
การลั่นไกปนอยางสิ้นคิดดังขึ้นเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินเขาไป
โรงเรยีนและฆาเพือ่นรวมชัน้เรยีนของเขาหลายคน ชายทีเ่คยีดแคนจาก
การถกูไลออกจากงานหวนกลบัไปทีท่ำงานเดมิแลวยงินายจางเกาเสยีชวีติ
แมผลกัรถตกทะเลสาบทำใหลกูสองคนทีน่ัง่ในรถจมน้ำตาย

อยางนอยสองทวปีหลายพนัคนถกูฆาตายจากการฆาลางเผาพนัธุ
เหตุผลเพราะการทะเลาะเบาะแวงของคนตางชนชาติที่ยืดเยื้อนานนับ
ศตวรรษ ไมวาจะเปนชายหญงิเดก็หรอืไมเวนแมแตทารกถกูยงิทิง้ ตดัเปน
ทอนๆ เฆีย่นตแีละถกูขมขนื

มกีารประทวงอยางหนกัจากหลายฝายเมือ่มกีารตดัสนิประหารชวีติ
ฆาตกรโหดทีฆ่าคนอยางปาเถือ่นเหลานี ้หรอืฆาตกรทีเ่ลอืดเยน็ ผปูระทวง
บอกวา การทำอยางนีเ้ปนพวก “นอกศาสนา” ไรมนษุยธรรม เขาถามวา
ฆาตกรเหลานีไ้มสามารถไถถอนความผดิไดเชยีวหรอื?

เราควรตัดสินประหารชีวิตฆาตกรโหดพวกนี้ดวยวิธีใดจึงจะมี
มนุษยธรรมมากที่สุด? ดวยเกาอี้ไฟฟา? บางคนคิดวาการฉีดยาพิษเขา
กระแสเลอืดจะทำใหเจบ็ปวดนอยทีส่ดุ แตสำหรบัคนอืน่ๆ ยงัคงคดิวาการ
แขวนคอจะทำใหชวีติจบลงไดเรว็กวา

แตการโตเถียงรุนแรงในเรื่องการประหารชีวิตเหลานี้  มีทางเลือก
หนึ่งที่ไมมีใครพิจารณาถึงนั่นคือ ไมมีใครเสนอใหฆาตกรเลือดเย็นที่ฆา
ผอูืน่อยางเหีย้มโหดตองชดใชชวีติดวยการถกูทรมานจนตายตกไปตามกนั
ไมมใีครเสนอใหประหารฆาตกรเหลานีด้วยการนำตวัไปเผาไฟใหตายอยางชาๆ

แตครสิตชนทีจ่รงิใจหลายคนยอมรบัวาพระบดิาบนสวรรคของเรา
จะทำในสิง่ทีเ่ลวรายกวานีเ้สยีอกี  ครสิตชนเหลานีบ้อกวาคนอธรรมควรถกู
ทรมานเพือ่ชดใชคาความบาปของพวกเขา และบอกอกีวา แดนประหาร
ของพระเจานัน้เปนสถานทีค่นบาปถกูทรมานอยางไมมทีีส่ิน้สดุ

ถาอยางนั้น ความจริงแลวมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคนอธรรม? ชะตา
ชวีติของเขาจะเขากบัความรกั ความยตุธิรรมของพระเจาไดอยางไร? ให
เราหาคำตอบจากพระครสิตธรรมคมัภรี

1. ความตรอมใจครัง้สุดทายของพระเยซู
เปนเวลา 6,000 ป ทีพ่ระเจาวงิวอนชายหญงิทัง้หลาย
“พระเจาตรสัวา เรามชีวีติอยแูนฉนัใด เราไมพอใจในความตาย

ของคนอธรรม แตพอใจในการทีค่นอธรรมหนัจากทางของเขาและมชีวีติ
อย”ู  เอเสเคยีล 33:11

ไมกางเขนเปดเผยใหถงึความปรารถนาของพระเจาทีต่องการชวย
เหลอืมนษุยทีต่กเปนทาสของความบาป เมือ่พระเยซทูรงรองออกมาบนไม
กางเขนวา “พระบดิาเจาขา ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไมรวูากำลงั
ทำอะไร” พระองคทรงเปดเผยความรสูกึอนัแสนเจบ็ปวดรวดราวในพระทยั
ของพระองค (ลูกา 23:34) หลังจากนั้นพระเยซูทรงสละพระชนมของ
พระองคบนไมกางเขน บางคนเชือ่วาพระองคทรงสิน้พระชนมดวยพระทยั
ทีแ่ตกสลาย (ยอหน 19:30 และ 34)

ถงึแมจะเหน็ความรกัอนัอศัจรรยยิง่ใหญของพระเจาทีแ่สดงออกมา
แลวกต็าม คนจำนวนมากกย็งัไมยอมเขาหาพระเยซ ูตราบใดทีค่วามบาป

นรก
คอือะไร
อยทูีไ่หน
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42 - พบแลว

ยงัครอบครองโลกนีต้อไป ตราบนัน้มนษุยจะตองเผชญิกบัทกุข
ทรมานทีท่วคีณูอยางตอเนือ่ง ดงันัน้ ความบาปตองถกูทำลาย
ใหหมดไป พระเจาทรงวางแผนทำลายบาปใหหมดไปอยางไร?

“แตวนัขององคพระผเูปนเจานัน้ จะมาถงึ.... ฟาจะหาย
ลบัไปดวยเสยีงดงักกึกอง และโลกธาตจุะสลายไปดวยไฟ
และแผนดนิกบัสิง่สารพดัทีอ่ยบูนนัน้ จะถกูเผาจนหมด
สิน้”  2 เปโตร 3:10

ในที่สุดพระเจาจะทรงชำระลางจักรวาลที่ชั่วรายและ
ทำลายบาปจนหมดสิ้น คนที่ยังยืนกรานทำบาปตอไปจะถูก
ทำลายดวยไฟที่เตรียมไวทำลายมารราย ทูตบริวารของมัน
และความบาปใหหมดไปจากโลกนี้ นับวาเปนชวงที่พระเยซู
ทรงเปนทกุขในพระทยัอยางสดุแสนทีต่องเหน็ไฟเผาไหมคนที่
พระองคทรงสิน้พระชนมเพือ่ชวยเขาใหรอดแลว

2. นรกจะเผาไหมเมือ่ไรและทีไ่หน?
มีขอโตแยงแนวความคิดที่เกิดขึ้นเสมอวา ขณะนี้

พระเจายงัไมมไีฟเผาใน “นรก” ทีค่นบาปทีต่ายแลวตองลงไป
ในนัน้ นรกเกดิขึน้เมือ่โลกกลายเปนบงึไฟ พระเจาทรงรอคอย
การตัดสินคนอธรรมซึ่งจะสำเร็จในวันพิพากษาสุดทายเมื่อ
ครบ 1000  ป แลว  (ววิรณ 20:9-15)

“องคพระผเูปนเจาจงึทรงทราบวา จะชวยคนทีย่ำเกรง
พระเจาพนจากการทดลองไดอยางไร   และทรงทราบวธิกีกัขงั
คนชัว่ไวใหรบัโทษเมือ่วนัพพิากษา” 2 เปโตร 2:9

พระองคทรงชำระโลกของเราดวยไฟบรสิทุธิ์
“ฟาและแผนดินในปจจุบัน ก็เก็บรักษาไวสำหรับไฟ

ถกูเกบ็ไวจนกวาจะถงึวนัพพิากษาและวนัหายนะของบรรดา
อธรรม”  2 เปโตร  3:7

พระเจาไมเคยมีแผนใหมนุษยคนใดตองจบชีวิตในไฟ
นรก แตเมื่อคนเราไมยอมหยุดติดตามซาตานและยึดติดใน
บาป ในทีส่ดุเขาเหลานัน้กต็องรบัผลจากทางทีเ่ขาเลอืกเอง

“แลวพระองคจะตรสักบัพวกทีอ่ยเูบือ้งซายพระหตัถของ
พระองควา ‘พวกทานผถูกูแชงสาบจงถอยไปจากเราและเขา
ไปอยใูนไฟทีไ่หมอยเูปนนติย ซึง่เตรยีมไวสำหรบัมารราย
และบรวิารของมนั’”  มทัธวิ 25:41

ตามพระดำรสัของพระเยซ ูนรกจะเผาไหมเมือ่ใด?
“ฉะนัน้เขาเกบ็ขาวละมานเผาไฟเสยีอยางไร   เมือ่เวลา

สิน้ยคุ (โลก, ฉบับคงิสเจมส) กจ็ะเปนอยางนัน้ บตุรมนษุย
จะใชบรรดาทูตสวรรคของทานออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่
ทำใหหลงผดิ และพวกผทูีท่ำชัว่ไปจากแผนดนิของทาน
และจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลง ที่นั่นจะมีการรองไห
ขบเขีย้วเคีย้วฟน”  มทัธวิ 13:40-42

ขาวละมานซึง่หมายถงึ คนชัว่จะไมถกูเผาจนกวาจะถงึ
วาระสดุทายของโลก กอนจะทำการตดัสนิ ทัง้จกัรวาลตองมัน่
ใจวาพระเจาทรงปฏิบัติตอมนุษยทุกคนดวยความยุติธรรม
เหมอืนรายละเอยีดในบทเรยีนบทที ่22 ในความขดัแยงอนัยิง่
ใหญระหวางพระคริสตกับซาตาน มารไดพยายามพิสูจนให
จักรวาลไดเห็นวาวิถีทางของบาปนั้นเปนทางที่ดีกวา แต

พระเยซทูรงแสดงใหเหน็วา การเชือ่ฟงเปนกญุแจนำไปสชูวีติ
ทีน่าพงึใจมากกวา

เมือ่ครบ 1000 ป การเปดเผยทีแ่สดงออกใหเหน็นีจ้ะสิน้
สุดลง เมื่อมีการพิพากษาซาตาน ทูตบริวารของมันและ
คนอธรรม หลังจากหนังสือบันทึกเปดออกเพื่อดูการกระทำ
ของแตละคนในอดีตซึ่งเปนสวนหนึ่งในความสงครามฝาย
จติวญิญาณทีย่ิง่ใหญนี ้พระเจาจะโยนซาตาน ความตายและ
หลมุฝงศพรวมทัง้ทกุคนที ่“ไมมชีือ่จดไวในหนงัสอืแหงชวีติ...
ลงไปในบงึไฟ” (ววิรณ 20:14-15) ตามทีบ่นัทกึไวในพระวจนะ
ขอตอไป ววิรณ 21:1 กลาววาหลงัจากทีพ่ระเจาทรงชำระลาง
บาปในโลกนีด้วยไฟแลว พระองคจะสราง “ฟาสวรรคใหมและ
แผนดินโลกใหม”

3. นรกจะถกูเผาไหมนานเทาใด?
มผีเูชือ่พระเจาจำนวนมากยอมรบัวา คำสอนทีบ่อกวา

ไฟนรกไหมตลอดไปเปนนิตย ทำใหคนที่อยูในนั้นตองถูก
ทรมานตลอดไป ใหเรามาศึกษาเนื้อหาของขอพระธรรมที่
กลาวถงึวธิทีีพ่ระเจาทรงปฏบิตัติอความบาปและคนบาป

“พระองคจะลงโทษสนองคนทีไ่มรจูกัพระเจา และคนที่
ไมดำเนนิชวีติตามขาวประเสรฐิเรือ่งของพระเยซอูงคพระผเูปน
เจาของเรา คนเหลานัน้จะไดรบัโทษ อนัเปนความพนิาศ
นรินัดรและพรากจากพระพกัตรขององคพระผเูปนเจา และ
จากพระสริแิหงพระกำลงัของพระองค”  2 เธสะโลนกิา 1:8, 9

โปรดสังเกตวา “ความพินาศนิรันดร” ไมเหมือนกับ
“การทรมานนรินัดร” ความพนิาศนรินัดรคอื การตายนรินัดร
นัน่เอง อคัรสาวกเปโตรพดูถงึวนัพพิากษาและ “หายนะของ
คนอธรรม” (2 เปโตร 3:7)

ตามทีพ่ระเยซตูรสัวา “จติวญิญาณและกาย” สามารถ
ทำลายในนรกได (มัทธิว 10:28) ในคำเทศนาบนภูเขาของ
พระองค พระเยซตูรสัเกีย่วกบัประตคูบัและทางแคบ “นำไปสู
ชวีติ” สวนถนนกวาง “นำไปถงึความพนิาศ”  (มทัธวิ 7:13, 14)
พระธรรมยอหน 3:16 พระเยซูทรงอธิบายวาพระเจา “ได
ประทานพระบตุรองคเดยีวของพระองค” เพือ่ทกุคนทีว่างใจใน
พระบตุรนัน้จะ “ไมพนิาศ แตมชีวีตินรินัดร” พระเยซทูรงชีใ้ห
เหน็ความแตกตางระหวางชวีตินรินัดรและความตาย ไมใชเผา
ไหมเปนนิตย จึงสรุปไดวานรกมีวันสิ้นสุดแนนอน ผลก็คือ
ความตายและความพนิาศของคนอธรรมจะสิน้สดุลง

ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีขอพระธรรมตลอดทั้งเลม
กลาวไวอยางชัดเจนวาคนอธรรมจะถูกทำลาย “คนอธรรม
จะถกูตดัออกไปเสยี” (สดดุ ี 37:28) พวกเขา “จะถกูทำลาย”
(2 เปโตร 2:12) “เขาอนัตรธานไปเหมอืนควนั” (สดดุ ี37:20)
ไฟเผาผลานเหลอืแตขีเ้ถา (มาลาค ี 4:1-3) “คาจางแหงบาป
คอืความตาย” ในนรกไมใชชวีตินรินัดร “แตของประทานจาก
พระเจาคอืชวีตินรินัดร” (โรม 6:23)

การลงโทษครัง้สดุทายในนรกเพือ่ทำลายความบาปให
หมดไปจากจกัรวาลไมใหเหลอือะไรไว เปนการยากยิง่เมือ่นกึ
ถงึภาพของพระครสิตผทูรงรองไหตอชะตากรรมของเยรซูาเลม็



และอภัยคนที่ตรึงพระองคจนสิ้นพระชนม จากนั้นพระองค
จะเฝาทนดูความทุกขทรมานของบรรดาคนที่ถูกตัดสินให
พนิาศตอหนาตอตาตลอดไปไดหรอื

นรกมเีวลาสิน้สดุแนนอน เมือ่ครบเวลา 1,000 ป พระเจา
ทรงปลอยไฟลงมาจากทองฟาเพือ่กำจดัซาตาน บรวิารของมนั
ความบาปและคนทีย่งัยดึมัน่อยใูนบาป “ไฟ” จะ “ลงมาจาก
สวรรค” เผาผลาญคนเหลานัน้ (ววิรณ 20:9)

พระเยซตูรสัวา “ไฟทีไ่มมวีนัดบั” (มทัธวิ 3:12) ไมมอีะไร
จะดบัเปลวเพลงินัน้ไดจนกวาจะทำลายลางจนหมดสิน้

พระเจาทรงสญัญาวาเมือ่เสรจ็จากการชำระลางดวยไฟ
แลว พระองคจะทรงสราง “โลกใหม” ที ่ “สิง่เกากอนนัน้จะไม
จำกันหรือนึกไดอีก” และ “จะไมไดยินเสียงรองไหและเสียง
ครวญครางอกี”   (อสิยาห 65:16-19)

ชางเปนวันที่วิเศษอะไรอยางนี้ ทุกอยางที่ทำใหหัวใจ
ตองหมดสิ้นไป พระเจาจะทรงลบบาดแผลบาปออกจากใจ
ทกุดวงและความสขุของเราจะสมบรูณ

4.  คำวา “เปนนติย”  ในพระครสิตธรรมคมัภรี
พระธรรมมทัธวิ 25:41 พระเยซตูรสัถงึ “ไฟทีไ่หมอยเูปน

นิตย ซึ่งเตรียมไวสำหรับมารรายและบริวารของมัน” คำวา
“เปนนติย” ในทีน่ีห้มายถงึในนรกใชไหม? ยดูาหบทที ่ 7 พดู
ถงึเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราห “เปนตวัอยางของการรบัโทษ
ในไฟนิรันดร” ชัดเจนวาไมไดหมายถึงไฟกำลังเผาไหมอยู
แตเปน ความพนิาศตางหากทีเ่ปนดำรงอยนูติย

พระธรรม 2 เปโตร 2:6 กลาวถงึไฟไหมอยเูปนนติยอกี
ครัง้อยางชดัเจนวาพระเจา “ทรงพพิากษาเมอืงโสโดมและเมอืง
โกโมราหโดยการเผาจนเปนเถาถานและทำใหเห็นเปน
ตวัอยางวาอะไรจะเกดิขึน้กบัคนไมมพีระเจา”  คนไมมพีระเจา
ในเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราหไมตองทกุขทรมานอกีตอไป
เพราะกลายเปนเถาถานไปนานแลว และกเ็ชนเดยีวกนัคำวา
“นิรันดร” ในที่นี้หมายถึงพินาศอยางถาวร นิรันดรหมายถึง
บทโทษถาวรไมใชการทำโทษ (ทีเ่ปนนรินัดร)

เพราะพระธรรมวิวรณใชภาษาสัญลักษณพรรณนา
ทำใหบางยอหนาเกดิการเขาใจผดิ   ตวัอยางเชน ววิรณ 14:11
พดูถงึการหลงผดิ “และควนัแหงการทรมานของเขาจะพงุขึน้
ตลอดไปเปนนติย”  สิง่นีฟ้งดเูหมอืนการทรมานอยางไมสิน้สดุ
ใหพระคมัภรีตคีวามดวยพระคมัภรีเองจะดกีวา

พระธรรมอพยพ  21:6  (ฉบบัแปล 2006) กลาวถงึการเจาะ
หขูองทาส เปนเครือ่งหมายการรบัใชเจานายของเขา “ตลอดไป”

ในฉบับแปล 1971 แปลวา “จนกวาชีวิตจะหาไม”
หมายถึงนานเทาที่ทาสจะมีชีวิตอยู โยนาหอยูในทองปลา
ใหญสามวนัสามคนื (มทัธวิ 12:40) แตกลาววาเขาอยทูีน่ัน่
“ตลอดไป” (โยนาห 2:6) ไมตองสงสยัวาสามวนัในทีแ่คบมดื
ดเูหมอืนการอยตูลอดไปนัน่เอง
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ดังนั้นเราตองทำความเขาใจใหดีวาพระคริสตธรรม
คัมภีรใชภาษาสัญลักษณและรอยกรองเมื่อใดและอยางไร
ควนัลอยจากบงึไฟขึน้ไปตลอดเวลา คอืวธิกีารอธบิายใหเหน็
ภาพความพินาศนิรันดรอยางชัดแจง วิวรณ 21:8 บอกเรา
อยางอยางชัดเจนวาบึงไฟซึ่งเผาดวยไฟและกำมะถัน คือ
“ความตายครั้งที่สอง” นรกมีวันสิ้นสุด คนอธรรมถูกทำลาย
จนหมดสิ้น

5. ทำไมตองมนีรก?
ในปฐมกาลพระเจาทรงสรางโลกที่สมบูรณ แตความ

บาปที่เขามากอใหเกิดหายนะ ความเสื่อมสลายและความ
ตาย หากเย็นวันไหนทานกลับบานและพบวาบานถูกปลน
ทำลายเสยีหาย ทานจะปลอยใหอยสูภาพอยางนัน้ตลอดไป
หรือ? คงไมปลอยไวแนนอน ทานตองทำความสะอาดเช็ด
ถูตั้งแตบนจนถึงลางทิ้งเครื่องใชไมสอยที่ซอมไมไดไปเสีย
พระเจาทรงทำอยางเดยีวกนั พระองคจะทรงดแูลซากปรกัหกั
พงัและมลพษิบาปเพยีงครัง้เดยีวและเพือ่ตลอดไป และสราง
โลกใหมขึน้มาแทนที ่พระเจาจะทรงชำระโลกใหบรสิทุธิด์วยไฟ
เพือ่เตรยีมโลกสมบรูณแบบใหผทูีร่อดบาปไดอาศยัตลอดไป

แตพระองคยงัทรงพบปญหาหนกัเพราะความบาปไม
เพยีงทำใหโลกภายนอกเสยีหายเทานัน้ แตยงัทำใหมนษุยตดิ
เชื้อบาปไปดวย บาปไดทำลายความสัมพันธระหวางเรากับ
พระองคและกับเพื่อนมนุษย สังคมมนุษยตองเผชิญกับ
หายนะทีเ่กดิขึน้ การทำรายเดก็ ขบวนการกอการราย หนงัสอื
ลามกและเปนพษิมะเรง็ในจติวญิญาณอยางตอเนือ่ง สกัวนัหนึง่
พระเจาจะทรงทำลายความบาปใหหมดสิน้ เพราะความบาป
ทำลายมนษุยใหพนิาศไปดวย ภาวะวกิฤตของพระผเูปนเจา
คอื จะกำจดัไวรสับาปทีอ่นัตรายถงึตายใหออกจากโลกกอน
ทีจ่ะระบาดไปทัว่ไดอยางไร โดยทีไ่มใหมผีลกระทบตอมนษุย
ที่ไดรับผลของบาปเหมือนกัน? คำตอบของพระองคคือการ
ยอมใหเชือ้ไวรสับาปเขาสพูระกายของพระองคเองและยอมให
มนัทำลายจนสิน้พระชนมบนไมกางเขน ผลทีเ่กดิขึน้คอื

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซือ่สตัยและ
เทีย่งธรรมกจ็ะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเรา
ใหพนจากการอธรรมทัง้สิน้” 1 ยอหน 1:9

พระเจาทรงเสนอคำตอบเพื่อแกปญหาบาปใหแกทุก
คนโดยไมคดิมลูคา ความจรงิทีน่าเศราคอื มคีนไมยอมรกัษา
บางคนกลบัตอตานโดยหนัไปยดึตดิกบัโรคบาป แตพระเจาไม
บังคับใหมนุษยเลือกชีวิตนิรันดรของพระองค ในที่สุดเขา
เหลานั้นจะถูกเชื้อโรคบาปกัดกินไปหากยัง เหตุผลที่แทจริง
ของนรกคอื
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“เพราะเมือ่เราเรยีก เจาไมตอบ เมือ่
เราพดู เจาไมฟง แตเจาไดกระทำสิง่ทีช่ัว่
รายในสายตาของเรา และเลอืกสิง่ทีเ่ราไม
ปตยินิดดีวย”  อสิยาห 65:12

หากคนอธรรมเลอืกตดัขาดพระเยซ ู  เขากจ็ะพบความ
ตายนรินัดร

6. คาของการหลงผดิมมีากเทาไร?
ถงึแมวพระครสิตธรรมคมัภรีไมไดบอกวาไฟนรกจะทำ

ใหทรมานอยางไร แตก็แงมใหเราเห็นความนากลัวเมื่อตอง
สญูหายไปตลอดวาเปนอยางไร เมือ่คนอธรรมจะพลาดชวีติ
นิรันดร ชางนากลัวอะไรเชนนี้ที่ปลอยใหความยินดีในชีวิต
นรินัดรของพระเจาหลดุมอืไป  ซึง่พวกเขายงัไมเคยไดสมัผสัได
ความรัก ความผูกพันธุที่สมบูรณกับพระองคซึ่งจะดำรงอยู
ตลอดไป

เมื่อพระคริสตทรงถูกตรึงที่ไมกางเขนเพราะบาปของ
ชาวโลกที่แยกพระองคออกจากพระบิดา พระองคคงไดรับ
ประสพความทกุขทรมานจากการถกูแยกออกซึง่อาจตองเปน
ไปอยางนัน้ตลอดนรินัดร ขณะทีค่นอธรรม มองไปยงัอนาคต
ที่มืดดำเบื้องหนา เขาจะเห็นแตความพินาศนิรันดรเทานั้น
พวกเขาตองตายดวยความสิน้หวงัเมือ่ตองฟนคนืชพีครัง้ทีส่อง
ขณะเดยีวกนัพวกเขาจะเหน็ผลของการผลกัไสพระครสิตครัง้
แลวครัง้เลาของเขา ขณะทีพ่ระองคทรงเขามาใกลเพือ่เชือ้เชญิ
เขาดวยความรัก สุดทายแลวเขาทั้งหลายจะคุกเขาลงและ
สำนกึถงึความยตุธิรรมของพระเจาและความรกัของพระองค
(ฟลปิป 2:10, 11)

ไมนาสงสยัทีผ่เูขยีนพระครสิตธรรมคมัภรีเรงเราใหเรา
รบีเลอืกและเรยีกหาองคพระครสิตโดยเรว็

“อยารับพระคุณของพระเจาโดยไมเกิดประโยชน
เพราะวาพระองคตรสัวา ‘ในเวลาโปรดปรานเราไดฟงเจา ใน
วันแหงความรอดเราไดชวยเจา’ นี่แนะ บัดนี้ เปนเวลา
แหงความโปรดปราน นี่แนะ บดันี ้ เปนวันแหงความรอด”
2  โครนิธ 6:1-2

ไมมอีะไรจะนาเศราไปกวานีอ้กีแลว ทีบ่างคนยอมทิง้
พระเยซผูทูรงเสยีสละอยางใหญหลวงและเลอืกหนทางชวีติที่
นำไปสูการหลงหาย ทางเลือกที่อยูตรงหนาเราชัดเจนยิ่ง
ระหวาง ความพนิาศนรินัดร คอื การถกูแยกจาก พระพกัตร
พระเจา และทางเลอืกการไดเปนมติรนรินัดรกบั พระครสิตที่
จะเติมความปรารถนาสวนลึกที่สุดของเราใหเต็ม ทานเลือก
ทางใดเพือ่ตวัเอง? ทำไมไมคนหาปลายทางแหงชวีติของทาน
ในพระครสิตเสยีแตวนันี?้



66 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่23

พบแลว  บทที ่ 23
นรกคอือะไร อยไูหน?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่23 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 23 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ (แตละขอความมคีำตอบผดิหนึง่ขอ)

1. พระเยซทูรงขอรองบรรดาคนบาปทัง้หลายใหรบัเชือ่พระองคและรบัความรอดเปนเวลากวา 6,000  ป
___ โดยเชญิชวนผานผเูผยพระวจนะในพระครสิตธรรมคมัภรี
___ ผานทางนอสตราดามสุ (นกัทำนาย) ___ เสยีงรองดวยหวัใจแตกสลายจากไมกางเขน
การทำลายคนบาปในนรก คอืบรรดาคนทีพ่ระเยซปูรารถนาไถเขาใหรอด
___ จะทำใหเปนทีพ่อพระทยัของพระครสิตและพระบดิา
___ จะเปนเวลาทีพ่ระครสิตทรงเจบ็ปวดพระทยัอยางทีส่ดุ

2. ไฟนรกอยทูีไ่หน?
___ อยบูนโลกนี ้ เมือ่สิน้สดุเวลาทีพ่ระเจาชำระนีแ้ลว
___ อยูในหองทรมานลึกลับของซาตาน
จำนวนประชากรในนรกปจจุบันนี้มีเทาไร
___ ไมมเีลยแมแตคนเดยีว ___ มีจำนวนหลายลานคน
ไฟนรกจะเผาไหมเมือ่ไร?
___ เมือ่ครบ 1,000 ปแลว หลงัจากคนอธรรมถกูพพิากษา
___ ในขณะนีก้ำลงัเผาไหมอยู

3, 4. คนอธรรมจะไดรบัการลงโทษดวยวธิไีหน?
___ การทำลายลางหมดสิน้ตลอดเปนนติย ___ การลงโทษในนรกตลอดไปไมมทีีส่ิน้สดุ
ไฟนรกจะเผาไหมนานเทาไร?
___ ตลอดไปชัว่นติยนรินัดร
___ จนกระทัง่ซาตาน ทตูของมนัและคนอธรรมถกูเผาทำลายเปนจณุ
___ จนกระทัง่โลกนีไ้ดรบัการชำระลางบาป เพือ่จะเปนทีอ่าศยัของบรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดแลว

5. พระเจาประสงคใหมนีรกอยใูนแผนการไถใหรอดของพระองคกเ็พือ่
___ เพือ่ผทูีพ่ระองคชวยใหรอดบาปแลวมทีีอ่าศยัทีส่มบรูณ อยอูาศยัตลอดไป
___ เพือ่ทำใหมนษุยหวาดกลวั ใหหนักลบัมาทำความดี
___ เพือ่ทำลายความบาป เพราะบาปทำลายมนษุย

6. คำถามชวนคดิ ความบาปไดทำลายโลกทีส่มบรูณของพระเจา พระเยซสูิน้พระชนมบนไมกางเขนเพือ่นำโลกกลบัคนืจาก
ซาตาน เพือ่ชำระลางสิง่ชัว่รายและบาป และเพือ่ลบลางบาปและความตายใหหมดไป เรามทีางเลอืกสองทาง คอื การถกูทำลาย
พนิาศไปตลอดนรินัดร หรอืมชีวีตินรินัดรกบัพระครสิต พระครสิตจะทรงเสยีพระทยัอยางทีส่ดุทีเ่หน็บรรดาคนทีพ่ระองคปรารถนา
จะชวยใหรอดตองถกูทำลายตลอดไป ทานปรารถนาจะนำเอาความสขุมาสพูระทยัของพระเยซดูวยการอยใูนกลมุของคนทีร่อดพน
การลงโทษนี้หรือไม?

หากทานมคีำถามเกีย่วกบัเวลา 1,000 ป ทีก่ลาวถงึในบทเรยีนกอนหนานี ้หรอืเกีย่วกบัการลงโทษคนอธรรมทีก่ลาวไวใน
บทนี ้หรอืหลงัจากทีท่านไดศกึษาบทเรยีนบทตอไป เกีย่วกบัสภาพของมนษุยหลงัจากตาย โรงเรยีนฯ ยนิดตีอบคำถามเหลานีด้วย
คำตอบจากพระครสิตธรรมคมัภรี เรายนิดตีอบคำถาม หากทานประสงคจะทราบเรือ่งราวเกีย่วกบัความจรงิในพระครสิตธรรมคมัภรี
โปรดสงจดหมายไปยงัโรงเรยีน เรายนิดรีบัใชทาน


