


ขอ้พระคมัภรีเ์ก�ียวกบันรก

คนอธรรมจะหนัไปสู่แดนคนตาย คอื ประชาชาตทิ�ังส�ินท�ีลมืพระเจา้

สดดุ 9ี:17

พวกคนบาปในศโิยนกห็วาดกลวั ความสะทกสะทา้นเขา้ครอบงาํคนไรพ้ระเจา้

มใีครในพวกเราอยู่กบัไฟท�ีเผาผลาญได?้ มใีครในพวกเราอยู่กบัการเผาไหม้

เป�นนติยไ์ด?้ -อสิยาห 3์3:14

น�ีแนะ่ พวกเขาจะเป�นเหมอืนตอขา้ว ไฟจะเผาผลาญเขาท�ังหลาย พวกเขาไม่

สามารถชว่ยกู้ตวัเขาเอง จากพลงัของเปลวไฟ ไมม่ถีา่นท�ีจะใหใ้ครอบอุ่น ไมม่ี

ไฟท�ีจะใหใ้ครผงิ -อสิยาห 4์7:14

“และพวกเขาจะออกไปมองดซูากศพของพวกคนท�ีกบฏตอ่เรา เพราะวา่

หนอนท�ีกดัคนเหลา่น�ีจะไมต่ายไป ไฟท�ีเผาพวกเขาจะไมด่บั และเขาท�ังหลาย

จะเป�นท�ีนา่สะอดิสะเอยีนของมนษุยท์�ังหมด” -อสิยาห 6์6:24

และคนเป�นอนัมากในพวกท�ีหลบัในผงคลแีหง่แผน่ดนิโลกจะต�ืนข�ึน บา้งก็

จะเขา้สู่ชวีตินรินัดร บ์า้งกเ็ขา้สู่ความอบัอายและความขายหนา้นรินัดร์

ดาเนยีล 12:2

“พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัวา่ น�ีแนะ่ วนัน�ันจะมาถงึ คอืวนัท�ีจะเผาผลาญ

เหมอืนเตาอบ เม�ือคนท�ีเยอ่หย�ิงท�ังส�ิน และคนท�ีประกอบการอธรรมท�ังหมดจะ

เป�นเหมอืนตอขา้ว วนัท�ีจะมาน�ันจะไหมเ้ขาหมด จนไมม่รีากหรอืก�ิงเหลอือยู่

เลย แตส่าํหรบัคนเหลา่น�ันท�ียาํเกรงนามของเรา ดวงอาทติยแ์หง่ความชอบ

ธรรมซ�ึงมปี�กรกัษาโรคภยัได จ้ะปรากฏข�ึน แลว้เจา้จะกระโดดโลดเตน้ออกไป

เหมอืนลกูววัออกไปจากคอก และพวกเจา้จะเหยยีบย�าคนอธรรม เพราะวา่

พวกเขาจะเป�นเหมอืนข�ีเถา้ท�ีใตฝ้�าเทา้ของเจา้ ในวนัน�ันเม�ือเราประกอบกจิ

พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัดงัน�ีแหละ -มาลาค 4ี:1-3



คนใหญโ่ตและคนเลก็นอ้ยยนือยู่หนา้พระท�ีน�ังน�ัน แลว้หนงัสอืตา่งๆ กถ็กูเป�ด

ออก และหนงัสอือกีเลม่หน�ึงกถ็กูเป�ดออกดว้ย คอืหนงัสอืแหง่ชวีติ คนตายก็

ถกูพพิากษาตามการกระทาํของเขาท�ังหลายท�ีเขยีนไวใ้นหนงัสอืเหลา่น�ัน

ทะเลกส็ง่คนืคนตายท�ีอยู่ในทะเล ความตายและแดนคนตายกส็ง่คนืคนตายท�ี

อยู่ในน�ัน แตล่ะคนกถ็กูพพิากษาตามการกระทาํของตน แลว้ความตายและ

แดนคนตายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ บงึไฟน�ีแหละคอืความตายคร�ังท�ีสอง และ

ถา้พบวา่ใครไมม่ชี�ือจดไวใ้นหนงัสอืแหง่ชวีติ เขากจ็ะถกูโยนลงไปในบงึไฟ -

ววิรณ 2์0:6, 10-15

แตพ่วกท�ีข�ีขลาด พวกท�ีไมเ่ช�ือ พวกท�ีประพฤตอิยา่งนา่สะอดิสะเอยีน พวก

ฆาตกร พวกลว่งประเวณ พีวกใชเ้วทมนตร พ์วกบชูารปูเคารพ และทกุคนท�ี

โกหกน�ัน มรดกของพวกเขาอยู่ในบงึท�ีไฟและกาํมะถนักาํลงัลกุไหมอ้ยู่ซ�ึงเป�น

ความตายคร�ังท�ีสอง” -ววิรณ 2์1:8

พระองคท์รงถอืพล�ัวอยู่ในพระหตัถแ์ลว้ และจะทรงชาํระลานขา้วของพระองค์

ใหท้�ัว พระองคจ์ะทรงรวบรวมเมลด็ขา้วของพระองคไ์วใ้นยุ้งฉาง แตพ่ระองค์

จะทรงเผาแกลบดว้ยไฟท�ีไมม่วีนัดบั” -มทัธวิ 3:12

แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ ใครโกรธพ�ีนอ้งของตน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา ถา้

ใครพดูกบัพ�ีนอ้งอยา่งเหยยีดหยาม คนน�ันจะตอ้งถกูนาํไปยงัศาลสงูใหพ้พิากษา

และถา้ใครพดูวา่ ‘อา้ยโฉด’ คนน�ันจะมโีทษถงึไฟนรก -มทัธวิ 5:22

“จงเขา้ไปทางประตแูคบ เพราะวา่ประตใูหญ แ่ละทางกวา้งน�ันนาํไปถงึความ

พนิาศ และคนท�ังหลายท�ีเขา้ไปทางน�ันมมีาก เพราะประตทู�ีแคบและทางท�ี

ลาํบากน�ันนาํไปสู่ชวีติ และพวกท�ีหาพบกม็นีอ้ย ตน้ไมซ้�ึงไมเ่กดิผลดยีอ่มตอ้ง

ถกูฟ�นลงและท�ิงเสยีในไฟ -มทัธวิ 7:13-14, 19

แตท่ายาทท�ังหลายของแผน่ดนิน�ันจะถกูขบัไลไ่สสง่ออกไปในท�ีมดื ท�ีน�ันจะมี

เสยีงรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น” -มทัธวิ 8:12

อยา่กลวัผู้ท�ีฆา่ไดแ้ตก่าย แตไ่มส่ามารถฆา่จติวญิญาณ แตจ่งกลวัพระองคผ์ู้

ทรงสามารถทาํลายท�ังจติวญิญาณและกายในนรกได -้มทัธวิ 10:28

บตุรมนษุยจ์ะใชบ้รรดาทตูสวรรคข์องทา่นออกไปเกบ็กวาดทกุส�ิงท�ีทาํใหห้ลงผดิ

และพวกผู้ท�ีทาํช�ัวไปจากแผน่ดนิของทา่น และจะท�ิงลงในเตาไฟท�ีลกุโพลง ท�ี

น�ันจะมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น ในเวลาส�ินยคุกจ็ะเป�นอยา่งน�ัน ทตูสวรรค์

ท�ังหลายจะออกมาแยกพวกคนช�ัวออกจากคนชอบธรรม แลว้จะท�ิงลงในเตา

ไฟท�ีลกุโพลง ท�ีน�ันจะมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น” -มทัธวิ 13:41-42, 49-50

ถา้มอืหรอืเทา้ของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิจงตดัท�ิงเสยีการเขา้สู่ชวีตินรินัดรด์ว้ย

มอืและเทา้ดว้นหรอืพกิาร ยงัดกีวา่มสีองมอืสองเทา้ แตต่อ้งถกูท�ิงในไฟซ�ึงไหม้

อยู่เป�นนติย ถ์า้ตาของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิ จงควกัออกท�ิงเสยี การเขา้สู่ชวีติ

นรินัดรด์ว้ยตาขา้งเดยีว ยงัดกีวา่มสีองตาแตต่อ้งถกูท�ิงในไฟนรก มทัธวิ 18:8-9



กษตัรยิจ์งึมรีบัส�ังกบัพวกคนรบัใชว้า่ ‘จงมดัมอืมดัเทา้คนน�ีเอาไปโยนท�ิง

บรเิวณท�ีมดืขา้งนอก ซ�ึงเป�นท�ีมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น’ -มทัธวิ 22:13

“วบิตัแิกพ่วกเจา้ พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟารสิ คีนหนา้ซ�ือใจคด เพราะพวก

เจา้ไปท�ัวท�ังทางบกและทางทะเล เพ�ือจะไดส้กัคนหน�ึงเขา้จารตี แตเ่ม�ือไดแ้ลว้

กท็าํใหเ้ขาตกนรกย�ิงกวา่พวกเจา้เองถงึสองเทา่ เจา้พวกง พูวกชาตงิรูา้ย เจา้

จะพน้โทษนรกไดอ้ยา่งไร? -มทัธวิ 23:15, 33

“เม�ือบตุรมนษุยเ์สดจ็มาดว้ยพระรศัมพีรอ้มกบัทตูสวรรคท์�ังหมด แลว้

พระองคจ์ะประทบับนพระท�ีน�ังอนัรุ่งโรจนข์องพระองค ป์ระชาชาตทิ�ังหมด

จะมาประชมุกนัเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค แ์ละพระองคจ์ะทรงแยกพวกเขา

ออกจากกนั เหมอืนผู้เล�ียงแกะแยกแกะออกจากแพะ พระองคจ์ะทรงจดัใหฝ้งู

แกะอยู่เบ�ืองขวาพระหตัถข์องพระองค แ์ละฝงูแพะอยู่เบ�ืองซา้ย ขณะน�ัน

พระมหากษตัรยิจ์ะตรสักบัพวกผู้ท�ีอยู่เบ�ืองขวาพระหตัถข์องพระองคว์า่

‘ทา่นท�ังหลายท�ีไดร้บัพรจากพระบดิาของเรา จงมารบัเอาราชอาณาจกัรซ�ึง

เตรยีมไวส้าํหรบัทา่นท�ังหลายต�ังแตแ่รกสรา้งโลก เพราะวา่เม�ือเราหวิ พวก

ทา่นกจ็ดัหาใหเ้รากนิ เรากระหายน�า ทา่นกใ็หเ้ราด�ืม เราเป�นแขกแปลกหนา้

พวกทา่นกต็อ้นรบัเรา เราเปลอืยกายพวกทา่นกใ็หเ้ส�ือผา้เรานุ่งหม่ เม�ือเรา

เจบ็ป�วยทา่นกม็าดแูลเรา เม�ือเราอยู่ในคกุ พวกทา่นกม็าเย�ียมเรา’ เวลาน�ัน

บรรดาคนชอบธรรมจะกราบทลูวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ท�ีพวกขา้พระองคเ์หน็

พระองคท์รงหวิและจดัใหเ้สวยหรอืทรงกระหายน�า และจดัมาถวายน�ันต�ังแต่

เม�ือไร? ท�ีพวกขา้พระองคเ์หน็พระองคท์รงเป�นแขกแปลกหนา้และไดต้อ้นรบัไว้

หรอืเปลอืยพระกายและสวมฉลองพระองคใ์หน้�ันต�ังแตเ่ม�ือไร? ท�ีขา้พระองค์

เหน็พระองคป์ระชวรหรอืทรงถกูจาํคกุ และมาเฝ�าพระองคน์�ันต�ังแตเ่ม�ือไร?’

แลว้พระมหากษตัรยิจ์ะตรสัตอบวา่ ‘เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ ซ�ึง

พวกทา่นไดท้าํกบัคนใดคนหน�ึงท�ีเลก็นอ้ยท�ีสดุในพ�ีนอ้งของเราน�ีกเ็หมอืนทาํ

กบัเราดว้ย’ แลว้พระองคจ์ะตรสักบัพวกผู้ท�ีอยู่เบ�ืองซา้ยพระหตัถข์อง

นติย แ์ละเราถอืลกูกญุแจท�ังหลายแหง่ความตายและแหง่แดนคนตาย

ววิรณ 1์:18

ใครมหีกูใ็หฟ้�งขอ้ความท�ีพระวญิญาณตรสักบัครสิตจกัรท�ังหลาย คนท�ีชนะจะ

ไมไ่ดร้บัอนัตรายจากความตายคร�ังท�ีสองเลย” ’ -ววิรณ 2์:11

และทตูสวรรคอ์กีองคห์น�ึงซ�ึงเป�นองคท์�ีสามกต็ามไปประกาศดว้ยเสยีงดงัวา่

“ถา้ใครบชูาสตัวร์า้ยและรปูของมนั และรบัเคร�ืองหมายของมนัไวท้�ีหนา้ผาก

หรอืท�ีมอืของเขา คนน�ันจะตอ้งด�ืมเหลา้องุ่นแหง่ความกร�ิวของพระเจา้ท�ีเทลง

ในถว้ยแหง่พระพโิรธของพระองคโ์ดยไมเ่จอืปนส�ิงใด และเขาจะถกูทรมาน

ดว้ยไฟและกาํมะถนั ตอ่หนา้บรรดาทตูสวรรคบ์รสิทุธ�ิและเฉพาะพระพกัตร์

พระเมษโปดก และควนัแหง่การทรมานของเขาจะพลุ่งข�ึนตลอดไปเป�นนติย์

พวกท�ีบชูาสตัวร์า้ยและรปูของมนั และใครท�ีรบัเคร�ืองหมายซ�ึงเป�นช�ือของมนั

จะไมไ่ดห้ยดุพกัเลยท�ังกลางวนัและกลางคนื” -ววิรณ 1์4:9-11

แตส่ตัวร์า้ยน�ันถกูจบัพรอ้มกบัผู้เผยพระวจนะเทจ็ผู้ท�ีทาํหมายสาํคญัตอ่หนา้

มนั และใชห้มายสาํคญัน�ันลอ่ลวงคนท�ังหลายท�ีไดร้บัเคร�ืองหมายของสตัวร์า้ย

และคนท�ังหลายท�ีบชูารปูของมนั ท�ังสองถกูโยนลงไปท�ังเป�นในบงึไฟท�ีลกุไหม้

ดว้ยกาํมะถนั -ววิรณ 1์9:20

ใครท�ีมสีว่นในการเป�นข�ึนจากตายคร�ังแรกกเ็ป�นสขุและบรสิทุธ�ิความตายคร�ัง

ท�ีสองจะไมม่อีาํนาจเหนอืเขาท�ังหลาย แตเ่ขาจะเป�นปโุรหติของพระเจา้และ

ของพระครสิต แ์ละจะครอบครองรว่มกบัพระองคห์น�ึงพนัป�สว่นมารท�ีลอ่ลวง

เขาท�ังหลายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟและกาํมะถนั ท�ีซ�ึงสตัวร์า้ยและผู้เผยพระ

วจนะเทจ็อยู่น�ัน และพวกมนัจะถกูทรมานท�ังกลางวนัและกลางคนืตลอดไป

เป�นนติย แ์ลว้ขา้พเจา้เหน็พระท�ีน�ังใหญส่ขีาวและเหน็พระองคผ์ู้ประทบับน

พระท�ีน�ังน�ัน แผน่ดนิโลกและฟ�าสวรรคก์ห็ายไปจากพระพกัตรข์องพระองค์

และไมม่ใีครพบเหน็ท�ีอยู่ของพวกมนัอกีเลย ขา้พเจา้ยงัเหน็บรรดาคนตาย ท�ัง



พระผู้เป�นเจา้จงึทรงทราบวา่จะชว่ยคนท�ียาํเกรงพระเจา้พน้จากการทดลองได้

อยา่งไร และทรงทราบวธิกีกัขงัคนช�ัวไวใ้หร้บัโทษเม�ือถงึวนัพพิากษา

2 เปโตร 2:4, 6, 9

และโดยพระวจนะเดยีวกนัน�ันเอง ฟ�าและแผน่ดนิในป�จจบุนั กเ็กบ็รกัษาไว้

สาํหรบัไฟ ถกูเกบ็ไวจ้นกวา่จะถงึวนัพพิากษาและวนัหายนะของบรรดาคน

อธรรม แตท่า่นท�ีรกัท�ังหลาย อยา่มองขา้มความจรงิขอ้น�ีเสยี คอืวนัเดยีวของ

พระเจา้เป�นเหมอืนกบัพนัป�และพนัป�กเ็ป�นเหมอืนกบัวนัเดยีว องคพ์ระผู้เป�น

เจา้ไมไ่ดท้รงเฉ�ือยชา้ในเร�ืองพระสญัญาของพระองค ต์ามท�ีบางคนคดิน�ัน แต่

ทรงอดทนกบัพวกทา่น พระองคไ์มท่รงประสงคใ์หใ้ครพนิาศเลย แตป่ระสงค์

ใหท้กุคนกลบัใจใหม แ่ตว่นัขององคพ์ระผู้เป�นเจา้น�ัน จะมาถงึเหมอืนอยา่ง

ขโมย และในวนัน�ัน ฟ�าจะหายลบัไปดว้ยเสยีงดงักกึกอ้ง และโลกธาตจุะสลาย

ไปดว้ยไฟ และแผน่ดนิกบัส�ิงสารพดัท�ีมอียู่บนน�ันจะถกูเผาจนหมดส�ิน

2 เปโตร 3:7-10

และล�ินน�ันเป�นไฟ ล�ินเป�นโลกช�ัวรา้ยท�ีต�ังอยู่ทา่มกลางอวยัวะตา่งๆ ของเรา

มนัทาํใหท้�ังกายเป�นมลทนิ และเผาผลาญวงจรของชวีติ และตวัมนัเองกถ็กู

เผาผลาญโดยไฟนรก -ยากอบ 3:6

และพวกทตูสวรรคท์�ีไมร่กัษาอาํนาจครอบครองของตนเอง แตล่ะท�ิงถ�ินฐาน

ของตน พระองคก์ท็รงจองจาํไวด้ว้ยโซอ่นัไมรู่้จกัสลายในท�ีมดืจนกวา่จะถงึ

เวลาพพิากษาในวนัย�ิงใหญน่�ัน สาํหรบัเมอืงโสโดม เมอืงโกโมราห แ์ละเมอืง

ตา่งๆ ท�ีอยู่รอบๆ น�ันกเ็ชน่เดยีวกนั ไดป้ระพฤตผิดิศลีธรรมทางเพศและมวัเมา

ในกามวติถาร จงึเป�นตวัอยา่งของการรบัโทษในไฟนรินัดร เ์ป�นคล�ืนรนุแรงใน

ทะเลท�ีซดัฟองแหง่ความบดัสขีองตนเองข�ึนมา เป�นดวงดาวท�ีพลดัออกไปนอก

วงโคจร ความมดืมดิถกูสงวนไวส้าํหรบัพวกเขาตลอดกาล -ยดูา 1:6-7, 13

เป�นผู้ท�ีดาํรงชวีติอยู่เราไดต้ายแลว้ แตน่�ีแนะ่ เรายงัดาํรงชวีติอยู่ตลอดไปเป�น

พระองคว์า่ ‘พวกทา่นผู้ถกูแชง่สาปจงถอยไปจากเราและเขา้ไปอยู่ในไฟท�ีไหม้

อยู่เป�นนติย ซ์�ึงเตรยีมไวส้าํหรบัมารรา้ยและบรวิารของมนั เพราะวา่เม�ือเราหวิ

ทา่นกไ็มไ่ดใ้หเ้รากนิ เรากระหายน�า พวกทา่นกไ็มไ่ดใ้หเ้ราด�ืม เราเป�นแขก

แปลกหนา้ พวกทา่นกไ็มไ่ดต้อ้นรบัเราไว เ้ราเปลอืยกาย ทา่นกไ็มไ่ดใ้หเ้ส�ือผา้

เรานุ่งหม่ เราเจบ็ป�วยและตอ้งถกูจาํคกุ พวกทา่นกไ็มไ่ดเ้ย�ียมเรา’ แลว้พวก

เขาจะทลูวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ท�ีพวกขา้พระองคเ์หน็พระองคท์รงหวิ หรอื

ทรงกระหายน�า ทรงเป�นแขกแปลกหนา้ หรอืทรงเปลอืยพระกาย ประชวร

หรอืทรงถกูจาํอยู่ในคกุ และพวกขา้พระองคไ์มไ่ดป้รนนบิตัพิระองคน์�ันต�ังแต่

เม�ือไร?’ -มทัธวิ 25:31-44

แตใ่ครกลา่วคาํหม�ินประมาทตอ่พระวญิญาณบรสิทุธ�ิจะทรงอภยัใหค้นน�ัน

ไมไ่ดต้ลอดไป แตค่นน�ันจะมโีทษของบาปช�ัวนรินัดร”์ -มาระโก 3:29

ถา้มอืของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี การท�ีจะเขา้สู่ชวีติดว้ยมอืดว้น

ยงัดกีวา่มที�ังสองมอืแตต่อ้งลงไปสู่นรกในไฟท�ีไมม่วีนัดบั ถา้เทา้ของทา่นทาํ

ใหท้า่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี การท�ีจะเขา้สู่ชวีติดว้ยเทา้ดว้นยงัดกีวา่มเีทา้ท�ัง

สองขา้งแตต่อ้งถกูท�ิงลงนรก ถา้ตาของทา่นทาํใหท้า่นหลงผดิ จงควกัออกท�ิง

เสยี การท�ีจะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้ดว้ยตาขา้งเดยีวยงัดกีวา่มตีาสองขา้ง

แตต่อ้งถกูท�ิงลงนรก ซ�ึงเป�นท�ีตวัหนอนไมเ่คยตายและไฟไมเ่คยดบัเลย

มาระโก 9:43, 45, 47-48

พระองคท์รงถอืพล�ัวอยู่ในพระหตัถแ์ลว้ เพ�ือจะทรงชาํระลานขา้วของพระองค์

ใหท้�ัว และเพ�ือจะรวบรวมขา้วของพระองคไ์วใ้นยุ้งฉาง แตพ่ระองคจ์ะทรงเผา

แกลบดว้ยไฟท�ีไมม่วีนัดบั” -ลกูา 3:17

สว่นเจา้ เมอืงคาเปอรนาอมุ เจา้จะถกูยกข�ึนเทยีมฟ�าหรอื? เปลา่เลย เจา้

จะตอ้งลงไปถงึแดนคนตายตา่งหาก -ลกูา 10:15



แตเ่ราจะเตอืนใหท้า่นรู้กอ่นวา่ควรจะกลวัใคร จงกลวัพระองคผ์ู้ท�ีเม�ือทรงฆา่

แลว้กย็งัมสีทิธอิาํนาจท�ีจะท�ิงลงในนรกได แ้ทจ้รงิ เราบอกพวกทา่นวา่จงกลวั

พระองคน์�ันแหละ -ลกูา 12:5

ตอ่มาคนยากจนน�ันตาย และพวกทตูสวรรคน์าํเขาไปอยู่กบัอบัราฮมั สว่น

เศรษฐคีนน�ันกต็ายดว้ย และถกูฝ�งไว แ้ละเม�ือเขาเป�นทกุขท์รมานอยู่ในแดน

คนตาย เขาแหงนหนา้ด เูหน็อบัราฮมัอยู่แตไ่กล และลาซารสักอ็ยู่กบัทา่น

เศรษฐจีงึรอ้งวา่ ‘อบัราฮมับดิาเจา้ขา้ ขอเมตตาขา้พเจา้เถดิ ขอใชล้าซารสัเอา

ปลายน�ิวจุ่มน�ามาแตะล�ินของขา้พเจา้ใหเ้ยน็ เพราะขา้พเจา้ตอ้งทกุขร์ะทมอยู่

ในเปลวไฟน�ี’ -ลกูา 16:22-24

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค เ์พ�ือทกุ

คนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร เ์พราะวา่พระเจา้ทรง

ใหพ้ระบตุรเขา้มาในโลก ไมใ่ชเ่พ�ือพพิากษาโลก แตเ่พ�ือชว่ยกู้โลกใหร้อดโดย

พระบตุรน�ัน คนท�ีวางใจในพระบตุรจะไมถ่กูพพิากษา สว่นคนท�ีไมไ่ดว้างใจก็

ถกูพพิากษาอยู่แลว้ เพราะเขาไมไ่ดว้างใจในพระนามพระบตุรองคเ์ดยีวของ

พระเจา้ -ยอหน์ 3:16-18

คนท�ีวางใจในพระบตุรกม็ชีวีตินรินัดร ค์นท�ีไมเ่ช�ือฟ�งพระบตุรกจ็ะไมไ่ดเ้หน็ชวีติ

แตพ่ระพโิรธของพระเจา้ตกอยู่กบัเขา -ยอหน์ 3:36

เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ ถา้ใครฟ�งคาํของเราและวางใจผู้ทรงใชเ้รามา

คนน�ันกม็ชีวีตินรินัดรแ์ละไมถ่กูพพิากษา แตผ่า่นพน้ความตายไปสู่ชวีติแลว้

อยา่ประหลาดใจในขอ้น�ีเลย เพราะใกลจ้ะถงึเวลาท�ีทกุคนท�ีอยู่ในอโุมงคฝ์�งศพ

จะไดย้นิเสยีงของพระบตุร และจะกา้วออกมา คนท�ีประพฤตดิกีเ็ป�นข�ึนมาสู่

ชวีติ คนท�ีประพฤตชิ�ัวกเ็ป�นข�ึนมาสู่การพพิากษา -ยอหน์ 5:24, 28-29

พระเยซตูรสักบัเขาวา่ “เราเป�นทางน�ัน เป�นความจรงิ และเป�นชวีติ ไมม่ใีคร

มาถงึพระบดิาไดน้อกจากจะมาทางเรา -ยอหน์ 14:6

ในผู้อ�ืนความรอดไมม่เีลย เพราะวา่นามอ�ืนซ�ึงใหเ้ราท�ังหลายรอดไดน้�ัน ไม่

โปรดใหม้ทีา่มกลางมนษุยท์�ัวใตฟ้�า” -กจิการ 4:12

เพราะวา่คา่จา้งของบาปคอืความตาย แตข่องประทานจากพระเจา้คอืชวีติ

นรินัดรใ์นพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา -โรม 6:23

เพราะวา่ทกุคนทาํบาป และเส�ือมจากพระสริขิองพระเจา้ -โรม 3:23

คอืในกรณขีองพวกเขา พระของยคุน�ีไดท้าํใหค้วามคดิของคนท�ีไมเ่ช�ือมดืมนไป

เพ�ือไมใ่หเ้หน็ความสวา่งของขา่วประเสรฐิ คอืเร�ืองพระสริขิองพระครสิตผ์ู้ทรง

เป�นพระฉายาของพระเจา้ -2 โครนิธ 4์:4

ดว้ยเปลวเพลงิ พระองคจ์ะลงโทษสนองคนท�ีไมรู่้จกัพระเจา้ และคนท�ีไม่

ดาํเนนิชวีติตามขา่วประเสรฐิเร�ืองของพระเยซอูงคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา คน

เหลา่น�ันจะไดร้บัโทษ อนัเป�นความพนิาศนรินัดรแ์ละพรากจากพระพกัตรข์อง

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ และจากพระสริแิหง่พระกาํลงัของพระองค 2์ เธสะโล. 1:8-9

คนท�ีหวา่นส�ิงท�ีตอบสนองเน�ือหนงัของตน กจ็ะเกบ็เก�ียวความเป��อยเนา่จาก

เน�ือหนงัน�ัน แตค่นท�ีหวา่นส�ิงท�ีตอบสนองพระวญิญาณ กจ็ะเกบ็เก�ียวชวีติ

นรินัดรจ์ากพระวญิญาณน�ัน -กาลาเทยี 6:8

และคาํสอนเร�ืองพธิลีา้งชาํระตา่งๆ การวางมอื การเป�นข�ึนจากความตาย และ

การลงโทษช�ัวนรินัดร -์ฮบีร 6ู:2

ตามท�ีมขีอ้กาํหนดสาํหรบัมนษุยไ์วแ้ลว้วา่จะตายคร�ังเดยีว และหลงัจากน�ันก็

จะมกีารพพิากษาฉนัใด -ฮบีร 9ู:27

เพราะวา่ถา้พระเจา้ไมไ่ดท้รงยกเวน้พวกทตูสวรรคท์�ีไดท้าํบาปน�ัน แตไ่ดท้รง

ผลกัพวกเขาลงไปในอเวจ แีละไดล้า่มพวกเขาดว้ยโซแ่หง่ความมดืมดิ คมุไว้

จนถงึเวลาพพิากษา และไดท้รงลงโทษเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราห ใ์หพ้นิาศ

เป�นเถา้ถา่น เพ�ือใหเ้ป�นตวัอยา่งแกค่นท�ังหลายท�ีประพฤตอิธรรม ดงัน�ัน องค์


