
ทีใ่จกลางเมืองใหญ ขณะเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยูที่โตะในครัว
ทำการบานอยดูีๆ  ถกูลกูหลงจากแกงอนัธพาลยงิเสยีชวีติ

คณุแมยงัสาว ผอูาศยัอยชูานเมอืงคนหนึง่พบวา ลกูของเธอตดิโรค
เอดสจากการถายเลอืด

บนโลกเรามเีรือ่งเศราเกดิขึน้เรือ่งแลวเรือ่งเลา เปนสิง่ทีอ่ธบิายไมได
พระเจาอยทูีส่วนไหนของโลกทีม่แีตความทกุขทรมานและความตายทีเ่ปน
อนิจจังใบนี้? พระธรรมสดุดีกลาววา “แผนดินโลกเต็มดวยความรักมั่น
คงของพระเจา” (สดดุ ี33:5)

หากเปนความจริง ทำไมพระองคจึงไมยุติความเศราโศกและการ
ทรมานใหหมดไปเสีย?

ในพระธรรมววิรณบทที ่ 20 พระเจาทรงแสดงวธิแีละเวลาทีพ่ระองค
จะยุตความบาปและความทุกขทรมานจนหมดสิ้น

1. เปดเผยเวลาหนึง่พนัป
พระธรรมววิรณบทที ่ 20 พดูถงึจดุเริม่ตนเวลา 1000 ป หลงัจาก

พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ในระหวาง “หนึง่พนัป” จะเปนชวงเวลาที่
พระเจาทรงจดัการปญหาทีเ่กดิจากผลแหงการตอสรูะหวางพระครสิตและ
ซาตาน ซึง่เกดิขึน้ตัง้แตความบาปเขามาในจกัรวาล

ฉากของเหตกุารณนีเ้ริม่ตนทีส่วรรค เมือ่ลซูเีฟอร (ซาตาน) อจิฉา
พระครสิตและเริม่ทำสงครามกบัทตูสวรรคผบูรสิทุธิบ์นสวรรค ถกูขบัไลและ
หนเีขามาในโลก เรือ่งราวดำเนนิตอไปทีส่วนเอเดนในโลก จนเวลาผานไป
อกีหลายศตวรรษจนมาทีจ่ดุสดุยอดครัง้แรก เมือ่ซาตานหลอกลอใหมนษุย
ตรงึพระครสิตทีไ่มกางเขน  (ทานสามารถทบทวนเรือ่งราวอนันาเศรานีอ้กี
ครัง้ในบทที ่3) เรือ่งราวจะดำเนนิถงึฉากสำคญัสดุทายเมือ่สิน้สดุเวลาหนึง่
พันป เมื่อพระคริสตจะทรงชำระลางโลกที่เต็มไปดวยบาปและทรงเปนผู
ครองแทน พระธรรมววิรณบทที ่ 20 แสดงใหเหน็วา ระยะเวลาหนึง่พนัป
นัน้ถกูคัน่ดวยการฟนจากความตายสองครัง้

พระเจาจะทำใหใครฟนจากความตายครัง้แรก เมือ่เริม่ตนหนึง่พนัป?
“ใครที่มีสวนในการเปนขึ้นจากตายครั้งแรกก็เปนสุขและบริสุทธิ์

ความตายครัง้ทีส่องจะไมมอีำนาจเหนอืเขาทัง้หลาย แตเขาจะเปนปโุรหติ
ของพระเจาและของพระคริสต และจะครอบครองรวมกับพระองคหนึ่ง
พนัป”  ววิรณ 20:6

คนทีย่อมรบัพระเยซเูปนพระผชูวยใหรอดจะ “เปนสขุและบรสิทุธิ์”
และเขาจะฟนขึน้ใน “เปนขึน้จากตายครัง้แรก” หากผชูอบธรรม  “จะครอบ
ครองรวมกบั” พระครสิตเปนเวลาหนึง่พนัป คนเหลานีจ้ะตองฟนขึน้ในเมือ่
เริม่ตนหนึง่พนัป

ใครจะเปนขึน้จากความตายครัง้ทีส่อง เมือ่ส้ินสดุหนึง่พนัป?
“สวนคนอื่นๆ ที่ตายไปแลวไมไดกลับมีชีวิตขึ้นอีกจนกวาจะครบ

หนึง่พนัป”  ววิรณ 20:5
“คนอืน่ๆ ทีต่ายไปแลว” หมายถงึคนอธรรมทีต่ายแลวเทานัน้ เพราะ

คนชอบธรรมที ่ “เปนสขุและบรสิทุธิ์” ฟนขึน้เมือ่เริม่ตนเวลาหนึง่พนัปแลว

พระเจา
ทรง

ยตุธิรรม
จรงิหรอื?

พบแลว  บทที ่ 22
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38 - พบแลว

ดงันัน้ชวงหนึง่พนัปจงึจดุเริม่ตนและจบลง
ดวยการฟนจากความตายถงึสองครัง้คอื   การฟน
จากความตายของคนชอบธรรมทีเ่มือ่เริม่ตนหนึง่
พันป และการฟนจากความตายของคนอธรรม
หลงัจากครบหนึง่พนัปแลว

2. ฟนขึน้เมือ่พระครสิตเสดจ็กลบัมา
คนชอบธรรมฟนคนืจากความตายครัง้แรก

เมือ่พระครสิตเสดจ็มาครัง้ทีส่อง
“คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจาก

สวรรคดวย...เสยีงแตรของพระเจา และทกุคนที่
ตายแลวในพระครสิตจะเปนขึน้มากอน  หลงั
จากนัน้พระเจาจะทรงรบัพวกเราซึง่ยงัมชีวีติอยขูึน้
ไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะได
พบองคพระผเูปนเจาในฟาอากาศ  อยางนัน้
แหละ เรากจ็ะอยกูบัองคพระผเูปนเจาเปนนติย”
1 เธสะโลนกิา 4:16, 17

เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกของนี้อีกครั้ง
พระองคจะทรงรบัเอา  “ผตูายแลวในพระครสิต”  ขึน้
ไปบนสวรรคพรอมกบัคนชอบธรรมทีย่งัมชีวีติอยู
เพราะวาคนบาปยงัคงตดิอยกูบัความบาป เขาเหลา
นัน้ไมสามารถจะอยตูอพระพกัตรพระเจาได และ
เมื่อพระคริสตเสด็จกลับมา เขาจะถูกเผาผลาญ
“ดวยไฟ” (ลกูา 17:26-30) (ทานสามารถทบทวน
เหตกุารณการเสดจ็กลบัมาของพระเยซใูนบทที ่ 8)

3. ซาตานถกูจองจำอยใูนโลกหนึง่พนัป
เมือ่หนึง่พนัปเริม่ขึน้ คนชอบธรรมทัง้หมด

ไปสวรรคและคนอธรรมทัง้หมดตายอยใูนโลก ใน
ชวงหนึง่พนัปนีเ้กดิอะไรขึน้บนโลกของเรา?

“ขาพเจาเหน็ทตูสวรรคองคหนึง่ลงมาจาก
สวรรค ทานถอืลกูกญุแจของบาดาลลกึ และถอืโซ
เสนใหญในมอืของทาน และทานจบัพญานาคที่
เปนงดูกึดำบรรพ ผซูึง่เปนมารและซาตาน แลวมดั
มนัไวหนึง่พนัป แลวโยนมนัลงไปในบาดาลลกึนัน้
ใสกญุแจและประทบัตราไว เพือ่ไมใหมนัลอลวง
ประชาชาติตางๆไดอีกตอไป จนครบหนี่งพันป
หลงัจากนัน้จะตองปลอยมนัออกมาชัว่ระยะเวลา
หนึง่”  ววิรณ 20:1-3

เมือ่พระเยซเูสดจ็มา ซาตานจะถกูจองจำ
ในระหวางหนึ่งพันปนั้นมันจะถูกขังไวที่ใด?
คำวา “บาดาล” หรอื “Abyss” ในภาษากรกีแปล
วา “ลึกมาก” หรือ “อเวจี” ในปฐมกาล 1:2
พระคัมภีรพันธสัญญาเดิมของกรีกใชคำวา
“Abyss” อธบิายถงึโลกทีย่งัไมพฒันาซึง่อยใูนชวง
กอนการสรางโลก ดงันัน้โลกของเรากค็อื บาดาล
ทีพ่ระเจาทรงขงัซาตาน

พระครสิตธรรมคมัภรีบรรยายถงึซาตาน
ทีถ่กูลามดวย “โซตรวนใหญ” เปนโซจรงิใชหรอื
ไม? ในทีน่ีไ้มใชจรงิ เปนเพยีงสญัลกัษณหมาย
ถงึสถานการณ ตลอดหนึง่พนัป ซาตานตองการ
หลอกลวงคนเปนอยางมาก แตจะไมมใีครให
มนัหลอกลวง เพราะคนชอบธรรมทัง้หมดขึน้ไป
สวรรคแลว และคนอธรรมทัง้หมดตาย กลายเปน
ดนิไปหมดแลว ซาตานไมสามารถหลอกหรอื
ลอลวงใครไดอกีตอไป มนัจะทองไปในโลกทีว่าง
เปลานี ้ใหหวนคดิถงึเรือ่งราวทีป่วดราวใจและ
ความทกุขโศกทีม่นัไดกอขึน้

4. คนชอบธรรมพพิากษาคนอธรรม
ระหวางหนึ่งพันปเปนเวลาแหงการ

พจิารณาพพิากษาดวย   เราตองระลกึไวเสมอ
วาหลกัของการพพิากษาประกอบดวยขัน้ตอน
หลกัสีป่ระการคอื

(1) การพิจารณาพิพากษาคนชอบ
ธรรมลวงหนา กอนการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของ
พระครสิต

(2) การมอบบำเหน็จแกคนชอบธรรม
เมือ่พระครสิตเสดจ็มาครัง้ทีส่อง

(3) การพพิากษาคนอธรรมในระหวาง
หนึง่พนัป

(4) บำเหนจ็ทีจ่ะมอบใหแกซาตานและ
คนอธรรมเมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันป (ทานสามารถ
ทบทวนขัน้ตอนที ่ 1 และ 2  ของการพพิากษา
พิจารณากอนการพิพากษา และบำเหน็จที่
มอบใหแกคนชอบธรรม ในบทเรยีนบทที ่ 13)
ในบทนี้เราจะศึกษาขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อ
ใหทราบถึงบำเหน็จของคนอธรรม

เราไดเห็นภาพเมื่อพระคริสตเสด็จมา
เปนครัง้ทีส่อง คนชอบธรรมทีต่ายจะฟนคนืชพี
จะถกูรบัไปสวรรคพรอมกบัคนชอบธรรมซึง่ยงั
มีชีวิตอยู คนเหลานี้จะเขาไปอยูในบานบน
สวรรคเปนเวลาหนึ่งพันป ในชวงหนึ่งพันป
คนชอบธรรมเหลานีจ้ะทำอะไรบนสวรรค?

“ทานไมรหูรอืวา ธรรมกิชน (ผไูดรบั
การชวยใหรอด) จะพพิากษาโลก... ทานไม
รหูรอืวาเราจะพพิากษาพวกทตูสวรรค”  1
โครนิธ  6:2-3

“ขาพเจาเหน็บลัลงักหลายบลัลงัก
และผทูีน่ัง่อยบูนนัน้ไดรบัมอบอำนาจใน
การพพิากษา  ขาพเจาเหน็ดวงวญิญาณของ
คนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะ เพราะการเปน
พยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของ
พระเจา... เขาทัง้หลายกลบัมชีวีติขึน้อกี



และครอบครองรวมกบัพระครสิตเปนเวลาหนึง่พนัป”
ววิรณ 20:4

ในชวงเวลาหนึง่พนัป คนชอบธรรมจะไดทบทวนดคูน
อธรรมและทตูสวรรคทีห่ลงทำบาปรวมกบัซาตานหวัหนาของ
พวกเขา นีค่อืสิง่ทีเ่หมาะสมและยตุธิรรมทีส่ดุ สำหรบับรรดา
ผทูีไ่ดพลชีพีเพือ่พระครสิต ผไูดรบัชยัชนะการตอสกูบัซาตาน
และบรรดาผทูีไ่ดตอสเูพือ่ขาวประเสรฐิ ผมูรีอยแผลจากการตอสู
ไดมโีอกาสตรวจสอบและเขาใจการพพิากษาคนชัว่ของพระเจา

พระเจาทรงเมตตาใหโอกาสแกมนษุยผไูดรบัการไถได
ตรวจสอบวิธีการพิพากษาคนอธรรมของพระองค เราอาจมี
คำถามมากมาย เชน “ทำไมลงุ ปา นา อา ของเราจงึไมไดอยู
ทีน่ี?่ ดเูหมอืนเขาเปนคนดนีะ” เมือ่ไดอานจากบนัทกึและการ
พพิากษาคนตาย พวกเขา  “กถ็กูพพิากษาตามการกระทำของ
เขาทั้งหลายที่เขียนไวในหนังสือเหลานั้น” (วิวรณ 20:12)
เราจะเห็นการพิพากษามนุษยของพระเจาดวยตนเองวา
พระองคทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรมกับทุกคน เราจะเห็น
พระวญิญาณบรสิทุธิท์ีท่รงใหโอกาสแกมนษุยครัง้แลวครัง้เลา
เพือ่ใหยอมมอบใจแกพระเจา เมือ่นัน้เราจะไดเหน็ถอยคำแหง
การตดัสนิอนัยตุธิรรมอยางชดัเจนแจมแจง

5. เมือ่ครบหนึง่พนัปซาตานไดรบัการปลดปลอย
เมือ่ครบหนึง่พนัป พระครสิตธรรมคมัภรีกลาวไววา
“ขาพเจาไดเห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม

เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค และจากพระเจา นครนี้เตรียม
พรอม เหมอืนอยางเจาสาวทีแ่ตงตวัไวสำหรบัสาม”ี ววิรณ 21:2

นครที่งดงามมหัศจรรยที่เราไดอาศัยตลอดหนึ่งพันป
บดันีเ้ปนนครบรสิทุธิ ์ มพีระครสิตและบรรดาคนทีไ่ดรบัการไถบาป
จากพระองคทัง้หมด จะเลือ่นลอยลงมาจากสวรรคสโูลกของเรา

เมือ่สิน้สดุหนึง่พนัปซาตานจะทำอะไร?
“เมือ่ครบหนึง่พนัปแลว ซาตานจะถกูปลอยออกจากคกุ

ทีข่งัมนั และมนัจะออกไปลอลวงประชาชาตติางๆทัง้สีท่ศิของ
แผนดนิโลก... ใหมาชมุนมุกนัเพือ่เขาสสูงคราม จำนวนของ
เขาทั้งหลายเหมือนอยางเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายก
ขบวนออกไปทัว่แผนดนิโลก และลอมกองทพัของพวกธรรมกิชน
และนครอนัเปนทีร่กันัน้ไว”  ววิรณ 20:7-9

เมือ่เวลาหนึง่พนัปสิน้สดุลง (ขอ 5) คนชัว่จะฟนขึน้มา
จากความตายครั้งที่สอง เมื่อคนชอบธรรมจะลงมาในโลกนี้
พรอมกบันครบรสิทุธิ ์คนอธรรมฟนคนืชพีขึน้มา “ซาตานจะถกู
ปลอยออกไป” (ขอ 3) ซาตานจะนำเอาบรรดาคนชัว่ คนอธรรม
มเีปาหมายเพือ่มงุทำลายคนชอบธรรม มนัจะไมยอมเสยีเวลา
แมแตนอย พวกเขาจดัเตรยีมกองทพัใหญโตทนัท ีเพือ่เขาโจม
ตนีครบรสิทุธิ ์คนอธรรมจะเขาลอมนครเยรซูาเลม็ใหม (ขอ 9)
พวกเขาไดสมัผสัความนากลวัของการถกูตดัขาดจากจากพระเจา
และจะหลงหายตลอดไปเปนนติย

6. ฉากการพพิากษาครัง้สดุทาย
นีค่อืโอกาสครัง้แรกทีม่นษุยทัง้หมดตัง้แตโลกถกูสราง

ขึน้มา ไดมาพบหนากนั พระเยซทูรงนำฝายบตุรทัง้หลายของ
พระผูเจาที่ไดรับการไถบาปเรียบรอยแลว ผูอาศัยอยูในนคร
สวนซาตานเปนผูนำกลุมคนอธรรมซึ่งอยูนอกกำแพงนคร
วกิฤตการณเริม่ขึน้ ขณะนัน้ พระผจูะเปนเจาทรงพพิากษาโดยใช
มาตรการขัน้สดุทายและคนอธรรมจะไดรบัการพพิากษาลงโทษ

“แลวขาพเจาเหน็พระทีน่ัง่ใหญสขีาว และเหน็พระองค
ผปูระทบับนพระทีน่ัง่นัน้... ขาพเจายงัเหน็บรรดาคนตาย ทัง้
คนใหญโตและคนเล็กนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น แลว….
คนตายกถ็กูพพิากษาตามการกระทำของเขาทัง้หลายทีเ่ขยีน
ไวในหนงัสอืเหลานัน้”  ววิรณ 20:11, 12

ขณะที่คนอธรรมยืนตอหนาบัลลังกพิพากษา การ
กระทำของเขาทั้งหมดที่บันทึกในหนังสือแหงชีวิตไดถูกเปด
ออกตอหนา จากบันทึกนี้จะมีเรื่องราวในสวรรค เรื่องของ
พระเยซ ูผพูพิากษาผชูอบธรรม และเรือ่งราวทัง้หมดทีเ่กีย่วกบั
การทีพ่ระองคไดทรงกระทำตอคนมนษุยผถูลำไปในความบาป
ทัง้ชายหญงิและบรรดาทตูสวรรค

จักรวาลทั้งหมดเริ่มเฝาดูดวยความสนใจอยางยิ่ง
พระเยซทูรงยนืตอหนาพระบลัลงักของพระเจา ทรงใหทกุคนได
เขาใจภารกจิการไถบาปของพระองค พระองคทรงเปดเผยให
เห็นถึงการเสด็จมาเพื่อหาและชวยมนุษยที่หลงหายใหรอด
พระองคเสดจ็มาในโลกเกดิเปนมนษุย มชีวีติทีป่ราศจากบาป
ตองตอสกูบัการทดลองตาง ๆ   ในทีส่ดุทรงสละพระชนมบนไม
กางเขน และเปนมหาปุโรหิตของเราในสวรรค ในที่สุด เมื่อ
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การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระครสิตคนชอบธรรมถกูรบั
ขึน้ไปสวรรคคนอธรรมถกูทำลาย

คนชอบธรรมอยูบนสวรรคพิพากษาคนอธรรม คนอธรรม
ตายอยบูนโลกทีถ่กูทิง้ราง

กรงุเยรซูาเลม็ใหมลอยลงมาบนโลกพรอมกบัพระครสิตและ
คนชอบธรรม คนอธรรมยกกองทพัลอมกรงุเยรซูาเลม็ใหม
คนอธรรมถูกพิพากษาและถูกทำลายดวยไฟ โลกใหมถูก
สรางขึน้

คนชอบธรรมทีต่ายฟนขึน้การฟนคนืชพีครัง้ทีห่นึง่

ซาตานถกูจองจำในโลกอยางโดดเดีย่วไมมใีครใหหลอกลวง

1000 ป คนอธรรมทีต่ายฟนขึน้การฟนคนืชพีครัง้ทีส่อง



พระครสิตทรงกาวออกมาขางหนาดวยความรนัทดในพระทยั
แกบรรดาผทูีป่ฏเิสธไมยอมรบัเอาพระคณุของพระองค ทกุชวีติ
ในจักรวาลจะยอมรับรูการตัดสินและความจำเปนในการ
พพิากษาครัง้สดุทายของพระเจา

“เพราะวาเราทุกคนตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษา
ของพระเจา  เพราะมคีำเขยีนไวในพระคมัภรีวา องคพระผเูปน
เจาตรสัวา “เรามชีวีติอยตูราบใด ทกุคนจะคกุเขากราบเราและ
ทกุลิน้จะสรรเสรญิ”  โรม 14:10-11

“พระเยซูคริสต....ทรงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา
กระทั่งมรณาบนกางเขน!.... เพื่อที่วาเพราะพระนามของ
พระเยซนูัน้ ทกุชวีติในสวรรค บนแผนดนิโลก...จะคกุเขาลง
กราบพระองค.... และเพือ่ทีว่าทกุลิน้จะยอมรบัวาพระเยซู
ครสิตทรงเปนองคพระผเูปนเจา  เปนการถวายพระเกยีรตแิด
พระเจาพระบดิา”  ฟลปิป 2:5-11

 ตั้งแตความบาปเกิดขึ้นมา ซาตานไดใสรายปายสี
พระอปุนสิยัของพระเจา กลาวหาพระองควาไมยตุธิรรม แต
บดันีท้กุคำถามไดรบัคำตอบหมดสิน้อยางไมมขีอสงสยั บดันี้
ทุกชีวิตในจักรวาลตางไดรับรูวา พระเยซูหรือพระเมษโปดก
ของพระผูเปนเจาทรงเปนผูสมควรไดรับความรักและการ
นมสัการจากเรา บดันีแ้ผนการและพระประสงคทัง้หมดของ
พระเจาไดรบัการเปดเผยอยางครบถวน  รวมทัง้พระอปุนสิยั
ของพระเจากไ็ดรบัการพสิจูนดวย

ไมเพยีงผทูีร่อดเทานัน้ แมแตซาตานและบรวิารทัง้หมด
ของมนัยอมสารภาพวา ทางของมนัเปนทางผดิ และทางของ
พระเจายตุธิรรมและเปนความจรงิ ทกุชวีติเหน็วาความชัว่ราย
และการเหน็แกตวันำไปสคูวามทกุขยาก ความไมรจูกัพอและ
ไมควรคาทีจ่ะคงอยตูอไป

7. อวสานของความบาป
แมวาซาตานและคนอธรรมทั้งหลายจะยอมรับวาวิถี

ทางของพระเจาถกูตอง   แตจติใจของพวกเขาไมเปลีย่นแปลง
ลักษณะนิสัยของความชั่วรายของพวกเขายังคงอยูตอไป
หลังจากการประกาศคำพิพากษา คนอธรรมเหลานั้นตอง
พบกบัโชคชะตาทีน่าสลดใจ

“พวกเขายกขบวนออกไปทัว่แผนดนิโลก  และลอมกอง
ทพัของพวกธรรมกิชนและนครอนัเปนทีร่กันัน้ไว  แตไฟลงมา
จากสวรรคเผาผลาญคนเหลานั้น สวนมารที่ลอลวงเขาทั้ง
หลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน... แลวความตาย
และแดนคนตายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ บงึไฟนีแ่หละคอืความ
ตายครั้งที่สอง และถาพบวาใครไมมีชื่อจดไวในหนังสือแหง
ชวีติ เขากจ็ะถกูโยนลงไปในบงึไฟ”   ววิรณ 20:9-15

ในการพิพากษาครั้งสุดทาย ไฟนิรันดรของพระเจา
จะทำลายลางความบาปและคนอธรรมทีย่งัคงดือ้รัน้ยดึตดิอยู
ในบาป ซาตานและคนทีห่ลงผดิทัง้หมดจะพนิาศไปใน “การ
ตายครัง้ทีส่อง” ซึง่เปนความตายนรินัดรทีไ่มฟนขึน้มาอกี การ
กบฏของพวกเขาจะทำใหไมเหมาะกับความสุขแท คนเหลา
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นั้นจะถูกทำลายพรอมกับซาตานและ
บริวารของมัน ไฟจากสวรรคจะชำระลาง
โลกทีถ่กูความบาปปกคลมุไปทัว่อยางสิน้
เชงิ ในทีส่ดุพระเจาทรงชำระลางจกัรวาล
ไมใหเหลือรองรอยความบาปอีกตอไป ไมตองหวาดกลัวสิ่ง
ชั่วรายของมารอีกตอไป ในที่สุดมหากาพยการตอสูระหวาง
ความดแีละความชัว่ ระหวางพระครสิตและซาตานกถ็งึกาล
อวสาน พระครสิตทรงมชียัชนะ มานแหงเวทลีะครเรือ่งราวของ
ความบาปอนัแสนยาวนานไดปดฉากลงแลว และโลกใหมแหง
สงาราศปีรากฏขึน้ ความรงุเรอืงกาวหนาดำรงอยอูยางไรขดี
จำกดัตลอดไปชัว่กาลนาน

8. การชำระลางและสรางโลกใหม
จากเถาถานเปนจลุ จากการชำระลางโลกครัง้สดุทาย

พระเจาจะสรางโลกใหม
“และขาพเจาเห็นฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม

เพราะวาฟาสวรรคเดิมและแผนดินโลกเดิมนั้นหายไปแลว...
และขาพเจาไดเหน็นครบรสิทุธิ ์คอืนครเยรซูาเลม็ใหมลอยลง
มาจากสวรรคและจากพระเจา.....” นีแ่นะ ทีป่ระทบัของพระเจา
อยูกับมนุษยแลว และพระองคจะประทับกับเขาทั้งหลาย
พวกเขาจะเปนชนชาตขิองพระองค   พระเจาเองจะสถติกบัเขา
และจะทรงเปนพระเจาของเขา พระเจาจะทรงเชด็น้ำตาทกุๆ
หยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไมมีอีกตอไป
ความโศกเศรา การรองไห และการเจบ็ปวดจะไมมอีกีตอไป
เพราะยุคเดิมนั้นผานไปแลว.... เราสรางทุกสิ่งขึ้นใหม!”
ววิรณ 21:1-5

โลกไดรับการฟนฟูใหสวยงามดังเดิม ใหเปนบาน
สำหรบัผไูดรบัการไถบาปแลวชัว่กาลนาน เปนโลกทีไ่มมคีวาม
เหน็แกตวั ไมมคีวามเจบ็ปวยและไมมคีวามทกุขโศก เราจะมี
โอกาสออกไปสำรวจจกัรวาลทัง้หมด   ไดพฒันาความสมัพนัธ
ที่แสนมหัศจรรยตลอดไปและจะไดนั่งแทบพระบาทพระเยซู
เพือ่ฟง เรยีนรแูละรกั (สำหรบัคำอธบิายทัง้หมดของโลกใหม
นี ้ทานสามารถหาอานไดในบทเรยีนบทที ่ 9)

ในวันนั้นทานวางแผนหรือยังวาจะอยูที่ไหน? ทาน
ตัดสินใจหรือยังวาจะอยูกับพระคริสตในเพื่อจะรอดพนจาก
สิ่งชั่วรายตลอดไป? หรือทานจะอยูภายนอกนครโดยไมมี
พระครสิตและจะตองพนิาศตลอดกาล?

หากทานฝากชีวิตของทานในพระหัตถของพระเยซู
ทานจะไมตองพบความนาสะพรึงกลัวของผูที่อยูนอกนครที่
ตองพนิาศไปตลอดกาล ไมวาชวีตินีท้านจะตองพบกบัสิง่ตางๆ
มากมายสักเพียงใดก็ตาม หากทานฝากชีวิตไวในพระหัตถ
ของพระองคในขณะนี้ ทานสามารถเขาไปอยูในนครกับ
พระครสิตและไดรบัความรอด   หากทานยงัไมตดัสนิใจจงมอบ
จติใจแกพระเยซเูสยีแตวนันี ้และพระองคจะทรงใหความรกั
และการอภยับาปลอมรอบชวีติของทานไว นีเ่ปนโอกาสของ
ทานแลว คอืวนัแหงความความรอดของทาน
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พบแลว  บทที ่ 22
พระเจาทรงยตุธิรรมจรงิหรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่22 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่22 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ แตละขอความมคีำตอบผดิเพยีงขอเดยีว
1. คนชอบธรรม ที ่ “เปนสขุและบรสิทุธิ”์ เปนขึน้มาจากความตายเมือ่

___ เริม่ตนเวลา 1,000 ป ___ หลงัครบกำหนด 1,000 ป
คนอธรรมจะเปนขึน้มาจากความตายเมือ่
___ เริม่ตนเวลา 1,000 ป ___ หลงัครบกำหนด 1,000 ป

2. เวลา 1,000 ป เริม่ตนเมือ่
___ พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องแลว ___ ในป ค.ศ. 2010
เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง คนชอบธรรมทีย่งัมชีวีติอยจูะ
___ ถกูรบัขึน้ไปในทองฟาเพือ่พบกบัพระเยซู
___ ถกูประหารดวยพระรศัมแีหงการเสดจ็มาของพระเยซู
เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง “คนทีต่ายแลวในพระครสิต” จะ
___ เปนขึน้มา จากนัน้ถกูรบัขึน้ไปสวรรคพรอมกบัคนชอบธรรมทีย่งัมชีวีติอยู
___ นอนอยใูนหลมุฝงศพตอไป ___ ไดรบัการเปลีย่นแปลงใหม ไมมบีาปและไมตาย (เปนอมตะ)
เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง คนอธรรมทีม่ชีวีติอยู
___ ถกูทำลายดวยแสงสวางจาของพระรศัมี
___ ยอมรบัเชือ่พระครสิตและถกูรบัไปสวรรค

3. ทำไมระหวาง 1,000 ป ซาตานจงึไมมใีครใหมนัทดลองได?
___ มนัจะถกูจองจำอยใูนโลก ___ คนชอบธรรมไปอยสูวรรคแลว
___ คนอธรรมตายหมด ___ คนอธรรมอยใูนบงึไฟนรก

4. ในระหวาง 1,000 ปในสวรรค คนชอบธรรมจะทำอะไร?
___ พพิากษาคนอธรรม ___ สรางพระวหิาร

5. หลงัจากครบ 1,000 ป คนกลมุไหนจะไดเปนขึน้มาจากความตาย?
___ คนอธรรมทีต่ายแลว ___ คนชอบธรรมทีต่ายแลว
หลงัจากสิน้สดุเวลา 1,000 ป สิง่ใดหรอืใครจะเขามาในโลกคอื
___ กรงุเยรซูาเลม็ใหม ___ ซาตาน ___ คนทีร่อดแลว ___ พระครสิต

6. เมือ่กรงุเยรซูาเลม็ใหมลงมาในโลกและบรรดาผอูาศยัอยใูนนัน้อยพูรอมหนา ใครจะเปนผบูอกวาซาตานไดกระทำผดิและ
พระเจาทรงยตุธิรรม?
___ คนทีร่อดพนบาปแลว ___ คนทีห่ลงหายไปจากพระเจา
___ ทตูสวรรค ___ ซาตาน ___ ไมถกูทัง้สีข่อ

7, 8. หลงัจากครบกำหนด 1,000 ป พระครสิตจะเสดจ็มาชำระโลกนีด้วยไฟ เพือ่สรางโลกนีใ้หมเพือ่คนชอบธรรมทีไ่ดรบัการไถให
รอดแลวอาศยัถาวรตลอดไป ทานอยากจะอยทูีไ่หน?

___ อยใูนนครรวมกบัพระครสิตและบรรดาคนชอบธรรมทีไ่ดรบัความรอดแลวตลอดไปเปนนติย
___ อยนูอกนคร ไมมพีระครสิตและหลงหายตลอดไปเปนนติย


