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สวรรค ์และ นรก 
 

โดย ศาสนาจารย ์พารค์ ยง จย ู
 

ในปี 1987 

ศาสนาจารยพ์ารค์ไดเ้สยีชวีติจากความดนัโล
หติสงู แตโ่ดยพระคณุของพระเจา้ 
ชวีติของเขาไดต้อ่ออกไปอกี 20 ปี 

แตส่ าหรับสีปี่แรก 
เขาพดูไมไ่ดเ้นือ่งมาจากสภาพของเขา เขาอายปุระมาณ 50 ปีเวลาทีเ่ขากลบัมาชวีติ 

ในระหวา่งความตายของเขา พระเจา้แสดงใหเ้ขาเห็นสวรรคแ์ละนรก 
 

ผมตอ้งการใหค้ณุรูว้า่ถา้คณุมคีวามเยอ่หยิง่และเต็มไปดว้ยความภมูใิจในตนเอง 
คณุจะน าเอาค าสาปแชง่มาไวบ้นตวัคณุเอง ผมมคีรสิตจักรขนาดใหญม่สีมาชกิ 5,000 
คนแตผ่มถกูพระเจา้ตลีงเพราะความเยอ่หยิง่ของผมเอง เวลานีผ้มเกรงกลวัพระเจา้ (ยากอบ 4:6) 
แตพ่ระองคไ์ดท้รงประทานพระคณุเพิม่ข ึน้อกี เหตฉุะน ัน้พระองคจ์งึตรสัวา่ `พระเจา้ทรงตอ่สูผู้ท้ ีห่ย ิง่จองหอง 
แตพ่ระองคท์รงประทานพระคณุแกค่นทีใ่จถอ่ม' 
 

ผมเคยมทีรัพยส์นิมลูคา่ประมาณ 150 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ผมเป็นเจา้ของรถหร ู5 คนั 

แตห่ลงัจากประสบการณ์การเสยีชวีติของผม ผมใ้ห้ม้นัออกไปหมด ไ้ด้โ้ปรดจ าไวว้า่ 
ความรอดไมส่ามารถประสบผลส าเร็จได ้ด้ว้ยทรัพยส์นิของคุณุแตโ่ดยทางความเชือ่ 
และตอนนีผ้มขอรอ้งมคันายก 
ผูป้กครองและผูน้ าอืน่ๆในโบสถข์องพวกเขาทีจ่ะรับใชศ้าสนาจารยข์องคณุหมดทัง้หวัใจ 
 

วันที ่19 ธนัวาคม 1987 หลงัจากทีผ่มทานอาหารกลางวัันเสร็จ และขณะทีผ่มก าลงัพกัผอ่น 

ผมเริม่รูส้กึเจ็บปวดอยา่งรนุแรง มนัเหลอืทีจ่ะทนไดซ้ ึง่ผมรูส้กึเหมอืนวา่ผมก าลงัจะตาย 
แลว้ผมก็หมดสต ิผมตืน่ขึน้มาสี่เ่ดอืนใหห้ลงัในสภาพนิง่ๆ 
และแพทยข์องผมบอกผมวา่ผมน่าจะตายในทีส่ดุ 
ทกุสว่นในรา่งกายของผมแหลกเหลวอยา่งเลวรา้ยมากจากอมัพาต 
และครอบครัวของผมไมเ่คยอนุญาตใหส้มาชกิของโบสถค์นใดเขา้เยีย่มเนือ่งจากภาพลกัษณท์ีน่่า
กลวัของผม แลว้ผมกเ็สยีชวีติในทีส่ดุ   
 

เมือ่ผมเสยีชวีติ ผมเห็นสองคนเขา้มาในหอ้งของผม 
แตค่นเหลา่นีเ้ขา้มาในหอ้งผมผา่นทางก าแพง ผมกรดีรอ้ง “คณุ 
คณุเป็นใคร!! บา้นของผมจะพงัลงมาถา้คณุท าอยา่งนัน้!!” 
แลว้คนหนึง่บอกวา่ “เราเป็นทตูสวรรค ์ลงมาจากสวรรค ์
เรามาจากอาณาจกัรของพระเจา้” 
แสงสวา่งเจดิจา้สอ่งออกมาจากทตูสวรรค ์
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ทตูสวรรคท์ีด่า้นขวาของผมแนะน าตวัเขาเอง “เราท าธรุะใหก้บัพระเยซใูนอาณาจกัรของพระองค ์
พระเยซเูรยีกเราและสัง่การเราใหล้งไปยงัโลก พระองคบ์ญัชาการใหเ้ราพาเจา้ไปสวรรค ์
เ้ื้ จ่า้ตายแลว้ แตเ่มือ่ครอบครัวของเจา้รอ้งไหอ้อกมาดว้ยความเสยีใจเป็นอยา่งมาก 
พระองคก์็ทรงอนุญาตใหเ้จา้ไดม้ชีวีติอยูต่อ่อกีหน่อย แตส่ าหรับเวลานี ้
พระองคป์รารถนาทีจ่ะใหเ้จา้ไดเ้ห็นสวรรคแ์ละนรก  
พระองคจ์ะใหเ้จา้ไดเ้ห็นและเจา้จะเป็นสกัขพียานใหก้บัคนบนโลก 
ขอใหจ้ านวนของคนทีม่จีดุจบในนรกจะลดลงและจ านวนของคนทีไ่ปสวรรคนั์น้เพิม่ขึน้จากค าพยา
นของเจา้ นีจ่ะเป็นภารกจิของเจา้ พระเจา้สัง่เราใหบ้อกเจา้อยา่ไดช้กัชา้ ถา้เจา้ชกัชา้ 
เจา้จะไมส่ามารถไปเยีย่มสวรรคแ์ละนรก” 
 

แลว้ทตูสวรรคท์ีด่า้นขวาของผมกลา่ววา่ “ในขณะที่เ่จา้เกดิและจนถงึขณะทีเ่จา้ตาย 
เราไดอ้ยูก่บัเจา้” ณ เวลานัน้ผมไมเ่ขา้ใจวา่ทตูสวรรคห์มายความวา่อะไร เวลานีผ้มรูแ้ลว้ 
เขาเป็นทตูสวรรคท์ีคุ่ม้ครองผม ดงันัน้ผมจงึกลา่ววา่ “ผมไปไมไ่ด!้ ผมจะไมไ่ป! 
ผมเป็นศาสนาจารย!์ ผมไม่ส่ามารถพบพระเจา้ไดใ้นสภาพรา่งกายเชน่นี ้
ผมตอ้งการพบพระองคใ์นสภาพบคุคลทีแ่ขง็แรง 
ผมอาจจะไดร้ับการต าหนมิากกวา่ค าชมเชยจากพระเจา้ 
ผมเป็นคนทีเ่ต็มไปดว้ยความภมูใิจในตนเองและหยิง่ผยองและเวลานีผ้มถกูสาปและป่วย 
ผมจะเขา้สูส่วรรคไ์ดอ้ยา่งไร?  ผมกลวัมาก ไดโ้ปรดกลบัไปสวรรคแ์ละขอพระเจา้ใหร้กัษาผม 
แลว้คอ่ยกลบัมาและพาผมไปสวรรคผ์า่นทางความฝันของผม 
ไดโ้ปรดขอความเมตตาในนามของผม”  
 

แตท่ตูสวรรคไ์มไ่ดฟั้งค าโตแ้ยง้ของผม พวกเขาถอดเสือ้ผา้ของผมออกและบอกวา่ 
มนัสกปรกเกนิกวา่ทีจ่ะสวมใสใ่นสวรรค ์แลว้พวกเขาก็สวมใสเ่สือ้ผา้ในชดุสขีาวใหผ้ม (เศคารยิาห ์
3:4) และทตูสวรรคจ์งึบอกผูท้ ีย่นือยูข่า้งหนา้ทา่นวา่ "จงเปลือ้งเครือ่งแตง่กายทีส่กปรกจากทา่นเสยี" 
และทตูสวรรคพ์ูดกบัทา่นวา่ "ดเูถดิ เราไดเ้อาความช ัว่ชา้ออกไปเสยีจากเจา้แลว้ 
และเราจะประดบัตวัเจา้ดว้ยเสือ้ผา้อนัสะอาด" 

 
 

พวกเขาควา้มอืผมและพุง่ตรงขึน้สูส่วรรค ์
เราพุง่ผา่นเมฆและเมือ่ผมมองลงมา ผมเห็นโลกมขีนาดเลก็ลง 
แลว้กป็ลอ่ยใหผ้มเขา้ไปใกลถ้นนทองทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ 
ผมเห็นแสงไฟทีส่อ่งแสงสกุใส สวา่งเกนิกวา่ทีจ่ะมองไดโ้ดยตรง 
ผมถามวา่ “แสงมาจากทีไ่หน?” “มนัมาจากสวรรค”์ 
ทตูสวรรคต์อบ 
 
 

ผมคดิ “วา้ว! มนักวา้งใหญ!่” ผมเห็นกลุม่คนในชดุสขีาวลอยอยูข่า้งหนา้ “พวกเขาเป็นใคร?” 

ผมถาม 
 

ทตูสวรรคต์อบ 
“พวกเขาคอืผูท้ีรั่บใชพ้ระเจา้อยา่งสตัยซ์ ือ่และไวว้างใจในพระเยซโูดยการเชื่อ่ฟังและตามการทรง
น าของพระวญิญาณบรสิทุธิด์ว้ยหมดหวัใจของพวกเขา รา่งกายของพวกเขาตายแลว้บนโลก 
เวลานีพ้วกเขาเป็นวญิญาณทีก่ าลงัมุง่หนา้สูส่วรรค”์ 
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ทตูสวรรคอ์กีตนหนึง่กลา่วตอ่ “ในสวรรคม์อียูส่บิสองประต ู
เมื่อ่จติวญิญาณหนึง่ 
พวกเขาตอ้งผา่นเขา้มาทางประตหูนึง่ในประตเูหลา่นี”้ 
เราก าลงัยนือยูท่ีป่ระตดูา้นใตแ้ตม่นัปิด ขณะทีเ่ราก าลงัรออยู ่
ผมถามทตูสวรรค ์“ทตูสวรรค ์ท าไมประตนูีถ้งึไมเ่ปิด?” 

 

ทตูสวรรคต์อบ 
“เป็นเพราะวา่คณุไมไ่ดร้อ้งเพลงนมสัการบนสวรรค”์ (สดดุ ี

100:4) จงเขา้ประตขูองพระองคด์ว้ยการโมทนา และเขา้บรเิวณพระนเิวศของพระองคด์ว้ยการสรรเสรญิ 

จงถวายโมทนาขอบพระคณุพระองค ์จงถวายสาธกุารแดพ่ระนามของพระองค ์

 

ผมถาม “ทตูสวรรค ์ผมเป็นคนที่เ่ต็มไปดว้ยความภมูใิจในตวัเองและหยิง่ผยองมาก 
และเป็นผลใหผ้มถกูสาปแชง่ดว้ยความเจ็บป่วย ผมรอ้งเพลงนมสัการบนโลกไมเ่กง่ 
แลว้ผมจะรอ้งเพลงนมสัการบนสวรรคไ์ดอ้ยา่งไรในเมือ่ผมไมเ่คยไดย้นิมากอ่น?” 
 

ทตูสวรรคต์อบ “คณุพดูถกูตอ้ง แตค่ณุยังคงตอ้งเตรยีมตวัเองทีจ่ะนมสัการ 
คณุเป็นคนทีเ่ต็มไปดว้ยความภมูใิจในตวัเองแต ่เตรยีมตวัรอ้งเพลง” ทตูสวรรคเ์ริม่รอ้งเพลง 
ขณะทีพ่วกเขารอ้ง ผมเริม่รอ้งกบัพวกเขา มนักลายเป็นธรรมชาตสิ าหรับผม แลว้เรากเ็ขา้ไป 
 

ภาพของสวรรคม์นัสดุทีจ่ะพรรณนาได ้ผมไมส่ามารถอธบิายดว้ยค าพดูบนโลกได ้ผมพดูวา่ 
“พระองคเ์จา้ขา้ ขอบพระคณุเหลอืเกนิ! 
แมว้า่ขา้พระองคเ์ป็นคนทีเ่ต็มไปดว้ยความภมูใิจในตวัเองมากและหยิง่ผยองและถกูสาปดว้ยความเ
จ็บป่วย พระองคย์งัคงพาขา้พระองคม์าสวรรคใ์หเ้ห็นไปรอบๆ” 
 

แลว้ผมกไ็ดย้นิพระสรุเสียีงของพระเจา้ “ศาสนาจารยพ์ารค์ยงจยทูีร่ักของเรา เรายนิดตีอ้นรบัเจา้ 
เจา้ไดม้าทางไกลถงึทีน่ี”่ พระสรุเสยีงของพระองคเ์ออ่ลน้ไปดว้ยความรักและความออ่นโยน 
 

ผมตอบกลบัรอ้งไหด้ว้ยน ้าตา “พระองคเ์จา้ขา้...”  ทตูสวรรคพ์ดูขึน้มาทนัท ี
“คณุเป็นศาสนาจารยม์า 20 ปี คณุไมรู่ข้อ้พระคมัภรีข์องคณุหรอื? ไมม่นี ้าตาในสวรรค ์
ไดโ้ปรดหยดุรอ้งไหเ้สยี!”  ผมท าไมไ่ดแ้มแ้ตจ่ะรอ้งไห ้(ววิรณ์ 21:4) 

พระเจา้จะทรงเช็ดน า้ตาทกุๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมม่อีกีตอ่ไป ความคร า่ครวญ การรอ้งไห ้
และการเจ็บปวดจะไมม่อีกีตอ่ไป เพราะยคุเดมิน ัน้ไดผ้า่นพน้ไปแลว้" 

  

แลว้พระองคก์็ถามผมหา้ค าถาม 
“เจา้ใชเ้วลาในการอา่นพระค า (พระคมัภรี)์ มากขนาดไหน? 
เจา้ถวายทรพัยม์ากเทา่ไหร?่ 
มกีีค่ร ัง้ท ีเ่จา้ประกาศขา่วประเสรฐิใหก้บัผูค้น? 
เจา้ถวายสบิลดอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่่ ์?์ 
เจา้ใชเ้วลาในการอธษิฐานมากแคไ่หน?” 
 

ผมตอบค าถามทัง้หา้ขอ้ไมไ่ด ้พระองคต์อ่วา่ผมส าหรับค าถามทีห่า้ 
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“หลงัจากทีเ่จา้กลายเป็นศาสนาจารยข์องครสิตจกัรขนาดใหญ ่
เจา้ไ้ด้ก้ลายเป็นคนทีข่ ี้เ้กยีจมากในการอธษิฐานการไมว่า่งไมใ่ชข่อ้แ้ก้ต้วัส าหรบัเรา!” 
ผมตอ้งส านกึตอ่ความผดิบาปในเรือ่งนีท้หีลงั 
“ทตูสวรรคจ์ะใหเ้จา้เห็นหลายๆสถานทีใ่นสวรรคแ์ละนรก 
ดไูปรอบๆใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีเ่จา้ปรารถนา 
เจา้จะจากไปหลงัจากทีเ่ป็นสกัขพึยานในสถานทีต่า่งๆในสวรรคแ์ละนรก”  
แตพ่ระองคไ์มอ่นุญาตใหผ้มเห็นพระลกัษณะของพระองค ์
 
 

อนัดบัหนึง่ทตูสวรรคพ์าผมไปสามสถานทีท่ีแ่ตกตา่งกนัในสวรร
ค ์ในสถานทีแ่รกผมเห็นเด็กเล็กๆอยูด่ว้ยกนั 
สถานทีท่ีส่องเป็นทีท่ีผู่ใ้หญอ่ยู ่
สถานทีท่ีส่ามเป็นทีซ่ ึง่จติวญิญาณเกอืบทีจ่ะไมไ่ดไ้ปสวรรค ์
ถงึแมว้า่พวกเขาไดเ้ขา้สูส่วรรค ์
พวกเขาเขา้มาไดอ้ยา่งน่าอปัยศอดส ู
 

หลายคนถามผมพวกเด็กๆอายเุทา่ไหร ่
พวกเขาดเูหมอืนเด็กอนุบาล 
พวกเขาไมใ่ชเ่ด็กชายหญงิเล็กๆตามทีเ่รารูจ้กัตามเพศ 
เด็กแตล่ะคนมทีตูสวรรคเ์ด็กของตนเองไปกบัพวกเขา  
 

ในสวรรค ์จติวญิญาณสว่นใหญม่บีา้นของพวกเขาเอง (ยอหน์ 14:2) 

ในพระนเิวศของพระบดิาเรามคีฤหาสนห์ลายแหง่ ถา้ไมม่เีราคงไดบ้อกทา่นแลว้ 

เราไปจดัเตรยีมทีไ่วส้ าหรบัทา่นท ัง้หลาย  แตม่บีางคนทีไ่มม่บีา้น ผมจะอธบิายเรือ่งนีท้หีลงั 
ยิง่ไปกวา่นัน้เดก็ๆไมม่บีา้นของตวัเองเชน่กนั ผมถาม “พวกเด็กๆเป็นจติวญิญาณเหมอืนกนั 
ท าไมพวกเขาถงึไมม่บี ้า้นของพวกเขาเอง?” 
 

ทตูสวรรคต์อบ “เชน่เดยีวกบัผูค้นบนโลกตอ้งการวสัดใุนการสรา้งบา้นของพวกเขา 
เราในสวรรคก์็ตอ้งการวัสดใุนการสรา้งทีน่ี ่
เมือ่บคุคลหนึง่รับใชโ้บสถแ์ละคนอืน่อยา่งสตัยซ์ ือ่แดพ่ระเจา้ 
การกระท าเหลา่นัน้จะกลายเป็นวัสดสุ าหรับบา้นของคนนัน้ในสวรรค ์เวลาทีม่วีัสดมุาให ้
ทตูสวรรคไ์้ด้ร้บัมอบหมายในการสรา้งบา้นของธรรมกิชน จะไปท างานในการสรา้งมนั 
เด็กๆทีม่อีายตุ า่กวา่ความรับผดิชอบยงัไมส่รา้งวัสดใุดๆทีจ่ะสรา้งบา้น 
ในอกีค าพดูหนึง่พวกเขาไมม่เีวลาหรอืโอกาสทีจ่ะไดร้ับรางวัล/วัสดขุองพวกเขา 
นีค่อืสาเหตทุีพ่วกเขาไมม่บีา้น” 
 

ผมถามตอ่ “ผมควรท าอะไรบนโลกเพือ่ใหม้วีัสดมุากขึน้ส าหรับบา้นของผม?้”์ 
 
ทตูสวรรคต์อบ “มอียูเ่จ็ดส ิง่ทีต่อ้งท าเพือ่สรา้งวสัดขุองพวกเขาในการสรา้งบา้นของพวกเขา 
 

สิง่แรกคอืการสะสมการนมสัการและสรรเสรญิพระเจา้ของพวกเขา 
สิง่ทีส่องคอืเวลาทีพ่วกเขาใชใ้นการอา่นพระคมัภรี ์
สิง่ทีส่าม เวลาทีพ่วกเขาใชใ้นการอธษิฐาน 
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สิง่ทีส่ ี ่เวลาทีพ่วกเขาใชใ้นการประกาศขา่วประเสรฐิตอ่ผูค้น 
สิง่ทีห่า้ การถวายทรพัยข์องบคุคลตอ่พระ้เิจา้ 
สิง่ทีห่ก การเชือ่ฟงัของพวกเขาในการถวายสบิลดตอ่พระเจา้ 
สิง่สดุทา้ย เวลาของพวกเขาใชใ้นการรบัใชโ้บสถใ์นทางใดทางหนึง่ 
เหลา่นีค้อืการกระท าหรอืการงานของการเชือ่ฟังทีซ่ ึง่คนหนึง่สะสมวัสดสุ าหรับบา้นบนสวรรคข์องพ
วกเขา ถา้ขาดสิง่หนึง่ในส ิง่เหลา่นี ้พวกเขาจะไมม่วีัสดทุีจ่ะสรา้งบา้นของพวกเขา” 
 
 

มคีนจ านวนมากในสวรรคท์ีไ่มม่บีา้น หลายคนทีไ่มม่บีา้นนัน้ จรงิๆแลว้คอื ศาสนาจารย ์มคันายก        
มคันายกิา ผูป้กครอง ฯลฯ ฉันถามดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ “แลว้พวกเดก็ๆอาศยัอยูท่ีไ่หน?” 
 

ทตูสวรรคต์อบ “พวกเขาอาศยัอยูท่ีน่ี”่ 
ขณะทีผ่มมองไปรอบๆ 
พวกเขาอยูด่ว้ยกนัตลอดทัว่ทัง้สวนดอกไม ้
สวนดอกไมส้วยงามมากและกลิน่หอมไมม่ใีนโลก
นี ้
เป็นภาพทีเ่กนิกวา่ทีผ่มจะสามารถอธบิายเป็นค า
พดูได ้
 

สถานทีท่ีส่องคอืส าหรับผูใ้หญท่ีส่ตัยซ์ือ่ 
มคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งความรอดและรางวัล 
สถานทีน่ีม้บีา้นอยูจ่ านวนมาก 
บา้นถกูสรา้งดว้ยอญัมณีทีส่วยงามและหนิหายาก บางบา้นสงูเ้ท่า่กบัตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลก 
คนเหลา่นัน้ทีส่ตัยซ์ือ่รับใชพ้ระองคข์ณะทีย่งัมชีวีติอยูบ่นโลก 
มบีา้นของพวกเขาสรา้งดว้ยอญัมณีสวยงามและหนิหายาก ในสถานทีน่ีโ้ดยเฉพาะ 
ผูค้นทัง้หมดดอูายปุระมาณ20 ถงึ 30 ปี ไมม่ผีูช้ายหรอืผูห้ญงิตามเพศ ไมม่คีวามเจ็บป่วย ความแก ่

หรอืคนพกิาร 
 
 

ครัง้หนึง่ผมรูจั้กผูป้กครองชือ่ โออมิยงั เขาเสยีชวีติตอนอายไุด ้65 ปี 
เขาเป็นคนตวัเตีย้มาก สงูเทา่กบัเด็กชัน้ ป. 2 ในโรงเรนีประถม 

เขาทรมานดว้ยโรคทีห่ายากทีเ่รยีกวา่ โรคกระดกูออ่น แตเ่มือ่มาถงึพระคมัภรี ์
เขาไดร้ับปรญิญาเอก เขาไดเ้ขยีนบทความแสดงขอ้คดิเห็นไวห้ลายฉบบั 
ผมพบเขาในสวรรคแ์ละทีน่ั่นเขาสงูและหลอ่ 
เขาไมป่่วยอกีแลว้แตม่สีขุภาพทีด่ ีสวรรคเ์ป็นสถานทีด่เียีย่ม!! 

ผมเต็มไปดว้ยความคาดหวัง!  ไดโ้ปรดเชือ่ในสิง่ทีผ่มพดูทา่นทีร่กั! 

 

สถานที่ีท่ ีส่ามคอืส าหรับคนเหลา่นัน้ทีไ่ดรั้บความรอดอยา่งน่าอปัยศอดส ู(1 โครนิธ ์

3:15)ถา้การงานของผูใ้ดถกูเผาไหมไ้ป ผูน้ ัน้ก็จะขาดคา่ตอบแทนแตต่วัเขาเองจะรอด 

แตเ่หมอืนดงัรอดจากไฟ  หมูบ่า้นซึง่ไมธ่รรมดานีม้ขีนาดใหญม่หมึา 
ใหญก่วา่สถานที่ทีีส่องหลายเทา่นักทีซ่ ึง่บา้นท าจากอญัมณีและหนิหายาก 
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ผมมาถงึสถานทีน่ีด้ว้ยความเร็วทีเ่ร็วมาก ขีร่ถมา้สทีอง 
มนัไกลมากจากสถานทีท่ีส่วยงามอืน่ทีผ่มเห็นในสวรรค ์
 

ผมถามทตูสวรรค ์“ผมเห็นบรเิวณรกรา้งวา่งเปลา่และสนามทีใ่หญม่าก ท าไมผมไมเ่ห็นืบา้น?” 
ทตูสวรรคต์อบ “ส ิง่ทีค่ณุก าลงัเห็นคอืบา้น” 
 
 

ผมเห็นบา้นแบนกวา้งใหญม่หมึา ซึง่เตอืนผมถงึสุม่ไกข่นาดใหญ ่
หรอืคลงัสนิคา้บางชนดิ บา้นเหลา่นีไ้มเ่ปลง่ปลัง่ แตเ่กา่มาก 
หมูบ่า้นนีแ้ละบา้นส าหรับส าหรับจติวญิญาณผูซ้ ึง่ไดรั้บความรอด
อยา่งอปัยศอดส ูเป็นบา้นดเูกา่ขนาดใหญจ่ านวนมาก 
หมูบ่า้นนีใ้หญก่วา่สถานทีท่ีจ่ติวญิญาณทีไ่ดรั้บรางวัลอาศยัอยูห่
ลายเทา่มาก 
 

ทตูสวรรคถ์าม “คณุเห็นบา้นใหญส่องหลงันัน้มั๊ย หลงัหนึง่ทีด่า้นขวาและอกีหลงัทีด่า้นซา้ย?” 

ผมตอบ “เห็น ผมเหน็ครับ” 
 

ทตูสวรรคบ์อกน่ันทีเ่ขาตอ้งการทีจ่ะใหผ้มเหน็บา้นสองหลงันูน้โดยเฉพาะ เขาบอกวา่ 
“บา้นทางขวาส าหรับคนทีเ่ป็นศาสนาจารยบ์นโลก 
บา้นทางซา้ยส าหรับคนทีเ่ป็นผูป้กครองบนโลก” ขณะทีเ่รามาถงึดา้นหนา้บา้นทัง้สองหลงั 
ผมสงัเกตเห็นวา่พวกมนัใหญม่าก ขากรรไกรผมตกลงเมือ่เราเปิดประตแูละเขา้ไป 
ความประทับใจแรกของผมคอื “สุม่ไก”่ แทนทีจ่ะเป็นไกนั่บพันๆตวัอาศยัอยูใ่นสุม่ของพวกมนั 
ผมเห็นจติวญิญาณ 
ทตูสวรรคแ์นะน าผมใหส้งัเกตดูดีดีเีพราะผมจะรูจั้กศาสนาจารยท์ีม่ชี ือ่เสยีงบางคนในประวัตศิาสตร์
ได ้มนัจรงิ ผมจ าศาสนาจารยห์ลายคนในประวัตศิาสตรไ์ด ้
ผมเฉพาะเจาะจงเลอืกศาสนาจารยค์นหนึง่และถามทตูสวรรค ์
“ผมรูจ้ักศาสนาจารยช์าวเกาหลคีนนัน้! ผมรูว้า่เขามชี ือ่เสยีงขนาดไหน 
และการงานทีเ่ขาท าเพือ่พระเจา้ ท าไมเขา้ถุงึไดอ้ยูท่ีน่ี่?์ ผมไมเ่ขา้ใจ” 
 

ทตูสวรรคต์อบ “เขาไมเ่คยจัดหาวัสดกุอ่สรา้งใดๆส าหรับบา้นของเขา 
นีค่อืเหตผุลวา่ท าไมเขาถงึอยูใ่นบา้นชมุชน” 
 

ผมถามดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็น “ส ิง่นีเ้กดิขึน้ไดย้อยา่งไร? ท าไมเขาไมม่วีัสดใุดๆ?” 

ทตูสวรรคต์อบ “ขณะทีเ่ขาเป็นศาสนาจารย ์ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นศาสนาจารย ์
เขารกัทีจ่ะไดร้ับการสรรเสรญิจากผูค้น เขารกัทีจ่ะไดร้บัเกยีรต ิเขารักทีไ่ดร้ับการบรกิาร 
ไมม่กีารเสยีสละและความเป็นขา้รับใชใ้นสว่นของเขา”  
ศาสนาจารยเ์ฉพาะคนนีไ้ดร้บัเกยีรตเิป็นอยา่งมากในเกาหล ี
และเป็นสญัลกัษณใ์นประวัตศิาสตรค์รสิเตยีนของเกาหล ี แตเ่ขาไมไ่ดรั้บรางวัล!!  

 

ไดโ้ปรดฟังศาสนาจารย!์  คณุตอ้งน าคนใหม้ากกวา่แคก่ารนมสัการในเชา้วนัอาทติย ์

คณุตอ้งเยีย่มเยยีนพวกเขาถงึบา้น คณุตอ้งดแูลคนยากจน คนพกิารและคนชรา 
ศาสนาจารยท์ีรั่บใชโ้ดยปราศจากการเสยีสละชวีติของพวกเขาและรักทีจ่ะไดรั้บเกียีรต ิ
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ไมม่รีางวัลในสวรรค ์(มทัธวิ 23:5-12)  5 การกระท าของเขาเป็นการอวดเทา่น ัน้ 

เขาใชก้ลกัพระบญัญตัอิยา่งใหญ ่สวมเสือ้ทีม่พีูห่อ้ยอนัยาว 
 6 เขาชอบทีอ่นัมเีกยีรตใินการเลีย้งและทีน่ ัง่ต าแหนง่สงูในธรรมศาลา 
 7 กบัชอบรบัการค านบัทีก่ลางตลาด และชอบใหค้นเรยีกเขาวา่ `รบับ ีรบับ'ี 
 8 ทา่นท ัง้หลายอยา่ใหใ้ครเรยีกทา่นวา่ `รบับ'ี ดว้ยทา่นมพีระอาจารยแ์ตผู่เ้ดยีวคอืพระครสิต ์
และทา่นท ัง้หลายเป็นพีน่อ้งกนัท ัง้หมด 
 9 และอยา่เรยีกผูใ้ดในโลกวา่เป็นบดิา เพราะทา่นมพีระบดิาแตผู่เ้ดยีว คอืผูท้ ีท่รงสถติในสวรรค ์
 10 อยา่ใหผู้ใ้ดเรยีกทา่นวา่ `นาย' ดว้ยวา่นายของทา่นมแีตผู่เ้ดยีวคอืพระครสิต ์
 11 ผูใ้ดทีเ่ป็นใหญท่ีส่ดุในพวกทา่น ผูน้ ัน้จะเป็นผูร้บัใชท้า่นท ัง้หลาย 
 12 ผูใ้ดจะยกตวัขึน้ ผูน้ ัน้จะตอ้งถกูเหยยีดลง ผูใ้ดถอ่มตวัลง ผูน้ ัน้จะไดร้บัการยกขึน้ 

 
 

หลงัจากทีผ่มเป็นสกัขพียานถงึภาพนีใ้นสวรรคแ์ละหลงัจากทีผ่มกลบัมายังโลก  
ผมใหท้รัพยส์นิทัง้หมดไปทันทรีวมทัง้ยานพาหนะทีห่รหูราทัง้หา้ของผมดว้ย 
ชวีติของเราเป็นเพยีงชัว่ขณะ ในพระคมัภรี ์ชวีติเฉลีย่อยูท่ีอ่ายปุระมาณ 70 ถงึ 80 ปี 

แตม่เีพยีงพระเจา้ทีรู่ว้า่เมือ่ไหรค่นๆหนึง่จะตาย   ทกุคนสามารถตายกอ่นอาย ุ70 หรอื80 ปี 

ผมตดัสนิใจทีใ่หท้กุสิง่ทกุอยา่ง แมแ้ตเ่สือ้ผา้ของผม 
ผูค้นทีผ่มเหน็ไ้ด้ร้ับความรอดในความอปัยศอดส ู พวกเขาคอืศาสนาจารย ์ผูป้กครอง มคันายก 
และผูเ้ชือ่ มผีูป้กครองและมคันายกมากมายอยูใ่นบา้นทีโ่ทรมแบนนี ้แตก่็แน่นอนมนัดกีวา่นรกมาก 
แตท่ าไมคนจะตอ้งการเขา้สูส่วรรคด์ว้ยวธิเีชน่นัน้?  ผมจะไมจ่บลงในสถานทีท่ีน่่าอปัยศนัน้  

เสือ้ผา้ของพวกเขาก็มอมแมม 
 
 

อะไรคอืขอ้ก าหนดส าหรับครสิเตยีนใหไ้ดรั้บบา้นทีส่วยงามเชน่นัน้ในสวรรค?์ อยา่งแรก 

เราตอ้งประกาศขา่วประเสรฐิตอ่คนใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไ้ด้ ้
เราควรจะประกาศขา่วประเสรฐิอยา่งไร? ทตูสวรรคบ์อกผมวา่ “สมมตวิา่มผีูไ้มเ่ช ือ่ทีไ่มรู่จั้กพระเจา้ 
ชัว่ขณะทีค่ณุตดัสนิใจทีจ่ะประกาศขา่วประเสรฐิใหก้บัคนๆนัน้ 
วัสดกุอ่สรา้งส าหรับบา้นของคณุจะถกูจัดเตรยีมไวใ้ห ้
ขณะที่ค่ณุอธษิฐานอยา่งไมห่ยดุยัง้เพือ่ความรอดของพวกเขา 
วัสดกุอ่สรา้งจะถกูจัดเตรยีมไวใ้หเ้พิม่มากขีน้ 
คุุณตอ้งตรวจสอบพวกเขาตอ่ไปเรือ่ยๆ 
ส ิง่นีจ้ะเพิม่วัสดมุากขึน้ใหก้บับา้นของคณุ ถา้คนหนึง่บอกวา่ 
เขา/เธอไมส่ามารถไปโบสถไ์ดเ้พราะพวกเขาไมม่เีสือ้ผา้ทีด่ ี
แลว้คณุก็ตอ้งจัดหามาใหพ้วกเขาบา้ง ถา้คนนัน้บอกวา่ 
เขา/เธอไมม่พีระคมัภรี ์คณุตอ้งหามาใหห้นึง่เลม่ 
ถา้คนหนึง่บอกวา่ เขา/เธอไมม่แีวน่ตาส าหรับอา่น คณุตอ้งจัดหามาใหพ้วกเขา 
คณุตอ้งจัดหาอะไรก็ตามทีค่ณุสามารถท าไดเ้พือ่ทีจ่ะน าคนนีม้าหาพระเจา้ 
คนเหลา่นัน้ทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นทีด่ทีีส่ดุคอืคนทีป่ระกาศขา่วประเสรฐิหลายๆครัง้” 
 

แลว้ทตูสวรรคก์พ็าผมไปสถานทีท่ีธ่รรมกิชนอยูใ่นบา้นทีส่วยงาม 
นีค่อืทีซ่ ึง่ธรรมกิชนผูซ้ ึง่ประกาศขา่วประเสรฐิใหก้บัหลายชวีติ 
มนัรูส้กึเหมอืนกบัเป็นใจกลางเมอืงสวรรค ์
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ในประวัตศิาสตรค์รสิเตยีน มอียสูีค่นผูซ้ ึง่มบีา้นทีใ่หญท่ีส่ดุและสวยทีส่ดุ 
ทตูสวรรคใ์หผ้มเหน็บา้นของผูส้อนศาสนาชาวอเมรกินั ด ีแอล มดูี ้(D.L. Moody) 

ศาสนาจารยช์าวองักฤษ จอหน์ เวสลยี ์(John Wesley)  ผูส้อนศาสนาชาวอติาเลยีน 

และผูส้อนศาสนาชาวเกาหล ีศาสนาจารยช์อยกนุนุง (Choi Gun Nung) 

สีค่นนีท้ีบ่า้นใหญท่ีส่ดุในสวรรค ์
ทัง้สีค่นนีไ้ดใ้ชท้ัง้ชวีติในการประกาศขา่วประเสรฐิแ้ก่ผู่ค้นแมจ้นถงึเวลาทีพ่วกเขาเสยีชวีติ 
 

ในหมูผู่เ้ชือ่ชาวเกาหล ีมผีูเ้ชือ่ทีม่บีา้นหลงัใหญ ่
ผูเ้ชือ่คนนีส้รา้งโบสถห์ลายหลงัดว้ยทรัพยท์ัง้หมดของเขา เขาใหข้า้วสามพนัถงุแกค่นยากจน 
เขาแอบชว่ยศาสนาจารยแ์ละผูน้ าหลายพนัคนในเรือ่งการเงนิของพวกเขา 
เขาชว่ยนักเรยีนในการเรยีนศาสนศาสตรห์รอืในโรงเรยีนพระครสิตธ์รรมคมัภรีใ์นดา้นคา่เลา่เรยีนขอ
งพวกเขา เขากย็ังพาศาสนาจารย ์(อาย ุ65 ปี) เขา้มาในบา้นของเขาและดแูลเขาเป็นอยา่งด ี

เพราะครสิตจกัรของเขาเองไดไ้ลเ่ขาออกมา 
 

ผมไดย้นิทตูสวรรคต์ะโกน “วัสดกุ าลงัมา!” 

ผมถามทตูสวรรคท์ีอ่ยูด่า้นขวาของผมเกีี่ย่วกบัวสัดแุละเขาบอกผม 
“วัสดเุหลา่นีส้ าหรับมคันายกิาคนหนึง่จากครสิจักรเล็กๆแหง่หนึง่ผูซ้ ึง่มาจากชนบท 
จรงิๆแลว้เธอไดรั้บวัสดทุกุวัน ถงึแมว้า่เธอจะเป็นคนจน เธอมานมสัการแต่เีชา้ทกุวนั 
เธออธษิฐานเผือ่สมาช ิกิครสิจักร 87 คนทุุกวัน เมือ่เธออธษิฐานเสร็จเธอท าความสะอาดครสิตจักร” 
 

ผมไดย้นิทตูสวรรคอ์กีตนหนึง่ตะโกน “การสง่มอบทีพ่เิศษ! 
ลกูสาวของมคันายกิาใหเ้งนิเล็กนอ้ยทีม่อียูแ่กแ่มข่องเธอ แตม่คันายกิาไมไ่ดใ้ชเ้งนิเพือ่ตวัเธอเอง 
เธอซือ้ไขห่า้ฟองและถงุเทา้สองคูใ่หก้บัศาสนาจารยข์องครสิตจกัร 
แมว้า่มนัจะดเูป็นการถวายทีเ่ล็กนอ้ย เธอใหท้ัง้หมดทีเ่ธอมสี าหรับวัน 
นีก่ลายเป็นวัสดทุีพ่เิศษส าหรับบา้นของเธอในสวรรค”์ 
 

ทีส่อง คนเหลา่นัน้ทีม่บีา้นหลงัใหญค่อืคนเหลา่นัน้ทีส่รา้งอาคารครสิตจักรหรอื 
อาคารอืน่เพือ่วัตถปุระสงคข์องราชอาณาจักรดว้ยทรัพยส์นิและทรัพยากรของพวกเขา 
 
 

ในสวรรค ์ผมก็พบกบัผูป้กครองชือ่ชอย 
ทา่มกลางผูป้กครองและมคันายกชาวเกาหลทีัง้หมดผูซ้ ึง่อยูใ่นสวรร
ค ์เขามบีา้นทีส่วยทีส่ดุ 
บา้นของเขาสงูกวา่ตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหลเีป็นอยา่งมาก 
ชอยไดส้รา้งครสิตจักรหลายแหง่ในเกาหลดีว้ยทรัพยส์มบตัมิากมาย
ของเขา 
 

ผมถามทตูสวรรค ์“แลว้บา้นของผมหละ? 
มนัอยูใ่นกระบวนการสรา้งอยูห่รอืเปลา่?” ทตูสวรรคบ์อกวา่ “ใช”่  ผมออ้นวอนขอดบูา้นของผม 
แตพ่วกเขาบอกผมวา่ไมไ่ดร้ับอนุญาต ผมยงัคงออ้นวอนตอ่ 
และหลงัจากทีผ่มยนืกรานออ้นวอนตอ่ ทตูสวรรคบ์อกวา่ตอนนีพ้ระเจ ้า่อนุญาตแลว้ 
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เราเขา้ไปในรถมา้และเดนิทางไกลมากสูอ่กีสถานทีห่นึง่ ผมเต็มไปดว้ยความคาดหวัง ผมถามวา่ 
“บา้นของผมอยูท่ีไ่หน?” ทตูสวรรคต์อบ “มนัอยูท่ีน่ั่น!"  

แตม่นัดเูหมอืนวา่สถานทีนั่น้เป็นเพยีงแคฐ่านราก เพยีงแคพ่รอ้มไวส้ าหรับการพฒันาเทา่นัน้ 
ผมรอ้งออกมา “คณุท ากบัผมอยา่งนีไ้ดอ้ยา่งไร? เกดิส ิง่นีข้ ึน้ไดอ้ยา่งไร? 
บา้นผมอยูใ่นเขตก าลงัพัฒนาไดอ้ยา่งไร? รอดชีวิติจากสงครามเกาหล ี
ผมขายบา้นหลงัเดยีวของผมเพือ่สรา้งครสิตจักร 
ครสิตจักรนีใ้นทีส่ดุเตบิโตขึน้จนถงึมสีมาชกิหา้พันคน 
ผมเขยีนหนังสอืหลายเลม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
หนังสอืเลม่หนึง่ไดก้ลายเป็นหนังสอืทีด่ทีีส่ดุ ชว่งระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งเป็นคณบด ี
ผมไดใ้หท้นุการศกึษามากกวา่ 400 ทนุใหแ้กเ่ดก็ยากจนมากกวา่ 400 คน 
ผมสรา้งบา้นใหก้บัแมห่มา้ยไดอ้าศยัอยู ่ส ิง่นีท้ัง้หมดเป็นคา่ใชจ้า่ยจ านวนมหาศาล 
แลว้เป็นอยา่งนีไ้ดอ้ยา่งไร? ท าไมบา้นของผมอยูใ่นการพัฒนาทีด่นิ? ผมอารมณ์เสยีมาก!” 
 

ทตูสวรรคต์อบอยา่งเครง่ขรมึ “คณุไมส่มควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่นบา้นทีส่วยงามอยา่งนัน้ในสวรรค ์
เพราะวา่คณุไดรั้บเกยีรตจิากผูค้นนับครัง้ไมถ่ว้น ทกุครัง้ทีค่ณุสรา้งหรอืท าบางส ิง่ทีด่ ี
คณุไดร้บัการสรรเสรญิจากผูค้น คณุยังไดร้บัเกยีรตจิากขา่วทางโลก 
ดงันัน้การงานทัง้หมดของคณุจงึสญูเปลา่” (มทัธวิ 6:1)"จงระวงัใหด้ ี

ทา่นอยา่กระท าทานตอ่หนา้คนอืน่เพือ่จะใหเ้ขาเห็น 
ถา้ท าอยา่งน ัน้ทา่นจะไมไ่ดร้บับ าเหน็จจากพระบดิาของทา่นผูท้รงสถติในสวรรค ์

 

ผมมองดทูีบ่า้นของผมในพืน้ทีพ่ัฒนา มนัอยูก่ ึง่กลางของบา้นสามหลงัอืน่ มนัมเีพยีงแคส่ามชัน้ 
บา้นมหีอ้งเล็กๆหลายหอ้งบนสองชัน้แรก ผมถามทตูสวรรค ์“ท าไมผมถงึมหีอ้งเล็กๆเชน่นัน้?” 

ทตูสวรรคต์อบ “หอ้งเหลา่นีส้ าหรับลกูชายและลกูสาวของคณุ” 
 

“ผมมลีกูแคส่ ีค่น” ผมตอบ ทตูสวรรคต์อบกลบั “ไม ่พวกมนัไมใ่ชส่ าหรับลกูๆบนโลกของคณุ 
แตส่ าหรับคนทีค่ณุประกาศพระกติตคิณุและไดรั้บความรอด” 
 

ผมรักมนั! ผมถาม “หอ้งนอนของผมอยูท่ีไ่หน?” ทตูสวรรคต์อบวา่มนัอยูบ่นหลงัคา 
น่ันท าใหผ้มขอ้งใจ แมแ้ตห่อ้งของผมก็ยงัไมเ่สร็จ ผมพดูดว้ยน ้าเสยีงทีโ่กรธ “มนัเลก็จงัเลย! 
ท าไมมนัถงึไดเ้สร็จยากจัง?” ทตูสวรรคต์อบ “คณุก็ยงัไมไ่ดต้าย 
เราไมส่ามารถท าบา้นหรอืหอ้งของคณุใหเ้สร็จไดเ้พราะวา่ เราไมรู่ว้า่ถา้จะไดร้บัวัสดเุพิม่ขึน้อกี 
คณุเขา้ใจหรอืไม?่” 
 

เมือ่เราเขา้มาในหอ้งของผม 
ผมเห็นประกาศนยีบตัรสองใบแขวนอยูบ่นผนังหอ้งของผม 
ผมจงึเขา้ไปอา่น ประกาศนยีบตัรแรกอธบิายถงึตอนทีผ่มอาย ุ18 

ปีอาศยัอยูใ่นสถานเลีย้งเดก็ก าพรา้ 
ในวนัครสิตมาสขณะทีผ่มก าลงักลบัไปทีโ่บสถใ์นการนมสัการภาคเชา้ 
ผมเห็นชายสงูอายคุนหนึ่ง่ก าลงัหนาวสัน่อยูบ่นถนน 
ผมถอดเสือ้แจ็คเก็ตของผมออกใหเ้ขา 
การกระท านัน้เป็นรางวัลใหก้บัผมในสวรรค ์
ประกาศนยีบตัรทีส่องบอกถงึเหตกุารณ์เหมอืนกนัแตอ่นันีค้อืการซือ้ขนมปังดว้ยเงนิทีผ่มมเีพยีงเล็
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กนอ้ยใหก้บัชายสงูอายุ ุจ านวนไมใ่ชปั่ญหา การกระท าตอ้งประกอบกบัความเชือ่ทีแ่ทจ้รงิ  
จ านวนเงนิไมใ่ชป่ระเด็นหลกั  
 

 
 

เราจากสถานทีนั่น้และมุง่หนา้กลบัออกมา ในระหว่างการโดยสาร 
ทตูสวรรคต์นหนึง่ถาม “คณุเศรา้หรอืเปลา่? 
ผมจะบอกคณุวา่จะสรา้งบา้นทีส่วยงามไดอ้ยา่งไร 
พระผูเ้ป็นเจา้บอกวา่เมือ่คณุกลบัไปยังโลก 
คณุตอ้งไปบอกผูค้นเกีย่วกบัสวรรคแ์ละนรกอยา่งทีค่ณุไดเ้ห็น 
อยา่งทีส่อง 
พระผูเ้ป็นเจา้ปรารถนาทีจ่ะใหค้ณุสรา้งสถานทีห่นึง่เพือ่รวบรวมศา

สนาจารยห์ญงิสงูอาย ุและผูส้อนศาสนาทีไ่มม่ทีีจ่ะไปหรอืทีอ่ยู ่
ถา้คณุท าส ิง่เหลา่นีอ้ยา่งสตัยซ์ ือ่จรงิๆ คณุจะมบีา้นทีส่วยงาม” 
 

 

นรก 
 

ทตูสวรรคท์ัง้สองพาผมไปนรก พวกเขาบอกวา่ “ตอนนีค้ณุจะไปเยีย่มชมนรก” 
คณุนกึไมอ่อกหรอกถงึความมหมึาของนรก ผมรอ้งตะโกนอยู่เรือ่ยไป “มนัใหญจ่ังเลย! 
มนัใหญจ่งัเลย!” นีเ่ป็นสถานทีท่ีว่ญิญาณทีถ่กูสาปแชง่และไดรั้บการสาปแชง่นรัินดรอ์ยู ่
มนัรูส้กึเหมอืนวา่ นรกใหญก่วา่โลกเป็นพันเทา่ 
ครึง่หนึง่ของนรกเป็นสแีดงและอกีครึง่หนึง่เป็นสดี าเขม้ ผมถามทตูสวรรค ์
“ท าไมสว่นนีเ้ป็นสแีดง?”  
 
 

ทตูสวรรคต์อบ “คณุไมรู่ห้รอื?  มนัคอืการเผาไหมก้ ามะถนั อกีครึง่หนึง่คอืความมดื 
เวลาผูค้นท าบาปและลงเอยทีน่ี ่พวกเขาจะถกูทรมานจากทัง้สองขา้ง… 
มคีรสิตจักรจ านวนมากบนโลกและหลายๆครสิตจักรทีเ่ต็มไ
ปดว้ยผูค้นจ านวนมาก 
แตส่ว่นใหญพ่วกเขาไมไ่ดเ้ป็นครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิ 
พวกเขาเป็นแตผู่เ้ขา้รว่มประชมุของครสิตจกัร 
ครสิตจักรทีแ่ทจ้รงิจะเชือ่อยา่งหนักแน่นในสวรรคแ์ละนรก 
เมือ่วญิญาณหนึง่เขา้สูส่วรรค ์
หนึง่พนัวญิญาณทีถ่กูสาปแชง่จะเขา้สูน่รก 
อตัราสว่นของสวรรคแ์ละนรกคอื 1 ตอ่ 1,000” (มทัธวิ 7:14)  

เพราะวา่ประตซูึง่น าไปถงึชวีติน ัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผูท้ ีห่าพบก็มนีอ้ย 
 

ผมเป็นศาสนาจารยน์กิายโปรแตสแตนตแ์ละนักพดูทีม่ชี ือ่เสยีง 
ผมจบการศกึษาจากโรงเรยีนศาสนศาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหล ี
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ผมไมเ่คยเชือ่ในเรือ่งสวรรคแ์ละนรกเหลา่นัน้เลย 
แตเ่วลานีผ้มเป็นคนหนึง่ทีเ่ขยีนประสบการณ์ดงักลา่วเพือ่เป็นพยานแกค่นอืน่ 
ถงึแมว้า่คณุอาจเชือ่วา่คณุเป็นครสิเตยีนคนหนึง่ ถา้คณุมชีวีติตามความตอ้งการของปีศาจ 
คณุก็จะลงเอยในนรก!  

 

สถานทีแ่รกทีผ่มเห็นคอืสถานทีข่องการเผาไหมก้ ามะถนั 
คณุไมส่ามารถแมแ้ตจ่ะจนิตนาการถงึความรอ้นของไฟในนรก 
ไมม่ใีครสามารถทนตอ่ความรอ้นทีร่นุแรงของมนัได ้
 
 

คนทีอ่ยูใ่นนรกพดูอยูส่ามประโยค 
ประโยคทีห่นึง่ มนัรอ้นเกนิไปและพวกเขารูส้กึเหมอืนก าลงัจะตาย (ลกูา 16:24) เศรษฐจีงึรอ้งวา่ 

`อบัราฮมับดิาเจา้ขา้ ขอเอ็นดขูา้พเจา้เถดิ ขอใชล้าซารสัมาเพือ่จะเอาปลายนิว้จุม่น า้มาแตะลิน้ของขา้พเจา้ใหเ้ย็น 
ดว้ยวา่ขา้พเจา้ตร าทกุขท์รมานอยูใ่นเปลวไฟนี ้

ประโยคทีส่อง พวกเขากระหายน ้าและรูส้กึเหมอืนก าลงัจะตาย 
ประโยคทีส่าม คณุจะไดย้นิหลายๆคนขอน ้า (เศคารยิาห ์9:11)  

 
 

มนัเป็นนริันดร! 

หลายคนพดูวา่เรามอีสิระในพระครสิตแ์ละพวกเขาก็ใชช้วีติตามความ
ปรารถนาของพวกเขา ผมถามทตูสวรรค ์“คนเหลา่นัน้ทีอ่ยูท่ีน่ี ่
พวกเขาไดท้ าอะไร?” ทตูสวรรคต์อบ “กลุม่แรกคอืผูไ้มเ่ช ือ่” 
คนเหลา่นัน้ทีไ่มเ่คยแบง่ปันขา่วประเสรฐิใหก้บัครอบครวัของตนเองต ้
องส านกึผดิ!  

 

ทตูสวรรคพ์ดูตอ่ “กลุม่ทีส่องคอืคนเหลา่นัน้ทีเ่ช ือ่ในพระเยซ ู
แตไ่มส่ านกึผดิในความบาปของพวกเขา”  
เราตอ้งส านกึในความผดิบาปของเราและตอ้งสารภาพบาปตอ่พระเจา้! 
 

 

ครสิเตยีนในนรก 
 

แลว้ผมกเ็ห็นศาสนาจารยห์ลายคน ผูป้กครอง และมคันายกในนรก ผมถามทตูสวรรค ์
“ผมรูจั้กพวกเขา พวกเขารับใชพ้ระเจา้อยา่งสตัยซ์ ือ่ขณะทีอ่ยูบ่นโลก 
พวกเขาเสยีชวีติมาไดร้ะยะหนึง่ พวกเราคดิวา่พวกเขาอยูใ่นสวรรคก์บัพระเจา้ 
แตเ่วลานีผ้มเห็นพวกเขาในนรกและพวกเขาก าลงัรอ้งออกมาวา่มนัรอ้นเหลอืเกนิ! 
เหตผุลอะไรทีพ่วกเขาอยูท่ีน่ี?่”  มศีาสนาจารย ์ผูป้กครอง มคันายกและผูเ้ชือ่อืน่จ านวนมาก 
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ทตูสวรรคต์อบ “ศาสนาจารย ์พารค์ ยง จย ู
คนๆหนึง่สามารถดเูหมอืนวา่เป็นผูต้ดิตามของพระครสิตท์ีแ่ทจ้รงิเมือ่ดจูากภายนอกแตพ่ระเจา้รูจ้ัก
หวัใจ” 
 

พวกเขาไมไ่ดร้กัษาวนัอาทติยใ์หบ้รสิทุธิ ์จรงิๆแลว้พวกเขารกัทีจ่ะท าเงนิในวนัอาทติย ์
(เยเรมยี ์17:27)"แตถ่า้เจา้ท ัง้หลายไมฟ่งัเราทีจ่ะรกัษาวนัสะบาโตใหบ้รสิทุธิ ์
และทีจ่ะไมแ่บกภาระเขา้ทางประตทู ัง้หลายของเยรซูาเล็มในวนัสะบาโต แลว้เราจะกอ่ไฟไวใ้นประตเูมอืงเหลา่น ัน้ 
และไฟน ัน้จะเผาผลาญราชวงัท ัง้หลายของเยรซูาเล็ม และจะดบัก็ไมไ่ด"้ 
 

มคันายกและผูป้กครองจ านวนมากวจิารณก์ารเทศนาของศาสนาจารยข์องพวกเขา (สดดุ ี105:15) 

วา่ "อยา่แตะตอ้งบรรดาผูท้ ีเ่ราเจมิไว ้อยา่ท าอนัตรายแกผู่พ้ยากรณ์ท ัง้หลายของเรา" 
 (กนัดารวถิ ี12:8-9) 8 เราพูดกบัเขาปากตอ่ปากอยา่งชดัเจน ไมพู่ดเรน้ลบั และเขาเห็นสณัฐานของพระเยโฮวาห ์
ไฉนเจา้ไมก่ลวัทีจ่ะพูดตโิมเสสผูร้บัใชข้องเรา"  9 พระเยโฮวาหท์รงกริว้เขามาก แลว้เสด็จไปเสยี 
 

พวกเขาไมไ่ดถ้วายสบิลดอยา่งถกูตอ้ง (มาลาค ี3:9) เจา้ท ัง้หลายตอ้งถกูสาปแชง่ดว้ยค าสาปแชง่ 

เพราะเจา้ท ัง้หลายท ัง้ชาตฉิอ้เรา 

พวกเขาไมไ่ดอ้ธษิฐาน 
พวกเขาไมไ่ดแ้บง่ปันขา่วประเสรฐิเลย (เอเสเคยีล33:6) แตถ่า้คนยามเห็นดาบมาแลว้และไมเ่ป่าแตร 

ประชาชนจงึไมไ่ดร้บัเสยีงตกัเตอืน และดาบก็มาพาคนหนึง่คนใดไปเสยี 
คนน ัน้ถกูน าไปดว้ยเรือ่งความช ัว่ชา้ของเขา แตเ่ราจะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมอืของยาม 

ผูป้กครองและมคันายกเหลา่นีห้ลายคนท าใหศ้าสนาจารยข์องพวกเขาตอ้งเจ็บปวด 
และตอ่ตา้นตอ่อ านาจหนา้ทีข่องศาสนาจารย ์
พวกเขาแทรกแซงหนา้ทีแ่ละภารกจิของศาสนาจารย ์(ก ันัดารวถิ ี16)   

บนเตยีงขณะทีพ่วกเขาก าลงัจะตาย 
พวกเขาคดิวา่เขาไดก้ระท าการงานทีด่ดีงันัน้พวกเขาไมไ่ดส้ านกึในความผดิบาปตอ่ส ิง่เหลา่นัน้ 
นีค่อืเหตผุลวา่ท าไมพวกเขาถงึไดถ้กูโยนเขา้สูไ่ฟแหง่นรก” 
 

 

แลว้ผมกเ็ห็นกษัตรยิอ์งคห์นึง่และเจา้ชายองคห์นึง่ผูซ้ ึง่เคยขม่เหงครสิเ
ตยีนแรกๆในเกาหล ี
กษัตรยิแ์ละเจา้ชาย
นีไ้ดต้ดัหวัผูเ้ชือ่แ
้ ารกๆหลายคนในเ
กาหล ี
พวกเขาถกูจับไวท้ีจุ่
ดศนูยก์ลางซึง่เป็น
สถานทีท่ีร่อ้นทีส่ดุใ
นบรรดาสถานทีท่ัง้หมด ผมยังเหน็อดอลฟ์ ฮติเลอร ์(Hitler) โจเซฟ 

สตาลนิ" (Joseph Stalin) รัฐบรุษุเหมาเซตงุของประเทศจนี (Mao Zedong) 
และศาสนาจารยม์ชี ือ่เสยีงคนหนึง่จากเกาหลเีหนอืชือ่ ศาสนาจารยค์งั 
และวรีบรุษุมชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น และอกีหลายๆคน 
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แลว้เราก็มาถงึสถานทีห่นึง่ทีม่ดือยา่งทีส่ดุ มดืเกนิกวา่ทีจ่ะเห็นวา่จะกา้วเดนิไปทางไหน ผมตะโกน 
“ทตูสวรรค!์ ทตูสวรรค!์ มนัมดืเหลอืเกนิ! ผมจะเห็นอะไรไดอ้ยา่งไร?” 

ทตูสวรรคต์บบา่ผมเบาๆและพดูวา่ “แคร่อสกัครู”่ 
 

เพยีงชัว่ครู ่ผมสามารถเห็นผูค้นเปลอืยกายจ านวนนับไมถ่ว้น 
พวกเขาทัง้หมดมแีมลงไตไ่ปทัว่ทัง้รา่งกาย 
ไมเ่หลอืทีแ่มส้กันิว้เดยีวขณะทีท่ัว่ทัง้รา่งกายถกูปกคลมุไปดว้ยแมลงทัง้หมด 
คนเปลอืยกายนัน้พยายามขบัแมลงออกไปขบเขึย้วเคีย้วฟันของพวกเขา ผมถาม 
“คนเหลา่น ีา้ท าอะไรขณะทีอ่ยูบ่นโลก?”  
 

“พวกเขาเป็นพวกทีว่จิารณ์และแทงขา้งหลงัซ ึง่กนัและกนั 
พวกเขาไมร่ะวงัในส ิง่ทีพ่วกเขาพดูถงึกนัและกนั” (มทัธวิ 5:22) ฝ่ายเราบอกทา่นท ัง้หลายวา่ 

ผูใ้ดโกรธพีน่อ้งของตนโดยไมม่เีหต ุผูน้ ัน้จะตอ้งถกูพพิากษาลงโทษ ถา้ผูใ้ดจะพูดกบัพีน่อ้งวา่ `อา้ยบา้' 
ผูน้ ัน้ตอ้งถกูน าไปทีศ่าลสงูใหพ้พิากษาลงโทษ และผูใ้ดจะวา่ `อา้ยโง'่ ผูน้ ัน้จะมโีทษถงึไฟนรก 

ผมเห็นปีศาจทะลวงและแทงทอ้งผูค้นดว้ยเคยีว การกรดีรอ้งของพวกเขาเหลอืทนส าหรับผม 
ผมถามผูต้ดิตามกนัของผม “ทตูสวรรค ์คนเหลา่นีท้ าอะไรขณะทีพ่วกเขาอยูบ่นโลก?”  
 
“คนเหลา่นีม้งีาน มบีา้นและครอบครัว แตพ่วกเขาไมไ่ดใ้หพ้ระเจา้ 
พวกเขาไมไ่ดช้ว่ยเหลอืคนยากจน ครสิตจักรของพวกเขา หรอืตามวัตถปุระสงคอ์ืน่ๆของพระเจา้ 
พวกเขาขีเ้หนยีวและโลภมาก แมข้ณะทีพ่วกเขาเผชญิหนา้กบัคนยากจน 
พวกเขาเพกิเฉยและไมส่นใจ พวกเขาสนใจแตต่วัเองและครอบครัวของพวกเขา พวกเขาใสเ่สือ้ผา้ 
กนิอยา่งดแีละมชีวีติทีส่ขุสบาย 
นีค่อืเหตผุลวา่ท าไมทอ้งของพวกเขาถกูทะลวงเพราะ้ื้ ท้อ้งของพวกเขาเต็มไปดว้ยความโลภ” 
(สภุาษติ 28:27) บคุคลทีใ่หแ้กค่นยากจนจะไมรู่จ้กัการขดัสน 
แตบ่คุคลทีปิ่ดตาของเขาเสยีจากการนีจ้ะไดร้บัการสาปแชง่มาก 
 
 

มนัเป็นภาพทีน่่ากลวัมาก หลงัจากทีไ่ดเ้หน็ภาพนัน้ เมือ่ผมกลบัมายังโลก 
ผมใหเ้งนิและทรัพยส์นิทัง้หมดของผมแกค่นอืน่ 
ความรอดไมส่ามารถรับไดด้ว้ยเงนิหรอืทรัพยส์มบตั ิมนัไดโ้ดยความเชือ่ 
นรกเป็นสถานที่ท่ีเ่หลอืทนและอนาถ มนัเป็นความทรมานชัว่นจินรัินดร!์  
 

 

ผมยังเห็นผูค้นทีห่วัของพวกเขาถกูฟันออกดว้ยเลือ่ยทีค่มมาก 
ผมถามทตูสวรรค ์
“คนเหลา่นีท้ าอะไรถงึสมควรไดร้บัการทรมานทีน่่ากลวัอยา่งนี้?” 

ทตูสวรรคต์อบ 
“พระเจา้ใหส้มองแกพ่วกเขาใหค้ดิในส ิง่ทีด่แีละเป็นประโยชน ์

แตค่นเหลา่นีค้ดิส ิง่ทีโ่สโครก พวกเขาคดิในสิง่ทีเ่ต็มไปดว้ยราคะ” (มทัธิวิ 5:28) 

ฝ่ายเราบอกทา่นท ัง้หลายวา่ ผูใ้ดมองผูห้ญงิเพือ่ใหเ้กดิใจก าหนดัในหญงิน ัน้ 
ผูน้ ัน้ไดล้ว่งประเวณีในใจกบัหญงิน ัน้แลว้ 
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ตอ่ไปผมเห็นผูค้นถกูแทงและหัน่ออกเป็นชิน้ๆ เป็นภาพทีน่่ากลวั ผมถาม “แลว้คนเหลา่นีห้ละ? 
พวกเขาท าอะไรถงึไดถ้กูทรมานเชน่นี?้” ทตูสวรรคต์อบ 
“คนเหลา่นีค้อืผูป้กครองและมคันายกทีไ่มรั่บใชค้รสิตจักรของพวกเขา 
จรงิๆแลว้พวกเขาไมต่อ้งการแมแ้ตจ่ะท างานหรอืรับใช!้ 
สิง่เดยีวทีพ่วกเขารักคอืการรับและรับจากฝงูชน” (เศคารยิาห ์11:7)  วบิตัแิกเ่มษบาลผูไ้รค้า่ของเรา 
ผูท้ ีท่อดทิง้ฝงูแพะแกะเสยี ขอใหด้าบฟนัแขนของเขาและฟนัตาขวาของเขาเถดิ ขอใหแ้ขนของเขาลบีไปเสยี 
และใหต้าขวาของเขาบอดทเีดยีว" (โฮเชยา6:5) ฉะนี ้เราจงึใหผู้พ้ยากรณ์แกะสลกัเขา 
เราประหารเขาเสยีดว้ยค าพูดจากปากของเรา การพพิากษาตอ่เจา้ก็ออกไปอยา่งแสงสวา่ง 

 

ผมเห็นผูป้กครอง มคันายก และผูเ้ชือ่อืน่ๆถกูปีศาจทรมาน 
ปีศาจท ารทูีล่ ิน้ของพวกเขาและรอ้ยลวดผา่นลิน้ของอกีคนหนึง่ แลว้ปีศาจก็ดงึผูค้นดว้ยลวด 
ผมถามอกี “พวกเขาท าอะไรบนโลก?” ทตูสวรรคต์อบ “พวกเขาท าบาปสีป่ระเภทแตกตา่งกนั 
อนัแรกพวกเขาวจิารณ์ศาสนาจารยข์องพวกเขา 
พวกเขาพดูเกีย่วกบัศาสนาจารยข์องพวกเขาในทางลบ 
พวกเขากระทบกระเทยีบลบัหลงัและเยาะเยย้ศาสนาจารยข์องพวกเขา” (ยากอบ 3:6) 

และลิน้น ัน้ก็เป็นไฟ เป็นโลกแหง่การช ัว่ชา้ต ัง้อยูใ่นบรรดาอวยัวะของเรา เป็นเหตใุหท้ ัง้กายมลทนิไป 
ท าใหว้ฏัฏะแหง่ธรรมชาตเิผาไหม ้และมนัเองก็ตดิไฟมาจากนรก  (มทัธวิ12:37) เหตวุา่ทีเ่จา้จะพน้โทษได ้

หรอืจะตอ้งถกูปรบัโทษน ัน้ ก็เพราะวาจาของเจา้" 

 
 

ผมออ้นวอนคนเหลา่นัน้ทีก่ระท าพฤตกิรรมเชน่นัน้ใหส้ านกึความผดิบาป 
ส านกึความผดิบาป!! 

 

ทตูสวรรคพ์ดูตอ่ “อยา่งทีส่อง พวกเขาดถูกูครสิตจักรดว้ยค าพดูของพวกเขา 
พวกเขารังควานครสิเตยีนคนอืน่จนถงึจดุที่แ่มแ้ตค่นทีส่ตัยซ์ ือ่ไดรั้บผลกระทบและพวกเขาหยดุทีจ่
ะเขา้รว่มครสิตจักรและแมแ้ตเ่ป็นเหตใุหบ้างคนหยดุความเชือ่ 
พวกเขาท าทกุอยา่งทีส่ามารถท าไดเ้พือ่หยดุครสิเตยีนทีส่ตัยซ์ ือ่จากการท างานของพระเจา้ 
คนชัว่รา้ยเหลา่นีท้ าใหค้นทีส่ตัยซ์ ือ่หลายคนตอ้งสะดดุ อยา่งสดุทา้ย 
มคีูส่มรสทีด่ืม่เหลา้และถกูหมิน่ประมาทไปถงึสมาชกิในครอบครัวของพวกเขา” 
 
 

ผมเห็นปีศาจทะลวงในทอ้งของผูช้ายและผูห้ญงิดว้ยตะปทูีค่มให
ญม่าก ผมถาม “พวกเขาท าอะไร?” ทตูสวรรคต์อบ 
“คนเหลา่นีเ้ป็นชายและหญงิทีอ่ยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดแ้ตง่งาน 
เหลา่นีเ้ป็นความผดิของการท าแทง้ทีพ่วกเขากม็กีารตัง้ครรภ ์
พวกเขาไมเ่คยส านกึความผดิบาป” 
  
 

ผมเห็นคนอกีกลุม่หนึง่ ปีศาจเฉอืนรมิฝีปากพวกเขาเป็นแผน่บางๆราวกบัวา่เป็นเนือ้หรอืผักแผน่ 
บางๆแผน่หนึง่ ผมถาม “ท าไมคนเหลา่นีถ้กูทรมานดว้ยวธิอียา่งนี้?” ทตูสวรรคต์อบ 
“คนเหลา่นีค้อืลกูชาย ลกูสาว ลกูเขย และลกูสะไภท้ีพ่ดูลบัหลงัพอ่แมข่องพวกเขา 
ส ิง่ทีพ่วกเขาตอ้งท าทัง้หมดคอืกลา่ววา่ 'ผม/ฉันขอโทษ' แทนทีจ่ะท าส ิง่ทีแ่ยข่ ึน้ไปอกี 
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พวกเขาหลายคนใชภ้าษาทีไ่มเ่หมาะสม พวกเขาโจมตพีอ่แมข่องพวกเขาดว้ยภาษาทีร่นุแรง 
พวกเขากระดา้งกระเดีอ่ง นีค่อืเหตผุลวา่ท าไมรมิฝีปากของพวกเขาถกูเฉือนเป็นแผน่บางๆ”  
 

พีน่อ้งทีนั่บถอื พวกเราทกุคนตอ้งตายในวนัหนึง่ แตเ่ราไมรู่ว้า่จะเป็นเมือ่ไหร ่
ไดโ้ปรดเตรยีมตวัเอาไว ้การเตรยีมตวัคอืไปสวรรค ์เราไปเมือ่ไหรนั่น้ไมใ่ชปั่ญหา 
ไดโ้ปรดใหอ้ภยัซึง่กนัและกนับอ่ยเทา่ทีจ่ าเป็นถา้คณุตอ้งท า 
ส านกึผดิและส านกึผดิและท าตลอดวนัยงัค า่ถา้คณุตอ้งท า 
 
 

พีน่อ้งทีรั่กของผม ผมเคยเพกิเฉยตอ่ค าพยานเชน่นี ้
ผมเป็นศาสนาจารยน์กิายโปรแตสแตนทีห่วัโบราณทีเ่พกิเฉยตอ่สิง่เชน่นี ้
แตเ่ดีย๋วนีผ้มตอ้งเป็นพยานและยนืยนัตอ่คณุในสิง่ทีผ่มไดเ้ห็น 
ไดโ้ปรดอยา่รรีอทีจ่ะมชีวีติอยา่งบรสิทุธิ ์
ไดโ้ปรดหลกีหนเีสยีจากความทรมานและการพพิากษาทีแ่สนอนาถนี ้
จงรับความรอด! 

อยา่มชีวีติอยูเ่พือ่เนือ้หนังของคณุแตย่อมจ านนตอ่พระราชอาณาจักรของ
พระเจา้ ไดโ้ปรดอธษิฐานเผือ่คนเหลา่นัน้ทีไ่มรู่จ้ักพระเยซ ู
แบง่ปันขา่วประเสรฐิและบงัเกดิผล 
ไดโ้ปรดอธษิฐานแตเ่ชา้ตรูแ่ละรักษาวันอาทติยใ์หบ้รสิทุธิ ์
ไดโ้ปรดถวายสบิลดใหถ้กูตอ้ง 
สะสมรางวัลของคณุในสวรรคแ์ละไมใ่ชใ่นโลกนี ้
ผมอธษิฐานและอวยพรคณุในพระนามอนัยิง่ใหญแ่หง่พระเยซู! 

 

โดย ศาสนาจารย ์พารค์ ยง จย ู


