
 “ดีมากเลยครับสําหรับผูที่ไมถูกใจชื่อของตนเอง” ไมเคิลบอก
 “แมคิดวา” คุณแมบอก “เราแตละคนจะไดรับช่ือพิเศษท่ีเปนความลับ
ระหวางพระเยซูกับเราเทานั้น เพราะวาพระองคทรงรูจักเราดีกวาผูใด พระองค
สามารถจะประทานชื่อที่เหมาะสมอยางแทจริงกับบุคลิกและประสบการณที่
เรามีกับพระองค สวนมงกุฎของเราจะจารึกขอความ ‘ความบริสุทธจงมีแด
องคพระผูเปนเจา’ อยูบนนั้น พระเยซูจะทรงมอบกิ่งปาลมและพิณแกเราดวย”
 ไมเคิลหัวเราะ “เนื่องจากวาผมเลนแตรทรอมโบนในวง ผมชอบแหย
นักดนตรีที่เลนพวกเคร่ืองสาย ผมชอบบอกพวกเขาบอยๆ วาเครื่องลมเปน
เครื่องดนตรีที่ลุมลึกที่สุด แตตอนน้ีกลับกลายเปนวา หากไปสวรรคผมคงตอง
มาเลนเคร่ืองสายเองเสียแลว”
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 คุณแมหัวเราะแลวพูดวา “ใชจะ แตมันจะเปนเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายชนิดเดียวที่อัศจรรยที่สุดเทาที่ลูกเคยเห็น”
 “จากน้ันพระเยซูจะทรงเปดประตูเมืองและตอนรับพวกเราใหเขาไปยัง
นคร พระองคจะทรงตอนรับอาดัมดวย นางไวทบอกเราวา พระองคจะทรงนํา
อาดัมกลับไปยังสวนเอเดนของเขา พระเยซูทรงรักษาสวนแหงแรกที่พระองค
ทรงเนรมิตสรางใหกับอาดัมในเวลาน้ัน อาดัมจะเดินดูรอบๆ สวน และจะจํา
ตนไมตางๆ ที่เขาไดดูแลเพาะเล้ียงในตอนแรกเร่ิมนั้นกอนท่ีทุกส่ิงทุกอยางจะ
ถูกทําลายดวยความบาป พระเยซูจะทรงพาอาดัมไปยังตนไมแหงชีวิตและ
ใหอาดัมกินผลจากตนของมัน ในคร้ังกอนน้ันอาดัมจําเปนตองออกจากสวน
เอเดนเพราะวาพระเจาไมทรงประสงคใหอาดัมไดกินผลจากตนไมแหงชีวิต 
และทําใหความผิดบาปมีอยูตลอดไป แตเวลาน้ีความบาปไดหมดส้ินไปแลว 
เขาจึงกินผลจากตนไมนี้ไดเพื่อจะใชชีวิตอมตะดวยกันกับพระเยซู”
 “วาว” ไมเคิลพูด “มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอยางไดกลับมาสูเสนทาง
ของมันกอนที่ความผิดบาปเกิดขึ้น”
 “ถูกตองจะ” คุณแมบอก “อาดัมคงจะตื่นเตนมาก เขาคงจะวางมงกุฎ
ของเขาแทบฝาพระบาทของพระเยซูและกอดพระองค แลวพวกเราทั้งหมดก็
จะรองเพลงสรรเสริญพระเยซู และเราท่ีเคยเปนมนุษยบนโลกจะรองเพลงแหง
การทรงชวยใหรอด พระคัมภีรเรียกเพลงนี้วาเพลงของโมเสสกับลูกแกะ เหลา
ทูตสวรรคจําเปนตองหยุดรองเพลงในตอนนั้น เพราะวาไมมีผูใดอื่นอีกแลวที่
จะเขาใจในส่ิงที่เรารู ไมมีผูใดอีกแลวที่ไดรับการอภัยโทษและรับความรักมาก
เทากับที่พวกเราไดรับ”
 “ตอนน้ีผมแทบจะเห็นนครน้ันแลวครับ” ไมเคิลบอก “และไดยินเสียง
ดนตรีดวย เพียงแคนึกวาเราจะมีโอกาสไดพบพระเยซู”



88

 “นี่เปนบทสุดทายของเรื่องน้ีใชไหมครับ” ไมเคิลรองถาม
 คณุแมพยกัหนา  “ตอนทายของระยะเวลาหน่ึงพันปแหงความชอบธรรม
เราก็นาจะมีโอกาสถามคําถามตางๆ ที่เราตองการทราบคําตอบ เรานาจะเขาใจ
ไดทั้งหมดวาทําไมจึงเกิดเหตุการณตางๆ ตามท่ีไดเกิดขึ้น แตพระเจายังทรงมี
พระราชกิจที่ตองบรรลุ ซาตานยังคงถูกจองจําบนโลกที่ถูกทําลายจนรกรางไป
พรอมกับผูคนที่เลือกไมเชื่อฟงพระเจาซึ่งนอนตายอยูบนโลก พวกเราท่ีอยูบน
สวรรคก็ไดเติบโตกลายเปนชาวสวรรคไปแลวเมื่อถึงเวลานั้น”
 “วาว” ไมเคิลอุทาน “เราจะเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรงในสถาน
ที่สมบูรณแบบเชนน้ัน และเรายังจะไดกินผลไมจากตนไมแหงชีวิตดวย แค
จินตนาการก็สุดยอดแลวครับ”
 “ใชจะ” คุณแมบอก “ตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาบนโลก
เปนครั้งที่สามแลว”
 “เสด็จมาเปนครั้งที่สามหรือครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชจะ” คุณแมตอบ “การเสด็จมาคร้ังแรกคือ เมื่อพระองคทรงมาเปน
ทารกนอยที่เมืองเบธเลเฮม การเสด็จมาครั้งที่สองคือเมื่อพระองคทรงมาพา
พวกเราไปสูสวรรคพรอมกับพระองค และคร้ังที่สามจะเปนเม่ือพระองคทรง
เสด็จกลับมาพรอมกับพวกเราและนครเยรูซาเล็มใหม เพื่อมาตัดสินขอขัดแยง
อยางถาวร พระธรรมเศคาริยาห 14:4, 9 ไดกลาวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซู
ทรงเสด็จมาเปนคร้ังที่สาม”
 “ผมจะอานเองครับ” ไมเคิลบอก “ในวันนั้น พระบาทของพระองคจะ
ทรงยืนอยูที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยูหนากรุงเยรูซาเล็มดานตะวันออก และภูเขา
มะกอกเทศน้ันจะแยกออกเปน 2 สวน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดย

บทที่ 11
สงครามสิ้นสุด
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มีหุบเขากวางมากค่ันอยู ภูเขากึ่งหน่ึงจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่งหนึ่งจะ
ถอยไปทางใต... และพระยาหเวหจะทรงเปนกษัตริยเหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้น
พระยาหเวหจะทรงเปนเอก และพระนามของพระองคก็เปนเอกดวย”
 “ลกูเห็นไหม” คณุแมบอก “พระเยซูไมทรงเสด็จมาในหมูเมฆ พระองค
จะทรงแตะพระบาทลงบนภูเขามะกอกเทศ และแยกมันออกเปนที่ราบกวาง 
ผูคนทั้งหลายท่ีเลือกไมยอมติดตามพระองคซึ่งถูกทําลายไปเม่ือพระองคเสด็จ
มาในครั้งที่แลวจะไดคืนชีพขึ้นมาอีก แตอยูในสภาพที่เปนอยางเชนเมื่อตอนที่
ตายไป ใครท่ีเปนโรคใดก็ยังคงเปนโรคนั้น”
 “หากพวกเขามีโอกาสเลือกอีกครั้งหนึ่ง” ไมเคิลถาม “คุณแมคิดวา
พวกเขาจะเลือกตางจากครั้งที่แลวไหมครับ”
 “ไมจะ” คุณแมตอบ “พระเจาทรงประทานเวลาอยางเพียงพอให
ทุกคนตัดสินใจเลือกใหเด็ดขาดแลว แตพวกเขาก็จะยังคงเลือกทางเลือกเดิม
แหละ หากมีโอกาสเลือกอีกครั้ง”
 “ลองจินตนาการสภาพของพวกเขาสิครับ” ไมเคิลพูดแทรกข้ึนมา 
“พวกเขาจะมีทั้งคนท่ีรูปรางใหญโตต้ังแตกอนสมัยน้ําทวมโลกตอนยุคของ
โนอาห และคนชั่วสุดๆ อยางฮิตเลอร และเจงกีสขานรวมอยูในนั้นดวย”
 “และพวกเขาก็ยังคงกอการกบฏเหมือนเดิมแมจะไดชีวิตใหมคืนมา”  
คุณแมบอก “ซาตานจะรวบรวมพวกเขาไปวางแผนโจมตีอีกครั้งหนึ่ง คนงานที่
เช่ียวชาญจะลงมือผลิตอาวุธ ผูนําทหารจะจัดระบบใหทุกคนแบงเปนกรมกอง  
มันจะเปนกองทัพที่ใหญโตที่สุดในประวัติศาสตรโลก”
 “พวกเขาจะวางแผนโจมตีอะไรครับ” ไมเคิลอยากรู
 “พวกเขาวางแผนโจมตีกรงุเยรซูาเลม็ใหมทีพ่ระเยซูทรงสถิตอยูภายใน” 
คุณแมบอก “สงครามยังไมสิ้นสุด พวกเขายังจะตอสูกับพระเจาอีก”
 “คุณแมคิดไหมวาพวกเขานาจะรูตัวในเวลานั้นแลววาพวกเขาไมมีทาง
ชนะสงครามได” ไมเคิลพูด
 “พวกเขาไมมีวันรูตัวหรอก” คุณแมบอก “พระเยซูจะทรงบัญชาให
ปดประตูเมือง กองทัพของซาตานก็จะเขาลอมนครเพื่อเปดศึกครั้งสุดทาย ‘เรา
สามารถยึดเมืองได’ พวกเขาจะโหรอง แลวพวกเขาจะเร่ิมโจมตีดวยยุทธภัณฑ
ครบชุดและมุงมั่นอยางทหาร”
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 “แลวพวกเราจะตกใจกลัวไหมครับ” ไมเคิลถาม
 “โอ ไมจะ” คุณแมบอก “เราเรียนรูตั้งนานแลววาพระเจาทรงสามารถ
คุมครองดูแลเราไดไมวาภายใตหตุการณใดๆ ภายในนครพวกเราจะรอง
เพลง เราทั้งหลายรูดีวาเราไมไดไปอยูที่นั่นเพราะสิ่งที่เราทํา หรือเพราะความ
ชอบธรรมของเรา เราไปอยูที่นั่นเพราะพระเมตตาคุณของพระเจาที่พระองค
ทรงสําแดงผานการประทานพระบุตรของพระองคมาพลีพระชนมแทนเรา
 “จากนั้นสูงเหนือกําแพงขึ้นไปซึ่งทั้งผูที่อยูดานในหรือดานนอกของ
กําแพงสามารถมองเห็น พระเยซูจะไดรับการสถาปนาข้ึนเปนจอมราชันดวย
พระยศและพระอํานาจสูงสุด จากน้ันพระองคจะทรงประกาศคําตัดสินแกผู
ที่กบฏตอการปกครองและกดข่ีขมเหงประชากรของพระองค พระคัมภีรได
กลาวไววาสมุดแหงชีวิตจะถูกเปดออก ผูคนที่ลอมเมืองไวตางรูดีถึงความผิด
บาปทุกเรื่องที่ตนเองเคยทํา เหนือบัลลังกของพระเจาจะมีจอภาพขนาดยักษ 
ทุกคนจะไดเห็นภาพชีวิตของตนเอง ภาพยนตแหงสวรรคจะฉายเร่ืองราว
ทั้งหมดต้ังแตอาดัมลมลงจากชีวิตที่สมบูรณแบบของพระเยซู และผูที่มีสวน
ในการทรมานพระองคจนส้ินพระชนม ภาพยนตจะฉายตอไปจนถึงวันสุดทาย
ของประวัติศาสตรโลก คนอธรรมตางหวาดผวาดวยความกลัว แตพวกเขาหนี
ไปใหนไมไดแลว พวกเขาจะตองเฝาดูภาพของพวกเขาเองและส่ิงชั่วรายที่พวก
เขาไดกระทํา”
 “นาสยดสยอง” ไมเคิลบอก “กษัตริยเฮโรดจะตองทนดูเด็กๆ ที่เขาสั่ง
สังหาร”
 “และกษัตริยเฮโรดอีกองคหนึ่งจะไดเห็นตนเองเปนเหตุใหยอหนผูให
บัพติศมาถึงแกความตาย” คุณแมเสริม
 “และปลาตจะตองดูตนเองบอกปดพระเยซูซ้ําแลวซ้ําอีก และบรรดา
ทหารที่ทํารายพระองค และพวกยิวที่ตะโกนดาและลอเลียนพระองคก็เหมือน
กัน” ไมเคิลเสริม
 “แตลูกตองไมลืมนะ” คุณแมบอก “คนพวกนั้นบางคนไดสํานึกผิดใน
ภายหลังและกลายเปนลูกศิษยของพระเยซู จักรพรรดิเนโรจะอยูที่นั่น เขาจะ
เห็นคนท้ังหมดท่ีเขาทรมานและส่ังฆา ซึ่งเวลาน้ีกําลังรองเพลงกันอยูภายใน
นครบริสุทธิ์แลว ในขณะที่ความทรงจําเหลานี้ถูกฉายบนจอภาพขนาดยักษ 
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เหลาคนอธรรมจะรูตัวแลววาซาตานนั่นแหละเปนผูพายแพ ความขัดแยง
ทั้งปวงตั้งแตเร่ิมแรกลวนมาจากความตองการของซาตานในการทําใหตนเอง
มีความชอบธรรม เขาพยายามพิสูจนใหเห็นวาการปกครองของพระเจาตอง
รับผิดชอบในการกบฏของเขา และเปนความผิดของพระเจาที่ทําใหเกิดความ
โศกเศราและความลําบากยากเข็ญบนโลกนี้ แตในขณะที่ทุกคนเฝาดูภาพ
บันทึกเหตุการณตางๆ จะเร่ิมรูสึกตัววาซาตานเองน่ันแหละท่ีเปนฝายผิด 
พวกเขาไดเห็นถึงการสูญเสียโอกาสของตนเองท่ีตกไปเปนทาสของซาตาน
แทนการตัดสินใจเลือกเปนบุตรหลานของพระเจา”
 “พระเยซจูะทรงมองดหูมูประชากรของพระองคทีอ่ยูภายในนคร ทกุคน
ตางไดรับการเปล่ียนแปลงชีวิตใหมตามพระฉายของพระองค ดวยพระสุรเสียง
ที่ดังพอจะใหทุกคนท้ังดานในและดานนอกนครไดยิน พระเยซูทรงตรัสวา “จง
มองดูคนแหลานี้ที่เราไถมาดวยโลหิตของเราเอง เราพลีชีพเพื่อวาพวกเขาจะ
ไดมีชีวิตอยูกับเราตลอดไป” แลวพวกเราจะรองเพลงสรรเสริญพระเกียรติแด
พระเยซู”
 “เกิดอะไรตอไปครับ” ไมเคิลถาม
 “ทุกคนที่อยูนอกกําแพงนคร ตั้งแตคนสามัญที่สุดจนถึงผูที่ยิ่งใหญ
ที่สุดตางกมลงคารวะและยอมรับความเที่ยงธรรมของพระเจา และในความผิด
ของซาตาน  แมแตซาตานก็ตองยอมรับ
 “แตวา จากนั้น” คุณแมเลาตอ “ซาตานจะรวบรวมความพยายามของ
เขาเปนครั้งสุดทายเพื่อเขายึดนคร เขาจะปลุกปนเหลาคนอธรรมทั้งหลายให
ลุกขึ้นสู แตตอนน้ีพวกเขาตางโกรธซาตานเสียแลว เราลองมาอานพระคัมภีรวา
ไดกลาวไวอยางไรในพระธรรมเอเสเคียล 28:6-8, 16-19 สิ”
 ไมเคิลเร่ิมอาน “ดังน้ันพระยาหเวหองคเจานายตรัสดังนี้วา เพราะเจา
ถือวาความคิดเจา เปนเหมือนความคิดพระเจา ดังนั้น ดูสิ เราจะนําคนตางดาว
มาตอสูเจา เปนพวกทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะชักดาบออกสูกับ
ความงามแหงปญญาของเจา และลบหลูสงาราศีของเจา พวกเขาจะผลักเจาลง
ไปในหลุมมรณะ แลวเจาจะตายอยางคนถูกฆาที่ใจกลางทะเล
 ในการคามากมายของเจานั้น เจาเต็มไปดวยการทารุณ และเจาทํา
บาป เราขับเจาไปจากภูเขาของพระเจาอยางไรเกียรติ และเครูบผูพิทักษนั้น
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ก็ขับเจาออกไป จากทามกลางศิลาเพลิง ใจเจาผยองข้ึนเพราะความงาม
ของเจา เจาทําใหปญญาของเจาวิปริตไป เน่ืองดวยความสงางามของเจา เรา
เหวี่ยงเจาลงบนดินแลว เราใหเจาถูกกษัตริยทั้งหลายมองอยางดูแคลน เจาทํา
ใหสถานนมัสการของเจาเสื่อมเกียรติ ดวยความผิดบาปมากมายในการคา
อธรรมของเจา เราจึงนําไฟมาจากทามกลางเจา ไฟก็เผาผลาญเจา เราทําให
เจากลายเปนเถาถานบนพ้ืนโลก ในสายตาของทุกคนที่เห็นเจา ทุกคนที่
รูจักเจาทามกลางชนชาติทั้งหลาย ตางก็ตกตะลึงเพราะเจา เจาสูญสิ้นไปอยาง
นาครั่นคราม และจะไมดํารงตอไปเปนนิตย” 
 “ทั้งหมดน้ีพูดเก่ียวกับซาตานใชไหมครับ” ไมเคิลถาม
 “ใชจะ” คุณแมบอก “และจําไดใชไหมวาความผิดบาปทั้งปวงที่ได
สารภาพและไดรับการอภัยโทษของบรรดาเหลาประชากรของพระเจาตางถูก
ไถโอนไปสูซาตานหมดแบบเดียวกับที่บรรยายอยางชัดเจนในตัวแพะรับบาป
ทีถ่กูปลอยไปในถ่ินทรุกนัดารตามลําพงั ซาตานก็จะถูกลงโทษไมเพียงแคความ
ผิดบาปของเขาเอง แตรวมท้ังความผิดบาปของประชากรของพระเจาที่ถูกเขา
หลอกลวงดวย”
 “แลวเปลวเพลิงจะถูกสงตรงลงมาจากสวรรคและเผาไหมทุกสิ่งที่หลง
เหลือของความบาป เหตุการณนี้ฟงดูนากลัวมาก แตที่จริงแลว พระเยซูทรง
กระทําอยางมีเมตตาธรรมทีส่ดุแลวเทาท่ีพระองคจะทาํได คนเหลานีค้งอยูไดยาก
ในโลกใหมของพระเจา พวกเขาเกลยีดชงัการใชชวีติกบัผูทีบ่ริสทุธิแ์ละมคีวามสุข  
นอกจากนั้นพวกเขาก็ไมวายที่จะกอปญหาและความยุงยากที่นั่นอีกเปนแน
 “เพราะวาบาปท่ีแสนโหดเห้ียมของเขาและความทรมานท่ีเขากอบน
โลกนี้ ซาตานจะเปนคนสุดทายที่จะตาย แตในที่สุดความบาปและคนบาปจะ
ตองถูกกําจัดใหหมดส้ินไปจากโลก สิ่งที่เตือนถึงความบาปและผลพวงอันเลว
รายของมันที่หลงเหลืออยูจะมีเพียงรอยแผลเปนที่ปรากฏบนพระหัตถ 
พระบาทา และพระสีขางของพระเยซู รอยเหลานั้นจะคงอยูตลอดไป”
 “เรื่องทั้งหมดก็จบลงตรงนี้หรือครับ” ไมเคิลถาม
 “ยังจะ” คุณแมตอบ “จากนั้นพระเยซูจะทรงเนรมิตสรางโลกอีกครั้ง
หนึ่ง”
 “เชนทีพ่ระองคทรงกระทาํในพระธรรมปฐมกาลใชไหมครบั” ไมเคลิถาม
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 “อาจจะเปนเชนนั้น” คุณแมบอก “ยกเวนวา คร้ังนี้เราจะไดเห็นการ
ทรงสรางของพระองค มีขอพระคัมภีรหลายขอกลาวถึงชีวิตที่นาจะเปนไป
ในโลกใหมนี้ พระธรรมวิวรณ 21:4 กลาววา ‘พระเจาจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆ 
หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไมมีอีกตอไป ความโศกเศรา 
การรองไห และการเจ็บปวดจะไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้นไดผานพน
ไปแลว’ ตอนน้ีลูกลองอานพระธรรมอิสยาห 62:3 ซิ”
 ไมเคิลอาน “ทานจะเปนมงกุฎงามในพระหัตถพระยาหเวห และเปน
ราชมงกุฎในอุงพระหัตถพระเจาของทาน”
 แลวคุณแมก็อานพระธรรมอิสยาห 65:19 “‘เราจะเปรมปรีดิ์เพราะ
เยรูซาเล็ม และช่ืนบานเพราะประชากรของเรา จะไมไดยินเสียงรองไหในเมือง
นั้นอีก ทั้งไมมีเสียงครวญคราง’ ไมเคิล ลูกอานพระธรรมวิวรณ 21:11, 24 
ที่บอกเกี่ยวกับนครของพระเจา นครเยรูซาเล็มใหมสิ”
 “นครนั้นเต็มไปดวยพระสิริของพระเจา ใสสวางเหมือนอยางอัญมณี 
เหมือนอยางแจสเพอรที่ใสดังแกวผลึก.... ประชาชาติตางๆ จะเดินโดยอาศัย
แสงสวางของนครน้ัน และกษัตริยทั้งหลายในแผนดินโลกจะนําศักดิ์ศรีของตน
เขามาในนครน้ัน”
 “นางไวทยังบอกเราวา เราจะสามารถบินได และไปเย่ียมโลกอื่นๆ ได
อีกดวย” คุณแมบอก
 “บินไดจริงๆ หรือครับ” ไมเคิลถาม “เทไมเบาเลยครับ แลวเรายัง
จะทําอะไรไดอีกครับ”
 “เรายังสามารถสรางบานไดดวย ลองจินตนาต้ังแตการออกแบบจน
ถึงการสรางตามแบบท่ีเราตองการจะอาศัยอยู และก็อยูไดตลอดไปดวย เราจะ
ทําสวนและกินผลผลิตที่เราปลูก เราจะไมมีวันเหนื่อยออน หรือเจ็บปวย หรือ
ทอแทใจ หรือเศราหมอง เราจะมีพละกําลังในการทําทุกสิ่งที่เราตองการทํา 
มีเวลามากพอท่ีจะทําทุกโครงการที่เราริเริ่ม เราจะมีโอกาสทองเที่ยวแมกระทั่ง
ไปยังโลกอ่ืนๆ และเราสามารถกลาวเปนพยานแกคนโลกอ่ืนถึงการทรงไถเรา
ใหรอดของพระเยซู และความประเสริฐของพระองค การชวยใหรอดเปนเร่ือง
ที่เราไดประสบมากับตนเองซ่ึงคนในโลกอ่ืนของจักรวาลจะไมเขาใจเหมือน
เชนพวกเรา เราจะมีโอกาสเรียนรูธรรมชาติ และสิ่งใหมๆ ทุกชนิดมากขึ้น”
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 “ที่จริงแลว” คุณแมพูดตอ “เรามีความสามารถไมเพียงพอที่จะ
จินตนาการไดวาชีวิตในโลกใหมจะเปนเชนไร มันตองเปนสิ่งที่ดีอยางมากมาย
เกินกวาความคิดของเราจะจินตนาการไดอยางแนนอน ในโลกใหมของพระเจา  
ทุกส่ิงจะเติบโตและดีกวาเดิม ไมวาจะเปนวิชาความรู ความรัก ความเคารพ
นับถือ และความสุข ยิ่งเรารูจักพระเจาลึกซึ้งมากข้ึนเทาไร เราจะรักพระองค
มากขึ้นเทานั้น เราจะมีแตความสุขมากขึ้น มากขึ้น และก็มากขึ้น
 “มาถึงตอนน้ี ความขัดแยงในท่ีสุดจะจบลง สงครามจะถูกจัดการให
หมดสิ้นอยางสมบูรณ ชัยชนะจะไดมา ทุกส่ิงทุกอยางจะถูกจัดใหลงตัวเขาที่
เขาทาง และจะเปนการพิสูจนใหเห็นอยางเด็ดขาดวาพระเจาทรงเปนความรัก”
 “นั่นเปนเร่ืองท่ีดีที่สุดในโลกนี้ และผมก็ดีใจที่มันเปนจริง” ไมเคิลบอก  
“มันตอบคําถามของผมไดทั้งหมด”
 “แมแนใจวาลูกจะมีคําถามอื่นอีก” คุณแมพูด “และหลายขอที่แมก็
อาจไมสามารถตอบได”
 “แตพระเยซูทรงตอบผมไดในวันหนึ่ง” ไมเคิลพูด “และผมจะไปทูล
ถามคําถามเหลาน้ีตอพระองคที่นั่น”


