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การเปิดเผยสวรรค์และนรก 
ให้แก่หนุ่มสาวชาวโคลัมเบีย 7 คน  

ร่วมกนัเป็นกลุม่ หนุม่สาวชาวโคลมัเบียทัง้ 7 
คนนีถ้กูพระเยซูพาไปและแสดงให้เห็นสวรรค์และนรก 

ฟังเร่ืองราวพระสิริแหง่ฟ้าสวรรค์ และ ความทกุข์ยากของนรก 

เนีอ่งมาจากการแปลนีม้าจากการบันทกึเสยีง 
เราสามารถบันทกึไดเ้พยีงแคค่ าพยาน 6 รายเทา่นัน้ 

ถอดความเดมิมาจากเสยีงภาษาสเปน 
ภาพประกอบ/รปูภาพไดถ้กูเพิม่เตมิในภายหลัง 

และไมไ่ดม้สีว่นรว่มในค าพยาน 
www.DivineRevelations.info/thai 

แปลเป็นภาษาไทยโดย อนงคน์าถ โชคศภุจนิดา 

การเปิดเผยถงึนรก 
 

(ค าพยานที่ 1) 

 (ลูกา 16:19)  16:19 ยงัมีเศรษฐีคนหน่ึงนุ่งห่มผา้สีม่วงและผา้ป่านเนื้อละเอียด รับประทานอาหารอย่างประณีตทกุวนัๆ16:20 
และมีคนขอทานคนหน่ึงชื่อลาซารัส เป็นแผลทัง้ตวั นอนอยู่ทีป่ระตูร้ัวบ้านของเศรษฐี 16:21 
และเขาใคร่จะกินเศษอาหารทีต่กจากโต๊ะของเศรษฐีนัน้ แม้สนุขัก็มาเลียแผลของเขา 16:22 
อยู่มาคนขอทานนัน้ตายและเหล่าทูตสวรรค์ไดนํ้าเขาไปไวที้อ่กของอบัราฮมั ฝ่ายเศรษฐีนัน้ก็ตายดว้ย และเขาก็ฝังไว ้16:23 
แลว้เมื่ออยู่ในนรกเป็นทกุข์ทรมานย่ิงนกั เศรษฐีนัน้จึงแหงนดูเห็นอบัราฮมัอยู่แต่ไกล และลาซารัสอยู่ทีอ่กของท่าน 16:24 
เศรษฐีจึงร้องว่า ‘อบัราฮมับิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมา 
เพือ่จะเอาปลายนืว้จุ่มน้ํามาแตะล้ินของข้าพเจ้าใหเ้ย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทกุข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้’ 16:25 
แต่อบัราฮมัตอบว่า `ลูกเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายงัมีชีวิตอยู่ เจ้าไดข้องดีสําหรับตวั และลาซารัสไดข้องเลว 
แต่เดี๋ยวนีเ้ขาไดร้ับความเลา้โลม แต่เจ้าไดร้ับความทกุข์ทรมาน 16:26 นอกจากนัน้ 
ระหว่างพวกเรากบัพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตัง้ขวางอยู่เพือ่ว่าถ้าผูใ้ดปรารถนาจะข้ามไปจากทีนี่ถึ่งเจ้าก็ไปไม่ได้ 
หรือถา้จะข้ามจากทีน่ัน่มาถึงเราก็ไม่ได้  

ในพระคมัภีร์ พระวจนะของพระเจ้าบอกอยา่งชดัเจนมากเก่ียวกบัเร่ืองของสวรรค์และนรก ในสว่นนีท่ี้เราเพิ่งอา่น 
พระเจ้าบอกเราเก่ียวกบัสองสถานท่ี: สวรรค์และนรก การลงโทษหรือความรอด ไมมี่สถานท่ีท่ีอยูก่ึ่งกลาง 
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สถานท่ีท่ีวิญญาณรับโทษทณัฑ์ก่อนขึน้สวรรค์ไมมี่อยูจ่ริง บริเวณชายขอบนรกไมมี่อยูจ่ริง 
ท่ีท่ีซึง่คนอยูช่ัว่คราวหลงัจากท่ีพวกเขาจากโลกนีไ้ปแล้วแล้วจงึไปสูส่วรรค์; ในพระคมัภีร์มีไว้อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองนัน้       

 (11 เมษายน 1995) 
พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตของพวกเรา เราเพิ่งเร่ิมรู้เก่ียวกบัพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ 
เราเป็นหนุม่สาวทัง้เจ็ดท่ีพระเจ้าให้สิทธิพิเศษและความรับผิดชอบอนัยิ่งใหญ่ในการแบง่ปันการเปิดเผยครัง้นีใ้ห้กบัโลก 

ทกุสิ่งทกุอยา่งเร่ิมต้นประมาณ 10 นาฬิกา เรากําลงัอธิษฐานกนัอยูแ่ละเตรียมท่ีจะออกไปปิกนิกกนัทีหลงัในวนันัน้ 
ทนัใดนัน้ประมาณ 10 นาฬิกามีแสงสีขาวท่ีมีพลงัมากสอ่งมาทางหน้าตา่งบานหนึง่ เม่ือแสงปรากฏขึน้ 
พวกเราทกุคนเร่ิมพดูภาษาแปลกๆกนัทนัทีและได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ    

ในขณะนัน้ พวกเราทกุคนก็ต้องประหลาดใจและตะลงึงนักบัสิ่งท่ีเราเห็น แสงสวา่งนัน้ได้เปลง่รัศมีส่องสวา่งไปทัว่ทัง้ห้อง 
แสงนัน้สวา่งกวา่แสงจากดวงอาทิตย์มาก ทา่มกลางแสงนัน้เราเห็น เหล่าทตูสวรรค์แตง่กายในชดุสีขาว 
ทตูสวรรค์เหลา่นีด้สูวยงามมาก สงูและดดีูมาก  

ทา่มกลางเหลา่ทตูสวรรค์เราเห็นบางสิ่งบางอยา่งนา่ต่ืนตาต่ืนใจ – เป็นรูปร่างของชายคนหนึง่ ภาพนีเ้ป็นคนท่ีพิเศษ 
ผู้ชายท่ีสวมใสผ้่าคลมุและเสือ้ผ้าท่ีขาวมาก ผมของพระองค์เหมือนเส้นไหมทอง 
เราไมส่ามารถเห็นใบหน้าของพระองค์ได้เพราะวา่แสงมนัโชตชิว่งมากเกินไป 
อยา่งไรก็ตามเราเห็นเข็มขดัทองรอบอกของพระองค์พร้อมกบัตวัอกัษรทองกลา่วว่า 
“กษัตริย์แห่งกษัตริย์และพระเจ้าแห่งพระเจ้า” พระองคส์วมใสร่องเท้าทองคําบริสทุธ์ิบนเท้าของพระองค์ 
และความงามของพระองคไ์มมี่สิ่งใดเทียมได้ เม่ือเราเห็นการปรากฏของชายคนนัน้ พวกเราทกุคนถึงกบัทรุดตวัลงคกุเขา่  

แล้วเราก็เร่ิมได้ยินพระสรุเสียงของพระองค์ มนัพิเศษและยอดเย่ียมมาก ทกุๆคําเจาะเข้าไปในหวัใจของเราเหมือนดาบสองคม; 
เหมือนอยา่งท่ีมีเขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้า (ฮีบรู 4:12) พระองคต์รัสกบัเราอยา่งง่ายมากแตเ่ป็นคําท่ีทรงพลงั 
เราได้ยินพระสรุเสียงของพระองค์ตรัสกบัเรา “ลูกเอ๋ย ไม่ตอ้งกลวั เราคือพระเยซูแห่งนาซาเร็ท 
และเรามาเยีย่มเจ้าเพือ่ทีจ่ะแสดงส่ิงลีล้บัเพือ่ทีเจ้าจะแสดงและบอกไปยงัเมือง ประเทศ โบสถ์และสถานที่ทัง้หมด 
ทีซ่ึ่งเราบอกใหเ้จ้าไป เจ้าจะไปและทีซ่ึ่งเราบอกเจ้าไม่ใหไ้ป เจ้าจะไม่ไป”  

พระคมัภีร์ไบเบลิ พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้ใน โยเอล 2:28 
“ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนีคื้อเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนษุย์ทัง้ปวง 
บตุรชายบตุรหญิงของเจ้าทัง้หลายจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต” 
เหลา่นีเ้ป็นเวลาท่ีพระเจ้าทรงเตรียมความพร้อมสําหรับทกุคน 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%204:12;&version=31
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แล้วบางสิ่งท่ีแปลกก็เกิดขึน้ หินก้อนหนึง่ปรากฏอยู่กลางห้องและพระเจ้าผู้ ท่ีอยู่กบัเราทําให้พวกเราขึน้ไปอยูบ่นหินนัน้ 
หินนัน้อยูเ่หนือพืน้ประมาณแปดนิว้ และมีโพรงขนาดใหญ่ปรากฏอยูใ่นพืน้ มนัมีขนาดใหญ่ สีดํา เป็นโพรงหรืออโุมงค์ท่ีนา่กลวั 
ในไมช้่าเราตกลงอยูเ่หนือหินนัน้ และผา่นลงไปในโพรงท่ีพืน้ มนัมืดและมนัพาเราไปท่ีศนูย์กลางของพืน้โลก   

ในขณะท่ีเราอยูใ่นความมืดท่ีเศร้าหมอง เรากลวักนัมาก! เรากลวัมากดงันัน้เราจงึพดูกบัพระเจ้าวา่ 
“พระองค์เจ้าข้าเราไม่ต้องการไปสถานท่ีนัน้! อยา่พาเราไปสถานท่ีนัน้พระองค์เจ้าข้า! พาเราออกจากท่ีนีพระองค์เจ้าข้า!”  
พระเจ้าตรัสตอบว่าด้วยเสียงเสียงท่ีสวยงามและเห็นอกเห็นใจวา่ 
“ประสบการณ์นีเ้ป็นส่ิงจําเป็นเพือ่ทีเ่จ้าสามารถเห็นและบอกคนอืน่ๆได้” 

เราอยูใ่นอโุมงค์ท่ีเป็นรูปเขาสตัว์ และเราเร่ิมเห็นเงา ปีศาจและรูปร่างท่ีเคล่ือนจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่ เรายงัคงไปตอ่ลกึลงเร่ือยๆ 
ในเวลาเพียงไมก่ี่วินาที เรารู้สกึถึงสิ่งท่ีวา่งเปลา่และความหวาดกลวัมาก 

จากนัน้เราก็มาถึงท่ีบางถํา้; ท่ีมีประตท่ีูนา่กลวัเหมือนเขาวงกต เราไมไ่ด้ต้องการท่ีจะเข้าไปข้างใน 
เราสงัเกตถึงกลิ่นท่ีแยม่ากและความร้อนท่ีทําให้เราสําลกั เม่ือเราเข้าไปเราเห็นสิ่งท่ีน่ากลวั ภาพสยองขวญั 
ทัว่ทัง้สถานท่ีถกูแวดล้อมในเปลวไฟ; และตรงกลางของเปลวไฟเหล่านี ้มีร่างของคนจํานวนนบัพนัๆ 
พวกเขากําลงัทกุข์ทรมานอย่างมาก เห็นเป็นภาพท่ีนา่กลวัมาก เราไมไ่ด้ต้องการท่ีจะดสูิ่งท่ีแสดงให้เราเห็น 

สถานท่ีนัน้ถกูแบง่ออกเป็นส่วนของความทกุข์ทรมานท่ีแตกตา่งกนั ส่วนแรกส่วนหนึง่ท่ีพระเจ้าอนญุาตให้เราเห็นคือ 
“หุบเขาแห่งหม้อต้มขนาดใหญ่” คือท่ีเราเรียกมนั ท่ีนัน่มีหม้อต้มจํานวนนบัล้าน หม้อต้มถกูฝังท่ีระดบัพืน้ดนิ; 
แตล่ะอนักําลงัเผาไหม้ลาวาท่ีอยูภ่ายใน ข้างในแตล่ะอนัมีวิญญาณคนท่ีตายและไปนรก 

ทนัทีท่ีวิญญาณเหลา่นัน้เห็นพระเจ้า พวกเขาเร่ิมสง่เสียงและกรีดร้อง “พระองค์เจ้าข้า เมตตาต่อพวกข้าพระองค์ด้วย! 
พระองค์เจ้าข้าให้โอกาสข้าพระองค์ได้ออกไปจากสถานที่นี้! 
พระองค์เจ้าข้าพาข้าพระองค์ออกไปและข้าพระองค์จะบอกกบัโลกว่าสถานทีนี่เ้ป็นจริง!”  แตพ่ระเจ้าไมแ่ม้แตจ่ะมองพวกเขา 
ท่ีนัน่มีผู้ชาย ผู้หญิงและคนหนุม่สาวจํานวนนบัล้านอยู่ในสถานท่ีนัน้ เรายงัเห็นรักร่วมเพศและคนเมาเหล้าอยู่ในความทรมาน 
เราเห็นคนเหลา่นีส้ง่เสียงร้องด้วยความทรมานอยา่งมาก  

มนัทําให้เราช็อคท่ีเห็นวา่ร่างกายของพวกเขาถกูทําลายอยา่งไร หนอนเข้าๆออกๆท่ีกระบอกตาเปล่า ปาก และหขูองพวกเขา 
และทะลทุะลวงผิวหนงัทัว่ร่างกายของพวกเชา สิ่งนีเ้ตมิเตม็พระวจนะของพระเจ้าท่ีมีเขียนไว้ในหนงัสือของ อิสยาห์ 66:24 
“และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนทีไ่ดก้บฏต่อเรา เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี้จะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดบั 
และเขาจะเป็นทีน่่าสะอิดสะเอียนต่อมนษุย์ทัง้ส้ิน” และยงัมีใน มาระโก 9:48 “ในทีน่ัน้ตวัหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดบัเลย” 
เราเพียงแคก่ลวักบัสิ่งท่ีเรากําลงัเฝ้าดอูยู ่เราเห็นเปลวไฟสงูประมาณ 9 ฟตุ ถึง 12 ฟตุ 
ภายในแตล่ะเปลวไฟมีวิญญาณของคนท่ีตายและไปนรก 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2066:24;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%209:44;&version=31
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พระเจ้าอนญุาตให้เราได้เห็นผู้ชายคนหนึง่ท่ีอยูใ่นหม้อต้มหม้อหนึง่ 
เขาอยูใ่นทา่กลบัหวักลบัหางและเนือ้บนหน้าของเขาก็ตกลงเป็นชิน้ๆ 
เขายงัคงมองดท่ีูพระเจ้าอย่างไมล่ะสายตา; 
และจากนัน้เร่ิมสง่เสียงและเรียกโดยพระนามแหง่พระเยซู เขาพดูวา่ 
“พระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตา! พระองค์เจ้าข้าใหโ้อกาสแก่ข้าพระองค์!  
พระองค์เจ้าข้าพาข้าพระองค์ออกจากสถานทีนี่้!” แตพ่ระเยซูคริสต์เจ้าไมต้่องการมองไปท่ีเขา 
พระเยซูหนัหลงัให้เขา เม่ือพระเยซูทําอยา่งนี ้ชายคนนัน้เร่ิมสาปแชง่และดหูมิ่นพระเจ้า 
ชายคนนีคื้อ จอห์น เลนนอน สมาชิกของกลุม่ดนตรีชัว่ร้าย “เดอะบีทเทิล” จอห์น 
เลนนอนเป็นผู้ชายคนหนึง่ท่ีล้อเลียนและทําเป็นเร่ืองสนกุเก่ียวกับพระเจ้าในชว่งชีวิตของเขา 
เขากลา่วว่า ศาสนาคริสต์จะหายไปและพระเยซูคริสต์จะถกูทกุคนลืม 
แตว่นันีช้ายคนนีอ้ยูใ่นนรกและพระเยซูคริสต์ยงัทรงพระชนม์อยู่!! ศาสนาคริสต์ก็ยงัไมห่ายไปเชน่กนั 

ขณะท่ีเราเร่ิมเดนิบนขอบของสถานท่ีนัน้ วิญญาณทัง้หลายก็ย่ืนมือมาท่ีเราและอ้อนวอนขอความเมตตา 
พวกเขาขอให้พระเยซูพาพวกเขาออกไปจากท่ีนัน่ แตพ่ระองค์ไมแ่ม้แตจ่ะมองไปท่ีพวกเขา 

แล้วเราก็เร่ิมผา่นไปสว่นท่ีตา่งกนั เรามาถึงสว่นท่ีนา่กลวัท่ีสดุของนรก ท่ีซึง่มีการทรมานอยา่งเลวร้ายท่ีสดุ; ศนูย์กลางของนรก 
รูปแบบของการทรมานท่ีเข้มข้นมากท่ีสดุ; การทรมานเชน่นัน้มนษุย์ไมส่ามารถแสดงออกมาทางความรู้สึกหรือคําพดูได้เลย 
คนท่ีน่ีเท่านัน้ท่ีเป็นคนท่ีรู้จกัพระเยซูและพระคําของพระเจ้า ท่ีนัน่มีศาสนาจารย์ ผู้ เผยแพร่ศาสนา มิชชนันารี 
และคนทกุประเภทท่ีครัง้หนึง่ยอมรับพระเยซูและรู้จกัความจริง; แตดํ่าเนินชีวิตแบบสองทาง     

นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีเดินออกจากทางของพระเจ้า; ความทรมานของพวกเขาแยก่ว่าคนอ่ืนๆเป็นพนัๆเทา่ 
พวกเขาสง่เสียงร้องและอ้อนวอนขอความเมตตาจากพระเจ้า แตพ่ระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ในหนงัสือ ฮีบรู 10:26-27 
“เมื่อเราไดรั้บรู้เร่ืองความจริงแลว้ แต่เรายงัขืนทําผิดอีก เคร่ืองบูชาลบบาปนัน้ก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย 
แต่จะมีความหวาดกลวัในการรอคอยการพิพากษาโทษ และไฟอนัร้ายแรง ซ่ึงจะเผาผลาญบรรดาคนทีเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า” 

วิญญาณเหลา่นัน้อยู่ท่ีนัน่เพราะวา่พวกเขาเทศนา อดอาหาร ร้องเพลงและยกมือของพวกเขาในโบสถ์แตบ่นถนนและท่ีบ้าน 
พวกเขาผิดประเวณี เป็นชู้  โกหก ชิงทรัพย์ เราไมส่ามารถโกหกพระเจ้าได้ ในพระคมัภีร์กลา่วไว้วา่ ผู้ใดได้รับมาก 
จะต้องเรียกเอาจากผู้นัน้ (ลกูา 12:48)  

จากนัน้พระเจ้าก็อนญุาตให้เราได้เห็นผู้หญิงสองคนท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นพ่ีน้องคริสเตียนขณะท่ีอยู่บนโลก 
แตพ่วกเขาไมไ่ด้มีชีวิตท่ีชอบธรรมตอ่พระเจ้า คนหนึง่พดูกบัอีกคนวา่ “แกเจ้าตวัร้าย! 
เป็นความผิดของแกทีฉ่นัต้องมาอยู่ในสถานทีนี่้! แกไม่ได้สัง่สอนฉนัถึงพระกิตติคณุศกัด์ิสิทธ์ิ! 
และเพราะว่าแกไม่ไดบ้อกฉนัเก่ียวกบัความจริง ตอนนีฉ้นัถึงตอ้งมาอยู่ที่นีใ่นนรก!” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2010:26-27;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2012:48;&version=31
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พวกเขาจะพดูสิ่งเหลา่นีใ้สก่นัทา่มกลางเปลวไฟ และพวกเขาเกลียดกนัเพราะวา่ท่ีนัน่ไมมี่ความรัก 
ความเมตตาหรือการยกโทษกนัในนรก 

มีวิญญาณหลายพนัดวงท่ีรู้จกัพระคําของพระเจ้า แตชี่วิตของพวกเขาไมส่ะอาดตอ่หน้าการสถิตย์อนัศกัดิส์ิทธ์ิของพระเจ้า 
“คุณเล่นกับพระเจ้าไม่ได้หรือ กับเปลวไฟในนรกก็เช่นกัน!”  พระเจ้าตรัสวา่ พระองค์บอกเราด้วยวา่ “ลูกเอ๋ย 
ความทุกข์ท้ังหมดในโลกจดจ่ออยู่เพียงในท่ีท่ีหน่ึงน้ันไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย 
เม่ือเทียบได้กับความทุกข์ทรมานท่ีคนคนหน่ึงมีในส่วนท่ีท่ีสุดของนรก”  
ถ้ามนันา่กลวัสําหรับคนเหล่านัน้ท่ีทรมานน้อยท่ีสดุในนรก 
แล้วมนัจะแยม่ากท่ีสดุสกัเท่าไรสําหรับคนเหลา่นัน้ท่ีอยูใ่นศนูย์กลางของนรก 
ผู้ซึง่ครัง้หนึง่รู้จกัพระวจนะของพระเจ้าและเดนิออกจากมนัไป แล้วพระเจ้าก็บอกพวกเราวา่ เราสามารถเลน่กบัไฟบนโลกได้ 
แตไ่มใ่ชก่บัไฟในนรกเลย  

เรายงัคงเดนิตอ่ไปผา่นสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัและพระเจ้าก็แสดงให้เราเห็นคนท่ีแตกตา่งกนัหลายคน  
เราสามารถเห็นคนท่ีได้รับความทรมานท่ีแตกตา่งกนัทัง้หมดประมาณหกประเภท 
มีอยูห่ลายวิญญาณท่ีถกูปีศาจทรมานด้วยการลงโทษหลายแบบ 
มีการลงโทษท่ีนา่กลวัอีกประเภทหนึง่คือความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีของตนเองพดูว่า “จําไดว่้าเมื่อพวกเขาเทศนาสัง่สอนเจ้า  
จําไดเ้มื่อเจ้าได้ยินพระวจนะของพระเจ้า จําไดเ้มื่อพวกเขาบอกเจ้าเก่ียวกบันรกและเจ้าหวัเราะเก่ียวกบัมนั!” 
ความรู้สกึผิดชอบชัว่ดีของตวัพวกเขาเองท่ีทรมานพวกเขา; เชน่เดียวกบัตวัหนอนท่ีข้ามไปทัว่ร่างกายของพวกเขา 
เหมือนไฟเผาผลาญท่ีร้อนกว่าท่ีเรารู้กนัเป็นพนัๆเทา่ น่ีคือรางวลัท่ีปีศาจมีให้สําหรับคนเหลา่นีท่ี้ค้นหามนัและตดิตามมนั 

พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ใน วิวรณ์ 21:8  “แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนทีน่่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี 
คนใช้เวทมนตร์ คนไหวรู้ปเคารพ และคนทัง้ปวงทีพ่ดูมสุานัน้ จะไดรั้บส่วนของตนในบึงทีเ่ผาไหม้ดว้ยไฟและกํามะถนั 
นัน่คือความตายครั้งทีส่อง" 

ตอ่มา พระเจ้าให้เราเห็นผู้ชายคนหนึง่ท่ีฆา่คนหกคน คนทัง้หกนีอ้ยูล้่อมรอบตวัเขาเวลานี ้และตะโกนใสเ่ขากลา่วว่า 
“มนัเป็นความผิดของแกทีพ่วกเราทัง้หมดมาอยู่ในสถานที่นี ้ความผิดของแก!” 
ฆาตกรพยายามปิดหขูองเขาไว้เพราะวา่เขาไมต้่องการฟังพวกเขา แตเ่ขาก็เล่ียงไมไ่ด้ท่ีจะต้องฟัง 
เพราะในนรกนัน้ประสาทสมัผสัทัง้หมดของคณุจะมีความรู้สกึไวมากขึน้กวา่มาก 

เหลา่วิญญาณในสถานท่ีนัน้ถกูทรมานด้วยความกระหายนํา้ซึง่สดุท่ีจะทนได้ซึง่ไมส่ามารถได้รับความพงึพอใจได้เลยไมว่า่จะใน
วิธีใด; เหมือนอยา่งเร่ืองของลาซารัสและเศรษฐีในพระคมัภีร์ (ลกูา 16:19) เศรษฐีในนรกต้องการเพียงนํา้หนึง่หยด ก็เพียงพอ 
พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ใน อิสยาห์ 34:9  “และลําธารแห่งเอโดมจะกลายเป็นยางมะตอย 
และดินของเมืองนีจ้ะกลายเป็นกํามะถนั แผ่นดินนีจ้ะกลายเป็นยางมะตอยทีล่กุอยู่” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:8;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2016:19;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2034:9;&version=31
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ในสถานท่ีนัน้ วิญญาณทกุดวงอยูใ่นกึ่งกลางของไฟ 
คนเห็นภาพลวงตาแมนํ่า้ท่ีใสสะอาดอยูท่ี่จดุกึ่งกลางไฟ; 
แตเ่ม่ือพวกเขาพยายามท่ีจะเอือ้มให้ถึง แมนํ่า้กลบักลายเป็นไฟ 
และพวกเขาก็เห็นต้นไม้พร้อมกบัผลไม้ท่ีให้นํา้; แตเ่ม่ือพวกเขาพยายามหยิบมนั 
ผลไม้นัน้ก็เผาไหม้มือของพวกเขาและปีศาจก็เยาะเย้ยพวกเขา 

แล้วพระเจ้าก็พาเราไปสถานท่ีหนึง่แยก่ว่าสถานท่ีอ่ืนๆท่ีเราได้เห็นมากวา่มาก 
เราเห็นบงึไฟและกํามะถนั ด้านหนึง่ของบงึไฟนัน้มีบงึไฟขนาดเล็กกวา่ 
ในบงึท่ีเล็กกวา่นัน้ มีวิญญาณจํานวนเป็นล้าน ล้าน 
ล้านกําลงัร้องและอ้อนวอนพระเจ้าให้เมตตาตอ่พวกเขา พวกเขาพดูกบัพระองค์วา่ 
“พระองค์เจ้าข้า ไดโ้ปรดเถิด! พาเราออกไปจากทีนี่่ อย่างนอ้ยก็เพียงชัว่ขณะ! ไดโ้ปรดใหโ้อกาสแก่ข้าพระองค์ไดอ้อกไป!!!” 
แตพ่ระองค์ก็ไมส่ามารถทําอะไรให้พวกเขาได้ เพราะว่าการพิพากษาของพวกเขาได้ถกูกําหนดไว้แล้ว 

ทา่มกลางคนจํานวนนบัล้านๆเหลา่นัน้ พระเจ้าอนญุาตให้เรามุง่เน้นไปท่ีชายคนหนึง่ท่ีร่างกายของเขาคร่ึงหนึง่แช่อยูใ่นบงึไฟ 
พระเจ้าอนญุาตให้เราเข้าใจและรู้ความคดิของเขา ชายคนนัน้ช่ือมาร์ค 
เรารู้สกึประหลาดใจในสิ่งท่ีชายคนนีพ้ดูกบัตวัเขาเองในความคิดของเขา 
เราเรียนรู้ถึงบทเรียนนิรันดร์เม่ือเราได้ยินความคิดดงัตอ่ไปนี ้
“ข้าพระองค์จะใหท้กุส่ิงทกุอย่างเพือ่ทีจ่ะไดอ้ยู่ในสถานที่ของพระองค์แลว้ตอนนี้!  
ข้าพระองค์จะใหท้กุส่ิงทกุอย่างเพือ่ทีจ่ะกลบัไปบนโลกเพียงแค่หน่ึงนาที ข้าพระองค์จะไม่สนใจถา้ข้าพระองค์จะทกุข์ยากทีส่ดุ 
ป่วยทีส่ดุ ถูกเกลียดมากทีส่ดุ หรือเป็นผูช้ายทีจ่นที่สดุในโลก ข้าพระองค์จะใหท้กุส่ิงเพือ่ทีจ่ะไดก้ลบัไป! 
เพียงแค่หน่ึงนาทีบนโลก” พระเยซูเจ้ากําลงัจบัมือผม พระเยซูตรัสตอบความคิดของมาร์ควา่ “มาร์ค 
ท าไมเจ้าถงึอยากกลับมาบนโลกแม้เพียงแค่นาทีเดียว?” ด้วยเสียงร้องไห้และถูกทรมาน “พระองค์เจ้าข้า! 
ข้าพระองค์จะใหท้กุส่ิงทกุอย่างเพือ่ทีจ่ะไดก้ลบัไปบนโลกเพียงแค่นาทีเดียวเพือ่ทีจ่ะสารภาพบาปและไดร้ับความรอด”  

เม่ือพระองค์ได้ยินสิ่งท่ีมาร์คกลา่ว 
ผมเห็นเลือดออกมาจากแผลของพระเยซูและนํา้ตานองท่ีตาของพระองค์ขณะท่ีพระองค์ตรัสว่า “มาร์ค 
มันสายไปแล้วส าหรับเจ้า!  ตัวหนอนจะเป็นท่ีนอนใต้ตัวเจ้าและตัวหนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า” (อิสยาห์ 14:11)  
เม่ือพระเจ้าตรัสเชน่นีก้บัเขา เขาก็จมลงไปในบงึไฟตลอดกาล นา่เศร้า วิญญาณเหล่านัน้ทัง้หมดไมมี่ความหวงัอีกแล้ว 
เพียงแคพ่วกเราท่ีอยู่บนโลกท่ียงัมีโอกาสท่ีจะสารภาพบาปวนันีแ้ละไปสวรรค์กบัพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 

เวลานีผ้มขอผา่นไปให้กบัน้องสาวของผมเลา่คําพยานนีต้อ่ ขอขอบคณุ 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2014:11;&version=31
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--- (ค าพยานที่ 2 ลุพ) --- 

ขอพระเจ้าอวยพระพรคณุพ่ีชายท่ีรัก ขอเราอา่นพระวจนะของพระเจ้าจากพระคํา สดดีุ 18:9 
“พระองค์ทรงโนม้ฟ้าสวรรค์ลงดว้ยและเสด็จลงมา ความมืดทึบอยู่ใตพ้ระบาทของพระองค์” เม่ือพระเจ้าเอือ้มมาจบัมือฉนั 
ฉนัคว้ามือของพระองค์ไว้และเราเร่ิมลงมาทางอโุมงค์นัน้ 
อโุมงค์นัน้มืดมากขึน้ๆถึงขนาดท่ีฉนัมองไมเ่ห็นแม้แตมื่ออีกข้างหนึง่ท่ีไมไ่ด้จบัมือของพระเจ้าไว้ 

ทนัใดนัน้เราผา่นบางสิ่งมืดและเป็นประกาย ซึง่ทําให้เกิดเสียง ความมืดหนาทบึมาก 
มือของคณุไมส่ามารถแม้แตจ่ะหากําแพงของอโุมงค์ได้ 
เราลงมาอยา่งรวดเร็วมากซึง่ฉนัรู้สกึเหมือนวา่วิญญาณของฉนัแยกออกจากร่างกายของฉนั  

ไมน่านฉนัสงัเกตได้ถึงกลิ่นเนา่เสียอยา่งมาก; เหมือนกบักลิ่นของเนือ้เนา่เสีย มนัแยล่งมากทกุๆขณะ 
แล้วฉนัก็ได้ยินเสียงของวิญญาณเป็นล้านๆ พวกเ ขาสง่เสียงร้องกนัอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ ร้องและครวญคราง 
ฉนักลวัมากแล้วฉนัหนัหาพระเจ้าและพดูวา่ “พระองค์เจ้าข้าพระองค์พาข้าพระองค์มาทีไ่หน? 
พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์! ไดโ้ปรดเมตตาต่อข้าพระองค์!” พระเจ้าเพียงตรัสวา่ “มันจ าเป็นท่ีเจ้าต้องเหน็ส่ิงน้ี 
เพ่ือท่ีเจ้าสามารถบอกคนอ่ืนๆได้” 

เรายงัคงลงตอ่ไปผา่นอโุมงค์รูปเขานีจ้นกระทัง่เรามาถึงสถานท่ีท่ีมืดทัว่ทัง้
สถานท่ี เหมือนกบัดงึผ้าม่านหนกัจากตาของฉนั 
แล้วฉนัก็เห็นเปลวไฟเป็นล้านๆ 
และท่ีแยย่ิ่งกว่าอีกฉันได้ยินเสียงกรีดร้องท่ีทนทกุข์ทรมานแตไ่มส่ามารถเห็
นใครได้ ฉนักลวัจริงๆ  ฉนับอกกบัพระเจ้าวา่ 
”โอไ้ด้โปรดเถิดพระองค์เจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์! โอ ้
ไดโ้ปรดพระองค์เจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์! อย่าพาข้าพระองค์มาสถานทีนี่้! 
ใหอ้ภยัข้าพระองค์ด้วย!” ครัง้นีฉ้นัไมไ่ด้คดิว่าฉนัเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์ในนรก ฉันคิดวา่เป็นวนัแหง่การชําระบญัชี 
ยืนอยู่ตอ่หน้าพระเยซูเจ้า ฉันสัน่อย่างรุนแรงเพราะฉนัคิดวา่น่ีเป็นจดุสิน้สดุของชีวิตฉนัจริงๆ 

เราเข้าไปใกล้เปลวไฟใหญ่ท่ีอยูเ่บือ้งหน้าของเรา; มนัใหญ่โตและเผาไหม้ด้วยความโกรธ ฉนัยงัคงลงไปอยา่งช้าๆ 
เห็นเปลวไฟมากมายและได้ยินวิญญาณนบัล้านร้องเป็นเสียงเดียวกนั  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalms%2018:9;&version=31
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แล้วฉนัก็เห็นโต๊ะไม้ตวัหนึง่ท่ีไมไ่หม้ไฟ มนัเป็นสิ่งท่ีปรากฏเหมือนกบัขวดเบียร์ 
สิ่งเหลา่นีด้สูดช่ืนแตพ่วกมนัเตม็ไปด้วยไฟ ขณะท่ีฉนักําลงัมองดสูิ่งนีอ้ยู่ 
ชายคนหนึง่ก็ปรากฏตวัขึน้ 
เนือ้ของเขาถกูทําลายเกือบหมดและเสือ้ผ้าของเขาท่ีเหลืออยูก็่เตม็ไปด้วยโคลนและการเผาไ
หม้ เขาสญูเสียตา ปากและผมของเขาทัง้หมดจากไฟ 
เขาสามารถเห็นฉนัได้ถึงแม้ว่าเขาไมมี่ตา ฉนับอกให้ว่ามนัเป็นวิญญาณของคนหนึง่ท่ีคดิ 
สํานกึ และเห็นอย่างถ่องแท้; ไมใ่ชร่่างกายตามธรรมชาติของคณุ 

ชายนัน้ย่ืนมือท่ีผอมแห้งของเขาไปท่ีพระเจ้าและเร่ิมร้องไห้ออกมา กล่าววา่ 
“พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์ดว้ย! พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์ด้วย! ข้าพระองค์ไดร้ับความเจ็บปวด! 
ข้าพระองค์กําลงัถูกเผาไหม้! ไดโ้ปรดเมตตาต่อข้าพระองค์และพาข้าพระองค์ออกจากสถานที่นี้!” 
พระองค์มองท่ีเขาด้วยความสงสาร และฉนัเร่ิมรู้สกึบางอยา่งอุน่ๆในมือของฉนั ฉนัมองดมูนัเป็นพระโลหิต ... 
พระโลหิตของพระเยซู! 
พระโลหิตของพระเจ้ามาจากมือของพระองค์ขณะท่ีพระองค์มองดชูายท่ีได้รับความทกุข์ทรมานคนนีถ้กูครอบคลมุอยูใ่นเปลวไฟ 

จากนัน้ชายคนนัน้ก็หนัสายตาของเขาในทางโต๊ะและเดนิเข้าไปหาขวด เขาคว้าขวดหนึ่งแตข่ณะท่ีเขากําลงัจะดื่ม 
ไฟและควนัก็ยิงออกมาจากขวด เขาผงะถอยหลงัและกรีดร้องอย่างท่ีฉนัไมเ่คยได้ยินมาก่อน 
เขาร้องด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าอยา่งมาก จากนัน้ก็เร่ิมดื่มสิ่งท่ีอยูใ่นขวดนี ้
แตข่วดนัน้เตม็ไปด้วยนํา้กรดและคอของเขาก็ถกูมนัทําลายทัง้หมด 
คณุสามารถเห็นนํา้กรดผ่านกระเพาะอาหารของเขาและทําให้เขาเจ็บ 

หมายเลข 666 ถกูฝังอยู่บนหน้าผากของชายคนนี ้
บนหน้าอกของเขามีแผน่หนึ่งท่ีทําจากโลหะบางอยา่งท่ีไมรู้่จกัซึง่ไมส่ามารถถกูทําลายได้ ไมแ่ม้แตด้่วยความร้อนหรือตวัหนอน 
มีตวัหนงัเขียนอยู่บนแผน่โลหะแตเ่ราไมส่ามารถเข้าใจได้ พระเจ้า ในความเมตตาอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
ให้คําแปลในสิ่งท่ีเขียนอยู่นัน้แก่เรา “ข้าอยู่ท่ีน่ีเพราะข้าเป็นคนข้ีเหล้า” เขาอ้อนวอนพระเจ้าขอความเมตตา 
แตพ่ระวจนะของพระเจ้าชดัเจนมากท่ีบอกเราใน 1 โครินธ์ 6:10 “คนขโมย คนโลภ คนข้ีเมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง 
จะไม่ไดร้ับอาณาจกัรของพระเจ้าเป็นมรดก” 

พระเจ้าแสดงให้ฉนัเห็นชว่งเวลาสดุท้ายบนโลกของชายคนนี ้เหมือนกบัหนงัหรือภาพยนตร์ 
มนัเหมือนกบัจอทีวีขนาดใหญ่แสดงให้ฉนัเห็นวินาทีสดุท้ายของชายคนนีก้่อนท่ีจะเสียชีวิต ชายคนนีช่ื้อ หลยุส์ 
และเขากําลงัดื่มอยูใ่นบาร์ ฉันเห็นโต๊ะตวัเดียวกนั และขวดเดียวกนัในบาร์นัน้ รอบโต๊ะคือเพ่ือนๆของเขา 
(ฉนัสามารถบอกคณุเร่ืองนีใ้นตอนนีไ้ด้; มีเพียงเพ่ือนท่ีแท้จริงหน่ึงเดียว และชื่อของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%206:10;&version=31
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พระองค์ทรงเป็นเพือ่นทีซ่ื่อสตัย์) หลยุส์กําลงัด่ืมและเพื่อนๆของเขาเมาแล้ว 
เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของเขาเอาขวดมาทําให้แตกและเร่ิมแทงหลยุส์ เม่ือเขาเห็นหลยุส์นอนลงบนพืน้ 
เขาก็วิ่งหนีไปแตห่ลยุส์เลือดออกจนตายบนพืน้ สิ่งท่ีเศร้าท่ีสดุคือเขาตายโดยปราศจากพระเจ้า 

ท่ีกึ่งกลางของทัง้หมดนี ้ท่ีดวงวิญญาณทัง้หมดเหลา่นัน้ในนรกร้องไห้ออกมา ฉนัถามพระเจ้า “โอ ้พระองค์เจ้าข้า 
ไดโ้ปรดบอกข้าพระองค์ดว้ยว่าผูช้ายคนนีไ้ดรู้้จกัพระองค์หรือไม่? เขารู้ถึงความรอดของพระองค์หรือเปล่า? 
พระองค์ตรัสตอบอยา่งเศร้าวา่ “รู้จัก ลุพรู้จักเรา เขายอมรับเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา แต่เขาไม่ได้รับใช้เรา” 
จากนัน้ฉนัรู้สึกกลวัมากย่ิงขึน้ หลยุส์ร้องดงัมากขึน้และส่งเสียงร้อง “พระองค์เจ้าข้า มนัเจ็บปวด! มนัเจ็บปวด! 
ไดโ้ปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ดว้ย!” เขาย่ืนมืออีกครัง้มาทางพระเจ้า แตพ่ระเยซูจบัมือของฉนัแทนและเราก็เดนิออกจากเปลวไฟ 
เปลวไฟเผาไหม้หลยุส์รุนแรงขึน้และเขาก็ร้องดงัขึน้ “เมตตาต่อข้าพระองค์! เมตตาต่อข้าพระองค์!!” แล้วเขาก็หายไปในเปลวไฟ 

เรายงัคงเดนิตอ่ไป สถานท่ีนีใ้หญ่โตและนา่กลวั! เราเข้าไปใกล้อีกเปลวไฟหนึง่และฉนับอกพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่! 
ไดโ้ปรดข้าพระองค์ไม่ต้องการทีจ่ะดูส่ิงนีอี้ก! ข้าพระองค์อ้อนวอนให้อภยัแก่ข้าพระองค์ดว้ย! ไดโ้ปรดให้อภยัแก่ข้าพระองค์ดว้ย! 
ข้าพระองค์ไม่ต้องการทีจ่ะเห็นส่ิงนี!้” แล้วฉนัก็ปิดตา แตม่นัไมสํ่าคญั เปิดหรือปิดฉนัยงัคงเห็นทกุสิ่งทกุอยา่ง 
เปลวไฟนีเ้ร่ิมลงไปอยา่งช้าๆและเร่ิมมองเห็นผู้หญิงคนหนึง่ เธอถกูปกคลมุไปด้วยโคลน และโคลนก็เตม็ไปด้วยตวัหนอน 
เธอมีผมเหลืออยูน้่อยมาก เธอถกูทําเป็นเหมือนเค้กด้วยโคลนท่ีมีหนอนคอยรังควาญ 
เธอถกูตวัหนอนบริโภคทัว่ไปหมดและเธอสง่เสียงร้อง “พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์! 
พระองค์เจ้าข้าเมตตาต่อข้าพระองค์และใหอ้ภยัข้าพระองค์! มองดูข้าพระองค์! นีเ่จ็บปวด! เมตตาต่อข้าพระองค์! 
เอาตวัหนอนเหล่านี้ออกไป! พาข้าพระองค์ออกจากความทรมานนีเ้พราะว่ามนัเจ็บปวดเป็นอย่างมาก!” 
พระเจ้าเพียงแคม่องดท่ีูเธอด้วยความโศกเศร้ามาก ขณะท่ีเราจบัมือของพระองค์ไว้ 
เราสามารถรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความเสียใจในหวัใจของพระองค์สําหรับวิญญาณท่ีสญูหายนีท้ัง้หมด 
กําลงัถกูเผาไหม้อยูใ่นเปลวไฟแหง่นรกนีช้ัว่นิรันดร์ 

ผู้หญิงคนนีไ้มมี่ตาหรือริมฝีปากแตเ่ธอยงัสามารถเห็นและรู้สกึ; ความเจ็บปวดทัง้หมดมากขึน้ 
เธอมีขวดหนึง่อยูใ่นมือเตม็ไปด้วยนํา้กรด แตเ่ธอเช่ือวา่มนัเป็นนํา้หอม 
ฉนัสามารถเห็นได้วา่มนัเป็นนํา้กรดและทกุครัง้ท่ีเธอสเปรย์ท่ีร่างกายของเธอ มนัเผาเธอ 
แตเ่ธอยงัคงใสนํ่า้กรดนีล้งบนร่างกายของเธอซํา้แล้วซํา้อีก เธอพดูอยู่ตลอดวา่มนัเป็นนํา้หอมราคาแพง 
และเธอก็เช่ืออีกด้วยว่าเธอกําลงัสวมใสส่ร้อยคอสวยงามเส้นหนึง่ แตท่ัง้หมดท่ีฉนัเห็นเป็นงโูอบรอบคอของเธอ 
เธอเช่ือวา่เธอกําลงัสวมใสส่ร้อยข้อมือราคาแพงมาก แตฉ่ันเห็นจริงๆแล้วพวกมนัเป็นตวัหนอน ยาวประมาณ 1 ฟตุ 
ขดุลงไปท่ีกระดกูของเธออย่างดเุดือด เธอบอกว่าเคร่ืองประดบัของเธอคือทัง้หมดท่ีเธอมี 
แตฉ่นัเห็นแมงป่องและตวัหนอนทัว่ร่างกายของเธอ เธอมีแผน่โลหะท่ีทกุคนในนรกสวมใส ่มนัอา่นวา่ 
“ฉันอยู่ท่ีน่ีเพราะโจรกรรม” 
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หญิงคนนีไ้มมี่ความสํานกึผิดในความบาปของเธอ พระเจ้าถามเธอ “แม็กดาลีนา ท าไมเจ้าถงึได้มาอยู่ในสถานท่ีน้ี?” 
เธอตอบวา่ “มนัไม่ไดทํ้าให้ข้าพระองค์รู้สึกเป็นทกุข์เป็นร้อนใจเลยทีจ่ะขโมยจากคนอื่นๆ 
ส่ิงเดียวทีข่้าพระองค์ห่วงคือการมีเคร่ืองประดบัและมีน้ําหอมราคาแพงเพ่ิมมากข้ึน ข้าพระองค์ไม่ไดใ้ส่ใจว่าโจรกรรมใคร 
หากจะทําใหข้้าพระองค์ดูดี”     

ฉนัจบัมือพระคริสต์ไว้ขณะท่ีฉนัเห็นตวัหนอนเจาะรูไปทัว่ร่างกายของเธอ แม็กดาลีนาหนัไปรอบๆมองหาบางสิ่งบางอยา่ง 
ฉนัถามพระเจ้าอีกครัง้ “พระองค์เจ้าข้า คนนีไ้ดรู้้จกัพระองค์หรือเปล่า?” และพระเจ้าตรัสตอบ “รู้จัก คนน้ีรู้จักเรา” 

แม็กดาลีนาเร่ิมมองดรูอบๆ พดูวา่ “พระองค์เจ้าข้านัน่เป็นผูห้ญิงคนนัน้ทีพ่ดูกบัข้าพระองค์เก่ียวกบัพระองค์? เธออยู่ไหน? 
ข้าพระองค์อยู่ในนรกมา 15 ปีแลว้” ทกุคนในนรกสามารถจําทกุสิ่งได้ แม็กดาลีนายงัคงถาม “ผูห้ญิงคนนี้อยู่ทีไ่หน? 
ข้าพระองค์มองไม่เห็นเธอ!” ฉนัรู้วา่ร่างกายของเธอไมส่ามารถหนัไปรอบๆได้เพราะวา่เนือ้ของเธอยงัคงอยูใ่นตําแหนง่เดมิ 
เธอพยายามหนัและมองเข้าไปในเปลวเพลิงอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะหาผู้หญิงคนนัน้ท่ีคยุกบัเธอเก่ียวกบัพระเจ้า พระเจ้าตอบวา่ “ไม่! ไม่ 

แม็กดาลีนา เธอไม่ได้อยู่ท่ีน่ี หญิงคนน้ันท่ีบอกเจ้าเก่ียวกับเราได้อยู่กับเราแล้วในแผ่นดินสวรรค์” 

เม่ือได้ยินอยา่งนี ้เธอโยนตวัเองลงในเปลวไฟและเผาเธอมากยิ่งขึน้ แผน่โลหะของเธอประณามเธอว่าเป็นขโมย 
ฉนัอยากให้คณุได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าใน  อิสยาห์ 3:24  “ต่อมาแทนน้ําอบจะมีแต่ความเน่า แทนผา้คาดเอวจะมีเชือก 
แทนผมดดัจะมีแต่ศีรษะลา้น แทนเสือ้งามล้ําค่าจะคาดเอวดว้ยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอยไหม้” 

ขณะท่ีเราเดนิตอ่ไปกบัพระเจ้า ฉนัเห็นแถวตอนใหญ่มากเตม็ไปด้วยตวัหนอน 
รอบๆมนัเป็นกระดานล่ืนท่ีทํามาจากโลหะสีแดงร้อน บนแถวตอนนีมี้ป้ายสว่างสดใสท่ีสามารถเห็นได้จากทกุท่ี ท่ีป้ายอา่นว่า 
“ยนิดีต้อนรับผู้กล่าวเทจ็และปากหอยปากปูทัง้หลาย” ในตอนท้ายของกระดานล่ืนเป็นทะเลสาบต้มขนาดเล็ก 
มนัดเูหมือนการเผาไหม้กํามะถนั แล้วฉนัก็เห็นคนเปลือยกายทัง้หมดลงมาจากกระดานล่ืน ขณะท่ีพวกเขาล่ืนไถล 
ผิวหนงัของพวกเขาจะหลดุลอกและติดอยูท่ี่กระดานล่ืน เม่ือพวกเขาตกลงไปในทะเลสาบเผาไหม้ 
ลิน้ของพวกเขาขยายตวัจนระเบดิและตวัหนอนปรากฏตรงท่ีลิน้ ความทรมานของพวกเขาเร่ิมขีน้ 
พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ใน  สดดีุ 73:18-19 “จริงละ พระองค์ทรงวางเขาไวใ้นทีลื่่น 
พระองค์ทรงกระทําใหเ้ขาลม้ถึงความพินาศ เขาถูกนําไปสู่การรกร้างในครู่เดียวเสียจริงๆ 
เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยองอย่างส้ินเชิง” 

หลงัจากเห็นสิ่งนี ้พวกเราถกูพาออกมาจากนรก ฉนัแคอ่ยากบอกคณุวา่ 
สวรรค์และนรกเป็นจริงมากเสียย่ิงกวา่โลกทางกายท่ีเรารู้จกันี ้ มนัอยูท่ี่น่ี ท่ีซึง่คณุตดัสินใจวา่คณุต้องการไปทิศทางใด; 
จะอยูน่ิรันดรกบัพระเยซูหรือนรกท่ีเผาไหม้ พระเจ้าบอกกบัเราตลอดวา่ “จงอุตส่าห์ท่ีจะสงบสุขอยู่กับคนท้ังปวง 
และท่ีจะได้ใจบริสุทธ์ิ ด้วยว่านอกจากน้ันไม่มีใครจะได้เหน็องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ฮีบรู 12:14) 
นัน่คือเหตผุลท่ีฉันบอกคณุในสิ่งเดียวกนันี ้“ปราศจากใจบริสุทธ์ิคุณไม่สามารถเห็นพระเจ้า” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%203:24;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2073:18-19;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2012:14;&version=31


11 

 

 

--- (ค าพยานที่ 3 ซานดร้า) --- 

ขอไปท่ีพระวจนะของพระเจ้าใน มทัธิว 10:28 “อย่ากลวัผูที้ฆ่่าไดแ้ต่กาย แต่ไม่มีอํานาจทีจ่ะฆ่าจิตวิญญาณ 
แต่จงกลวัพระองค์ผูท้รงฤทธ์ิทีจ่ะใหท้ัง้จิตวิญญาณทัง้กายพินาศในนรกได”้ 

เม่ือไหร่ก็ตามท่ีวิญญาณหนึ่งมาถึงในนรก คนนัน้ได้รับร่างกายแหง่ความตาย 
พระเยซูเจ้าจบัมือของฉนัและเราเร่ิมลงไปผา่นอโุมงค์ท่ีมืดลกึมากท่ีนําเข้าสู่ศนูย์กลางของโลก 
เรามาถึงสถานท่ีหนึง่มีประตมูากมาย; หนึง่ในนัน้ถกูเปิดและเราเข้าไปพร้อมกบัพระเจ้า 
ฉนัจะไมป่ลอ่ยมือของพระเจ้าไปเพราะฉนัรู้วา่ถ้าฉนัปล่อย ฉนัจะต้องอยูใ่นนรกตลอดไป 

เม่ือก้าวเข้าประตนูัน้ ฉนัเห็นกําแพงใหญ่โตมหมึา มีคนเป็นพนัๆถกูแขวนด้วยตะขอจากหวัของพวกเขา 
ด้วยห่วงท่ีผกูมือของพวกเขาเข้ากบัผนงั เรายงัเห็นหลายๆพนัคนยืนอยูท่่ามกลางเปลวไฟทัว่ทกุแหง่ 

เราไปด้านหน้าท่ีเปลวไฟหนึ่งและมนัเร่ิมลดลงอยา่งช้าๆ ในไมช้่าฉนัสามารถเห็นคนหนึง่ข้างในและเม่ือเขาพดู 
ฉนัสามารถบอกได้วา่เป็นผู้ชาย เขาสวมใสเ่สือ้ผ้าของบาทหลวง ซึง่สกปรกและขาดหมด ตวัหนอนคลานเข้าข้างในและออก 
ทัว่ร่างกายของชายคนนี ้เขาดเูหมือนถกูย่างและเผาไหม้ด้วยไฟ ตาของเขาถกูควกัออกและเนือ้ของเขาละลายและตกลงบนพืน้ 
แตห่ลงัจากท่ีเนือ้ตกลงหมดแล้ว มนัจะเติบโตกลบัมาอีกและกระบวนการทัง้หมดก็จะเร่ิมต้นใหมอี่ก 

เม่ือเขาเห็นพระเยซูเขาพดูวา่ “พระองค์เจ้าข้าเมตตาข้าพระองค์ เมตตาข้าพระองค์! 
ไดโ้ปรดปล่อยข้าพระองค์ออกจากทีนี่เ่พียงครู่เดียว! เพียงหน่ึงนาที!” ท่ีอกของชายคนนีมี้แผน่โลหะท่ีอา่นว่า 
“ข้าอยู่ท่ีน่ีเพราะโจรกรรม” 

เม่ือพระเยซูเข้ามาใกล้ พระองค์ถามชายคนนัน้  “เจ้าช่ืออะไร?” ชายนัน้ตอบ “แอนดรู ข้าพระองค์ชื่อแอนดรู พระองค์เจ้าข้า” 
พระองค์ตรัสถามชายนัน้ “เจ้าอยู่ท่ีน่ีนานเท่าไหร่แล้ว?” แอนดรูตอบ “ข้าพระองค์อยู่ทีนี่ม่านานมากแลว้” 
ชายนัน้เร่ิมเลา่เร่ืองของเขา เขาบอกวา่เขารับผิดชอบในการเก็บรวบรวมสิบลดและ 
จดัการกระจายทางการเงินให้แก่คนยากจนในคริสตจกัรคาทอลิกของเขา แตเ่ขากลบัขโมยแทน 
ด้วยสายตาท่ีเตม็ไปด้วยความสงสาร พระเจ้าถามชายนัน้วา่ “แอนดรู เจ้าเคยได้ยนิข่าวประเสริฐหรือไม่?” แอนดรูตอบ 
“เคยไดยิ้นพระองค์เจ้าข้า มีผูห้ญิงคริสเตียนคนหน่ึงไปที่โบสถ์และเธอประกาศข่าวประเสริฐคร้ังหน่ึง แต่ข้าพระองค์ไม่ไดย้อมรับ 
ข้าพระองค์ไม่ต้องการทีจ่ะเชื่อ แต่ตอนนีข้้าพระองค์เชื่อแลว้! ตอนนีข้้าพระองค์เชื่อว่านีเ่ป็นจริง! 
ไดโ้ปรดพระองค์เจ้าข้าพาข้าพระองค์ออกจากทีนี่ ่อย่างน้อยเพียงแค่ชัว่ครู่!” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2010:28;&version=31
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ขณะท่ีเขากําลงัพดู ตวัหนอนก็คลานผ่านทางเบ้าตาของเขา ออกทางหแูละมาข้างในอีกผา่นทางปากของเขา 
เขาพยายามดงึพวกมนัออกด้วยมือของเขาแตม่นัก็เป็นไปไมไ่ด้ 
เขาตะโกนอยา่งนา่กลวัและยงัคงอ้อนวอนตอ่พระเจ้าขอความเมตตา เขายงัคงขอให้พระเยซูพาเขาออกจากสถานท่ีนัน้ 
ยิ่งแยม่ากขึน้ มีปีศาจทรมานเขา ทิ่มแทงเขาด้วยหอกของพวกมนัอย่างตอ่เน่ือง 
ปีศาจดเูหมือนตุ๊กตาของเลน่ชนิดหนึง่ท่ีเรามีอยู่บนโลกนี ้เรียกวา่ “The Jordanos”    

ฉนัเห็นตุ๊กตาเหล่านัน้ในนรก แตพ่วกมนัไมใ่ช่ตุ๊กตาอีกตอ่ไป; พวกมนัมีชีวิตและเป็นปีศาจ พวกมนัสงูประมาณ 3 
ฟตุและมีฟันท่ีคมมาก เลือดออกมาจากปากของพวกมนั และตาสีแดงหมด 

พวกมนักําลงัแทงแอนดรูด้วยกําลงัทัง้หมดของพวกมนั ตลอดจนคนเหลา่นัน้ท่ีอยูใ่นนรกสว่นเหลา่นี ้ เม่ือฉันเห็นสิ่งนี ้
ฉนัถามพระเจ้าวา่มนัเป็นไปได้อย่างไรท่ีตุ๊กตาบนโลก ดลูกัษณะเหมือนปีศาจนัน้เป๊ียบ 
พระเจ้าบอกฉนัวา่พวกนัน้เป็นวิญญาณของความโศกเศร้า  

ขณะท่ีเรายงัคงไปตอ่ เราเห็นคนเป็นพนัๆอยูใ่นความทกุข์ทรมาน เม่ือไหร่ก็ตามท่ีวิญญาณหนึง่เห็นพระเจ้า 
พวกเขาพยายามเอือ้มมาท่ีพระองค์ด้วยมืออนัผอมแห้งของพวกเขา 
ฉนัสงัเกตเห็นผู้หญิงคนหนึง่ท่ีเร่ิมสง่เสียงร้องเม่ือเธอเห็นพระเยซู เธอกรีดร้อง “พระองค์เจ้าข้า ไดโ้ปรดเมตตาต่อข้าพระองค์! 
พาข้าพระองค์ออกจากสถานทีนี่้!” เธอทรมานอยา่งมากและเธอย่ืนมือของเธอมาท่ีพระเจ้า 
เธอยงัคงอ้อนวอนพระเจ้าให้พาเธอออกจากสถานท่ีนัน้อยา่งน้อยแคห่นึง่วินาที เธอเปลือยกายทัง้หมดและถกูปกคลมุด้วยโคลน 
ผมของเธอสกปรกไปหมดและตวัหนอนคลานขึน้ลงบนร่างกายของเธอ เธอพยายามเอาพวกมนัออกด้วยมือของเธอ 
แตท่กุครัง้ท่ีเธอขดูออกบ้าง พวกมนัทวีคณูมากย่ิงขึน้ไปอีก ตวัหนอนยาวประมาณ 6-8 นิว้ พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ใน 
มาระโก 9:44 “ในทีน่ัน้ตวัหนอนของพวกเขาก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดบัเลย” 

มนันา่กลวัเห็นผู้หญิงคนนีแ้ละได้ยินการร้องไห้ของเธอขณะท่ีตวัหนอนกินเนือ้ของเธออยา่งตะกละตะกลาม 
มีแผน่โลหะถกูฝังอยูใ่นอกของเธอท่ีเปลวไฟไมส่ามารถทําลายมนัได้ มนัอา่นวา่ “ฉันอยู่ท่ีน่ีเพราะการผิดประเวณี” 
ในลกัษณะเดียวกนัของความบาปของเธอ หญิงคนนีถ้กูบงัคบัให้ผิดประเวณีในนรกกบั งูอ้วนและน่ารังเกียจมาก 
งมีูหนามขนาดใหญ่ทัว่ลําตวั ยาวประมาณ 6-8 นิว้ 
งทูะลทุะลวงเข้าไปในอวยัวะสว่นตวัของเธอและขึน้ไปบนร่างกายถึงลําคอของเธอ เม่ืองเูข้าไปในเธอ เธอเร่ิมกรีดร้อง 

เธออ้อนวอนพระเจ้าอย่างแรงกล้ามากขึน้ให้พาเธอออกจากสถานท่ีนั ้น “พระองค์เจ้าข้า 
ข้าพระองค์อยู่ทีนี่เ่พราะการผิดประเวณี ข้าพระองค์อยู่ที่นี ่7 ปีแลว้ 
ตัง้แต่ทีข่้าพระองค์ตายเพราะโรคเอดส์ 
ข้าพระองค์มีคนรักหกคนและข้าพระองค์อยู่ทีนี่เ่พราะการผิดประเวณี” 
ในนรกเธอต้องกระทําบาปของเธอซํา้แล้วซํา้อีก เธอไมมี่เวลาพกัผอ่น กลางวนัหรือกลางคืน 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%209:44;&version=31
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ทกุข์ทรมานแบบเดียวกนัตลอดเวลา เธอพยายามย่ืนมือของเธอมาท่ีพระเจ้าแต ่พระองค์เพียงแคบ่อกเธอวา่ “บลานก้า 
มันสายเกินไปส าหรับเจ้า ตัวหนอนจะเป็นท่ีนอนอยู่ใต้ตัวเจ้า และตัวหนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า” (อิสยาห์ 
14:11) เม่ือพระเจ้าพดูคําเหลา่นัน้แล้ว ผ้าหม่ไฟก็ปกคลมุเธอและฉนัก็ไมส่ามารถเห็นเธอได้อีก 

เราเดนิตอ่ไป เห็นคนเป็นพนัๆ มีคนหนุม่สาว 
ผู้ใหญ่และคนสงูอายทุกุข์ทรมานอยูใ่นความเจ็บปวด 
เรามาถึงสถานท่ีดเูหมือนเป็นสระนํา้ไฟขนาดใหญ่ 
กบัผู้ชายและผู้หญิงเป็นพนัๆอยูข้่างในนัน้ 
พวกเขาแตล่ะคนมีแผน่โลหะบนหน้าอกของพวกเขาอา่นว่า; 
“ฉันอยู่ท่ีน่ีเพราะไม่ถวายสิบลดและไม่ถวายทรัพย์” เม่ือฉนัอา่นอย่างนัน้ 
ฉนัถามพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า ส่ิงนีเ้ป็นอย่างนีไ้ปได้อย่างไร 
คนเหล่านัน้อยู่ทีนี่ด่้วยเหตผุลนี?้?” พระเจ้าตอบ “ได้สิ เพราะคนเหล่าน้ีคิดว่าสิบลดและถวายทรัพย์ไม่ส าคัญ 

เม่ือพระวจนะของเราแสดงให้เหน็ มันเป็นค าส่ัง” ใน  มาลาคี 3:8-9 กลา่ววา่ “จะฉอัพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทัง้หลายไดฉ้้อเรา 
แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทัง้หลายฉ้อพระเจ้าอย่างไร’ ก็ฉ้อในเร่ืองทศางค์ และเคร่ืองบูชานัน่ซี 
เจ้าทัง้หลายต้องถูกสาปแช่งดว้ยคําสาปแช่ง เพราะเจ้าทัง้หลายทัง้ชาติฉ้อเรา” 

พระเจ้าบอกฉนัวา่ เม่ือคนของพระองค์ไมย่อมถวายสิบลดของพวกเขา มนัขดัขวางการงานของพระเจ้า 
และจากนัน้ขา่วประเสริฐก็ไมถ่กูประกาศ ผู้คนในสถานท่ีนีท้กุข์ทรมานเป็นพนัเทา่แย่กวา่คนอ่ืนๆ 
เพราะวา่พวกเขารู้พระวจนะของพระเจ้าและไมเ่ช่ือฟัง 

เราเดนิกนัตอ่ไปและพระเจ้าแสดงให้เราเห็นชายคนหนึง่ ฉนัสามารถเห็นจากเอวถึงหวัของเขา 
และฉนัเร่ิมเห็นนิมิตว่าเขาเสียชีวิตได้อย่างไร เขาช่ือโรเจรีโอ 
เขาอยูใ่นรถขณะท่ีมีคนหนึง่เข้ามาใกล้และประกาศขา่วประเสริฐแก่เขา และให้พระคมัภีร์แก่เขา 
แตโ่รเจรีโอเพิกเฉยตอ่คําเตือนของคนนัน้และไปตามทางของเขา โดยไมรู้่เลยวา่สองสามนาทีตอ่มารถของเขาจะโดนชนพงัยบั 
มนัตกลงไปในหน้าผาและเขาเสียชีวิตทนัที   

ขณะท่ีเขาถกูชนพงัยบั พระคมัภีร์เปิดไปท่ี วิวรณ์ 21:8  “แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนทีน่่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี 
คนใช้เวทมนตร์ คนไหวรู้ปเคารพ และคนทัง้ปวงทีพ่ดูมสุานัน้ จะไดร้ับส่วนของตนในบึงทีเ่ผาไหม้ดว้ยไฟและกํามะถนั 
นัน่คือความตายครั้งทีส่อง"  เม่ือโรเจรีโออ่านข้อนี ้เขาตายและมาถึงในนรก 

เขาอยูท่ี่นัน่เพียงแคห่นึง่เดือนและยงัคงมีเนือ้อยูบ้่างอยู่บนหน้าของเขา แตเ่ขาก็ทรมานเหมือนกบัคนอ่ืนๆ 
ทีแรกเขาไมรู้่วา่ทําไมเขามาอยูใ่นนรก ฉนัคิดวา่เม่ือคริสเตียนคนนัน้เข้ามาใกล้รถของเขา 
มนัเป็นโอกาสเดียวและครัง้สดุท้ายเทา่นัน้สําหรับเขาท่ีจะยอมรับพระเยซูเจ้า 
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เชน่เดียวกบัท่ีหลายคนมีโอกาสท่ีจะยอมรับพระองค์ วนันีฉ้นัขอเชิญให้คณุเปิดใจของคณุให้พระเยซู; พระองค์เป็นทางนัน้ 
เป็นความจริง และเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6)  โดยพระองค์เท่านัน้เราสามารถได้รับความรอดเข้าสู่อาณาจกัรแหง่สวรรค์  (กิจการ 
4:12)  พระเจ้ายงัขอให้เราติดตามทางของพระองค์ในความบริสทุธ์ิและนบนอบ พระเจ้าอวยพระพร 

 

--- (ค าพยานที่ 4) --- 

พระเจ้าอวยพระพรคณุ น้องชาย เม่ือพระเจ้าจบัมือของฉนั ฉนัสามารถเห็นวา่ฉันกําลงัยืนอยู่บนหิน และด้านหลงัเรา 
ฉนัเห็นทตูสวรรค์ เราเร่ิมลงไปผา่นอโุมงค์หนึง่ด้วยความเร็วอย่างเหลือเช่ือ 
อยา่งเร็วฉนัหนัและเห็นว่าทตูสวรรค์ไปแล้วและฉันรู้สกึกลวัมาก ฉนัถามพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า ทูตสวรรค์อยู่ทีไ่หน? 
ทําไมเขาไม่อยู่ทีนี่แ่ล้ว?” พระเจ้าตอบ “เขาไม่สามารถไปในท่ีท่ีเราก าลังจะไปได้”  

เรายงัคงลงไปและแล้วก็หยดุอยา่งฉบัพลนั เหมือนกบัลิฟท์ ฉนัเห็นหลายอโุมงค์; และเราผา่นอนัท่ีพ่ีสาวของฉนั 
ซานดร้ากลา่วถึง อโุมงค์ท่ีคนถกูแขวนท่ีมือของพวกเขาด้วยตะขอ พร้อมด้วยกญุแจมือท่ีข้อมือของพวกเขา ผนงัท่ีมีผู้คนอยู ่
มนัดเูหมือนจะยาวไมมี่ท่ีสิน้สดุ คนเป็นล้านๆคนถกูแขวนอยู ่พวกเขามีตวัหนอนทัว่ทัง้ตวัของพวกเขา 
ฉนัมองไปข้างหน้าและเห็นว่าผนงัอีกอนัหนึง่ เหมือนกบัอนัอ่ืนๆเป๊ียบ ฉนัพดูกบัพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า 
มีคนอยู่มากมายในสถานทีนี่้!” ทนัใดนัน้ ข้อพระคมัภีร์ก็เข้ามาในใจของฉนั; 
ข้อท่ีฉนัจําไมไ่ด้ พระเจ้าบอกฉนั “นรกและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่ม” (สภุาษิต 27:20) 

เราออกจากท่ีนัน่และไมช้่าก็มาถึงสถานท่ีหนึง่เราเรียกวา่ “หุบเขาแห่งหม้อน า้” 
หม้อนํา้เหลา่นีเ้ตม็ไปด้วยโคลนเดือด และเราเข้ามาใกล้หนึง่ในนัน้  
คนแรกท่ีฉนัเห็นเป็นผู้หญิง ร่างกายของเธอลอยและจมอยูด้่วยโคลนเดือด 
แตเ่ม่ือพระเจ้ามองดท่ีูเธอ เธอหยดุเคล่ือนไหวและยงัคงลอยอยูใ่นโคลนท่ีระดบัเอว 
พระเจ้าถาม “หญิงเอ๋ย เจ้าช่ืออะไร?” เธอตอบ “ข้าพระองค์ชื่อ รูเบ็ลล่า” 

ผมของเธอเตม็ไปด้วยโคลนเดือดและเนือ้ห้อยจากกระดกูของเธอ ซึง่ถกูยา่งดําจากไฟ 
หนอนผา่นเข้าไปทางรูตา ออกมาจากทางปากของเธอ เข้าไปอีกผ่านทางจมกูและออกทางหขูองเธอ 
เวลาท่ีหนอนไมส่ามารถเข้าไปได้ 
พวกมนัก็จะทํารูเพ่ือท่ีจะเข้าไปในสว่นอ่ืนๆของร่างกายซึ่งทําให้เจ็บปวดอยา่งสดุท่ีจะพรรณนาได้ 

เธอสง่เสียงร้อง “พระองค์เจ้าข้า ไดโ้ปรด! พาข้าพระองค์ออกจากสถานที่นี ้เมตตาต่อข้าพระองค์! 
ข้าพระองค์อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแลว้! ทําใหม้นัหยดุพระองค์เจ้าข้า! ข้าพระองค์ไม่สามารถทนไดอี้กแลว้! 
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ไดโ้ปรดเมตตาต่อข้าพระองค์!” พระเจ้าถามเธอวา่ทําไมเธอถึงอยู่ท่ีนัน่ 
เธอบอกวา่เธออยู่ท่ีนัน่เพราะความฟุ้ งเฟ้อ ซึง่เป็นคําเดียวกนักบัท่ีเขียนไว้บนแผน่โลหะบนอกของเธอ 
ในมือของเธอมีขวดท่ีดแูล้วก็ธรรมดา แตสํ่าหรับเธอมนัปรากฏวา่เป็นนํา้หอมท่ีมีราคาแพงมาก 
รูเบล็ลา่ต้องเอาขวดซึง่เตม็ไปด้วยนํา้กรดและสเปรย์มนัไปทัว่ร่างกายของเธอ 
น่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้เนือ้ของเธอทัง้หมดท่ีถกูสเปรย์ละลาย ทําให้เธอเจ็บปวดอยา่งมาก 

เธอสง่เสียงร้องตอ่พระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า ไดโ้ปรดเมตตาต่อข้าพระองค์! 
ข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ที่นี่ไดอี้กต่อไปแลว้! เพียงแค่หน่ึงวินาทีพระองค์เจ้าข้า” 
ฉนัไมไ่ด้บอกวา่มนัเป็นความบาปท่ีจะใช้นํา้หอม แตพ่ระเจ้าบอกเราวา่หญิงคนนัน้อยู่ท่ีนัน่เพราะวา่นํา้หอมของเธอ 
เหมือนอยา่งพระวจนะของพระเจ้าบอกเราใน เฉลยธรรมบญัญตัิ 5:7 “อย่ามีพระอืน่ใดนอกเหนือจากเรา” 
เธออยูท่ี่นัน่เพราะความสวยของเธอ นํา้หอมและความฟุ้ งเฟ้อมาเป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของเธอ 
แตพ่ระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์แหง่กษัตริย์และพระเจ้าแหง่พระเจ้า! พระองค์ต้องเป็นท่ีหนึง่ในชีวิตของคณุ 
นัน่คือเหตผุลท่ีเธออยูท่ี่นัน่ ด้วยความเศร้า พระเจ้ามองดท่ีูเธอและบอกวา่ “รูเบ็ลล่า มันสายเกินไปแล้วส าหรับเจ้า 
ตัวหนอนจะเป็นท่ีนอนอยู่ใต้ตัวเจ้า และตัวหนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า” เม่ือพระเจ้าพดูอยา่งนัน้ 
ผ้าหม่ไฟก็ปกคลมุเธอทัง้หมด ขณะท่ีร่างกายของเธอถกูผลาญอยูข้่างในหม้อนํา้นัน้ เธอเจ็บปวดอยา่งนา่กลวั 

จากนัน้เราออกไปไกลจากท่ีนัน่และมาถึงสถานท่ีหนึง่มีประตขูนาดยกัษ์ ขณะท่ีเราเข้าไปใกล้ พวกประตนูัน้ก็เปิดให้เรา 
อีกด้านหนึง่เราเห็นอโุมงค์ขนาดยกัษ์ ขณะท่ีฉันมองขึน้ไปฉนัเห็นไฟสีตา่งๆกนักําลงัเคล่ือนไหวเหมือนกบัควนัเมฆ 
ทนัใดนัน้เราได้ยินเสียงดนตรี ซสัซา่ บลัเลนาโต้ ร็อค ดนตรียอดนิยมชนิดท่ีแตกตา่งกนัท่ีคนฟังทางวิทย ุ
พระเจ้าทําการเคล่ือนไหวด้วยมือของพระองค์ และเราเห็นคนเป็นล้านๆถกูแขวนไว้กบัโซใ่นมือของพวกเขา 
พวกเขากระโดดอย่างคกึคะนองเหนือไฟ 

พระเจ้ามองดท่ีูเราและกล่าววา่ “ดูสิ เหล่าน้ีคือค่าจ้างส าหรับนักเต้น” 
พวกเขาต้องกระโดดอย่าคกึคะนองขึน้ๆลงๆตามจงัหวะของดนตรี ถ้ากําลงัเลน่ซลัซา่ พวกเขาต้องกระโดดตามจงัหวะนัน้ 
ถ้าดนตรีชนิดอ่ืนกําลงัเลน่อยู่ พวกเขาต้องกระโดดตามจงัหวะนัน้ พวกเขาไมส่ามารถหยดุกระโดดได้ แตแ่ยย่ิ่งกว่านัน้ 
รองเท้าของพวกเขามีตะปยูกัษ์ 6 นิว้อยูท่ี่ด้านลา่ง เม่ือไหร่ก็ตามท่ีพวกเขากระโดดมนัจะแทงเท้าของพวกเขา 
และพวกเขาก็ไมเ่คยมีเวลาหยดุพกัเลย เวลาท่ีมีใครบางคนพยายามท่ีจะหยดุ ปีศาจจะมาทนัทีและแทงพวกเขาด้วยหอก 
สาปแชง่พวกเขาและบอกวา่ “สรรเสริญเขา! นีเ่ป็นอาณาจกัรของแกตอนนี ้สรรเสริญซาตาน! สรรเสริญเขา! 
แกหยดุสรรเสริญเขาไม่ได้! สรรเสริญเขา! แกต้องสรรเสริญเขา! แกต้องกระโดด! แกตอ้งเต้น! แกหยดุไม่ไดส้กัหน่ึงวินาที”  

มนันา่กลวัท่ีหลายคนเป็นคริสเตียนท่ีรู้จกัพระเจ้า แตพ่วกเขาอยูท่ี่ในไนท์คลบัเวลาท่ีพวกเขาเสียชีวิต คณุอาจถามวา่ 
“ในพระคมัภีร์มีบอกทีไ่หนว่ามนัผิดทีจ่ะเตน้?” ใน ยากอบ 4:4 พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้วา่ 
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“ท่านทัง้หลายผูล่้วงประเวณีชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกบัโลกนัน้คือการเป็นศตัรูกบัพระเจ้า 
เหตฉุะนัน้ผูใ้ดใคร่เป็นมิตรกบัโลก ผูน้ ัน้ก็เป็นศตัรูของพระเจ้า” และใน 1 ยอห์น 2:15-17 “อย่ารักโลกหรือส่ิงของในโลก 
ถา้ผูใ้ดรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นัน้ 2:16 เพราะว่าสารพดัซ่ึงมีอยู่ในโลก คือตณัหาของเนือ้หนงั 
และตณัหาของตา และความเย่อหย่ิงในชีวิตไม่ไดเ้กิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก 2:17 
และโลกกบัส่ิงยัว่ยวนของโลกกําลงัผ่านพน้ไป แต่ผูที้่ประพฤติตามพระทยัของพระเจ้าก็ดํารงอยู่เป็นนิตย์” 
จําไว้วา่โลกจะผา่นพ้นไป ทัง้หมดนีจ้ะต้องพินาศ แตผู่้หนึ่งผู้ใดท่ีปฏิบตัติามนํา้พระทยัของพระเจ้าจะยืนหยดัตลอดไป 

เพ่ือนและพี่น้องท่ีรัก เม่ือเราจากสถานท่ีนี ้เราเห็นบางสิ่งเหมือนสะพานท่ีแบง่ความทรมานในนรกออกเป็นส่วนๆ 
เราเห็นวิญญาณเดนิข้ามสะพานลอย มนัดเูหมือนกบัตุ๊กตาชนิดหนึง่ท่ีเราเคยเห็นบนโลก; เราเรียกพวกมนัวา่ Treasure Trolls 
พวกมนัมีสีผมแตกตา่งกนักบัหน้าชายแก่แตร่่างกายเด็ก โดยไมมี่ชิน้สว่นทางเพศ 
สายตาของพวกมนัเตม็ไปด้วยความชัว่ร้ายพระเจ้าอธิบายวา่พวกนีเ้ป็นวิญญาณท่ีสญูหาย 
วิญญาณนีมี้หอกอยูใ่นมือของพวกมนัและเดนิบนสะพานลอยนัน้อย่างผึง่ผายเหมือนกบัว่ามนัเป็นเจ้านาย   

ขณะท่ีมนัเดนิ มนัจะแทงคนข้างลา่งด้วยหอกของมนั มนัจะสาปแชง่พวกเขาว่า 
“จําไดไ้หมวนัทีแ่กอยู่ข้างนอกโบสถ์คริสเตียนและแกไม่ไดต้้องการทีจ่ะเข้าไปข้างใน?  
จําไดไ้หมวนัทีพ่วกเขาเทศน์สัง่สอนแกและแกไม่ตอ้งการทีจ่ะฟัง? 
จําไดไ้หมวนัทีพ่วกเขาใหห้นงัสือพระกิตติคณุและแกโยนมนัออกไป?
”  วิญญาณท่ีหลงทางจะพยายามปิดบริเวณท่ีเคยเป็นหขูองพวกเขา 
พวกเขาจะตอบปีศาจ “หบุปาก! หบุปาก! ไม่ตอ้งบอกฉนัอีกแลว้! 
ฉนัไม่ตอ้งการรู้มากไปกว่านี ้หบุปาก!” 
แตว่ิญญาณชัว่สนกุสนานท่ีทําแบบนัน้เพราะวา่ความเจ็บปวดมนับงั
คบัวิญญาณให้ทําในสิ่งท่ีไมต้่องการ 

เรายงัคงเดนิตอ่ไปกบัพระเจ้า เม่ือมองดท่ีูคนมากมาย 
เราสงัเกตเห็นชายคนหนึง่กําลงัสง่เสียงดงักวา่คนอ่ืนๆท่ีกําลงัถกูเผาไ
หม้ท่ีนัน่  เขาพดูวา่ “พระบิดาเจ้า พระบิดาเจ้า เมตตาต่อข้าพระองค์!” พระเจ้าไมไ่ด้ต้องการท่ีจะหยดุเพ่ือมองดท่ีูชายคนนี ้
แตเ่ม่ือพระองค์ได้ยินคําวา่ “พระบิดา” พระองค์สัน่และหนัไป พระเยซูมองดท่ีูเขาและบอกเขาวา่ “พระบิดาหรือ? 
เจ้าเรียกเราว่าพระบิดา? ไม่ เราไม่ใช่พระบิดาของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่ลูกชายของเรา ถ้าเจ้าเป็นลูกชายของเรา 
เวลาน้ีเจ้าจะต้องอยู่กับเราในแผ่นดินสวรรค์แล้ว เจ้าเป็นลูกชายของปีศาจพ่อของเจ้า”  
ทนัใดนัน้ผ้าหม่ไฟขึน้มาและปกคลมุเขาทัง้หมด  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20John%202:15-17;&version=31
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พระเจ้าบอกเราเร่ืองราวชีวิตของชายคนนี ้ชายคนนีเ้รียกพระองค์วา่พระบิดาเพราะว่าเขารู้จกัพระองค์ 
เขาเคยไปโบสถ์และฟังพระเจ้าโดยพระวจนะของพระองค์และเขาก็ได้รับพระสญัญาของพระเจ้าหลายอยา่ง  ดงันัน้เราถาม 
“แลว้เกิดอะไรข้ึนพระองค์เจ้าข้า? แลว้ทําไมเขาถึงมาอยู่ทีนี่?่” พระเจ้าตอบ “เขาใช้ชีวิตแบบสองทาง; 
เขามีชีวิตอย่างหน่ึงท่ีบ้าน และอีกอย่างหน่ึงท่ีโบสถ์ เขาคิดในใจของเขาว่า ดี ไม่มีใครท่ีอาศัยอยู่ใกล้ผม 
ไม่มีศาสนาจารย์ หรือพ่ีน้องคนใดๆ ดังน้ันผมสามารถท าอะไรก็ได้ท่ีผมต้องการ! 
แต่เขาลืมไปว่าดวงตาของพระเจ้าได้ตั้งไว้แล้วในทุกๆทางของเราและไม่มีใครสามารถโกหกหรือซ่อนเร้นจากพระเจ้
าได้” 

พระวจนะของพระเจ้าบอกเรา “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได ้เพราะว่าผูใ้ดหว่านอะไรลง ก็จะเก่ียวเก็บส่ิงนัน้” 
(กาลาเทีย 6:7) ชายคนนีท้รมานแยก่ว่าคนอ่ืนๆเป็นพนัเทา่ เขาได้รับการพิพากษาลงโทษเป็นสองเทา่: 
หนึง่สําหรับความบาปของเขา และอีกอย่างสําหรับการคิดวา่เขาสามารถหลอกพระเจ้าได้   

ทกุวนันี ้คนพยายามจดัอนัดบัความหนกัเบาของบาป; พวกเขาจดัอนัดบัวา่ รักร่วมเพศ คนลกัทรัพย์ 
และฆาตกรเป็นคนบาปกว่าคนกลา่วเท็จ หรือนินทา แตใ่นสายพระเนตรของพระเจ้า 
ความบาปเหล่านีท้ัง้หมดมีนํา้หนกัเหมือนกนัและได้รับการชําระเหมือนกนั พระคมัภีร์บอกเราวา่ 
“ เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย ...” (โรม 6:23)  “ชีวิตทีก่ระทําบาปจะตอ้งตาย ...” (เอเสเคียล 18:20) 
เพ่ือนและพี่น้อง ฉนัขอเชิญคณุเดี๋ยวนีใ้ห้รับคําเชิญของพระเยซู 
พระเยซูกําลงัย่ืนพระหตัถ์แห่งความเมตตาของพระองค์แก่คณุถ้าคณุสารภาพบาป พระวจนะของพระเจ้าบอกเราวา่ 
คนหนึง่ท่ีเปล่ียนแปลงทางของเขาและสารภาพบาปจะได้รับความเมตตา  มนัดีกว่ามากท่ีเช่ือในเวลานี ้
ดีกวา่รอแล้วค้นพบทางท่ีหนกักวา่ในภายหลงั ขอพระเจ้าอวยพระพรแก่คณุ 

 

--- (ค าพยานที่ 5) --- 

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราใน โรมนั 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย 
แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา”  

เม่ือเราลงไปท่ีนัน่ ฉันรู้สกึถึงความเจ็บปวดและประสบการณ์ของการตาย ฉนักลวัมากในสิ่งท่ีฉนัเห็น  
ฉนัตระหนกัวา่ท่ีนัน่มีคนเป็นจํานวนมาก; ทัง้หมดได้แตร้่องตะโกนและร้องไห้ออกมา มนัมืดสนิท แตด้่วยการสถิตอยูข่องพระเจ้า 
ความมืดหายไป เราเห็นวิญญาณจํานวนหลายๆพนั ทัง้หมดร้องไห้ออกมาขอความช่วยเหลือและความเมตตา 
พวกเขาร้องตอ่พระเจ้าให้พาพวกเขาออกมาจากสถานท่ีนัน้ 
นอกจากนีเ้รายงัรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะเรารู้วา่พระเจ้าทรมานอย่างมากมายเม่ือไหร่ก็ตามท่ีพระองค์เห็นพวกเขา 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians%206:7;&version=31
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%206:23;&version=31


18 

 

หลายคนร้องไห้ออกมาตอ่พระเจ้าให้พาพวกเขาออกมาเพียงแคห่นึง่นาที เพียงแคห่นึง่วินาที พระเจ้าจะถามพวกเขา 
“ท าไมเจ้าจึงอยากออกมา?” และพวกเขาจะตอบ “เพราะว่าข้าพระองค์ต้องการไดร้ับความรอด 
ข้าพระองค์ตอ้งการสารภาพบาปและได้รับความรอด!” แตม่นัสายเกินไปแล้วสําหรับพวกเขา 

ประชาชนท่ีรักท่ีกําลงัฟังฉนัอยูเ่วลานี ้เวลานีเ้ป็นเพียงโอกาสเดียวท่ีจะเลือกจดุหมายปลายทางนิรันดร์ของเรา 
คณุสามารถเลือกสถานท่ีแห่งความรอดชัว่นิรันดร์ หรือสถานท่ีแหง่การลงโทษนิรันดร์ 

เราลงตอ่ไปอีก ฉนัเห็นว่าพืน้ท่ีเรากําลงัเดินอยู่นัน้กําลงัถกูทําลายด้วยไฟ; โคลนและเปลวเพลิงกําลงัออกมา 
ยงัมีกลิ่นอนัน่ากลวัไปทกุท่ี 
เรารู้สกึสะอิดสะเอียนมากและคล่ืนไส้จากกลิ่นและเสียงตะโกนของทกุคน 

เราเห็นชายคนหนึง่ไกลๆผู้ซึง่อยูใ่นโคลนเผาไหม้ลกึถึงเอว 
เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเขาเอามือออกมา เนือ้ท่ีกระดกูของเขาจะตกลงสูโ่คลน 
เราสามารถเห็นหมอกสีเทาภายในโครงกระดกูของเขา 
เราจงึถามพระเจ้าวา่คืออะไร  หมอกชนิดนีท่ี้อยูใ่นทกุคนท่ีอยูใ่นนรก 
พระเจ้าบอกเรา 
มนัเป็นวิญญาณของพวกเขาท่ีถกูติดอยูใ่นร่างกายของความบาป; 
อยา่งท่ีมีเขียนไว้ใน วิวรณ์ 14:11 
“และควนัแห่งการทรมานของเขาพลุ่งข้ึนตลอดไปเป็นนิตย์ 
และผูที้บู่ชาสตัว์ร้ายและรูปของมนั และผูใ้ดก็ตามทีรั่บเคร่ืองหมายชื่อของมนัจะไม่มีการพกัผ่อนเลยทัง้กลางวนัและกลางคืน” 

เราเร่ิมท่ีจะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างท่ีเราเพิกเฉยบนโลก; สําคญัท่ีสดุ 
ข้อความทีชดัเจนท่ีสดุคือการท่ีชีวิตของเราบนโลกตดัสินใจวา่เราจะใช้ชีวิตนิรันดร์ท่ีไหน 

ขณะท่ีเราเดนิจบัมือกนัไปกบัพระเจ้า เราตระหนกัวา่นรกมีหลายสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัท่ีมีระดบัตา่งๆกนัของการลงโทษ 
เรามาถึงสถานท่ีหนึง่ท่ีมีหลมุเล็กๆอยูห่ลายหลมุซึง่มีวิญญาณท่ีถกูทรมาน  วิญญาณกําลงัถกูทรมานโดยปีศาจชนิดตา่งๆกนั 
ปีศาจจะสาปแชง่วิญญาณว่า “เจ้าสารเลวที่ถูกสาปแช่ง สรรเสริญซาตาน! รับใช้เขาเหมือนทีแ่กทําตอนที่แกอยู่บนโลก!” 
วิญญาณถกูทรมานอยา่งนา่กลวัจากตวัหนอน; และไฟก็เป็นเหมือนนํา้กรดรดไปทัว่ร่างกายของพวกเขา 

เราเห็นผู้ชายสองคนข้างในหลมุคกุเล็กๆช่องหนึง่ แตล่ะคนมีดาบสัน้อยู่ในมือของพวกเขาและแทงใสก่นัและกนั 
พวกเขาจะบอกกนัและกนั “เจ้าสารเลวทีถู่กสาป! เป็นเพราะแกข้าถึงไดม้าอยู่ทีนี่่! 
แกทําใหข้้ามาอยู่ทีนี่เ่พราะแกทําใหข้้าตาบอดจากความจริงและไม่ไดใ้หข้้ารู้จกัพระเจ้า! แกไม่ไดใ้หข้้ารับพระเจ้า! 
หลายครั้งทีข่้ามีโอกาสและแกไม่ไดใ้หข้้ายอมรับพระองค์! นัน่คือเหตผุลทีข้่ามาอยู่ที่นี ่ถูกทรมานทัง้กลางวนัและกลางคืน!” 
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ผา่นทางนิมิต พระเจ้าแสดงให้เราเห็นชีวิตของพวกเขาบนโลก เราเห็นพวกเขาอยูใ่นบาร์แหง่หนึง่ด้วยกนั 
การโต้เถียงกนัเร่ิมขึน้ซึง่นําไปสูก่ารตอ่สู้  พวกเขาเมาแล้ว หนึง่ในพวกเขาเอาขวดแตกและอีกคนดงึมีดออกมา 
พวกเขาสู้กนัจนแตล่ะคนได้รับบาดเจ็บอยา่งร้ายแรงและเสียชีวิต ชายทัง้สองถกูตดัสินโทษให้ทําสถานการณ์นัน้ซํา้ๆตลอดไป 
พวกเขาก็ยงัถกูทรมานด้วยความทรงจําวา่พวกเขาเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุตอนอยูบ่นโลก 
เหมือนพ่ีน้องในความรักของพวกเขาท่ีให้ตอ่กนั    

ฉนัตอ้งการบอกคณุวนันี้ มีเพือ่นแทเ้พียงหน่ึงเดียว และชื่อของพระองค์คือพระเยซูแห่งนาซาเร็ท พระองค์เป็นเพือ่นแท ้
พระองค์เป็นเพือ่นทีส่ตัย์ซ่ือ ผูซ่ึ้งอยู่กบัคณุในทกุขณะ 

ขณะท่ีเรายงัคงเดินตอ่ไปและเราเห็นผู้หญิงคนหนึง่ภายในหลมุเล็กอีกหลมุหนึง่ เธอกําลงัเกลือกกลิง้อยูใ่นโคลน 
ผมของเธอเลอะไปหมดและเตม็ไปด้วยโคลน ภายในหลมุเล็กเดียวกนัมีงใูหญ่และอ้วน มนัเคล่ือนเข้าไปใกล้เธอ 
ล้อมรอบร่างกายของเธอและเข้าไปข้างในของเธอเร่ิมจากสว่นลา่งของเธอ เธอถกูบงัคบัให้มีการสมัผสัทางเพศกบังนูัน้ 
ในสถานท่ีนัน้ผู้ชายและผู้หญิงทัง้หมดท่ีมีชีวิตท่ีผิดประเวณีถกูบงัคบัให้กระทําสิ่งนัน้ซํา้ๆท่ีนัน่ แม้กระนัน้พวกเขาต้องทํากบัง ู
ท่ีปกคลมุไปด้วยตะปยูกัษ์ยาว 6 นิว้ งทํูาลายร่างกายของเธอทกุครัง้ท่ีมนัเข้าไปข้างในตวัเธอ 
เธอร้องออกตอ่พระเจ้าและขอพระองค์ให้หยดุมนั เธอไม่ต้องการท่ีจะทกุข์ทรมานอีกตอ่ไป “ทําใหม้นัหยดุ! 
ข้าพระองค์จะไม่ทําอีก! ไดโ้ปรดเถิด! ทําใหม้นัหยดุ!”  
เธออ้อนวอนพระเจ้าขณะท่ีงเูข้ามาภายในและทําลายร่างกายของเธอซํา้ไปซํา้มา 

เราพยายามท่ีจะปิดหขูองเราจากเสียงร้องของเธอแตเ่รายงัคงสามารถได้ยินเสียงของเธอ 
เราพยายามมากย่ิงขึน้ท่ีจะปิดหขูองเราแตน่ัน่ไมไ่ด้ชว่ย เราบอกพระเจ้า 
“ได้โปรดพระองค์เจ้าข้าเราไมอ่ยากเห็นและได้ยินสิ่งนีอี้กตอ่ไป! ได้โปรด!”  พระเจ้าตรัส “มันจ าเป็นท่ีเจ้าต้องเห็นส่ิงน้ี 
เพ่ือท่ีเจ้าจะได้บอกคนท่ีเหลืออยู่เพราะประชากรของเราก าลังถูกท าลาย 
ประชากรของเราก าลังเพิกเฉยต่อความรอดท่ีแท้จริง ถนนท่ีแท้จริงสู่ความรอด” 

เรายงัคงเดนิกนัตอ่ไปและเราเห็นทะเลสาบขนาดยกัษ์พร้อมกบัคนจํานวนเป็นพนัๆในทา่มกลางเปลวไฟ 
พวกเขาโบกมือขอความชว่ยเหลือแตมี่ปีศาจจํานวนมากมายกําลงับนิอยูเ่หนือสถานท่ีนัน้ 
ปีศาจเหล่านีใ้ช้หอกท่ีมีหวัหอกโค้งเป็นรูปตวัเอส (S) ทําร้ายคนท่ีกําลงัถกูเผาไหม้ในทะเลสาบนัน้ 
ปีศาจเย้ยหยนัและสาบแชง่พวกเขากลา่ววา่ “คนสารเลวถูกสาปแช่ง!  เวลานีแ้กตอ้งสกัการะซาตาน! สรรเสริญเขา 
สรรเสริญเขาอย่างทีเ่จ้าทําเวลาทีเ่จ้าอยู่บนโลก!” มีคนเป็นพนัๆท่ีนัน่  เรากลวักนัมาก 
เรารู้สกึวา่ถ้าเราไมจ่บัแขนของพระเจ้าไว้เราจะถกูทิง้ไว้ในสถานท่ีท่ีนา่กลวันัน้ เรากลวัจากสิ่งท่ีเรากําลงัรู้สกึ 

ในระยะหา่งเราเห็นชายคนหนึง่ยืนขึน้ซึง่อยูใ่นความเจ็บปวดและทรมานอย่างมาก เขามีปีศาจสองตนบนิอยูเ่หนือเขา 
กําลงัทรมานเขาอยู่ พวกมนัจะขดุหอกของพวกมนัเข้าไปภายในร่างกายของเขาและเอาซ่ีโครงของเขาออกมา 
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พวกมนัยงัสร้างความสนกุสนานจากเขาตลอดเวลา 
ยิ่งไปกวา่นัน้พระเจ้าแสดงให้ฉนัเห็นวา่เขาถกูทรมานจากความกงัวลตลอดเวลาเก่ียวกบัครอบครัวท่ีเขาได้จากไปบนโลก 
ชายคนนีไ้มไ่ด้ต้องการให้ครอบครัวของเขามาถึงในสถานท่ีแหง่ความทรมานเดียวกนันี ้
เขากงัวลเพราะวา่เขาไมเ่คยให้ข้อความแหง่ความรอดแก่พวกเขาเลย 
เขาถกูทรมานเพราะวา่เขาจําได้วา่ครัง้หนึง่พวกเขามีโอกาสท่ีจะรับข้อความนี ้
เขาเป็นบคุคลท่ีสําคญัมากท่ีจะให้ข้อความนีแ้ก่ครอบครัวของเขา 
แตเ่ขาต้องการท่ีจะไมส่นใจมนัและเวลานีเ้ขากงัวลเก่ียวกบัลกูชายและภรรยาของเขา 

การทรมานยงัคงดําเนินตอ่ไปขณะท่ีปีศาจตดัแขนของเขา เขาล้มลงสูโ่คลนท่ีเผาไหม้  
เพราะความเจ็บปวดจากโคลนท่ีเผาไหม้เขาเลือ้ยเหมือนหนอนจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึง่ 
เนือ้ของเขาตกจากกระดกูของเขาเพราะความร้อน จากนัน้เขาก็เร่ิมเลือ้ยเหมือนง ูพยายามท่ีจะออกจากท่ีนัน่ 
แตท่กุครัง้ท่ีเขาพยายามท่ีจะไป ปีศาจผลกัเขากลบัไปและเขาก็ลงไปภายในลกึขึน้ในโคลน 

จากนัน้เราเห็นปีศาจจํานวนหนึง่ในสถานท่ีหนึง่ สิ่งหนึง่ท่ีดงึดดูความสนใจของฉนั ฉนัสงัเกตวา่หนึง่ในปีศาจนัน้ปีหายไปหนึง่ปีก 
ฉนัถามพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้าทําไมปีศาจนี้ปีกหายไปหน่ึงปีก?” พระเจ้าตอบวา่ 
“ปีศาจน้ันถูกส่งขึ้นไปบนโลกด้วยจุดประสงค์หน่ึง แต่มันท างานของมันไม่ส าเร็จ 
และมันถูกเหว่ียงกลับสู่นรกโดยผู้รับใช้คนหน่ึงของพระเจ้า จากน้ันซาตานมาและท าโทษมัน และตัดปีกหน่ึงทิ้งเสีย” 
จากนัน้เราจงึเข้าใจวา่การเป็นคริสเตียน 
เรามีอํานาจและพลงัทัง้หมดในพระนามของพระเยซูท่ีจะเหว่ียงปีศาจและอาณาเขตทัง้หมดของมนัออกไป   

เพ่ือนๆท่ีรักท่ีกําลงัฟังคําเหล่านีอ้ยูใ่นขณะนี ้คําพยานนีไ้มใ่ชเ่พ่ือการลงโทษแต ่เพ่ือความรอด; 
เพ่ือคณุสามารถทดสอบตวัคณุเองและเห็นเง่ือนไขของหวัใจคณุตอ่พระเจ้า 
น่ีเพ่ือวา่คณุสามารถเปล่ียนทางของคณุสําหรับความรอด และไมใ่ชเ่พ่ือการลงโทษ 
เวลานีย้กหวัใจของคณุตอ่พระเจ้าและสารภาพบาปของคณุ ดงันัน้ถ้าพระเจ้ามา ณ 
ขณะนีค้ณุสามารถไปกบัพระองค์แทนท่ีจะไปสถานท่ีแห่งความทรมานนัน้ ท่ีซึง่มีแตก่ารร้องไห้และการขบเขีย้วเคีย้วฟัน 
ท่ีนัน่คณุจะเข้าใจอย่างจริงจงัวา่ทําไมพระเยซูจงึได้จา่ยในราคาท่ีสงูท่ี กางเขนแหง่เขากลัวารี  

เราเห็นคนเป็นจํานวนมากในนรกผู้ซึง่ไมรู้่ว่าทําไมพวกเขาถึงมาอยูท่ี่นัน่ 
ชีวิตของพวกเขาเตม็ไปด้วยกิจกรรมท่ีพวกเขาไมไ่ด้คิดว่ามนัเป็นความบาป เพ่ือนๆท่ีรัก ทดสอบตวัคณุเอง! 
อยา่คดิวา่การพดูโกหก ขโมย ความไร้สาระเป็นสิ่งท่ีถกูต้องท่ีจะทํา! สิ่งเหลา่นีเ้ป็นความบาปต่อพระเจ้า!  พ่ีน้องท่ีรัก 
หนัหลงัเสียจากและหยดุทําสิ่งเหลา่นี!้ ฉนัให้ข้อความนีแ้ก่คณุเพื่อท่ีคณุจะสามารถหยดุทําบาปอย่างตัง้ใจ 
และมองดท่ีูพระพกัตร์ของพระเจ้ามากย่ิงขึน้  
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--- (ค าพยานที่ 6) --- 

สดดีุ 62:12  “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ความเมตตาเป็นของพระองค์ 
เพราะพระองค์ทรงสนองมนษุย์ทกุคนตามการงานของเขา”  

ในเวลาเช้าพระเจ้ามาเยือนพวกเราในห้องนัน้ พระองค์ทรงพาพวกเราโดยพระหตัถ์และเราเร่ิมลงไป 
หวัใจของฉนัเตม็ไปด้วยความกลวั ฉนัไมส่ามารถแม้แตจ่ะอธิบายมนัได้ 
ฉนัรู้เพียงแตว่า่ฉันไมส่ามารถปลอ่ยมือออกจากพระผู้ชว่ยให้รอดของฉนัได้ 
ฉนัรู้สกึวา่พระเยซูคือชีวิตและแสงสวา่งของฉนัและความหวงัของฉนัทัง้หมดอยูใ่นพระองค์: 
มิฉะนัน้แล้วฉนัจะต้องถกูปล่อยไว้ในสถานท่ีแหง่นัน้ ฉนัไมเ่คยนกึวา่ฉนัจะเคยได้ไปสถานท่ีนัน้ 
ฉนัไมแ่ม้แตเ่ช่ือวา่สถานท่ีเช่นนัน้มีอยูจ่ริง แม้แตเ่ป็นคริสเตียน ฉันเคยคิดอยูเ่สมอวา่สถานการณ์ท่ีเลวร้ายมากก็คือนรก 
แตพ่ระเจ้าแสดงให้ฉันเห็นความเป็นจริงของนรก   

เม่ือเรามาถึงในนรก ฉนัรู้สึกวา่สถานท่ีนัน้สัน่ 
และปีศาจทัง้หลายวิ่งไปหลบเพราะไมมี่สกัหนึง่ตนในพวกมนัท่ีจะสามารถทนตอ่การสถิตย์อยูข่องพระเจ้าได้  
เราได้ยินเสียงวิญญาณท่ีถกูจบักมุร้องดงัยิ่งขึน้เพราะวา่พวกเขารู้วา่พระเยซูแหง่นาซาเร็ทอยู่ท่ีนัน่ 
พวกเขาทัง้หมดรู้วา่มีเพียงผู้ เดียวท่ีอาจจะพาพวกเขาออกได้ พวกเขามีความหวงันัน้ถึงแม้วา่มนัเป็นความหวงัท่ีเป็นเท็จก็ตาม 

เราเดนิจบัมือกนักบัพระเยซูและมาถึงสว่นของการผิดประเวณี พระเยซูหนัไปมองหญิงคนหนึง่ผู้ซึง่ถกูปกคลมุไปด้วยไฟทัง้หมด 
เม่ือพระเยซูเห็นเธอ เธอเร่ิมออกจากไฟช้าๆ ถึงแม้วา่ความทกุข์ทรมานของเธอไมเ่คยหยดุ 
เราสามารถเห็นเธอเปลือยกายหมดและเห็นลกัษณะทางกายภาพของเธอทัง้หมด 
ร่างกายของเธอสกปรกไปทัง้หมดและมีกลิ่นเหม็น ผมของเธอเลอะไปหมดและเธอมีโคลนสีเขียวเหลืองอยูบ่นตวัของเธอ   

จากนัน้เธอก็สัน่และสง่เสียงร้องมากยิ่งขึน้; การสง่เสียงร้องของเธอไมเ่คยสิน้สดุ 
เธอเตม็ไปด้วยตวัหนอนและมีงพูนัอยูร่อบแขนของเธอ มนัหนามากและมีหนามอยูร่อบตวัของมนั เธอมีหมายเลข 666 
ฝังอยูบ่นร่างกายของเธอ หมายเลขของสตัว์ร้าย  ได้ถกูกล่าวไว้ในหนงัสือวิวรณ์  (วิวรณ์ 13:16-
18) เธอยงัมีแผน่โลหะแผน่หนึง่บนหน้าอกของเธอ ทําจากโลหะบางชนิดท่ีไมรู้่จกั มนัไมถ่กูผลาญด้วยไฟ 
บนแผน่โลหะมีเขียนบางอย่างในภาษาท่ีแปลก แตเ่ราสามารถเข้าใจได้ว่าเขียนไว้วา่อะไร มนัอา่นว่า 
”ฉันอยู่ท่ีน่ีเพราะการเป็นชู้” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalms%2062:12;&version=31
http://www.spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Mark_of_the_Beast_666.htm
mailto:http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2013:16-18;&version=31
mailto:http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2013:16-18;&version=31
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เม่ือพระเยซูเห็นเธอพระองค์ถามเธอ “เอลีน่าท าไมเจ้าจึงอยู่ในสถานท่ีน้ี?” ขณะท่ีเอลีนา่กําลงัตอบพระเจ้า 
ร่างกายของเธอบิดเบีย้วด้วยความเจ็บปวดจากการทรมานของเธอ เธอบอกวา่เธออยู่ท่ีนัน่เพราะการเป็นชู้  
เธอขอพระเจ้าให้อภยัเธอครัง้แล้วครัง้เลา่ 

จากนัน้เราเร่ิมเห็นเหตกุารณ์การเสียชีวิตของเธอ เวลาท่ีเธอเสียชีวิต เธอกําลงัมีเพศสมัพนัธ์กบัหนึง่ในคนรักของเธอ 
เพราะเธอคดิวา่คนท่ีเธออยู่ด้วยได้เดินทางไปแล้ว แตเ่ขากลบัมาจากงานของเขาและพบวา่เธออยูบ่นเตียงกบัคนอ่ืน 
จากนัน้เขาก็เข้าไปในครัวเอามีดเลม่ใหญ่และแทงมนัเข้าไปท่ีหลงัของเอลีนา่ เธอเสียชีวิตและถกูพามานรก 
เหมือนกนัเป๊ียบกบัท่ีเธอเสียชีวิต เปลือยกายหมด 

ในนรก ทกุสิ่งทกุอยา่งกลายเป็นจริงและเธอยงัคงมีมีดเล่มใหญ่เลม่นัน้บนหลงัของเธอ ทําให้เธอเจ็บปวดอย่างมาก 

ในเวลานีเ้ธออยูใ่นนรกมาแล้ว 7 ปีและเธอสามารถจําชีวิตของเธอได้ทกุขณะและการเสียชีวิต 

เธอก็จําได้ด้วยวา่เม่ือมีบางคนพยายามเทศนาสัง่สอนเธอเก่ียวกบัพระเยซู วา่พระองค์เทา่นัน้เป็นผู้ ท่ีสามารถชว่ยชีวิตเธอ 

แตเ่วลานีม้นัสายเกินไปแล้วสําหรับเธอและคนอ่ืนๆในนรก 

พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้มากมายเก่ียวกบัการผิดประเวณี และมนัชดัเจนมาก 
การผิดประเวณีคือการมีความสมัพนัธ์ทางเพศนอกการสมรส 1 โครินธ์ 6:13  “ อาหารมีไวสํ้าหรับท้อง และท้องก็สําหรับอาหาร 
แต่พระเจ้าจะทรงใหท้ัง้ทอ้งและอาหารส้ินสูญไป แลว้ร่างกายนัน้ไม่ไดมี้ไวสํ้าหรับการล่วงประเวณี 
แต่มีไวสํ้าหรับองค์พระผูเ้ป็นเจ้า และองค์พระผูเ้ป็นเจ้ามีไวสํ้าหรับร่างกาย” และใน 1 โครินธ์ 6:18  
“จงหลีกเลีย่งเสียจากการล่วงประเวณี ความบาปทกุอย่างทีม่นษุย์กระทํานัน้เป็นบาปนอกกาย 
แต่คนทีล่่วงประเวณีนัน้ทําผิดต่อร่างกายของตนเอง” 

เม่ือพระเยซูพดูกบัเธอเสร็จ เธอก็ถกูปกคลมุด้วยผ้าหม่ไฟขนาดใหญ่และเราไมส่ามารถเห็นเธอได้อีกตอ่ไป 
แตเ่ราได้ยินเสียงเนือ้ของเธอกําลงัถกูเผาไหม้และเสียงกรีดร้องอนันา่กลวันัน้ ฉนัไมแ่ม้แตจ่ะอธิบายออกมาเป็นคําพดูได้เลย 

ขณะท่ีเรายงัคงเดินกนัตอ่ไปกบัพระเจ้า พระองค์แสดงให้เราเห็นคนทัง้หมดท่ีนัน่; ผู้กราบไหว้รูปเคารพ 
คนเหลา่นัน้ท่ีใช้และฝึกเวทมนตร์ ผิดศีลธรรม ผู้ ท่ีเป็นชู้  กลา่วเท็จ และรักร่วมเพศ เรากลวักนัมาก 
สิ่งเดียวท่ีเราต้องการทําคือออกไปจากท่ีนัน่ แตพ่ระเยซูพดูอยูเ่ร่ือยวา่มนัจําเป็นท่ีจะดเูพ่ือท่ีเราจะสามารถบอกคนอ่ืนๆได้ 
เพ่ือวา่พวกเขาอาจจะเช่ือ 

เราไปตอ่กบัพระเยซู จบัมือพระองค์แนน่ยิ่งขึน้ เรามาถึงส่วนหนึง่ท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัฉนัจริงๆ 
เราเห็นชายหนุม่คนหนึง่อาย ุ23 ปี ท่ีถกูลอยตวัสงูระดบัเอวอยูก่ลางไฟ เราเห็นไมแ่นช่ดัวา่เขาถกูลงโทษอะไร แตห่มายเลข 666 
ถกูฝังอยู่บนตวัเขา เขาก็มีแผ่นโลหะบนอกของเขาท่ีอา่นว่า “ข้าอยู่ท่ีน่ีส าหรับการเป็นปกต”ิ เม่ือเขาเห็นพระเยซู 
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เขาย่ืนมือมาทางพระเยซูอ้อนวอนขอความเมตตา พระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้ใน สภุาษิต 14:12  
“มีทางหน่ึงซ่ึงคนเราดูเหมือนถูก แต่มนัส้ินสดุลงทีท่างของความมรณา” 

เม่ือเราอา่นท่ีแผน่โลหะวา่ “ข้าอยู่ท่ีน่ีส าหรับการเป็นปกต”ิ เราถามพระเจ้า “พระองค์เจ้าข้า เป็นไปได้อย่างไร!? 
เป็นไปไดห้รือที่คนหน่ึงสามารถมาสู่สถานทีนี่เ้พราะเหตผุลนี?้” จากนัน้พระเยซูถามเขา “แอนดรู ท าไมเจ้ามาอยู่สถานท่ีน้ี?” 
เขาตอบ “พระเยซูเจ้า เมื่อข้าพระองค์อยู่บนโลก ข้าพระองค์คิดว่าเพียงแค่การฆ่า และการขโมยเป็นความบาป 
และนัน่คือเหตผุลที่ข้าพระองค์ไม่เคยพยายามทีจ่ะติดสนิทกบัพระองค์” ใน สดดีุ 9:17 กลา่วไว้ว่า “คนชัว่จะต้องถอยไปสู่นรก 
คือประชาชาติทัง้มวลทีลื่มพระเจ้า” 

แอนดรูทําผิดพลาดขนานใหญ่โดยแบง่ประเภทของความผิด เหมือนหลายคนท่ีทําอยู่วนันี ้ 
พระคมัภีร์มีความชดัเจนมากเม่ือมนับอกว่าคา่จ้างของความบาปคือความตาย แตข่องประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ (โรม 
6:23)  นอกจากนีเ้ม่ือพระคมัภีร์พดูเก่ียวกบัความบาป มนัไมเ่คยแบง่ประเภทของความบาป 
เพราะวา่พวกมนัทัง้หมดเป็นเพียงความบาป 
แอนดรูมีโอกาสได้รู้และยอมรับพระเยซูแตเ่ขาไมเ่คยเอาโอกาสท่ีพระ
เจ้าให้กบัเขา เขาอาจมีโอกาสเป็นพนัครัง้ท่ีจะรู้จกัพระเจ้า 
แตเ่ขาไมเ่คยต้องการท่ีจะรู้จกัพระองค์และนัน่เป็นเหตผุลท่ีเขาอยู่ท่ีนั่
น 
จากนัน้ผ้าหม่ไฟขนาดใหญ่ก็ปกคลมุร่างกายของเขาและเราก็ไมเ่ห็นเ
ขาอีก    

เรายงัคงเดนิไปกบัพระเยซู 
ในระยะไกลเราเห็นบางอย่างกําลงัตกลงมาเหมือนวตัถกุ้อนใหญ่ 
เม่ือเราเข้าไปใกล้ขึน้ เราเห็นวา่นัน่มนัเป็นคนท่ีกําลงัตกลงสูน่รกในเวลานัน้ 
คนท่ีเพิ่งเสียชีวิตบนโลกโดยปราศจากการยอมรับพระเยซูคริสต์ในหวัใจของพวกเขา พวกเขากําลงัมาถึงในนรก 

เราเห็นชายหนุม่คนหนึง่ ปีศาจหลายตนวิ่งไปยงัเขาและเร่ิมทําลายร่างกายของเขา ทนัใดนัน้ร่างกายของเขาเร่ิมมีตวัหนอนขึน้ 
เขาสง่เสียงร้อง “ไม่! อะไรกนันี?่ หยดุ! ข้าไม่ตอ้งการทีจ่ะอยู่สถานทีนี่้! หยดุนะ! นีต่้องเป็นความฝันแน่! 
พาข้าออกไปจากสถานที่นี้!” เขาไมรู้่แม้แตว่า่เขาตายแล้ว และนัน่เขาตายโดยปราศจากพระเยซูในหวัใจของเขา 
ปีศาจสร้างความสนกุจากตวัเขาและทรมานร่างกายของเขาตลอด จากนัน้หมายเลข 666 ปรากฏบนหน้าผากของเขา 
และแผน่โลหะบนอกของเขา แม้วา่เราจะไมส่ามารถเห็นเหตผุลท่ีเขามานรก แตเ่รารู้แนว่า่เขาจะออกไปไมไ่ด้อีกแล้ว 
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พระเจ้าบอกเราวา่การทรมานคนเหลา่นีท้ัง้หมดในนรกจะยิ่งรุนแรงขึน้อีกในวนัของการพิพากษา 
ถ้าพวกเขาทรมานในสภาพท่ีสาหสัและนา่กลวัในตอนนีแ้ล้ว 
ฉนัไมส่ามารถจินตนาการได้เลยวา่พวกเขาจะทรมานขนาดไหนหลงัจากวนัของการพิพากษา 

เราไมไ่ด้เห็นเดก็คนใดคนหนึ่งท่ีนัน่ เราแคเ่ห็นคนหนุม่สาวเป็นพนัๆ ผู้ชายและผู้หญิงในหลายเชือ้ชาติ 
แตใ่นนรกไมมี่เชือ้ชาติหรือระดบัชัน้ทางสงัคมอีกแล้ว ทัง้หมดมาเพ่ือถกูทรมานและถกูลงโทษ 
มีอยูส่ิ่งหนึง่ท่ีทกุคนต้องการและนัน่คือโอกาสท่ีจะได้ออกไป อย่างน้อยหนึง่วินาที 
พวกเขายงัต้องการนํา้หนึง่หยดเพ่ือทําให้ลิน้ของเขาสดช่ืน เหมือนอยา่งเร่ืองของเศรษฐีในพระคมัภีร์  (ลกูา 
16:19) แตน่ี่มนัเป็นไปไมไ่ด้อีกแล้ว พวกเขาเลือกท่ีท่ีพวกเขาต้องการใช้ชีวิตนิรันดร์ของพวกเขา 
พวกเขาต้องการท่ีจะใช้ชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า พระเจ้าไมเ่คยสง่ใครไปนรก ทกุคนถึงท่ีนัน่ตามการกระทําของพวกเขาเอง ใน 
กาลาเทีย 6:7 “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได ้เพราะว่าผูใ้ดหว่านอะไรลง ก็จะเก่ียวเก็บส่ิงนัน้”   

วนันีค้ณุมีโอกาสอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะเปล่ียนจดุหมายปลายทางนิรันดร์ของคณุ พระเยซูยงัคงวา่งอยู่ในขณะนี ้
และพระคมัภีร์กลา่ววา่ขณะท่ีเรามีชีวิตอยูเ่ราก็มีความหวงั วนันีค้ณุมีชีวิต อยา่พลาดโอกาสนี ้มนัสามารถเป็นครัง้สดุท้ายก็ได้  

พระเจ้าอวยพระพร 
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