
เรมอน อมูาชานการ เกดิในวรรณะพราหมณ ผเูฒาผแูกสอนเขาตัง้แต
เดก็วา เขาเปนเทพเจา เพือ่ใหความเปนเทพของเขาเปนจรงิ เขาตองฝกโยคะ
และนั่งสมาธิ ชวงวัยรุนเรมอนเริ่มแปลกใจวา เขาจะสามารถพบพระเจาจาก
เทวรปูเทพเจาตางๆ ในวดัฮนิดทูีเ่ขาเคารพบชูาอยจูรงิหรอื

เรมอนเริม่ตรวจสอบจากพระครสิตธรรมคมัภรีและการทีพ่ระครสิตทรง
อางวาพระองคเปนพระเจา เขาเลือ่มใสในความถอมตนของพระเยซ ูและคราว
นีเ้รมอนไดยนิวาพระเยซอูางตวัวาเปนพระบตุรของพระเจา และเขาสงัเกตวา
ครสิตชนทัง้หลายดมูสีนัตสิขุ ซึง่ผดิกบัการนัง่สมาธทิีเ่ขาฝกมาหลายปแตกย็งัไม
พบสนัตสิขุ อยางไรกต็าม เรมอนยงัคงตดัสนิใจทีจ่ะแสวงหาความจรงิในศาสนา
ฮนิดตูอไปดวยตนเอง

แตแลวเมือ่เขาไดชมภาพยนตรเกีย่วกบัชวีติของพระครสิต เปนครัง้แรก
ทีเ่ขาตระหนกัวาพระเยซทูรงรบัความทกุขทรมานและความกลวัเฉกเชนมนษุย
คนหนึง่ กอนหนานีเ้ขาเขาใจวาพระเยซมูฤีทธิเ์ดชเหนอืธรรมชาต ิจงึหนไีปจาก
ความเจบ็ปวดทีไ่มกางเขน แตขณะนีเ้ขายงัไมเขาใจเรือ่งไมกางเขน เขาแปลกใจวา
พระองคทรงผานการทดลองใจทีแ่สนทารณุขนาดนีเ้พือ่มนษุยคนบาปไดอยางไร

ขณะทีเ่รมอนใครครวญถงึการสิน้พระชนมของพระครสิต เขารสูกึประทบั
ใจในความรักของพระองคที่มีอยางเหลือลน จึงตัดสินใจเลิกชีวิตการอยูใน
วรรณะพราหมณและรบัเชือ่พระเยซพูระผชูวยใหรอดจากบาป เรมอนบอกวา
เมือ่เปรยีบเทยีบความรกัทีเ่สยีสละของพระเยซทูำให “ทกุเรือ่งกลายเปนสิง่เลก็นอย
ไปหมด”

พราหมณหนุมผูนี้คนพบความจริงที่เปนแกนแทของคริสตศาสนา คือ
พระเยซพูระผชูวยใหรอดของโลก

1. ศาสนาใดทีช่วยใหเรารอดจากบาป?
พระเยซทูรงเปนทางนัน้ เปนหนทางเดยีวแหงการชวยใหรอดจากบาป
“ในผอูืน่ความรอดไมมเีลย เพราะวานามอืน่ซึง่ทำใหเราทัง้หลายรอดได

นัน้ ไมโปรดใหมทีามกลางมนษุยทัว่ใตฟา” กจิการของอคัรทตู 4:12
พระครสิตธรรมคมัภรีกลาวไวอยางชดัเจนวาเราหลงอยใูนบาป   ตองได

รับบทลงโทษของบาปคือความตาย (โรม 6:23) ทุกคนทำบาป (โรม 3:23)
ดงันัน้ทกุคนจงึพบกบัความตาย พระเยซคูอืผเูดยีว พระองคเดยีวผสูามารถชวย
ใหเรารอดพนจากคำแชงสาปของบาปได

“ทีจ่ะใหทกุคนทีเ่หน็พระบตุรและวางใจพระองคมชีวีตินรินัดร และเราเอง
จะใหคนนัน้เปนขึน้มาในวนัสดุทาย” ยอหน 6:40

ศาสนาแทมเีพยีงศาสนาเดยีวเทานัน้
“มอีงคพระผเูปนเจาองคเดยีว ความเชือ่เดยีว บพัตศิมาเดยีว”  เอเฟซสั 4:5

2.  พระเจาทรงมขีาวพเิศษในยคุเราหรอืไม?
ถกูตองแลว ขาวทตูสวรรคสามองคในพระธรรมววิรณ 14:6-16 ทตูสวรรค

ทัง้สามไดรบัมอบหมายใหประกาศขาวทีส่ำคญัทีส่ดุอยทูีก่ารเสดจ็กลบัมาครัง้ที่
สองของพระเยซ ู (ขอ 14-16)

(1) ขาวทตูสวรรคองคทีห่นึง่
“แลวขาพเจาเหน็ทตูสวรรคอกีองคหนึง่เหาะไปในทองฟา เพือ่ประกาศ

ขาวประเสริฐนิรันดรแกคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลก แกทุกประชาชาติ

พระเจา
มขีาว
พเิศษ

ในยคุเรา
หรอืไม?

พบแลว  บทที ่ 26

บทที ่26 พระเจามขีาวพเิศษในยคุเราหรอืไม? - 53



54 - พบแลว

ทกุเผา ทกุภาษา และทกุชนชาต ิทานประกาศเสยีงดงัวา ‘จงเกรงกลวัพระเจา และ
ถวายพระเกียรติแดพระองค เพราะถึงเวลาที่พระองคจะทรงพิพากษาแลว
จงนมสัการพระองคผทูรงสรางฟาสวรรค แผนดนิโลก ทะเล และบอน้ำพทุัง้หลาย’”
ววิรณ 14:6, 7

ถงึแมพระครสิตธรรมคมัภรีจะพรรณนาขาวสารสามเรือ่งมสีญัลกัษณเปน
ทตูสวรรคสามองค   ความจรงิแลวประชากรของพระเจาคอืผปูระกาศขาวประเสรฐิ
ไปทั่วโลก เขาไมไดประกาศขาวประเสริฐใหมแตเปน “ขาวประเสริฐนิรันดร” แก
ชาวโลก “ทกุประชาชาต ิทกุเผา ทกุภาษาและทกุชนชาต”ิ “ขาวประเสรฐินรินัดร”
ของพระครสิตเปนขาวเพือ่ชวยใหรอดบาปเหมอืนในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิที่
ประชาชนยอมรบั “ดวยความเชือ่” (ฮบีร ู3:16-19; 4:2; 11:1-40) เปนคำสอนเดยีว
กบัทีพ่ระเยซทูรงประกาศดวยพระองคเอง เปนขาวประเสรฐิเชนเดยีวกบัทีอ่คัรสาวก
ประกาศ เพือ่เอาชยัชนะของโลกเพือ่พระครสิต เปนขาวประเสรฐิเดยีวทีป่ระกาศกอง
ตลอดหลายครสิตศตวรรษทีผ่านมา

ในยคุมดื ขาวประเสรฐิจากพระครสิตทีเ่รยีบงายและสามารถชวยใหรอดพน
บาปได เกือบหายไปจากคริสตจักรนานกวาหนึ่งพันป แตการปฏิรูปศาสนา
ครสิเตยีนทำใหขาวประเสรฐิกลบัมาอกีครัง้ ปจจบุนัประชากรของพระองคประกาศ
ขาวประเสรฐิไปทัว่โลก ทตูสวรรคองคแรกประกาศขาวประเสรฐิเดยีวกนั แตปรบั
ใหมใหเปนสากลเพือ่ชนทกุชาตใินยคุสดุทายกอนพระเยซจูะเสดจ็มาครัง้ทีส่อง

ผใูดทีย่อมรบัขาวประเสรฐิ “เกรงกลวัพระเจาและถวายพระเกยีรตแิดพระองค
(สะทอนใหเหน็พระลกัษณะของพระองค)” เขาแสดงใหโลกเหน็ถงึความรกัของ พระเจา
ไมใชเพยีงคำพดูเทานัน้ แตรวมถงึการดำเนนิชวีติทีไ่มหยดุนิง่ของพวกเขา เขาจะเปด
เผยถงึสิง่ทีพ่ระเจาทรงกระทำโดยมนษุยผเูตม็ลนดวยพระวญิญาณของพระครสิต

การประกาศขาวทตูสวรรคสามองคทัว่โลกจะทำเมือ่ไร? เมือ่ ชัว่โมง “การ
พพิากษา” ของพระผเูปนเจา “ไดมาถงึ” ในบทเรยีนบทที ่ 13 อธบิายวาพระเยซทูรง
เริม่การพจิารณาพพิากษาลวงหนาและหนนุใจชนชาตทิัว่โลกเริม่ในป ค.ศ. 1844
พระเยซทูรงดลใจใหประชาชนทัว่โลกเพือ่ประกาศขาวสารในพระธรรมววิรณบทที ่14

ขาวนีเ้รยีกใหเรา “จงนมสัการพระองคผทูรงสรางฟาสวรรค  (และ)  แผนดนิ
โลก” (วิวรณ 14:7) พระเจาทรงใหเรา “ระลึกถึงวันสะบาโต ถือเปนวันบริสุทธิ์”
เพราะ “ในหกวนัพระเจาทรงสรางฟาและแผนดนิ” (อพยพ 20:8-11) ในป ค.ศ. 1844
เมือ่นกัววิฒันาการนยิมชือ่ ชาลส ดารวนิ เสนอทฤษฎวีวิฒันาการ (สอนวามนษุย
เกดิมาจากสตัว) ในขณะเดยีวกนั พระเจาทรงเรยีกชนทกุชาตใิหกลบัมานมสัการ
พระผูสราง เปนเวลาเดียวกับที่ บรรดาผูประกาศขาวทูตสวรรคสามองค คนพบ
วนัทีเ่จด็วาเปนวนัสะบาโตตามพระวจนะของพระเจา และเริม่รกัษาวนันีเ้พือ่เปน
การใหเกยีรตแิดพระผสูรางแผนดนิฟาสวรรคและแผนดนิโลก

(2) ขาวทตูสวรรคองคทีส่อง
“ทูตสวรรคอีกองคหนึ่งซึ่งเปนองคที่สองตามไปประกาศวา ‘บาบิโลนมหา

นครนั้นพังทลายแลว! พังทลายแลว นครที่ใหทุกประชาชาติดื่มเหลาองุนแหง
ราคะในการลวงประเวณขีองนาง’”   ววิรณ 14:8

ทตูสวรรคองคทีส่องเตอืนวา “บาบโิลนมหานครนัน้พงัทลายแลว”   พระธรรม
ววิรณบทที ่ 17 พยากรณถงึบาบโิลนฝายจติวญิญาณ วาเปนเหมอืนหญงิแพศยา
(ขอ 5) นางอยตูรงกนัขามกบัหญงิพรหมจารใีนพระธรรมววิรณ บทที ่ 12 ซึง่เปน
หญงิทีแ่ทนถงึโบสถครสิเตยีนทีแ่ทจรงิหญงิซึง่แทนบาบโิลนคอืหญงิแพศยาซึง่ “ให
ทกุประชาชาตดิืม่เหลาองนุแหงราคะในการลวงประเวณขีองนาง” เหลาองนุแหง
หลักคำสอนศาสนาที่ไมถูกตองไดแทรกซึมผานมายังคริสตชน เหมือนการลวง
ประเวณ ีขาวทตูสวรรคองคทีส่อง เรยีกชนชาตขิองพระเจาใหคดัคานการสอนทีผ่ดิๆ
ของครสิตชนทีอ่อกนอกลนูอกทาง



บาบิโลนเปนตัวแทนการผสมผสานคริสตชนที่นอกลู
นอกทาง บาบิโลนเปนนครอันตรายเพราะคริสตจักรนี้เสนอ
ความคดิเกีย่วกบัพระเจาอยางไมถกูตอง เหมอืนภาพลอเลยีน
พระเจาทีผ่กูใจเจบ็อาฆาตแคนและโลภ หรอืเปนผเูฒาใจออน
ทีแ่สนดจีนไมเอาเรือ่งเอาราวคนทำบาป ครสิตจกัรทีเ่ขมแขง็
ตองเสนอภาพพระลกัษณะของพระเจาทกุดานอยางเหมาะสม
และแสดงวธิพีพิากษาและพระเมตตาของพระองคทีเ่ปนความ
จรงิ ใหเหน็วาพระเจาทรงเปนความรกั

พระเจาทรงเรยีกบรรดาคนทัง้หลายให “ออกมาจาก”
นครบาบโิลน (ววิรณ 18:4)   เพือ่ไมยอมรบัคำสอนพระคมัภรี
ทีไ่มถกูตอง และตดิตามคำสอนของพระครสิต

(3) ขาวทตูสวรรคองคทีส่าม
“และทตูสวรรคอกีองคหนึง่ซึง่เปนองคทีส่ามกต็ามไป

ประกาศดวยเสียงดังวา ‘ถาใครบูชาสัตวรายและรูปของมัน
และรับเครื่องหมายของมันไวที่หนาผากหรือที่มือของเขา
คนนัน้จะตองดืม่เหลาองนุแหงความกริว้ของพระเจาทีเ่ทลง ใน
ถวยแหงพระพิโรธของพระองคโดยไมเจือปนสิ่งใด.....พวกที่
บชูาสตัวรายและรปูของมนั และใครทีร่บัเครือ่งหมายซึง่เปน
ชื่อของมัน จะไมไดหยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน’ นี่
แหละคอืความทรหดอดทนทีพ่วกธรรมกิชนจะตองม ี  คอืพวก
ทีถ่อืรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา และจงรกัภกัดตีอพระเยซ”ู
ววิรณ 14:9-12

ขาวทตูสวรรคองคทีส่ามแบงโลกเปนสองกลมุ กลมุหนึง่
อยขูางครสิตชนทีบ่ชูา “สตัวรายและรปูของมนัและรบัเครือ่ง
หมายของมนัไวทีห่นาผากหรอืทีม่อืของเขา” และอกีฝายหนึง่คอื
กลมุทีป่ฏเิสธอำนาจของสตัวราย คอื “ธรรมกิชน...ทีถ่อืรกัษา
พระบญัญตัขิองพระเจาและจงรกัภกัดตีอพระเยซ”ู

ใหสังเกตทั้งสองกลุมที่ขัดแยงกันอยู ฝายที่รับเครื่อง
หมายสัตวรายคือกลุมผูนมัสการที่ประนีประนอม ชอบเอา
สะดวกและทำตามความคดิทีม่นษุยกำหนดขึน้   อกีกลมุหนึง่
“ธรรมกิชนทัง้หลาย” ทีม่คีณุสมบตัติางออกไปคอื “ทรหดอด
ทน” เชื่อฟง “พระบัญญัติของพระเจา” และ “จงรักภักดีตอ
พระเยซ”ู

หลงัจากทีข่าวทตูสวรรคทัง้สามองคประกาศไปทัว่โลก
พระเยซจูะเสดจ็มา “เกบ็เกีย่ว” ผทูีร่อดบาป

“ขาพเจาเหน็ นีแ่นะ มเีมฆสขีาวและผหูนึง่ประทบัอยู
บนเมฆนัน้ ‘เหมอืนบตุรมนษุย’ มมีงกฎุทองคำอยบูนพระเศยีร
และมเีคยีวอนัคมกรบิอยใูนพระหตัถ  และมทีตูสวรรคอกีองค
หนึง่ออกมาจากพระวหิารรองทลูพระองคผปูระทบัอยบูนเมฆ
นัน้ดวยเสยีงดงัวา ‘จงใชเคยีวของพระองคเกบ็เกีย่วเถดิ  เพราะ
ถงึเวลาเกีย่วแลว  เพราะวาผลทีต่องเกบ็เกีย่วบนแผนดนิโลก
สกุงอมแลว’ และพระองคผปูระทบัอยบูนเมฆกท็รงตวดัเคยีว
ไปบนแผนดินโลก และแผนดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว”  วิวรณ
14:14-16

3.  ครสิตจกัรของพระครสิตในวาระสดุทาย
ทานเคยชืน่ชมครสิตชนสกัคนหนึง่ทีม่ัน่คงและมคีวาม

เชื่อที่เขมแข็งบางไหม เคยประหลาดใจในความเสียสละ
ความอดทน ความจงรักภักดีและความปรารถนาจะมี
ประสบการณทางจิตวิญญาณเหมือนกับของเขาบางไหม?
พระเจาทรงมอบขาวพิเศษในยุคของเราในพระธรรมวิวรณ
บทที ่14 เพราะจะทำใหไดรบัประสบการณตางๆ

ดงัทีก่ลาวไวในบทที ่25 ของบทเรยีนนี ้  พระธรรมววิรณ
12:17 ชี้ใหเห็นคริสตชนในวาระสุดทาย คือ “คนทั้งหลายที่
รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจาและยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู
พระธรรมววิรณ 14:12 อธบิายถงึคนกลมุนีว้า “พวกธรรมกิชน
ทีถ่อืรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา   และจงรกัภกัดตีอพระเยซ”ู

ใหเราสรปุลกัษณะของครสิตชนในวาระสดุทายดงันี้
(1) คนเหลานี ้“ยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู ถงึแม

เมือ่ซาตานแสดงความโกรธใสพวกเขา   คนเหลานีย้งัคง “จงรกั
ภกัดตีอพระเยซ”ู ความเชือ่ของเขาไมไดมาจากตวัเขาเองแต
เปนของประทานจากพระเจา (เอเฟซัส 2:8) คริสตจักรใน
ยุคสุดทายของพระเจามองเห็นพระคริสตชัดเจนยิ่งขึ้นใน
พระอปุนสิยัทีแ่ทจรงิ และโดยพระคณุของพระองค และดวย
ความเชื่อ พวกเขากลายเปนบุคคลตัวอยางของพลังอำนาจ
แหงพระครสิตทีส่ถติอยดูวย

(2) คนเหลานี้ “รักษา.....ความเชื่อในพระเยซู”
(ววิรณ 14:12)   ความเชือ่ทีพ่ระเยซทูรงม ี  ความเชือ่ทีพ่ระองค
ทรงสอน ความเชือ่วาพระองคทรงพระชนม ขณะนีอ้ยใูนจติใจ
ของเขาเหลานั้นอยางเต็มลน ในสมัยกอนผูมีความเชื่อ
ทัง้หลายไมเพยีงแตจะมคีวามจรงิเทานัน้แตพวกเขา “รกัษา”
ความจริงนั้นดวยการปฏิบัติตามความจริงนั้น สำหรับเขา
เหลานั้นศาสนาคือชีวิต ความเชื่อเกี่ยวของกับการประพฤติ
และความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับเชื่อฟง แตละคนดำรงชีวิตโดย
แสดงออกถึง “ความเชื่อในพระเยซู” เขาพบวาการศึกษา
พระครสิตธรรมคมัภรีอยางเอาจรงิเอาจงัเมือ่นำมาใชในชวีติ
ประจำวัน ชวยเสริมสรางชีวิตคริสเตียนใหมีพลังมากยิ่งขึ้น
เขาพบความจริงในพระวจนะที่ยิ่งใหญเหลานี้ที่จะคอยเสริม
ความรกัและความเสยีสละแดพระครสิต ซึง่สนองตอความตอง
การทุกสิ่งที่หัวใจของมนุษยโหยหา

(3) คนเหลานี ้ “รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา” คอื
พระบญัญตัสิบิประการ พระบญัญตัแิหงศลีธรรมของพระเจา
เขาตองการรักษาพระบัญญัติทุกขอของพระเจาตามพระทัย
ของพระองคมากกวาสิง่ใด   พวกเขาแสดงความรกัตอพระเจา
และคนอืน่ๆ โดยปฏบิตัติามพระบญัญตัทิัง้หมดของพระองค
รวมทัง้พระบญัญตัขิอทีส่ี ่ทีน่ำเราใหนมสัการพระผสูราง โดย
การใหเกยีรตวินัเสาร วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็

(4) คนเหลานีแ้บงปน “ขาวประเสรฐินรินัดร” ไปทัว่
โลก (วิวรณ 14:6) ขาวประเสริฐประกาศวา พระเยซูทรง
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สิน้พระชนมเพือ่บาปของเราและเปนขึน้มาจากความตาย เพือ่
เราจะสามารถรบัรกูารชวยใหรอดบาปจากพระองค ครสิตจกัร
ในยคุสดุทายของพระครสิตเรยีกรองชนชาตทิกุแหงออกจาก
ความสับสนทางศาสนา และสรางสัมพันธกับพระคริสตบน
พืน้ฐานความจรงิตามพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้

(5) คนเหลานีไ้วตอความเรงรีบ เพราะทตูสวรรครอง
ออกมาวา “เพราะถงึเวลาเกีย่วแลว เพราะวาผลทีต่องเกบ็เกีย่ว
บนแผนดนิโลกสกุงอมแลว” (ววิรณ 14:15) แตคนนบัลานๆ
ยงัไมพบพระครสิต

(6) คนเหลานีร้อนรนในพนัธกจิทีพ่ระเจาทรงมอบ
หมาย   เพราะ “นครบาบโิลนทีย่ิง่ใหญ” ยงัเสือ่มสลายได เขา
ทั้งหลายรองบอกคนที่ยังคงสับสนในศาสนาวา “จงออกมา
จากนครนั้นเถิด ชนชาติของเราเอย” (วิวรณ 18:4) เขา
ทั้งหลายปรารถนาที่จะแบงปนความสัมพันธอันวิเศษกับ
พระครสิตและแบงปนความสขุใหแกทกุคน

ขาวสารทตูสวรรคสามองคไดเรยีกครสิตชนในวาระสดุ
ทายนบัลานๆ ดวงรวมตวักนัมากขึน้ ชีวติพวกเขานำคนเหลา
นี้เขารวมกับอัครสาวกยอหนเพื่อเชิญชวนมายังทานดวย
ความยนิดดีงันี้

“สิง่ทีเ่ราไดเหน็ไดยนินัน้เรากป็ระกาศใหพวกทานรดูวย
เพือ่ทานจะไดมสีามคัคธีรรมกบัเราและเรากม็สีามคัคธีรรมกบั
พระบดิา และกบัพระเยซคูรสิตพระบตุรของพระองค และเรา
เขยีนขอความเหลานี ้ เพือ่ความชืน่ชมยนิดขีองเราจะไดเตม็
เปยม”  1 ยอหน 1:3, 4

พระเยซทูรงเชือ้เชญิทานโดยพระวญิญาณและครสิตจกัร
ของพระองค ใหเขามาและมอบทกุสิง่ทกุอยางแดพระองค

“พระวญิญาณและเจาสาว (ครสิตจกัร) กลาววา ‘เชญิ
เสดจ็มาเถดิ!’ และใหคนทีไ่ดยนิกลาวดวยวา ‘เชญิเสดจ็มา
เถดิ!’ คนทีก่ระหายเชญิเขามา ใครทีม่ใีจปรารถนา จงมารบั
น้ำแหงชวีติโดยไมตองเสยีอะไรเลย”   ววิรณ 22:17

4. การเกบ็เกีย่วสองครัง้
ขาวทตูสวรรคทัง้สามองคจะสิน้สดุลงเมือ่พระเยซเูสดจ็

มาในโลกเพื่อเก็บเกี่ยวผูที่รอดพนจากบาปทุกคนจากทุกยุค
ทกุสมยั (ววิรณ 14:14-16) พระเยซจูะทรงรวบรวมผทูีร่อดแลว
เพื่อนำเขาไปยัง “พระนิเวศ....(ซึ่ง) มีที่อยูมากมาย” ของ
พระบดิาในสวรรค (ยอหน 14:1-3) พระองคทรงทำลายบาป
ความเจ็บปวย ความทรมานและความตายใหหมดสิ้นไป
ธรรมิกชนเริ่มตนชีวิตใหมกับพระองคอยางเปนสุข ตลอดไป
เปนนติย (ววิรณ 21:1-4)

พระเยซจูะทรง “เกบ็เกีย่ว” คนอธรรมเมือ่พระองคเสดจ็
มาดวย

“ทตูสวรรคอกีองคหนึง่กอ็อกมาจากพระวหิารในสวรรค
และทานก็มีเคียวอันคมกริบเชนกันและทูตสวรรคอีกองค
หนึ่ง......และรองเสียงดังบอกทูตสวรรคที่มีเคียวคมกริบวา
‘จงใชเคยีวคมกรบิของทานเกบ็รวบรวมพวงองนุจากเถาองนุ
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ของแผนดินโลก เพราะผลองุนนั้นสุกแลว’
ทตูสวรรคนัน้กต็วดัเคยีวไปบนแผนดนิโลก
และเก็บรวบรวมเถาองุนของแผนดินโลก
และเทลงไปในบอย่ำองุนใหญแหงความ
กริว้ของพระเจา บอย่ำองนุกถ็กูย่ำภายนอกเมอืง และโลหติ
ไหลออกจากบอย่ำองนุนัน้”   ววิรณ 14:17-20

ครั้งนี้จะเปนเวลาที่นาสลดใจของความพินาศครั้งสุด
ทาย   โดยเฉพาะอยางยิง่จะเปนเหตกุารณทีน่าเศราเหลอืเกนิ
สำหรับพระคริสต  เพราะพระองคตองทำลายบรรดาคนที่
ปฏเิสธการชวยใหรอดจากบาป พระเยซ ู “ทรงอดทนกบัทาน
ไมทรงประสงคใหใครตองพินาศเลย แตทรงประสงคใหทุก
คนกลบัใจใหม” (2 เปโตร 3:9)

เมือ่พระเยซทูรงมาเกบ็เกีย่วสิง่ทีพ่ระองคทรงหวานไว
ในโลก ทานจะอยูในการเก็บเกี่ยวครั้งไหน? ทานจะยืนทาม
กลางเมลด็ขาวทีเ่หลอืงพรอมสำหรบัการเกีย่ว รวมกบัผทูีไ่ดรบั
การไถบาปเรียบรอยแลวจากทุกยุคทุกสมัยหรือไม (วิวรณ
14:13-16)? หรือทานจะอยูทามกลางองุนแหงความกริ้วที่
สกุงอมแลวรวมกบัคนทีห่ลงหาย (ววิรณ 14:17-20)?

เรือ่งราวทกุอยางไดรบัการชีแ้จงอยางชดัเจนหมดแลว
ขางหนึง่ พระเยซทูรงยนืผายพระหตัถทีม่รีอยถกูตรงึออกกวาง
เพือ่เชญิชวนทานใหยนือยขูางเดยีวกบั “ธรรมกิชนซึง่ประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือความจงรักภักดีตอ
พระเยซ”ู (ววิรณ 14:12) สวนอกีขางหนึง่เปนเพยีงเสยีงมนษุย
ธรรมดาทีค่อยชกันำวาการเชือ่ฟงพระคมัภรีและพระบญัญตัิ
ของพระเจานัน้ไมสำคญั

ครั้งหนึ่งในการประชุมการตัดสินความของปลาต
ฝงูชนเผชญิหนากบัประเดน็ทีข่ดัแยงแบบเดยีวกนันี ้ ขางหนึง่
คอืพระเยซ ูพระเจาในรางมนษุย มนษุยผเูปนพระเจา สวนอกี
ขางหนึง่คอืบารบับสันกัโทษทีช่วยเหลอืตวัเองไมได หรอืชวย
ฝงูชนผเูปนพยานภาพโศกนาฏกรรมอนันากลวั แมจะเหน็วา
อะไรถกูหรอือะไรผดิ เมือ่ปลาตผคูรองแควนยเูดยีถามฝงูชนวา
“ในสองคนนีพ้วกเจาจะใหเราปลอยคนไหน?” ฝงูชนเหลานัน้
รองประสานเปนเสยีงเดยีวกนัวา “บารบับสั!”

“อะไรนะ” ผูครองแควนยูเรียถาม “ถาอยางนั้น เรา
จะทำอยางไรกบัเยซทูีเ่รยีกวาพระครสิต?”

ฝูงชนตางตะโกนเปนเสียงเดียวกันอีกวา “ใหตรึงที่
กางเขน” ดังนั้นพระเยซูผูบริสุทธิ์จึงถูกตรึงกางเขน ขณะที่
บารบับสั ผกูระทำผดิกลบัไดรบัอสิระ (ดใูนมทัธวิ 27:20-26)

วันนี้ทานจะเลือกใครระหวางบารับบัสและพระเยซู?
ทานจะเลอืกตดิตามความคดิอานทีม่นษุยคดิขึน้ซึง่ตรงกนัขาม
กบัพระบญัญตัแิละขดัแยงกบัขาวประเสรฐินรินัดรของพระเจา
หรอื? หรอืทานปรารถนาทีจ่ะ “รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา
และจงรกัภกัดตีอพระเยซ?ู” โปรดระลกึอยเูสมอวา พระเยซคูอื
ผูทรงสัญญาวาจะสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแกไขปญหา
อยางของทาน มารกัษาความเจบ็ปวดทางใจทกุเรือ่งทีท่านมี
และสนองความปรารถนาทกุอยางของทาน
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พบแลว  บทที ่ 26
พระเจามขีาวพเิศษในยคุเราหรอืไม?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่26 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่26 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
(มคีำตอบมากกวาหนึง่ขอ)

1. ในโลกมีความเชื่อศาสนาแทกี่ศาสนา?
___ หนึง่
___ สอง

2, 3. พระเจาทรงมขีาวสารพเิศษสำหรบัยคุของเรา สามารถพบไดใน
___ พระธรรมววิรณบทที ่14:6-16
___ พระธรรมทีห่ายไปของพระครสิตธรรมคมัภรี

ตามเนือ้หาในขาวสารนี ้ ในยคุสดุทายครสิตจกัรของพระเจาจะ
___ ประกาศขาวประเสรฐิตามทีบ่นัทกึไวในพระธรรมววิรณบทที ่ 14 แกชาวโลก
___ เรยีกรองใหประชากรของพระเจาตอสกูบัคำสอนเทจ็ของครสิตจกัรทีล่ะทิง้ความเชือ่
___ เรยีกรองใหสมาชกิในครสิตจกัรประกาศขาวประเสรฐิเดยีวกบัทีพ่ระเยซเูคยสัง่สอน
___ เปนครสิตจกัรทีม่งุมัน่ในการประกาศศาสนาไปทัว่โลก และรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา

4. ___ เฝารอคอยการเสดจ็กลบัมาของพระครสิตเพือ่เกบ็เกีย่วโลกนี้

อานตอนที ่4 ของบทเรยีนอกีครัง้ จากนัน้พจิารณาคำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาอยรูวมกบับรรดาประชากรของพระเจาในยคุสดุทายนีห้รอืไม?
_______________________________________________________________________________________________________
จดุประสงคในการตดิตามพระครสิตของทานในทกุสิง่ และเชือ่ฟงพระบญัญตัขิองพระองค รวมทัง้พระบญัญตัขิอสี ่ซึง่สอนใหเรา
รกัษาวนัสะบาโตหรอืไม?
_______________________________________________________________________________________________________


