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อารัมภบท
หนังสือ “ปลายทางแห่งความ
หวัง” (ฉบับสมบูรณ์) ที่ท่านถืออยู่ในมือ
เล่มนี้ เขียนขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้ว
โดย เอเลน จี. ไวท์. นักเขียนสตรีชาว
อเมริกัน เธอได้บรรยายถึงเรื่องราวของ
ความขัดแย้งระหว่างความดีและความชัว่
ฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม บอกเล่าเรื่อง
ราวประวัติศาสตร์ของโลกในอดีต สู่ยุค
ปัจจุบนั และสิง่ ทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ชีใ้ ห้เห็นความขัดแย้งทีจ่ ะก่อให้เกิดปัญหา
ในสังคมโลก ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติซงึ่ จะ
มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราทุก

คน บอกให้รถู้ งึ เหตุการณ์ชว่ งสุดท้ายของ
โลกใบนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ชะตากรรม
ของมวลมนุษย์จะเป็นอย่างไร “ปลายทาง
แห่งความหวัง (ฉบับสมบูรณ์)” มีคําตอบ
และความหวังสําหรับทุกคน ดังนัน้ การได้
หยิบหนังสือเล่มนีม้ าอ่าน จึงเป็นการเปิด
โลกอีกมุมหนึ่งที่ท่านไม่เคยได้รับรู้ และ
จะนําท่านไปสูค่ วามเข้าใจทีไ่ ม่เคยได้ทราบ
มาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนตัดสินใจว่า
ควรเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเหตุการณ์
ที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างไร

บทนําของคณะผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ
ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ เ คารพ หนั ง สื อ เล่ ม นี้
ไม่ได้พมิ พ์ไว้เพือ่ บอกว่าในโลกใบนีม้ บี าป
มีความเศร้าโศกเสียใจและมีความทุกข์
ยากลําเค็ญ ซึ่งเราต่างก็ทราบดีอยู่แล้ว
และหนังสือเล่มนีก้ ไ็ ม่ได้พมิ พ์มาเพือ่ บอก
ว่ามีความขัดแย้งยิง่ ใหญ่ทไี่ ม่อาจรอมชอม
กันได้ระหว่างความมืดกับความสว่าง บาป
กับความชอบธรรม ความผิดกับความถูก
ต้อง ความตายกับชีวิต ลึกลงในใจของ
เรา เราต่างทราบดี และเรายังทราบด้วย
ว่าเราต่างมีส่วนร่วม ต่างเป็นตัวละครใน
ความขัดแย้งนี้
แต่ในบางขณะของชีวิต ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม จะเกิดแรงดลใจที่เราทุก
คนมี ค วามต้ อ งการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งความ
ขัดแย้งยิ่งใหญ่นี้ให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าเกิด
ขึ้นได้อย่างไร หรือว่าเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว
ตลอดเวลา มีปัจจัยอะไรอื่นอีกหรือไม่ที่
ทําให้ความขัดแย้งยิ่งใหญ่นี้สลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้น แล้วเราไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
เราต้องร่วมรับผิดชอบอย่างไร เราเองไม่
ได้เลือกที่จะเกิดมาอยู่ในโลกนี้ สิ่งเหล่านี้
ส่งผลชั่วร้ายหรือผลดีต่อตัวเราอย่างไร
มี อ งค์ ป ระกอบยิ่ ง ใหญ่ อ ะไรบ้ า งที่
พัวพันอยู่กับเรื่องนี้ ความขัดแย้งนี้จะ
ดําเนินต่อไปอีกนานเท่าไร ตอนจบจะเป็น
อย่างไร ตามที่นักวิทยาศาสตร์บอก โลก
นี้จะต้องจมดิ่งสู่หลุมดําอันเยือกแข็งใน
ราตรีมืดมิดตลอดกาลไหม หรือว่าจะมี

อนาคตที่ดีกว่านี้
ปัญหาทีเ่ ข้ามาใกล้ตวั ยิง่ กว่านีค้ อื ความ
ขัดแย้งในใจของเราเอง ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างความเห็นแก่ตัวที่เข้ามา
กับความรักทีแ่ บ่งปันออกไปจะจบลงด้วย
ชัยชนะในทางที่ดีหรือไม่และจบลงอย่าง
นี้ไปตลอดกาลหรือ แล้วพระคัมภีร์กล่าว
ถึงเรื่องนี้อย่างไร พระเจ้าสอนอะไรเรา
ในเรื่องที่มีความสําคัญชั่วนิรันดร์เช่นนี้
ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพ หนังสือเล่มนีม้ จี ดุ
ประสงค์ที่ต้องการช่วยนําจิตวิญญาณที่
ทุกข์ระทมเพือ่ ไปพบกับทางออกทีถ่ กู ต้อง
ของปัญหาเหล่านี้ หนังสือเล่มนีป้ ระพันธ์
โดยสตรีท่านหนึ่งที่เคยประสบกับตนเอง
และค้นพบว่าพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนัก
และเธอยั ง เรี ย นรู ้ จ ากการใกล้ ชิ ด สนิ ท
กับพระเจ้าและจากการศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์ว่า ความลี้ลับของพระเจ้า
สถิตอยู่ร่วมกับผู้ที่ยําเกรงพระองค์ และ
พระองค์จะทรงสําแดงให้พวกเขาเรียนรู้
ถึงพันธสัญญาของพระองค์
เพื่อให้เราเข้าใจหลักการต่างๆ ของ
ความขั ด แย้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ที่ พั ว พั น ถึ ง ชี วิ ต
ของจักรวาลนี้ให้มากขึ้น ผู้ประพันธ์นํา
บทเรียนที่เป็นรูปธรรม มีหลักฐานแน่น
หนามากมายของยี่สิบศตวรรษที่ผ่านไป
มาเปิดเผยต่อหน้าเรา
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ริ่ ม ต้ น ที่ เ หตุ ก ารณ์
ประวัตศิ าสตร์อนั น่าเศร้าของการล่มสลาย

พั ง พิ น าศของกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เมื อ งที่
พระเจ้าทรงเลือกสรร ไม่นานหลังจากที่
ชาวเมืองปฏิเสธไม่ยอมรับบุรุษแห่งเนิน
เขาคาลวารี พระผูเ้ สด็จมาเพือ่ ช่วยมนุษย์
ให้รอด จากนั้นเหตุการณ์ก็ดําเนินต่อมา
ตามลําดับตามเส้นทางความยิ่งใหญ่ของ
แต่ละชนชาติ เน้นให้เราเห็นถึงการกดขี่
ข่มเหงประชากรของพระเจ้าในศตวรรษ
ที่หนึ่ง การละทิ้งความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ใน
คริสตจักร การตืน่ ตัวของชาวโลกต่อการ
ปฏิรูปศาสนา ซึ่งเปิดเผยให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงหลักการบางประการของความ
ขัดแย้งยิง่ ใหญ่นี้ บทเรียนอันน่าสยดสยอง
ซึ่งประเทศฝรั่งเศสต้องเผชิญภายหลังที่
ปฏิ เ สธหลั ก การแห่ ง ความถู ก ต้ อ งและ
ความชอบธรรม การฟืน้ ฟูและการเทิดทูน
พระคัมภีร์ขึ้นใหม่ และอิทธิพลของคุณ
ความดีกับการช่วยให้รอดของพระคัมภีร์
การตื่นตัวทางศาสนาในยุคสุดท้าย การ
แกะผลึกเปิดนํ้าพุแห่งพระคําอันเจิดจรัส
ของพระเจ้าด้วยการเปิดเผยความกระจ่าง
และความเข้ า ใจเพื่ อ เผชิ ญ กั บ ทุ ก การ
หลอกลวงของความมืดที่โหมกระหนํ่า
เข้ามา
หนังสือเล่มนีน้ าํ เสนอให้เห็นอย่างตรง
ไปตรงมา อย่างชัดเจน อย่างหนักแน่น
ถึงความขัดแย้งทีจ่ ะมาถึงในปัจจุบนั พร้อม
ด้วยหลักการอันสําคัญที่เกี่ยวข้อง เป็น
ความขัดแย้งที่ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นกลาง
ที่ สุ ด แล้ ว หนั ง สื อ เล่ ม นี้ บ อกเราถึ ง
ชัยชนะที่จะอยู่อย่างนิรันดร์และอย่างมี
รัศมีภาพของความดีเหนือความชัว่ ความ

ถูกต้องเหนือความผิด ความสว่างเหนือ
ความมืด ความปีติยินดีเหนือความเศร้า
โศก ความหวั ง เหนื อ ความสิ้ น หวั ง
เกียรติยศเหนือความละอาย ชีวิตเหนือ
ความตาย และความรักทีอ่ ดทนนานยัง่ ยืน
เหนือความเกลียดชังที่อาฆาต
หนังสือเล่มนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี
ค.ศ. 1888 ตามด้ ว ยฉบับแก้ไขโดยผู้
ประพันธ์เองใน ปี ค.ศ. 1911 ผลงานเขียน
ที่ โ ดดเด่ น นี้ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ แ ละแปล
เป็นภาษาต่างๆ อย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก
ท่านผูอ้ า่ นจะพบว่าผูป้ ระพันธ์เขียนอย่าง
ตรงไปตรงมาและอย่างเข้มข้น เน้นให้เห็น
ถึงข้อผิดพลาดและแนะวิธแี ก้ไขต่างๆ โดย
ยึดพระวจนะของพระเจ้าทีไ่ ม่ผนั แปรเป็น
พืน้ ฐาน แม้กระทัง่ ในสองสามทศวรรษที่
ผ่ า นมา เราต่ า งก็ เ ป็ น พยานเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคม
โลกทางศาสนา สาระหลักและการคาด
การณ์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏในหนังสือเล่มนีล้ ว้ น
ปรากฏให้เห็นตรงตามเวลาที่คาดการณ์
ไว้อย่างเที่ยงตรงน่าสนใจยิ่ง
หนังสือเล่มนีท้ พ
ี่ มิ พ์ออกมาหลายครัง้
แล้วนั้นนําจิตวิญญาณมายมายมาสู่พระ
ผู ้ เ ลี้ ย งองค์ เ ที่ ย งแท้ หวั ง ว่ า การพิ ม พ์
หนังสือในครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ความดี แ ละความชอบธรรมแห่ ง
นิรันดรกาล นี่คือคําอธิษฐานของ
คณะผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ

คํานําของผู้ประพันธ์
ก่อนบาปเข้ามาในโลก อาดัมมีความ
สุขกับการสื่อสัมพันธ์กับพระผู้ทรงสร้าง
ของเขาโดยตรง แต่เมือ่ มนุษย์เลือกแยก
ตนเองออกห่างไปจากพระเจ้าโดยการ
ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์ สิทธิพเิ ศษ
สูงสุดของมนุษยชาติจึงถูกตัดขาดสะบั้น
ไป อย่างไรก็ตาม โดยแผนการแห่งความ
รอด พระองค์ยังคงเปิดทางให้มนุษย์ผู้
อาศัยบนโลกนี้มีโอกาสติดต่อกับสวรรค์
พระเจ้ายังคงสื่อกับมนุษย์ผ่านทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ และความ
กระจ่างจากสวรรค์ก็ยังคงถ่ายทอดมาสู่
ชาวโลกโดยผ่านทางผูร้ บั ใช้จาํ นวนหนึง่ ที่
พระองค์ทรงเลือก “มนุษย์กล่าวคําซึ่งมา
จากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงดลใจเขา” 2 เปโตร 1:21 {GC v.1}
ระหว่ า งสองพั น ห้ า ร้ อ ยปี แ รกของ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ ไม่มีผลงานเขียนที่
เปิดเผยเรื่องของพระเจ้ากับมนุษย์ ผู้ที่
พระเจ้าสอนถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่คนอืน่ ๆ
และส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเป็นทอดๆ
ไป มนุษย์มาเริม่ ต้นรูจ้ กั การใช้ภาษาเขียน
ในยุคของโมเสส มีการจารึกพระวจนะที่
ได้ รั บ การทรงดลใจลงเป็ น ชุ ด ผลงาน
เช่นนีด้ าํ เนินต่อเนือ่ งเรือ่ ยมาเป็นเวลาหนึง่
พันหกร้อยกว่าปี----จากโมเสส ผู้จารึก
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารทรงสร้ า งและพระ
บัญญัติต่างๆ จวบจนถึงอัครทูตยอห์น
ผู ้ บั น ทึ ก สั จ ธรรมลํ้ า ค่ า ที่ สุ ด แห่ ง พระ

กิตติคุณ {GC v.2}
พระคัมภีรบ์ นั ทึกไว้วา่ พระเจ้าทรงเป็น
ผูป้ ระพันธ์พระคัมภีร์ แต่ใช้มอื ของมนุษย์
เป็นผูเ้ ขียน และด้วยความหลากหลายของ
รูปแบบการเขียนของพระธรรมแต่ละฉบับ
ซึ่งบ่งบอกถึงอุปนิสัยอันหลากหลายของ
ผู้เขียนแต่ละท่าน สัจธรรมทั้งปวงที่เปิด
เผยในพระคัมภีรล์ ว้ น “ได้รบั การดลใจจาก
พระเจ้า” 2 ทิโมธี 3:16 กระนั้น ทั้งหมด
เป็นความคิดเห็นตามคําพูดของมนุษย์
พระเจ้าทรงสําแดงความกระจ่างเหล่านีส้ ู่
สติปญ
ั ญาและจิตใจของมนุษย์ผรู้ บั ใช้ของ
พระองค์โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ของพระองค์ พระองค์ประทานมาให้ใน
ความฝัน ในนิมติ ในสัญลักษณ์และภาพ
และผู้ที่ถูกเลือกให้รับความกระจ่างเหล่า
นี้บันทึกความรู้นี้เป็นภาษามนุษย์ {GC
v.3}
ส่ ว นพระบั ญ ญั ติ สิ บ ประการนั้ น
พระเจ้าเองเป็นผูต้ รัส และทรงจารึกด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์เอง พระบัญญัตสิ บิ
ประการจึงเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นการ
ประพันธ์ขึ้นของมนุษย์ แต่พระคัมภีร์นั้น
เป็นสัจธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อธิ
บายด้วยภาษาของมนุษย์ เป็นการร่วมมือ
ของพระเจ้ากับมนุษย์ คุณลักษณะเช่นนี้
ปรากฏให้เห็นในพระลักษณะนิสยั ของพระ
คริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า
และทรงเป็นบุตรมนุษย์ ดังนัน้ เป็นความ

จริงเหมือนเช่นพระคริสต์ พระคัมภีรเ์ ป็น
“พระวาทะ ทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่
ท่ามกลางเรา” ยอห์น 1:14 {GC v.4}
หนังสือแต่ละเล่มของพระคัมภีร์นํา
เสนอให้เห็นรูปแบบที่แตกต่างกัน และ
เปิดเผยเรื่องราวอันหลากหลายอันเนื่อง
จากการบันทึกที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตก
ต่างกันอันยาวนาน โดยผู้ที่อยู่ในสถานะ
และมีอาชีพที่ไม่เหมือนกัน แต่ละคนใช้
สํานวนเขียนทีไ่ ม่เหมือนกัน นําเสนอความ
จริงที่เหมือนกันโดยคนหนึ่งยํ้าเน้นเรื่อง
หนึง่ ให้ประทับใจกว่าอีกคนหนึง่ และเมือ่
มีผเู้ ขียนหลายท่านทีเ่ ล่าเรือ่ งเดียวกัน แต่
อยู่ในสถานการณ์และความสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ที่ต่างกัน คนที่ไม่ตั้งใจอ่านก็
อาจมีอคติว่าเรื่องเดียวกันที่บันทึกนี้ขัด
แย้งหรือตรงข้ามกัน แต่สาํ หรับผูอ้ า่ นทีใ่ ช้
สติปัญญา ให้ความเคารพ และมีจิตใจที่
โปร่งใสแล้ว จะเข้าใจถึงเบือ้ งลึกแห่งความ
สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ {GC vi.1}
ด้วยการนําเสนอผ่านผูเ้ ขียนหลายท่าน
ความจริงของพระคัมภีร์จึงนําเสนอออก
มาในรูปแบบที่ต่างกัน ผู้เขียนคนหนึ่งรับ
ความประทั บ ใจกั บ ตอนหนึ่ ง ของเรื่ อ ง
เขาจึงหยิบตอนนีซ้ งึ่ ตรงกับประสบการณ์
หรือความเข้าใจและความชืน่ ชอบของตน
มาเล่า ส่วนอีกคนหนึง่ นําตอนอืน่ ของเรือ่ ง
เดียวกันมาเขียน แต่ทงั้ หมดต่างก็อยูภ่ าย
ใต้การทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ให้นําเรื่องที่ประทับใจตนเองมากที่สุดมา
เล่า ดังนัน้ แต่ละคนอาจนําแง่มมุ หนึง่ ของ
ข้อเท็จจริงมาเสนอ แต่ขอ้ เท็จจริงองค์รวม

นั้นมีความสอดคล้องกันอย่างครบถ้วน
และสัจธรรมทัง้ ปวงทีพ
่ ระคัมภีรส์ าํ แดงให้
เห็นต่างก็ประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ นํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ในทุกสถานการณ์และในทุกประสบการณ์
ของชีวิต {GC vi.2}
พระเจ้าทรงพอพระทัยทีจ่ ะสือ่ สัจธรรม
ของพระองค์มาสูช่ าวโลกโดยผ่านตัวแทน
ที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ และโดยผ่ า นทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เองทรงคัดสรร
มนุษย์และเจิมตัง้ คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พือ่ ทํา
พระราชกิจนี้ พระวิญญาณทรงนําสมอง
ของพวกเขาให้เลือกสิง่ ทีค่ วรพูดและเขียน
ในสิ่งที่ควรเขียน สมบัติลํ้าค่านี้ทรงมอบ
ให้ ม นุ ษ ย์ ที่ ท รงสร้ า งมาจากผงคลี แต่
กระนั้นก็ยังเป็นสมบัติที่มาจากพระเจ้า
คําพยานเหล่านีถ้ กู ถ่ายทอดผ่านคําอธิบาย
ที่ไม่สมบูรณ์แบบของภาษามนุษย์ แต่
กระนัน้ ก็ยงั เป็นคําพยานของพระเจ้า และ
ผู้ฟังที่เป็นบุตรธิดาซึ่งอยู่ในโอวาทของ
พระเจ้าต่างสัมผัสถึงพระสิริแห่งฤทธานุ
ภาพของพระองค์อันเปี่ยมด้วยพระคุณ
และสัจธรรม {GC vi.3}
ในพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรง
มอบความเข้าใจทีจ่ าํ เป็นสําหรับความรอด
แก่มนุษย์แล้ว มนุษย์ต้องรับพระคัมภีร์
ศักดิส์ ทิ ธิน์ วี้ า่ เป็นการสําแดงพระประสงค์
ของพระองค์ซึ่งมีสิทธิอํานาจและไม่ผิด
พลาด พระวจนะเหล่านีเ้ ป็นมาตรฐานวัด
อุปนิสัย เปิดเผยถึงหลักข้อเชื่อและการ
ทดสอบประสบการณ์ “พระคัมภีรท์ กุ ตอน

ได้ รั บ การดลใจจากพระเจ้ า และเป็ น
ประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว
การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความ
ชอบธรรม เพือ่ คนของพระเจ้าจะมีความ
สามารถและพรักพร้อมเพือ่ การดีทกุ อย่าง”
2 ทิโมธี 3:16, 17 {GC vii.1}
กระนัน้ แม้วา่ เป็นข้อเท็จจริงทีพ
่ ระเจ้า
ทรงสําแดงพระประสงค์ของพระองค์แก่
มนุษย์โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
แล้วก็ตาม แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่ามนุษย์
ไม่จําเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มา
สถิตกับเราและนําเราอีกต่อไป ในทาง
กลับกัน พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง
สัญญาทีจ่ ะส่งพระวิญญาณบริสทุ ธิม์ าเปิด
เผยพระวจนะแก่ผรู้ บั ใช้ของพระองค์เพือ่
อธิบายและเพือ่ นําคําสอนของพระองค์ไป
ประยุกต์ใช้ และเนื่องจากพระคัมภีร์เกิด
ขึน้ จากการดลใจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
จึงเป็นไปไม่ได้ทคี่ าํ สอนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะขัดกับพระวจนะ {GC vii.2}
พระเจ้าไม่ได้ประทานหรือแม้แต่มอบ
หมายพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทําหน้าที่
แทนพระคัมภีร์ เพราะพระคัมภีรก์ ล่าวไว้
อย่างชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็น
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ทดสอบคําสอนและ
ประสบการณ์ทงั้ ปวง อัครทูตยอห์นกล่าว
ว่ า “ท่ า นที่ รั ก ทั้ ง หลาย อย่ า เชื่ อ ทุ ก ๆ
วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่า
มาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผย
พระวจนะเท็จจํานวนมากได้ออกมาในโลก”
1 ยอห์น 4:1 และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์
เคยกล่าวว่า “ไปดูธรรมบัญญัตแิ ละถ้อยคํา

พยาน แน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นข้าพเจ้า
ก็จะเป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเลย” อิสยาห์
8:20 {GC vii.3}
มีคนกลุม่ หนึง่ ทีส่ าํ คัญตนผิดว่าได้รบั
ความแจ่มแจ้งแล้ว มีวชิ าความรู้ ไม่จาํ เป็น
ต้องพึง่ พระวจนะของพระเจ้าเพือ่ การทรง
นํา ต่างประณามพระวิญญาณบริสทุ ธิอ์ ย่าง
แรงกล้า คนเหล่านี้หลงคิดว่าสิ่งที่ตนเอง
เข้า ใจนั้น เป็นพระสุร เสี ยงของพระเจ้า
ในวิ ญ ญาณจิ ต ของตน แต่ วิ ญ ญาณที่
ควบคุมคนนี้ไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้า
การคล้อยตามความเข้าใจที่ผิดๆ เหล่านี้
ซึง่ มองข้ามพระคัมภีรไ์ ป จะพาคนเหล่านี้
ไปสูค่ วามสับสน ถูกหลอกและถูกทําลาย
เท่านั้น เป็นการรับใช้แผนของฝ่ายชั่ว
เนื่องจากพระราชกิจของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิม์ คี วามสําคัญยิง่ ต่อคริสตจักรของ
พระคริสต์ จึงเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ของซาตาน
เพือ่ สร้างความเกลียดชังแก่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และทําให้ประชากรของพระเจ้า
ละเลยแหล่งพละกําลังทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
เองทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้ {GC vii.4}
เพื่อให้สอดคล้องกับพระวจนะของ
พระเจ้า พระวิญญาณของพระองค์ยังคง
ต้องสถิตอยู่ตลอดระยะเวลาการประกาศ
พระกิตติคุณนี้ ระหว่างยุคต่างๆ ที่พระ
คัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาค
พันธสัญญาใหม่กําลังเขียนอยู่นั้น พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หยุดการสื่อความ
กระจ่ า งแก่ ป ั ญ ญาของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง
พระเจ้าทรงเรียกนอกเหนือจากที่บันทึก
ไว้ในพระธรรมแต่ละเล่มของพระคัมภีร์

เลย ในพระคั ม ภี ร ์ ก็ ยั ง บั น ทึ ก ว่ า พระ
วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ม าถ่ า ยทอดคํ า เตื อ น
คําชี้แนะและคําแนะนําให้แก่มนุษย์อัน
เกีย่ วกับเรือ่ งของการจัดเตรียมพระคัมภีร์
มีการกล่าวถึงผูเ้ ผยพระวจนะในยุคต่างๆ
ซึง่ คําพูดของท่านเหล่านัน้ มิได้มกี ารบันทึก
ไว้ ในลักษณะเดียวกัน เมื่องานรวบรวม
พระธรรมต่างๆ ของพระคัมภีร์เสร็จสิ้น
แล้ว พระวิญญาณบริสทุ ธิย์ งั คงต้องดําเนิน
พระราชกิจของพระองค์ต่อไปในการให้
ความกระจ่าง เตือน และปลอบประโลม
บุตรธิดาทัง้ หลายของพระเจ้า {GC viii.1}
พระเยซูทรงสัญญากับสาวกทัง้ หลาย
ของพระองค์ว่า “เราจะทูลขอพระบิดา
และพระองค์จะประทานผูช้ ว่ ยอีกผูห้ นึง่ ให้
กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป”
“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา
แล้ว พระองค์จะนําพวกท่านไปสูค่ วามจริง
ทั้งมวล...และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวก
ท่ า นถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ” ยอห์ น
14:26; 16:13 พระคัมภีร์สอนเราอย่าง
ชัดเจนว่าพระสัญญาเหล่านี้ แม้จะเกิดขึน้
ในสมัยของสาวกทัง้ หลาย แต่กค็ รอบคลุม
ถึงคริสตจักรของพระคริสต์ในทุกยุคสมัย
เช่นกัน พระผู้ช่วยให้รอดประทานความ
มัน่ ใจให้กบั ผูต้ ดิ ตามว่า “เราจะอยูก่ บั ท่าน
ทัง้ หลายเสมอไปจนกว่าจะสิน้ ยุค” มัทธิว
28:20 และอัครทูตเปาโลประกาศว่าของ
ประทานและการสําแดงต่างๆ ของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ประทานแก่
คริสตจักร “เพื่อเตรียมธรรมิกชนสําหรับ
การปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกาย

ของพระคริสต์ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุ
ถึงความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในความ
เชือ่ และในความรูถ้ งึ พระบุตรของพระเจ้า
บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึง
ขนาดความบริ บู ร ณ์ ข องพระคริ ส ต์ ”
เอเฟซัส 4:12, 13 {GC viii.2}
อัครทูตอธิษฐานเผือ่ ชาวเมืองเอเฟซัส
ว่า “ขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผูท้ รงพระสิริ
ทรงให้ทา่ นทัง้ หลายมีจติ ใจทีป่ ระกอบด้วย
ปัญญาและการสําแดงเพื่อท่านจะรู้จัก
พระองค์ ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่าง
ขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความ
หวังอะไรแก่ทา่ นในการทรงเรียกพวกท่าน
นั้น...และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์
ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสําหรับเราที่เชื่อ
นั้น เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทํากิจอัน
ทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์”
เอเฟซัส 1:17 – 19 พระราชกิจของพระ
วิญญาณในการให้ความกระจ่าง และความ
เข้าใจสิ่งลํ้าลึกในพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระเจ้าเป็นของประทานที่อัครทูต
เปาโลทู ล ขอสํ า หรั บ คริ ส ตจั ก รในเมื อ ง
เอเฟซัส {GC ix.1}
หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิด
เผยการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในวันเพ็นเทคอสต์แล้ว อัครสาวกเปโตรหนุนใจ
ประชาชนให้สาํ นึกผิดและรับบัพติศมาใน
พระนามของพระคริสต์ เพื่อชําระบาป
และเขากล่าวว่า “เพื่อพระเจ้าจะทรงยก
ความผิดบาปของท่านทัง้ หลาย แล้วพวก
ท่านจะได้รบั ของประทานคือพระวิญญาณ

บริสทุ ธิ์ เพราะว่าพระสัญญานัน้ ตกแก่ทา่ น
ทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วย
และแก่ทุกคนที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้
มาเฝ้า” กิจการ 2:38, 39 {GC ix.2}
ในเหตุการณ์ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดกับ
วันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรงสัญญา
ผ่ า นทางผู ้ เ ผยพระวจนะโยเอลว่ า จะ
ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา
เป็นกรณีพเิ ศษ โยเอล 2:28 ส่วนหนึง่ ของ
คํ า พยากรณ์ นี้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ในวั น เพ็ น เทคอสต์ และอีกส่วนหนึง่ จะเกิดขึน้ อย่าง
บริบูรณ์ด้วยการสําแดงอันประกอบด้วย
พระคุ ณ ในวั น สิ้ น สุ ด ของการปิ ด ฉาก
งานการประกาศพระกิตติคุณ {GC ix.3}
ความขัดแย้งยิ่งใหญ่ระหว่างความดี
กับความชั่วจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นใน
ช่วงยุคสุดท้าย ในทุกยุคทุกสมัย ซาตาน
แสดงความเคียดแค้นต่อคริสตจักรของ
พระเจ้ามาตลอด และพระเจ้าประทาน
พระคุณและพระวิญญาณของพระองค์มา
สถิตอยู่เหนือประชากรของพระองค์เพื่อ
เสริมกําลังให้ยนื หยัดต่อต้านมารร้าย ยาม
ใดทีส่ าวกทัง้ หลายของพระคริสต์ออกเผย
แพร่ พ ระกิ ต ติ คุ ณ สู ่ ช าวโลกและบั น ทึ ก
เรื่องราวสําหรับยุคต่อๆ มา พวกเขาจะ
ได้รับมอบปัญญาของพระวิญญาณเพื่อ
เป็นต้นทุนของตน แต่เมื่อคริสตจักรเข้า
ใกล้สู่ระยะสุดปลายแห่งการปลดปล่อย
ซาตานจะยิง่ โหมกระหนํา่ ความรุนแรงของ
มั น มาสู ่ ม นุ ษ ย์ มั น ลงมา “ด้ ว ยความ
เดือดดาลอย่างยิ่ง เพราะมันรู้ว่าเวลา

ของมันมีนอ้ ย” วิวรณ์ 12:12 มันจะโจมตี
“พร้อมกับการอิทธิฤทธิท์ กุ อย่าง ทัง้ หมาย
สําคัญ และการอัศจรรย์จอมปลอม” 2
เธสะโลนิกา 2:9 เป็นเวลาหกพันปีที่จอม
บงการตนนีซ้ งึ่ ครัง้ หนึง่ เคยครองตําแหน่ง
สู ง สุ ด ของเหล่ า ทู ต สวรรค์ ข องพระเจ้ า
เฝ้าเพียรพยายามก่อการล่อลวงและการ
ทําลาย ทักษะกลเม็ดแบบซาตานรวมทั้ง
ความเลวทรามโหดเหีย้ มทุกรูปแบบทีม่ นั
พัฒนามาตลอดทุกยุคสมัยจะถูกงัดออก
มาเล่นงานประชากรทัง้ หลายของพระเจ้า
ในการหํ้าหั่นกันในยุคสุดท้ายนี้ และใน
ช่วงเวลาสําคัญอันตรายนี้ผู้ติดตามพระ
คริสต์ต้องป่าวประกาศคําเตือนการเสด็จ
มาครั้งที่สองขององค์ให้แก่ชาวโลก และ
จะต้องเตรียมกลุ่มคน “ปราศจากมลทิน
และข้อตําหนิ” ให้พร้อม 2 เปโตร 3:14
เพื่อยืนต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์
เมื่อพระองค์เสด็จมาในครั้งนี้ สําหรับค
ริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ การได้รับมอบ
พระคุณและพลังเป็นสิง่ จําเป็นทีไ่ ม่ได้ดอ้ ย
ความสําคัญกว่าในยุคของเหล่าอัครสาวก
{GC ix.4}
โดยผ่านการสําแดงของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ ภาพเหตุการณ์ของความขัดแย้ง
อันยาวนานระหว่างความดีและความชั่ว
ถูกเปิดเผยให้ผปู้ ระพันธ์หนังสือเล่มนีเ้ ห็น
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ข้าพเจ้าได้รบั อนุญาตให้
เห็นความขัดแย้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุค
ต่างๆ ของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าชาย
แห่งชีวิต ทรงเป็นต้นกําเนิดของความ
รอด กับซาตาน เจ้าชายแห่งความชั่ว

ต้นกําเนิดของบาปและเป็นผู้นําการล่วง
ละเมิดพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
ความเป็นปฏิปกั ษ์ของซาตานทีม่ ตี อ่ พระ
คริ ส ต์ เ ปิ ด ฉากต่ อ สู ้ กั บ ผู ้ ติ ด ตามของ
พระองค์ ความเกลียดชังเดียวกันที่มีต่อ
หลั ก การของพระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า
นโยบายเดียวกันของการหลอกลวงยังคง
มีรปู แบบเหมือนเดิม เพือ่ เอาความผิดมา
แทนทีค่ วามจริง เอาบัญญัตขิ องมนุษย์มา
แทนที่พระบัญญัติของพระเจ้า และนํา
มนุษย์ให้กราบไหว้สิ่งทรงสร้างไม่ใช้พระ
ผู้สร้าง เรื่องทั้งหมดนี้ ย้อนกลับไปยัง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องอดี ต เมื่ อ ซาตาน
พยายามแสดงพระลักษณะของพระเจ้า
ผิดไปเพื่อให้มนุษย์เข้าใจพระผู้ทรงสร้าง
ผิด ทําให้มนุษย์เก็บถนอมความคิดเรื่อง
พระผูส้ ร้างในทางทีผ่ ดิ จนกลัวและเกลียด
ชังพระองค์แทนทีจ่ ะรักพระองค์ มันลงแรง
ยกเลิกบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อทําให้
มนุ ษ ย์ คิ ด ว่ า ตนเองเป็ น ไทพ้ น จากข้ อ
กําเนิดของพระบัญญัติ และกดขี่ข่มเหง
ต่อผู้ที่กล้าขัดขืนกลลวงของมันมาอย่าง
ต่อเนือ่ งไม่ลดละตลอดทุกยุคทุกสมัย เป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยของประวัติศาสตร์
ของบรรพชน ผู้เผยพระวจนะและอัคร
สาวก ผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อและนัก
ปฏิรูปศาสนาทั้งหลาย {GC x.1}
ในความขัดแย้งยิ่งใหญ่ช่วงสุดท้าย
ซาตานใช้นโยบายเดียวกัน แสดงออกถึง
วิญญาณและการกระทําเดียวกันเพือ่ บรรลุ
ให้ ถึ ง เป้ า หมายเดี ย วกั น ของยุ ค ก่ อ นๆ
สิ่ ง ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาแล้ ว จะเกิ ด ขึ้ น อี ก

นอกจากว่าความขัดแย้งทีจ่ ะมานัน้ จะหํา้
หั้นอย่างรุนแรงเข้มข้นแบบที่ชาวโลกไม่
เคยประสบมาก่อน กลลวงของซาตานจะ
เพิ่มความเฉียบแหลม การโจมตีของมัน
จะยิง่ ดุเดือด หากเป็นไปได้ มันจะล่อลวง
ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง มาระโก.
13:22 {GC xi.1}
ในขณะทีพ
่ ระวิญญาณของพระเจ้าทรง
เปิดให้ข้าพเจ้าเข้าใจความจริงยิ่งใหญ่ใน
พระวจนะของพระองค์ แ ละเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ ทัง้ ในอดีตและทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ข้าพเจ้าได้รับบัญชาให้เอาสิ่งที่เปิดเผย
ไปบอกให้ แ ก่ ค นอื่ น เพื่ อ แกะรอย
ประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้งในยุคของสมัย
ก่อนและนําเสนอเพื่อให้มองเห็นความ
ขัดแย้งในอนาคตที่กําลังจะมาถึง เพื่อ
เป้าหมายนี้ ดิฉนั ลงแรงเลือกและรวบรวม
เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของค
ริสตจักรด้วยจุดประสงค์เพือ่ เปิดเผยความ
จริงยิ่งใหญ่ของการทดสอบของแต่ละยุค
ทีใ่ ห้ไว้กบั ชาวโลก ทีไ่ ปกระตุน้ ความโกรธ
แค้นของซาตานและความเป็นศัตรูกนั กับ
คริสตจักรที่รักโลก เป็นความจริงที่เก็บ
ถนอมไว้ “พวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย”
{GC xi.2}
ในเรือ่ งทีบ่ นั ทึกไว้นี้ เราพอจะเห็นได้
ถึงความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ อยูต่ อ่ หน้าเรา
ให้คาํ นึงถึงเรือ่ งเหล่านีภ้ ายใต้แสงสว่างที่
ส่องมาจากพระวจนะของพระเจ้าและการ
ทรงสําแดงของพระวิญญาณของพระองค์
เราจะมองเห็นกลลวงของฝ่ายความชัว่ ถูก
กระชากหน้ากากออกมา และภัยอันตราย

ยิง่ ใหญ่ทเี่ ราต้องคอยหลีกหนีหากต้องการ
“เป็นคนที่ปราศจาคตําหนิ” วิวรณ์ 14:5
เมื่ อ มาปรากฏตั ว อยู ่ เ บื้ อ งพระพั ก ตร์
พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมา {GC xi.3}
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่บ่งบอกถึงความ
เจริญก้าวหน้าของการปฏิรูปให้ยุคอดีต
เป็นเรือ่ งของประวัตศิ าสตร์แล้ว เป็นเรือ่ ง
ที่ รู ้ จั ก กั น ดี แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ ของชาว
โปรเตสแตนต์ เป็นความจริงที่ไม่มีใคร
ปฏิ เ สธ ประวั ติ ศ าสตร์ ส ่ ว นนี้ ที่ ดิ ฉั น
นําเสนออย่างย่อตามขีดจํากัดของหนังสือ
เล่มนี้ สั้นกระชับจนต้องเอาข้อเท็จจริง
มาย่อเพือ่ ลงในพืน้ ทีพ
่ อทีจ่ ะเข้าใจเนือ้ เรือ่ ง
ที่รวบรวมมาประยุกต์ใช้ ในบางกรณี นัก
ประวั ติ ศ าสตร์ ส รุ ป รวบรวมเหตุ ก ารณ์
ต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้เกิดภาพทีช่ ดั เจน
ของเรื่องเหล่านั้น หรือย่อรายละเอียด
ต่างๆ ให้กระชับ ดิฉันก็จะอ้างอิงคําพูด
ของคนเหล่านี้ แต่มีบางครั้งที่ดิฉันมิได้
อ้างอิงทีม่ าของประโยคเพราะไม่มงุ่ หมาย
ที่จะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแต่นําประโยคมา
ใช้เพือ่ ประกอบการนําเสนอเนือ้ หาเท่านัน้
ดิฉนั ใช้วธิ เี ดียวกันนีใ้ นการนําเสนอข้อคิด
เห็นและประสบการณ์ของนักปฏิรูปอื่นๆ
ในยุคของเรา รวมถึงงานเขียนที่มีการ
พิมพ์ของท่านเหล่านั้นด้วย” {GC xi.4}
หนังสือเล่มนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะ
นําเสนอความจริงใหม่เรื่องการต่อสู้ใน
ยุคต่างๆ ของอดีตมากไปกว่าการตีแผ่
ความจริงและหลักการต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หลายที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น
กระนัน้ ในแง่มมุ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความ

ขัดแย้งยิ่งใหญ่ระหว่างอํานาจแห่งความ
สว่างกับอํานาจแห่งความมืด จะมองเห็น
ว่าการบันทึกทัง้ หมดของในอดีตจะมีความ
สําคัญทีใ่ หม่ และโดยบันทึกเหล่านีล้ าํ แสง
ใหม่จะส่องไปยังอนาคต ลําแสงแห่งความ
สว่างส่องบนเส้นทางเดินของผู้ที่ดําเนิน
ไปเหมือนนักปฏิรูปของยุคก่อน ที่ได้รับ
การทรงเรียกแม้ให้เสีย่ งภัยด้วยสมบัตทิ าง
ฝ่ายโลกเพื่อเป็นพยาน “เพราะเหตุพระ
วจนะของพระเจ้าและคําพยานของพระ
เยซู” วิวรณ์ 1:9 {GC xii.1}
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนีค้ อื เพือ่
เปิด เผยภาพของความขัดแย้งยิ่งใหญ่
ระหว่างความจริงกับความเท็จ เพื่อเปิด
เผยแผนร้ายของซาตานและวิธตี อ่ ต้านมัน
อย่างได้ผล เพื่อเสนอวิธีอย่างพึงพอใจ
ในการแก้ปญ
ั หาความชัว่ ส่องความสว่าง
ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นและจุดจบของบาป
เพื่อเปิดเผยความยุติธรรมและความรัก
ของพระเจ้าในการปฏิบัติกับผู้ที่พระเจ้า
ทรงสร้างและสําแดงให้เห็นถึงพระบัญญัติ
ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละไม่แปรเปลีย่ นของพระองค์
โดยผ่านอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ จิต
วิญญาณมากมายรับการปลดปล่อยให้
เป็นไทจากอํานาจของความมืด และร่วม
“มีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความ
สว่าง” โคโลสี 1:12 เพื่อถวายสรรเสริญ
แด่พระองค์ผทู้ รงรักเรา และสละพระชนม์
ชีพของพระองค์เองเพื่อเรา ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นคําอธิษฐานจากใจจริงของผูป้ ระพันธ์
นางเอเลน จี. ไวท์ {GC xii.2}
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“โอ เราอยากให้เจ้ารูใ้ นเวลานีว้ า่ สิง่ ใด
สร้างสันติ แต่เดีย๋ วนีส้ งิ่ นัน้ ถูกซ่อนไว้จาก
ตาของเจ้าแล้ว เพราะว่าเวลานัน้ จะมาถึง
เจ้า เมื่อพวกศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทิน
ต่อสูเ้ จ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทกุ ด้าน แล้วจะ
เหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน ทั้งตัวเจ้า
และลูกๆ ที่อยู่ข้างในเจ้า และพวกเขาจะ
ไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ข้างในเจ้า
เพราะเจ้าไม่รับรู้วันเวลาที่พระองค์เสด็จ
มาเยี่ยมเจ้า” ลูกา 19:42-44 {GC 17.1}
จากยอดเขามะกอกเทศ พระเยซู
ทอดพระเนตรกรุงเยรูซาเล็ม ทัศนียภาพ
อันงดงามและเงียบสงบปรากฏอยู่เบื้อง
พระพั ก ตร์ พ ระองค์ ขณะนั้ น เป็ น ช่ ว ง
เทศกาลปัสกา [เทศกาลเฉลิมฉลองของ
ชาวอิสราเอลที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ของ
เดือนที่ 7 ตามปฏิทนิ ยิว เพือ่ ระลึกถึงการ
ที่พระเจ้าทรงนําชาวอิสราเอลออกจาก
การเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์] และบุตร
หลานทัง้ หลายของยาโคบจากทัว่ ทุกสารทิศ
ต่างมาร่วมชุมนุมกันทีน่ นั่ เพือ่ เฉลิมฉลอง
เทศกาลแห่งชาติครัง้ ใหญ่นี้ ในท่ามกลาง
เรือกสวน ไร่องุ่น และที่ลาดชันอันเขียว
ขจีทรี่ ายล้อมไปด้วยเต็นท์ของบรรดาผูท้ ี่
เดินทางมาร่วมงาน ซึง่ บริเวณสถานทีแ่ ห่ง
นี้มีพระราชวังอันโอ่อ่าและป้อมปราการ
อันแข็งแกร่งแห่งเมืองหลวงของประเทศ
อิสราเอลตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่บนเนิน
เขาอั น สลั บ ซั บ ซ้ อ นนั้ น ดู ร าวกั บ บุ ต รี

แห่งศิโยนจะเอ่ยอย่างเย่อหยิ่งว่า เราคือ
ราชินีและเราจะไม่ประสบกับความเศร้า
โศกระทมทุกข์ใดๆ เลย เธอถือว่าตนเอง
เป็นทีโ่ ปรดปรานของสวรรค์ เธอนัน้ งดงาม
ดั่งเช่นที่ผู้เล่นเครื่องสายในพระราชวัง
สมัยโบราณเคยร้องขนานนามไว้ว่า “สูง
ตระหง่ า นงามตระการตา เป็ น ความ
ชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้น คือภูเขา
ศิโยน...เป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่”
สดุดี 48:2 ภาพทีม่ องเห็นอย่างเด่นชัดคือ
ตัวอาคารพระวิหารอันตระการยิง่ ลําแสง
จากดวงอาทิตย์ทกี่ าํ ลังเคลือ่ นลับขอบฟ้า
ขับกับสีขาวดั่งหิมะของผนังหินอ่อนให้
เจิดจ้าขึ้น ทั้งยังสะท้อนแสงแวววับจาก
ประตูหอคอยและยอดพระวิหารทองคํา
พระวิหารหลังนี้ “งามหมดจด” และเป็น
ความภาคภูมิใจของชนชาติยิว จะมีลูก
หลานคนใดในอิสราเอลบ้างเล่าเมื่อได้
ประจั ก ษ์ ใ นภาพนี้ แ ล้ ว ใจจะไม่ มี ค วาม
ชื่นบานปีติยินดีจนเนื้อเต้น แต่กระนั้นก็
ยังมีอกี ความคิดหนึง่ ซึง่ แตกต่างทีเ่ กาะกุม
อยูใ่ นพระหทัยของพระเยซู “เมือ่ พระองค์
เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุง
แล้ว ก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้น” ลูกา
19:41 ท่ามกลางความชื่นชมยินดีเป็น
ล้นพ้นทีพ
่ ระองค์เสด็จเข้ากรุงอย่างผูม้ ชี ยั
ในขณะที่ ใ บอิ น ทผลั ม โบกสะบั ด ไปมา
ขณะทีเ่ สียงร้องสรรเสริญโฮซันนาดังก้อง
สะท้อนทั่วเนินเขา และขณะที่เสียงของ

2 ปลายทางแห่งความหวัง

ผูค้ นนับพันๆ ต่างประกาศว่าพระองค์ทรง
เป็นพระมหาราชา แต่พระผู้ช่วยให้รอด
ของโลกกลับทรงท่วมท้นไปด้วยความทุกข์
อย่างฉับพลันและลํ้าลึก พระองค์ผู้ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์
พระสัญญาของอิสราเอล ผู้ทรงมีอํานาจ
เหนือความตายและทรงเรียกผูท้ ถี่ กู จําจอง
ออกจากหลุมฝังศพ พระองค์ทรงกําลัง
กั น แสง ไม่ ใ ช่ ด ้ ว ยความโศกเศร้ า ตาม
ธรรมดาแต่ดว้ ยความทุกข์ระทมอย่างถึงที่
สุดซึง่ ยากทีจ่ ะทําให้สงบลงได้ {GC 17.2}
แม้พระองค์จะทรงทราบดีวา่ พระบาท
ของพระองค์กาํ ลังจะก้าวไปสูท่ ใี่ ด กระนัน้
พระองค์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท รงหลั่ ง นํ้ า ตาเพื่ อ ตั ว
พระองค์เอง เบื้องหน้าพระองค์คือสวน
เกทเสมนี ที่ซึ่งฉากแห่งความทุกข์ระทม
ของพระองค์กําลังจะมาถึง พระองค์ทรง
แลเห็นประตูแกะนัน้ ด้วย ซึง่ เหยือ่ ทีถ่ กู นํา
มาถวายเป็นเครือ่ งบูชาจะต้องถูกนําผ่าน
ประตูนี้ไปนับเป็นเวลาหลายศตวรรษมา
แล้ว และประตูนี้เองที่จะถูกเปิดออกไว้
สําหรับพระองค์เมื่อพระองค์จะทรงเป็น
“เหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่า” อิสยาห์
53:7 ห่างออกไปไม่ไกลนักคือภูเขาคาลวารี สถานที่แห่งการตรึงกางเขน บนเส้น
ทางที่พระคริสต์จะทรงย่างก้าวไปในอีก
ไม่ชา้ นัน้ จะเต็มไปด้วยความน่าสยดสยอง
ของความมืดมิดอย่างที่สุด เมื่อพระองค์
จะทรงมอบวิญญาณจิตของพระองค์เป็น
เครือ่ งบูชาไถ่บาป ถึงกระนัน้ เงามืดทีท่ อด
อยู่เหนือพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความ
ชื่ น ชมยิ น ดี เ ช่ น นี้ หาได้ เ กิ ด จากการ

ใคร่ครวญถึงภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไม่
มิใช่ด้วยการสังหรณ์ถึงความทุกข์ระทม
ที่เกินขนาดของความเป็นมนุษย์ปุถุชน
ของพระองค์เอง ทีอ่ าจบดบังวิญญาณแห่ง
การเสียสละนัน้ ได้ พระองค์ทรงกันแสงให้
ผู้คนจํานวนมากมายในกรุงเยรูซาเล็มที่
จะต้องพินาศไปเนื่องด้วยความมืดบอด
และความดือ้ รัน้ ของคนทัง้ หลายเหล่านัน้
ทีพ
่ ระองค์เสด็จมาเพือ่ ทรงอํานวยพระพร
และทรงช่วยให้รอด {GC 18.1}
ประวัติศาสตร์กว่าหนึ่งพันปีภายใต้
พระพรแห่งการพิทักษ์รักษาและความ
โปรดปรานเป็นพิเศษของพระเจ้าทีท่ รงมี
ต่ อ ประชากรที่ พ ระองค์ ท รงเลื อ กสรร
ปรากฏสู่สายพระเนตรของพระเยซู ณ
ภูเขาโมริยาห์ที่ซึ่งอิสอัคบุตรแห่งพันธสัญญาผูเ้ ป็นเหยือ่ ทีอ่ ยูใ่ นโอวาทได้ถกู มัด
ไว้บนแท่นบูชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เล็งถึง
การถวายตัวเป็นเครือ่ งบูชาของพระบุตร
ของพระเจ้า ที่นั่นเอง ที่พระสัญญาแห่ง
พระพรอันรุง่ โรจน์เกีย่ วกับพระเมสสิยาห์
ถูกยืนยันต่อบิดาแห่งความเชือ่ (ปฐมกาล
22:9, 16-18) ณ ที่นั่นที่เปลวไฟจากการ
ถวายบู ช าที่ ล อยขึ้ น สู ่ ส วรรค์ จ ากลาน
นวดข้าวของโอรนันได้หันเหทิศทางดาบ
ของทูตมรณะเสีย (1 พงศาวดาร 21)
อันเป็นสัญลักษณ์ทเี่ หมาะเจาะเล็งถึงการ
ทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดได้ทรงถวายพระองค์เอง
เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และทรงทําหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของมวลมนุษย์ผู้หลงผิด
ทั้งหลาย กรุงเยรูซาเล็มเคยได้รับเกียรติ
จากพระเจ้าเหนือเมืองอื่นใดบนแผ่นดิน
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โลก “พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน พระองค์
มี พ ระประสงค์ จ ะให้ เ ป็ น ที่ ป ระทั บ ของ
พระองค์” สดุดี 132:13 ณ เมืองนั้นเองที่
บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะบริสทุ ธิไ์ ด้ประกาศ
ข่าวคําเตือนมาเป็นเวลาหลายยุคหลาย
สมัย ณ ที่นั่น ปุโรหิตเคยแกว่งกระถาง
เครื่องหอม และเป็นที่ซึ่งควันเครื่องหอม
ลอยขึ้นสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าพร้อม
ด้วยคําอธิษฐานของผูเ้ ข้าร่วมนมัสการ ที่
นั่นเคยมีการถวายเลือดของลูกแกะที่ถูก
นํามาฆ่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อันเป็นการ
เล็งถึงพระเมษโปดกของพระเจ้า ที่นั่น
พระยาห์เวห์ทรงสําแดงการทรงร่วมสถิต
ของพระองค์ในหมู่เมฆแห่งพระสิริเหนือ
พระทีน่ งั่ กรุณานัน้ ทีน่ นั่ เป็นทีต่ งั้ ของฐาน
บันไดลึกลับที่เชื่อมแผ่นดินโลกเข้ากับ
สวรรค์ ปฐมกาล 28:12 ยอห์น 1:51
บันไดอันนั้นที่ทูตทั้งหลายของพระเจ้า
เคยขึ้นลง และเป็นบันไดที่เปิดทางให้
โลกมุ่งตรงสู่อภิสุทธิสถาน หากชนชาติ
อิสราเอลคงไว้ซงึ่ ความจงรักภักดีของเธอ
ที่มีต่อสวรรค์แล้ว กรุงเยรูซาเล็มก็คงจะ
ดํารงอยู่เป็นนิตย์ในฐานะเมืองที่พระเจ้า
ทรงเลื อ กสรร เยเรมี ย ์ 17:21-25 แต่
ประวัติศาสตร์แห่งประชากรของพระเจ้า
กลับเป็นบันทึกที่จารึกถึงเรื่องราวความ
กลับสัตย์และการกบฏ พวกเขาหมิ่นต่อ
พระคุณของสวรรค์ บิดเบือนสิทธิพิเศษ
และดูแคลนโอกาสต่างๆ ของตน {GC
18.2}
ถึงแม้ชนชาติอิสราเอลจะ “เย้ยหยัน
บรรดาทูตของพระเจ้าอยูเ่ สมอและดูหมิน่

พระวจนะของพระองค์ ทัง้ เยาะเย้ยบรรดา
ผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์” 2 พงศาวดาร
36:16 แต่พระองค์กย็ งั ทรงสําแดงพระองค์
เองให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็น
“พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วย
พระกรุณา และพระคุณ พระองค์กริ้วช้า
ทรงบริบรู ณ์ดว้ ยความรักมัน่ คงและความ
สัตย์จริง” อพยพ 34:6 แม้พวกเขาจะ
ปฏิเสธพระองค์ซาํ้ แล้วซํา้ เล่าก็ตามที แต่
คําวิงวอนด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์
ยังคงมีอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งกว่าความรัก
ความสงสารของบิ ด าที่ มี ต ่ อ บุ ต รที่ เ ขา
ห่วงใย พระยาห์เวห์ “ทรงกล่าวโดยทูต
ของพระองค์ อ ย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เพราะ
พระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรและ
ที่ประทับของพระองค์” 2 พงศาวดาร
36:15 เมื่อคําทัดทาน คําอ้อนวอน และ
คําตําหนิไร้ผล พระองค์จึงทรงมอบของ
ประทานอันลํ้าค่าจากสรวงสวรรค์ให้กับ
พวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่นี้ แต่พระองค์ยัง
ทรงเททัง้ สวรรค์ลงมาในของประทานชิน้
เดียวกันนั้นด้วย {GC 19.1}
พระบุตรของพระเจ้าเองเสด็จมาเพื่อ
วิงวอนนครทีไ่ ม่ยอมกลับใจ พระคริสต์เอง
ผู้ทรงนําอิสราเอลดั่งนําเถาองุ่นออกจาก
อียปิ ต์ (สดุดี 80:8) พระหัตถ์ของพระองค์
ทรงขับไล่คนนอกศาสนาออกไปต่อหน้า
ต่อตาพวกเขา พระองค์ทรงปลูกเถาองุ่น
นั้นไว้ “บนเนินเขาอันอุดมยิ่ง” พระองค์
ทรงล้อมรั้วดูแลมัน พระองค์ทรงรับสั่งใช้
คนงานไปคอยรดนํ้าพรวนดิน พระองค์
ทรงอุทานขึ้นมาว่า “มีอะไรที่จะทําได้อีก

4 ปลายทางแห่งความหวัง

เพือ่ สวนองุน่ ของเรา ซึง่ เรายังไม่ได้ทาํ ให้”
อิสยาห์ 5:1-4 แม้พระองค์ทรงมุ่งหวังว่า
มันจะเกิดผลลูกองุ่นแท้ ไฉนมันจึงเกิด
ผลองุน่ เปรีย้ ว ถึงกระนัน้ พระองค์กย็ งั ทรง
มุ่งหวังว่ามันจะผลิดอกออกผล พระองค์
จึงเสด็จมายังสวนองุ่นของพระองค์ด้วย
ตัวพระองค์เองเผื่อว่าจะช่วยเถาองุ่นให้
รอดจากความพินาศได้บา้ ง พระองค์ทรง
สกัดบ่อยํ่าองุ่นไว้ พระองค์ทรงตัดแต่ง
และทะนุถนอมดูแลมัน พระองค์ไม่ทรง
ลดละความพยายามทีจ่ ะช่วยเถาองุน่ นีท้ ี่
พระองค์เองทรงปลูกไว้ {GC 19.2}
เป็นเวลาสามปีที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
แห่งความสว่างและพระสิริเสด็จเข้าออก
ท่ามกลางประชากรของพระองค์ พระองค์
“เสด็จไปทําคุณประโยชน์และรักษาคน
ทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียน” เล้าโลม
คนทีช่ อกชํา้ ระกําใจ ร้องประกาศอิสรภาพ
แก่บรรดาเชลย ทําให้คนตาบอดมองเห็น
คนง่อยเดินได้ และคนหูหนวกได้ยิน คน
โรคเรื้อนหายสะอาด คนตายแล้วเป็น
ขึ้นมา และประกาศข่าวประเสริฐแก่คน
อนาถา กิจการ 10:38 ลูกา 4:18 มัทธิว
11:5 พระองค์ทรงร้องเรียกชนทุกชัน้ ด้วย
ถ้อยคําอันกอปรด้วยพระคุณอย่างเดียวกัน
ว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระ
หนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้ง
หลายได้หยุดพัก” มัทธิว 11:28 {GC 20.1}
แม้พวกเขาสนองตอบพระองค์ด้วย
ความชัว่ แทนความดี และความเกลียดชัง
แทนความรักของพระองค์ก็ตามที (สดุดี
109: 5) แต่พระองค์กย็ งั คงดําเนินพระราช

กิจแห่งพระเมตตาคุณของพระองค์อย่าง
ไม่หยุดยั้ง พระองค์ไม่ทรงเคยขับไล่ผู้ใด
ทีเ่ ข้ามาแสวงหาพระคุณของพระองค์เลย
พระองค์ทรงเป็นคนพเนจรไร้บ้าน แม้ว่า
พระองค์ตอ้ งเผชิญกับคําตําหนิตเิ ตียนและ
ความอัตคัดขัดสนเป็นอาจิณ ถึงกระนั้น
พระองค์กลับทรงดํารงชีวติ อยูเ่ พือ่ คนยาก
ไร้และแบ่งเบาความทุกข์ของเพือ่ นมนุษย์
ทรงวิงวอนให้พวกเขารับของประทานแห่ง
ชีวิต คลื่นแห่งความเมตตาที่ถูกซัดกลับ
ไปเนื่องด้วยใจที่แข็งดั่งหินของคนเหล่า
นั้น ซัดกลับมาใหม่ด้วยกระแสธารแห่ง
ความสงสารอันเป็นคลืน่ แห่งรักทีส่ งู เหนือ
คําบรรยาย แต่อสิ ราเอลหันหลังให้กบั พระ
สหายเลิศและพระผู้ช่วยเพียงองค์เดียว
ของเธอเสีย คําอ้อนวอนด้วยความรักของ
พระองค์ถกู ดูแคลน คําปรึกษาของพระองค์
ถู ก เหยี ย ดหยาม และคํ า ตั ก เตื อ นของ
พระองค์ถูกเย้ยหยัน {GC 20.2}
ชั่วโมงแห่งความหวังและการให้อภัย
กําลังจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ถ้วยแห่ง
พระพิโรธที่ถูกหน่วงไว้มาช้านานจวนจะ
เต็มล้น เมฆหมอกแห่งการละทิง้ ความเชือ่
และการกบฏที่ตั้งเค้ามาตลอดหลายยุค
หลายสมัย และบัดนีด้ าํ ทะมึนไปด้วยความ
หม่นหมองก็ใกล้จะโหมเข้าใส่ผู้ที่หลงผิด
และพระองค์เพียงผู้เดียวที่สามารถช่วย
พวกเขาให้รอดพ้นจากผลลัพธ์ที่กําลังจะ
มาถึงกลับถูกดูหมิน่ ถูกกล่าวร้าย และถูก
ปฏิเสธและจะถูกตรึงในอีกไม่ชา้ เมือ่ พระ
คริสต์จะถูกตรึงไว้บนกางเขนแห่งคาลวารี
วันเวลาของอิสราเอลในฐานะชนชาติที่
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พระเจ้าทรงโปรดปรานและทรงอํานวย
พระพรก็จะสิน้ สุดลง การสูญเสียแม้เพียง
จิตวิญญาณดวงเดียวนั้น นับเป็นหายนะ
ที่ ไ ม่ อ าจประเมิ น ค่ า ได้ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า มาก
ยิ่งกว่าผลกําไรและทรัพย์สิ่งของใดๆ ใน
ฝ่ายโลก แต่เมื่อพระคริสต์ทรงเพ่งดูกรุง
เยรูซาเล็ม—เมืองนั้น ชนชาตินั้น ที่ซึ่ง
ครัง้ หนึง่ เคยเป็นประชากรทีท่ รงเลือกสรร
และเป็นสมบัติอันลํ้าค่าของพระองค์—
วิบตั ขิ องเมืองทัง้ เมือง ชนชาติทงั้ ชนชาติ
ก็ปรากฏอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
{GC 20.3}
ผู้เผยพระวจนะเคยครํ่าครวญรํ่าไห้
ให้ กั บ การละทิ้ ง ความเชื่ อ ของชนชาติ
อิสราเอลและความเริศร้างอย่างน่าสะพรึง
กลัวอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบาปของ
พวกเขา เยเรมีย์อยากให้ดวงตาของเขา
เป็นบ่อนํา้ พุ เพือ่ ว่าเขาจะร้องไห้ทงั้ กลาง
วันและกลางคืน เพราะบุตรีของชนชาติ
ของเขาทีถ่ กู ฆ่า และเพราะฝูงแกะของเขา
ที่ถูกต้อนเอาไปเป็นเชลย (เยเรมีย์ 9:1;
13:17) แล้วสิ่งใดเล่าที่เป็นความระทม
ทุกข์ของพระองค์ ผู้ทรงชําเลืองดูภาพ
เหตุการณ์ผ่านทางคําพยากรณ์ ไม่ใช่แค่
เพียงชัว่ ข้ามปี แต่เป็นระยะเวลาตลอดชัว่
อายุคน พระองค์ทอดพระเนตรเห็นทูต
มรณะถือดาบชูขึ้นเหนือเมืองนั้น ซึ่งเคย
เป็นที่ประทับของพระยาห์เวห์มาช้านาน
จากสันเขามะกอกเทศตรงตําแหน่งเดียว
กับทีน่ ายพลทิตสั และกองทัพของเขาเข้า
บุกยึด พระองค์ทอดพระเนตรข้ามหุบเขา
ไปยังลานและมุขศักดิ์สิทธิ์ ทรงมองเห็น

ภาพเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวด้วยนํ้า
พระเนตรคลอ คือกําแพงเมืองที่ถูกล้อม
ด้วยกองทหารต่างชาติ พระองค์ทรงได้ยนิ
เสียงฝีเท้าของกองทหารที่พร้อมจะออก
ศึก ทรงได้ยินเสียงร้องขออาหารอย่าง
กระจองอแงของทั้งแม่และเด็กๆ ภายใน
เมืองที่ถูกปิดล้อม ทรงเห็นพระนิเวศอัน
งดงามและศักดิส์ ทิ ธิ์ พระราชวังและป้อม
ปราการต่างๆ ของเมืองถูกคลอกในเปลว
ไฟ และที่ซึ่งอาคารเหล่านี้เคยตั้งอยู่ คง
เหลือไว้แค่เพียงกองซากปรักหักพังทีก่ าํ ลัง
คุกรุ่นอยู่ {GC 21.1}
เมือ่ ทอดพระเนตรต่อไปยังยุคต่างๆ ที่
ตามมา พระองค์ทรงเห็นประชากรแห่ง
พันธสัญญากระจัดกระจายไปทั่วทุกดิน
แดน “เหมือนซากปรักหักพังบนชายฝั่ง
ทะเลทราย” ในการลงโทษเพียงชัว่ ขณะที่
จวนจะตกลงบนลูกหลานของเธอ พระองค์
ทรงเห็นแค่การลิ้มรสเพียงจอกแรกที่เท
ออกมาจากถ้วยแห่งพระพิโรธนัน้ ซึง่ เธอ
จักต้องดืม่ จนเหลือไว้แค่เพียงกากตะกอน
ในการพิพากษาครัง้ สุดท้าย ความเมตตา
สงสารและความรักความอาทรของพระผู้
เป็นเจ้าสะท้อนออกให้เห็นด้วยพระดํารัส
อันสุดแสนครํ่าครวญที่ว่า “โอ เยรูซาเล็ม
เยรูซาเล็ม เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระ
วจนะ และเอาหินขว้างพวกที่ถูกส่งให้มา
หาเจ้าถึงตาย บ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะ
รวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กก
ลูกอยูใ่ ต้ปกี ของมัน แต่เจ้าไม่ยอม” โอ เจ้า
ผู้เป็นชนชาติที่ได้รับความโปรดปราน
เหนือประชาชาติอื่น ไฉนเจ้าจึงจะรู้เวลา
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ทีพ
่ ระองค์เสด็จมาเยีย่ มเจ้าและสิง่ อะไรที่
จะให้สนั ติสขุ แก่เจ้า เราได้หา้ มทูตสวรรค์
แห่งความยุติธรรมไว้ เราได้ร้องเรียกให้
เจ้ากลับใจ แต่กไ็ ร้ผล เจ้าไม่ได้เพียงปฏิเสธ
และปัดบรรดาผู้รับใช้ ผู้แทน และผู้เผย
พระวจนะทั้งสิ้นทิ้งเสีย แต่เจ้ายังปฏิเสธ
และหันหลังให้กบั องค์บริสทุ ธิแ์ ห่งอิสราเอล
พระผู้ไถ่ของเจ้าอีกด้วย หากเจ้าจะต้อง
พินาศไป เจ้าเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
“แต่พวกท่านก็ยงั ไม่ยอมมาหาเราเพือ่ จะ
ได้ชีวิต” มัทธิว 23:37 ยอห์น 5:40 {GC
21.2}
พระคริสต์ทรงเห็นกรุงเยรูซาเล็มเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ล็ ง ถึ ง โลกที่ แ ข็ ง กระด้ า งใน
ความไม่เชือ่ และการกบฏ และกําลังเร่งรุด
เข้าสู่การพิพากษาโทษของพระเจ้าตาม
ผลแห่ ง การกระทํ า ของเธอ วิ บั ติ ข อง
เผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ล้มลงในบาปซึ่งทับถม
ลงบนวิญญาณจิตของพระองค์กดดันให้
พระโอษฐ์ของพระองค์ตอ้ งเปล่งเสียงรํา่ ไห้
อย่างขมขืน่ สุดทีจ่ ะพรรณนา พระองค์ทรง
มองเห็นบันทึกแห่งรอยเปื้อนความผิด
บาปในความทุกข์ยาก หยาดนํ้าตาและ
โลหิตของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงรู้สึก
สะเทือนพระทัยด้วยความสงสารอย่าง
เหลือคณนาต่อคนทัง้ หลายเหล่านัน้ ทีต่ อ้ ง
ประสบกับความทุกข์ทรมานบนแผ่นดิน
โลก พระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยปลด
ปล่อยพวกเขาสิน้ ทุกคน แต่ถงึ แม้พระหัตถ์
ของพระองค์ไม่อาจทีจ่ ะหันกลับคลืน่ แห่ง
ความวิบัติของมนุษยชาติได้ กระนั้นก็มี
เพียงน้อยคนนักที่จักแสวงหาพระองค์

ผูท้ รงเป็นแหล่งแห่งความช่วยเหลือเดียว
ของพวกเขา พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่
จะสละวิญญาณจิตของพระองค์กระทัง่ ถึง
ซึง่ ความมรณาเพือ่ นําความรอดมาอยูใ่ กล้
พวกเขาแค่เอื้อม ถึงกระนั้นก็ดียังมีเพียง
น้อยคนเหลือเกินที่จะเข้ามาหาพระองค์
เพื่อจะได้ชวี ิต {GC 22.1}
ผู ้ ท รงเดชานุ ภ าพแห่ ง สรวงสวรรค์
กําลังทรงกันแสง พระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นองค์นิรันดร์ทรงอยู่ในห้วงทุกข์
พระองค์ทรงก้มพระพักตร์ลงด้วยความ
ปวดร้าว เป็นภาพที่ทําให้ทั่วฟ้าสวรรค์
พิศวง ภาพนัน้ ชีใ้ ห้เราเห็นถึงความชัว่ ช้า
อย่างมหันต์ของบาป เป็นภาพที่แสดงให้
เห็ น ถึ ง ภารกิ จ อั น ยากยิ่ ง —แม้ ก ระทั่ ง
สําหรับพระองค์ผทู้ รงฤทธานุภาพอันอุดม
—ในการทีจ่ ะช่วยผูห้ ลงผิดให้รอดพ้นจาก
ผลแห่งการล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจ้า พระเยซูทอดพระเนตรต่อไปยัง
คนในชั่ ว อายุ สุ ด ท้ า ย ทรงเห็ น โลกที่
ตกอยู่ในการล่อลวงที่คล้ายคลึงกับการ
ล่อล่วงซึ่งเป็นเหตุแห่งความพินาศของ
กรุงเยรูซาเล็ม บาปยิ่งใหญ่ของชาวยิว
คือการปฏิเสธพระคริสต์ ส่วนบาปอัน
ใหญ่ ยิ่ ง ของชาวคริ ส เตี ย นนั้ น คื อ การ
ปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งเป็น
บรรทัดฐานแห่งการปกครองของพระองค์
ทั้ ง ในฟ้ า สวรรค์ แ ละบนแผ่ น ดิ น โลก
ข้อบังคับของพระยาห์เวห์จะถูกดูหมิน่ และ
ปัดทิ้งไปอย่างไร้ค่า ผู้คนนับล้านที่ติดโซ่
ตรวนแห่งบาปเป็นทาสของซาตานและ
ถูกกําหนดวาระสุดท้ายให้ประสบความ
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ทุกข์ทรมานในความตายครั้งที่สอง พวก
เขาจะปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพระวจนะแห่ง
ความจริงในวันทีพ
่ ระองค์จะเสด็จมาเยือน
ช่างเป็นความมืดบอดที่น่ากลัว และเป็น
ความลุ่มหลงที่น่าประหลาดยิ่งนัก {GC
22.2}
ก่อนถึงเทศกาลปัสกาสองวัน เมือ่ พระ
คริสต์เสด็จออกจากพระวิหารเป็นครั้ง
สุดท้าย หลังจากทรงประณามความหน้า
ซื่อใจคดของบรรดาผู้นําชาวยิว พระองค์
เสด็ จ พร้ อ มสาวกทั้ ง หลายไปยั ง ภู เ ขา
มะกอกเทศอีก และประทับร่วมกับพวก
เขาบนเนินเขาเขียวขจี เมื่อมองลงไปจะ
เห็นเมืองอยู่ตรงเบื้องล่าง พระองค์ทรง
เพ่งพินิจกําแพงเมือง ป้อมปราการ และ
พระราชวังต่างๆ ของเมืองนัน้ อีกครัง้ และ
ทอดพระเนตรพระวิหารอันวิจติ รตระการ
ดั่ ง มงกุ ฎ งามประดั บ บนยอดเขาอั น
ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง {GC 23.1}
หนึง่ พันปีกอ่ นหน้านี้ ผูป้ ระพันธ์เพลง
สดุดรี อ้ งสรรเสริญถึงความโปรดปรานของ
พระเจ้าที่ทรงมีต่อชนชาติอิสราเอลด้วย
การทําให้เธอเป็นพระนิเวศอันศักดิ์สิทธิ์
โดยการร่วมสถิตของพระองค์วา่ “ทีป่ ระทับ
ของพระองค์อยู่ในซาเล็ม ที่พํานักของ
พระองค์อยูใ่ นศิโยน” พระองค์ “ทรงเลือก
เผ่ายูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ่งพระองค์ทรงรัก
พระองค์ ท รงสร้ า งสถานนมั ส การของ
พระองค์ อ ย่ า งกั บ ฟ้ า สวรรค์ สู ง ” สดุ ดี
76:2; 78:68, 69 พระวิ ห ารหลั ง แรก
ก่อสร้างขึ้นในยุคที่อิสราเอลรุ่งเรืองที่สุด
ในประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง ชนชาติ ข องเธอ

กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นผู้จัดเตรียมทรัพย์
สมบัตมิ หาศาลไว้เพือ่ การนี้ ส่วนแผนการ
ก่อสร้างนัน้ ก็ได้รบั การดลใจจากพระผูเ้ ป็น
เจ้า (1 พงศาวดาร 28:12, 19) ซาโลมอน
พระราชาผูช้ าญฉลาดเลิศลํา้ เหนือกษัตริย์
องค์ใดแห่งอิสราเอลทรงเป็นผู้สร้างพระ
นิเวศจนสําเร็จบริบูรณ์ พระวิหารหลังนี้
เป็นอาคารโอ่อา่ ตระการตาอย่างทีส่ ดุ เท่า
ที่โลกเคยมีมา แต่กระนั้นก็ดีพระเจ้ายัง
ทรงประกาศผ่ า นทางผู ้ เ ผยพระวจนะ
ฮักกัยในเรื่องของพระวิหารหลังที่สองไว้
ว่า “ศักดิศ์ รีของพระนิเวศหลังนีจ้ ะยิง่ ใหญ่
กว่าหลังก่อน” “เราจะเขย่าประชาชาติ
ทั้งหมดและทรัพย์สมบัติของประชาชาติ
ทั้งหมดจะเข้ามา แล้วเราจะบรรจุนิเวศนี้
ให้เต็มด้วยศักดิ์ศรี พระยาห์เวห์จอมทัพ
ตรัสเช่นนี้” ฮักกัย 2:9, 7 {GC 23.2}
ภายหลังจากทีก่ ษัตริยเ์ นบูคดั เนสซาร์
ทําลายพระวิหารลง ก็ได้มีการสร้างพระ
วิหารขึ้นใหม่ในช่วงราวๆ ห้าร้อยปีก่อน
การเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต์ โดย
พวกที่ตกไปเป็นเชลยมาชั่วชีวิต ซึ่งได้
เดินทางกลับสูภ่ มู ลิ าํ เนาอันรกร้างว่างเปล่า
จนแทบไร้ผู้คนอาศัย ในท่ามกลางคน
เหล่านั้น มีพวกคนเฒ่าคนแก่ผู้เคยเห็น
สง่าราศีของพระวิหารในสมัยของกษัตริย์
ซาโลมอน และได้รอ้ งไห้อยูท่ รี่ ากฐานของ
พระวิหารหลังใหม่ซึ่งด้อยกว่าวิหารหลัง
เดิมมาก ผูเ้ ผยพระวจนะพรรณนาถึงความ
รูส้ กึ นีไ้ ว้อย่างจับใจว่า “ในพวกเจ้าทีเ่ หลือ
อยูม่ ใี ครบ้างทีเ่ คยเห็นพระนิเวศนีป้ ระกอบ
ด้วยศักดิ์ศรีเมื่อครั้งก่อน และบัดนี้พวก
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เจ้าเห็นเป็นอย่างไร มองดูแล้วเหมือนไม่มี
อะไรเลยใช่ไหม” ฮักกัย 2:3 เอสรา 3:12
แล้วจึงทรงมีพระสัญญาประทานมาให้วา่
สง่าราศีของพระนิเวศครัง้ หลังนีจ้ ะยิง่ กว่า
ครั้งเดิมนั้น {GC 23.3}
แต่พระวิหารหลังทีส่ องหามีความสง่า
งามเทียบเท่าพระวิหารหลังแรก หรือมี
ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยหมายสําคัญแห่งการ
ร่ ว มสถิ ต ที่ ป ระจั ก ษ์ แ จ้ ง ดั่ ง เช่ น ที่ มี ใ น
พระวิหารหลังแรกไม่ ไม่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติใดแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์
ในระหว่างพิธีมอบถวายพระวิหาร ไม่มี
เมฆแห่งพระสิริปกคลุมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่
เพิง่ สร้างเสร็จใหม่ๆ ไม่มไี ฟจากสวรรค์ลง
มาเผาเครื่องถวายบูชาบนแท่นนั้น ไม่มี
หมู่เมฆแห่งพระสิริเหนือพระที่นั่งกรุณา
ปรากฏอยู่ระหว่างเครูบในอภิสุทธิสถาน
อีกต่อไป หีบพันธสัญญา พระที่นั่งกรุณา
และแผ่นพระโอวาทก็ไม่ได้อยูท่ นี่ นั่ ทัง้ ยัง
ไม่มพ
ี ระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์เพือ่ เผย
ให้ทราบนํ้าพระทัยของพระยาห์เวห์ที่มี
ต่อปุโรหิตผู้ทูลถามอีกด้วย {GC 24.1}
ชาวยิวบากบั่นอย่างไร้แก่นสารนาน
เป็นเวลาหลายศตวรรษเพือ่ พิสจู น์ให้เห็น
ว่าพระสัญญาของพระเจ้าทีม่ ไี ว้กบั ฮักกัย
ได้สําเร็จลงแล้ว ถึงกระนั้นก็ดีความเย่อ
หยิ่งและความไม่เชื่อบดบังความนึกคิด
ของพวกเขาไม่ให้เข้าใจถึงความหมาย
อันแท้จริงแห่งถ้อยคําของผูเ้ ผยพระวจนะ
พระวิหารหลังที่สองหาได้รับเกียรติด้วย
เมฆแห่งพระสิริของพระยาห์เวห์ไม่ แต่
ด้วยการเสด็จมาประทับอยู่ของพระองค์

ผูท้ รงดํารงสภาพของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
เป็นพระเจ้าเองที่ทรงปรากฏเป็นมนุษย์
แท้จริง “ผูพ
้ งึ ปรารถนาแห่งปวงชน” เสด็จ
มายังพระวิหารของพระองค์แล้ว ในครา
ที่บุรุษแห่งนาซาเร็ธทรงเทศนาสั่งสอน
และเยี ย วยารั ก ษาอยู ่ ที่ ล านพระวิ ห าร
ศักดิส์ ทิ ธิ์ และด้วยการทรงร่วมประทับอยู่
ของพระคริสต์เพียงเหตุผลเดียวนี้แหละ
ทีท่ าํ ให้พระวิหารหลังทีส่ องมีสง่าราศีเหนือ
กว่าพระวิหารหลังแรก แต่ชนชาติอสิ ราเอล
กลับสลัดของประทานแห่งสรวงสวรรค์ที่
ทรงหยิบยืน่ ให้ทงิ้ เสีย ในวันนัน้ เองทีพ
่ ระ
อาจารย์ผู้ถ่อมสุภาพเสด็จออกจากประตู
พระวิหารทองคํา สง่าราศีกไ็ ด้ละจากพระ
วิหารไปตลอดกาล พระดํารัสของพระผู้
ช่วยให้รอดทีว่ า่ “นิเวศของเจ้าจะถูกทอด
ทิง้ ให้รา้ งเปล่า” มัทธิว 23:38 จึงสําเร็จลง
ด้วยประการฉะนี้ {GC 24.2}
สาวกทั้ ง หลายเต็ ม ไปด้ ว ยความ
หวาดหวั่ น และประหลาดใจยิ่ ง นั ก กั บ
คําทํานายของพระคริสต์ในเรือ่ งพระวิหาร
ที่จะถูกทําลายลง พวกเขาอยากเข้าใจ
ความหมายในพระดํารัสของพระเจ้าให้ลกึ
ซึง้ มากกว่าเดิม ในการเสริมแต่งพระวิหาร
ให้วจิ ติ รตระการตายิง่ ขึน้ นัน้ ต้องใช้ทรัพย์
สมบัติ แรงงาน และความเชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรมอย่างเต็มที่ และใช้เวลานาน
มากกว่าสีส่ บิ ปี กษัตริยเ์ ฮโรดมหาราชทุม่
ทัง้ ทรัพย์สนิ ของอาณาจักรโรมและสมบัติ
ของชาวยิวเพื่อพระวิหาร และแม้กระทั่ง
จักรพรรดิของโลกนี้ก็ยังถวายของกํานัล
ส่วนพระองค์เพือ่ ประดับประดาพระวิหาร
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หลังนี้ให้งดงามยิ่งขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาว
ก้ อ นใหญ่ ม หึ ม าจนเหลื อ เชื่ อ ที่ ก ่ อ เป็ น
โครงสร้างหนึ่งของพระวิหารถูกลําเลียง
มาจากอาณาจักรโรมเพื่อใช้ในการนี้โดย
เฉพาะ และเนือ่ งด้วยสิง่ เหล่านีเ้ องบรรดา
สาวกจึงชีใ้ ห้พระอาจารย์ของพวกเขาทอด
พระเนตรและทูลว่า “พระอาจารย์ ศิลากับ
อาคารเหล่านี้ใหญ่จริงๆ” มาระโก 13:1
{GC 24.3}
พระเยซูตรัสตอบอย่างเคร่งขรึมและ
น่าพรัน่ พรึงว่า “เราบอกความจริงกับท่าน
ว่า ที่นี่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่
แม้แต่กอ้ นเดียว แต่จะถูกทําลายลงหมด”
มัทธิว 24:2 {GC 25.1}
พวกสาวกโยงเรื่องความพินาศของ
กรุงเยรูซาเล็มเข้ากับภาพการเสด็จมาด้วย
พระคริสต์เองในสง่าราศีชวั่ คราวของฝ่าย
โลกเพื่อครองบัลลังก์ของอาณาจักรแห่ง
สากลโลก เพื่อลงโทษชาวยิวที่ไม่ยอม
กลับใจ และเพื่อปลดชนชาตินี้ออกจาก
แอกของชาวโรมัน องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเคย
ตรัสกับพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จมาครัง้
ทีส่ อง ดังนัน้ เมือ่ มีการเอ่ยถึงการพิพากษา
โทษกรุงเยรูซาเล็ม ความคิดของพวกเขา
จึงหวนกลับไปนึกถึงภาพการเสด็จมาที่
ว่ า นั้ น และทู ล ถามขึ้ น ในขณะที่ กํ า ลั ง
ห้อมล้อมพระผูช้ ว่ ยให้รอดบนภูเขามะกอก
เทศว่า “เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไร
และอะไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะ
เสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” มัทธิว
24:3 {GC 25.2}
เหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นถูกปิดซ่อน

ไว้ จ ากเหล่ า สาวกด้ ว ยพระเมตตาคุ ณ
หากในขณะนั้นพวกเขาเข้าใจความจริง
อันน่าสะพรึงกลัวทัง้ สองประการได้ทงั้ หมด
คือการทนทุกข์และการวายพระชนม์ของ
พระผูไ้ ถ่ รวมถึงความพินาศของเมืองและ
พระวิหารของพวกเขา พวกเขาก็คงจะเต็ม
ไปด้วยความหวาดกลัว พระคริสต์ทรง
เผยให้พวกเขาเห็นเค้าโครงของภาพเหตุ
การณ์ สํ า คั ญ ๆ ที่ จ ะบั ง เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นจะ
สิน้ ยุค ทว่าพวกเขายังไม่เข้าใจพระดํารัส
ของพระองค์เสียทั้งหมดในเวลานั้น แต่
ความหมายเหล่านี้จะเด่นชัดขึ้นในเวลา
ที่ประชากรของพระองค์มีความจําเป็น
ต้องใช้คาํ แนะนําทีไ่ ด้ประทานให้ไว้ในนัน้
คําพยากรณ์ทพี่ ระองค์ตรัสไว้มคี วามหมาย
ในสองนัย คือเป็นการบอกถึงความพินาศ
ของกรุงเยรูซาเล็มและยังเป็นการกล่าว
ถึงความสยดสยองของวันอันใหญ่ยิ่งใน
สมัยจะสิ้นยุคอีกด้วย {GC 25.3}
พระเยซูทรงเปิดเผยให้เหล่าสาวกที่
กําลังตัง้ ใจฟังถึงเรือ่ งการพิพากษาโทษที่
จะตกแก่ ช าวอิ ส ราเอลที่ ล ะทิ้ ง พระเจ้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้แค้น
อย่างสาสมตามผลแห่งการกระทําอันสืบ
เนือ่ งมาจากการทีพ
่ วกเขาปฏิเสธและตรึง
พระเมสสิยาห์ ทั้งนี้จะมีหมายสําคัญที่
เด่นชัดปรากฏขึ้นก่อนอวสานกาลอันน่า
สะพรึงกลัวนี้ โมงยามอันน่าครั่นคร้ามจะ
มาถึงอย่างปัจจุบนั ทันด่วน และพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดทรงเตือนบรรดาผูต้ ดิ ตามพระองค์
ไว้ว่า “เพราะฉะนั้น เมื่อท่านเห็นสิ่งที่น่า
รังเกียจซึง่ ก่อให้เกิดความหายนะตัง้ อยูใ่ น
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สถานบริสุทธิ์ ตามพระวจนะที่กล่าวโดย
ดาเนียลผู้เผยพระวจนะ (ให้ผู้อ่านเข้าใจ
เอาเถิด) เมือ่ นัน้ ให้พวกทีอ่ ยูใ่ นแคว้นยูเดีย
หนีไปภูเขา” มัทธิว 24:15, 16 ลูกา 21:20,
21 เมื่อใดที่ชาวโรมันปักธงรูปเคารพลง
บนแผ่ น ดิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ อ ยู ่ น อกกํ า แพง
เมืองห่างออกไปหลายกิโลเมตร เมื่อนั้น
ให้บรรดาผู้ติดตามพระคริสต์หนีไปหาที่
ลี้ ภั ย เมื่ อ เห็ น สั ญ ญาณเตื อ นนี้ ผู ้ ที่ จ ะ
หลบหนีต้องไม่รอช้า ทั้งผู้ที่อาศัยตลอด
แคว้นยูเดียและทั่วกรุงเยรูซาเล็ม จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามสัญญาณเตือนภัยในทันที ผูท้ ี่
บังเอิญขึ้นไปบนหลังคาเรือนก็จงอย่าลง
มาเข้าไปเก็บเอาทรัพย์สินลํ้าค่าของตน
ในบ้านเรือน ส่วนผู้ที่ทํางานในเรือกสวน
ไร่องุ่นก็จงอย่าเสียเวลาย้อนกลับไปเอา
เสื้อคลุมที่ถอดไว้ขณะตรากตรําทํางาน
ภายใต้ ค วามร้ อ นแรงในยามเที่ ย งวั น
พวกเขาต้องไม่รรี อแม้สกั เสีย้ ววินาทีเดียว
เกลือกว่าจะมีส่วนในความวิบัติท่ีเกิดขึ้น
โดยรอบนั้น {GC 25.4}
ในรั ช สมั ย ของกษั ต ริ ย ์ เ ฮโรด กรุ ง
เยรูซาเล็มไม่เพียงแต่ถกู สร้างและตกแต่ง
ไว้อย่างงดงามวิจติ รตระการตาแล้วเท่านัน้
ยังมีการสร้างหอคอย กําแพงเมือง และ
ป้อมปราการเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว อั น เนื่ อ งจากทํ า เลที่ ตั้ ง โดย
ธรรมชาติ ทําให้ดูประหนึ่งว่าไม่มีทาง
บุ ก ทลายเมื อ งนี้ ไ ด้ เวลานี้ ห ากมี ผู ้ ใ ด
พยากรณ์ถึงความพินาศของเมืองอย่าง
เปิดเผย ผู้นั้นก็จะได้รับฉายาว่าเป็นนัก
เตือนภัยผู้บ้าคลั่ง เหมือนกับโนอาห์ใน

สมัยของเขา แต่พระคริสต์ตรัสไว้ว่า “ฟ้า
และดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคําของ
เราจะไม่สูญหายไปเลย” มัทธิว 24:35
กรุงเยรูซาเล็มถูกกล่าวโทษด้วยความ
พิโรธเนือ่ งด้วยความผิดบาปทัง้ หลายของ
เธอ และเนื่องด้วยความดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง
เธอจึงต้องรับผลสนองแห่งคําพิพากษา
โทษที่มีไว้สําหรับเธออย่างแน่นอน {GC
26.1}
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยผ่าน
ผูเ้ ผยพระวจนะมีคาห์ไว้วา่ “ท่านทัง้ หลาย
ผูเ้ ป็นผูน้ าํ ของพงศ์พนั ธุย์ าโคบและผูค้ รอบ
ครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล คือบรรดาผู้ชัง
ความยุติธรรม และผู้บิดเบือนความถูก
ต้องทั้งสิ้น ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และ
สร้ า งเยรู ซ าเล็ ม ด้ ว ยความอยุ ติ ธ รรม
บรรดาผู้นําของเมืองนี้ตัดสินความด้วย
เห็นแก่สินบน และบรรดาปุโรหิตสั่งสอน
ด้วยเห็นแก่สนิ จ้าง อีกทัง้ บรรดาผูเ้ ผยพระ
วจนะก็ทาํ นายด้วยเห็นแก่เงิน ถึงกระนัน้
เขาทั้งหลายยังอิงพระยาห์เวห์และกล่าว
ว่า พระยาห์เวห์สถิตท่ามกลางเราไม่ใช่
หรือ ไม่มคี วามหายนะอะไรเกิดขึน้ แก่เรา
ได้” มีคาห์ 3:9-11 {GC 26.2}
ถ้อยคําเหล่านี้บรรยายถึงชาวเมือง
เยรูซาเล็มผู้เสื่อมทรามและคิดว่าตนเอง
ชอบธรรมไว้ได้อย่างถูกต้อง ในขณะทีพ
่ วก
เขาอ้ า งตนว่ า ถื อ รั ก ษาข้ อ บั ง คั บ แห่ ง
กฎหมายของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด แต่
กลับกําลังล่วงละเมิดหลักการทุกประการ
แห่งพระบัญญัตินั้น พวกเขาเกลียดชัง
พระคริสต์ เพราะความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
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ของพระองค์เปิดโปงความชัว่ ช้าของพวก
เขา ทัง้ ยังกล่าวหาพระองค์วา่ ทรงเป็นเหตุ
แห่งความทุกข์ยากทั้งมวลอันเป็นผลสืบ
เนือ่ งมาจากความผิดบาปของพวกเขาเอง
แม้จะทราบดีว่าพระองค์ทรงปราศจาก
บาป กระนั้นพวกเขาก็ยังร้องประกาศว่า
ความตายของพระองค์มีความจําเป็นต่อ
ความรอดของชนชาติ ผู้นําชาวยิวต่าง
กล่าวกันว่า “ถ้าเราปล่อยให้เขาทําอย่าง
นี้ต่อไป ทุกคนก็จะเชื่อถือเขา แล้วพวก
โรมันก็จะมาทําลายทัง้ พระวิหารและชาติ
ของเรา” ยอห์น 11:48 หากสังเวยพระ
คริสต์เสีย พวกเขาอาจเข้มแข็งขึ้นและ
ปรองดองกันได้อีกครั้ง ฉะนั้นพวกเขาจึง
นึกตรองดูและเห็นพ้องกับคําตัดสินของ
มหาปุโรหิตของตนทีว่ า่ ให้คนหนึง่ ตายเสีย
ดีกว่าที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศ {GC
27.1}
ด้วยเหตุนผี้ นู้ าํ ชาวยิวทัง้ หลายจึงสร้าง
“ศิโยนด้วยโลหิตและสร้างเยรูซาเล็มด้วย
ความอยุติธรรม” มีคาห์ 3:10 ถึงกระนั้น
ก็ดีในขณะที่พวกเขาได้ฆ่าพระผู้ช่วยให้
รอดของพวกเขาเองเสีย เหตุเพราะถูก
พระองค์ทรงตําหนิในเรื่องความผิดบาป
ของตน พวกเขายังได้ตั้งความชอบธรรม
ของตนเองขึ้ น โดยถื อ ว่ า พวกเขาเป็ น
ประชากรทีพ
่ ระเจ้าทรงโปรดปราน ทัง้ ยัง
คาดหวังให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยกู้
พวกเขาออกจากหมูไ่ พรี ผูเ้ ผยพระวจนะ
มีคาห์จงึ กล่าวต่อไปว่า “ดังนัน้ เพราะพวก
เจ้านีเ่ อง ศิโยนจะถูกไถเหมือนไถนา และ
เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง

และภูเขาแห่งพระนิเวศจะเป็นทีส่ งู ปกคลุม
ด้วยต้นไม้” มีคาห์ 3:12 {GC 27.2}
องค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ทรงเลื่ อ นการ
พิพากษาโทษของพระองค์ทที่ รงมีตอ่ กรุง
เยรูซาเล็มและชนชาตินี้ออกไปเป็นเวลา
เกือบสี่สิบปีหลังจากที่พระคริสต์เองทรง
ประกาศถึงวาระสุดท้ายของกรุงนี้ ความ
อดทนนานของพระเจ้าที่ทรงมีต่อบรรดา
ผู้ที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐและผู้ที่ฆ่าพระ
บุตรของพระองค์นั้นช่างเป็นเรื่องที่น่า
ประหลาดยิง่ คําอุปมาเรือ่ งต้นไม้ทไี่ ม่เกิด
ผลเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงวิธีการของ
พระเจ้าที่พึงมีต่อชนชาติยิว คําบัญชาได้
ถูกประกาศออกไปแล้วว่า “จงโค่นมันทิ้ง
ไป จะให้ดนิ จืดไปเปล่าๆ ทําไม” ลูกา 13:7
แต่พระเมตตาคุณของพระเจ้าได้สงวนมัน
ไว้อกี สักหน่อยหนึง่ ยังมีผคู้ นอีกมากมาย
ในท่ามกลางชาวยิวผู้ซึ่งเพิกเฉยต่อพระ
ลักษณะและพระราชกิจของพระคริสต์ และ
บุ ต รหลานของพวกเขายั ง ไม่ มี โ อกาส
เชยชมหรือได้รับแสงสว่างที่บิดามารดา
ของตนดูแคลน หากพระเจ้าทรงส่องแสง
สว่างสูพ
่ วกเขาผ่านทางคําเทศนาของอัคร
ทูตทัง้ หลายและบรรดาเพือ่ นร่วมงานของ
พวกเขาแล้ว พวกเขาก็คงจะเข้าใจว่าคํา
พยากรณ์สมั ฤทธิผ์ ลลงอย่างไร ซึง่ ไม่เพียง
แต่ในเรือ่ งการเสด็จมาบังเกิดและชีวติ ของ
พระคริสต์เท่านั้น แต่ในเรื่องความมรณา
และการเป็นขึน้ จากตายของพระองค์ดว้ ย
บุตรหลานไม่ต้องถูกปรับโทษเนื่องด้วย
ความผิดบาปของบิดามารดา แต่เมือ่ พวก
เขาปฏิเสธแสงสว่างที่กระจ่างขึ้นซึ่งส่อง

12 ปลายทางแห่งความหวัง

มายังพวกเขาเอง ผนวกกับความรูใ้ นแสง
สว่างทีท่ รงโปรดประทานให้แก่บดิ ามารดา
ของตนแล้ว พวกเขาก็จะมีส่วนในความ
ผิดบาปของบิดามารดา และความชั่วช้า
ของพวกเขาจึงเพิม่ ขึน้ จนเต็มขนาด {GC
27.3}
ความอดทนนานของพระเจ้าที่ทรงมี
ต่ อ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม นั้ น เป็ น แต่ เ พี ย งการ
ยืนยันถึงความดือ้ ดึงของชาวยิวทีไ่ ม่ยอม
สํานึกผิด พวกเขาปฏิเสธพระเมตตาคุณ
ที่ทรงหยิบยื่นให้เป็นครั้งสุดท้ายโดยการ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ เหล่ า สาวกของพระเยซู ด ้ ว ย
ความเกลี ย ดชั ง และเหี้ ย มโหด ฉะนั้ น
พระเจ้าจึงทรงถอนความคุ้มครองของ
พระองค์ออกไปจากพวกเขา และถอน
อํานาจที่คอยหน่วงอยู่ของพระองค์ออก
ไปจากซาตานและเหล่ า ทู ต ชั่ ว ของมั น
แล้วชนชาตินี้ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผูน้ าํ ทีเ่ ธอเลือกเอง บุตรหลานของเธอ
ปัดพระคุณของพระคริสต์ทิ้งเสีย ซึ่งเป็น
พระคุณที่น่าจะสามารถช่วยให้พวกเขา
ขนาบแรงกระตุ้นอันตํ่าช้าของพวกเขา
ลงได้ แต่บัดนี้แรงกระตุ้นนั้นมีชัยเหนือ
พวกเขาเสียแล้ว ซาตานปลุกเร้าตัณหาที่
ป่าเถื่อนและตํ่าช้าที่สุดของจิตวิญญาณ
ขึ้น มนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผล พวกเขาถูก
ควบคุมโดยแรงกระตุน้ และโทสะอย่างหน้า
มืดตามัว พวกเขาไร้เหตุผล และกลายเป็น
คนโหดเหี้ ย มเยี่ ย งซาตาน ไม่ ว ่ า จะใน
ครอบครัว ในชาติบา้ นเมือง ในท่ามกลาง
ชนชั้ น ระดั บ สู ง ซึ่ ง ไม่ ต ่ า งอะไรกั บ ใน
ชนชั้นระดับตํ่า ทุกที่เต็มไปด้วยความ

หวาดระแวง ความริษยา ความเกลียดชัง
การแก่งแย่ง การกบฏ และการฆ่าฟัน
ไม่มสี ถานทีใ่ ดปลอดภัยสักแห่ง ญาติสนิท
มิตรสหายต่างทรยศกันและกัน พ่อแม่
ฆ่าลูก ลูกฆ่าพ่อแม่ ผูน้ าํ ปวงชนไร้อาํ นาจ
ในการปกครองตนเอง ตัณหาที่อยู่เหนือ
การควบคุ ม ทํ า ให้ พ วกเขาเป็ น ทรราช
ชาวยิวยอมรับคําพยานเท็จเพือ่ กล่าวโทษ
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงปราศจากด่าง
พร้อย ขณะนี้คํากล่าวหาเท็จเหล่านั้น
ทําให้ชีวิตของพวกเขาเองสั่นคลอน โดย
พฤติกรรมต่างๆ ของพวกเขาซึ่งเคยถูก
กล่าวไว้นานมาแล้วว่า “อย่าทําให้เรา
เผชิญกับองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอีก”
อิสยาห์ 30:11 บัดนี้พวกเขาได้รับสม
ดัง่ ใจปรารถนาแล้ว ความยําเกรงพระเจ้า
ไม่รบกวนพวกเขาอีกต่อไปแล้ว ซาตาน
ครองตําแหน่งผู้นําของประเทศชาติ อีก
ทั้งอํานาจสูงสุดทางศาสนาและทางการ
เมืองก็ลว้ นตกอยูภ่ ายใต้การครอบงําของ
มันด้วย {GC 28.1}
ในบางครั้ ง ผู ้ นํ า ที่ เ ป็ น อริ ต ่ อ กั น จะ
รวมหัวกันเพือ่ ปล้นสะดมและทรมานเหยือ่
ผู้เคราะห์ร้าย จากนั้นพวกเขาก็หันกลับ
มาหํา้ หัน่ กันเองอย่างไร้ความปรานี แม้แต่
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารก็ยังมิอาจ
ยับยัง้ ความเหีย้ มโหดอันน่าสยองขวัญของ
คนเหล่ า นั้ น ได้ บรรดาผู ้ ที่ ม านมั ส การ
พระเจ้าถูกทําร้ายต่อหน้าแท่นบูชา และ
พระวิหารก็เปรอะเปือ้ นไปด้วยร่างของคน
ทัง้ หลายทีถ่ กู ฆ่า กระนัน้ ก็ดเี หล่าผูก้ อ่ เหตุ
อันโหดเหี้ยมทารุณเหล่านี้ยังคิดทึกทัก

1 ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม 13

เหมาเอาเองอย่ า งไร้ เ หตุ ผ ลและหมิ่ น
ประมาทต่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าด้วยการป่าว
ประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่า พวกเขา
ไม่มคี วามกลัวเลยสักนิดว่ากรุงเยรูซาเล็ม
จะถูกทําลายลง เพราะเมืองนี้เป็นนคร
ของพระเจ้าเอง เพือ่ สร้างฐานอํานาจของ
พวกเขาให้แข็งแกร่งขึน้ พวกเขาติดสินบน
พวกผู้เผยพระวจนะเท็จให้กล่าวถ้อยคํา
ว่าประชากรทัง้ หลายจะต้องคอยการช่วย
กูท้ มี่ าจากพระเจ้า แม้ในขณะทีก่ องทหาร
โรมันกําลังโอบล้อมพระวิหารอยู่ก็ตามที
จนท้ายทีส่ ดุ ฝูงชนก็ยงั คงยึดมัน่ กับความ
เชื่อที่ว่า องค์ผู้สูงสุดจะทรงยื่นพระหัตถ์
เข้าขัดขวางจนศัตรูทงั้ หลายของพวกเขา
ต้องแพ้พา่ ยไป ทว่าอิสราเอลได้สลัดความ
คุ้มครองของพระองค์ทิ้งเสีย และบัดนี้
เธอไม่มที กี่ าํ บังใดๆ เลย เยรูซาเล็ม เมือง
แห่งความระทมทุกข์เอ๋ย ในขณะทีก่ องทัพ
ต่างชาติบกุ ทลายป้อมปราการของเจ้าลง
และสังหารนักรบของเจ้าเสีย เจ้ายังเกิด
รอยร้าวขึน้ จากความขัดแย้งภายใน เลือด
ของบุตรหลานเจ้าที่หํ้าหั่นกันเองแดงกํ่า
ทั่วท้องถนนของเจ้าแล้วหนอ {GC 29.1}
ทุกสิง่ ทีพ
่ ระคริสต์ทรงทํานายไว้เกีย่ ว
กับความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มเกิดขึน้
จริงตามตัวอักษร ชาวยิวประสบกับความ
จริงแห่งพระดํารัสเตือนของพระองค์ที่ว่า
“ท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนาน
อันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วย
ทะนานอันนั้น” มัทธิว 7:2 {GC 29.2}
หมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ
ปรากฏขึน้ ล้วนแล้วแต่เป็นลางร้ายบ่งถึง

ความวิบตั แิ ละคําพิพากษา เวลากลางดึก
ในยามคํา่ คืน มีแสงทีผ่ ดิ ธรรมชาติสอ่ งอยู่
เหนือพระวิหารและแท่นบูชา ในขณะที่
ดวงสุรยิ นั เลือ่ นลับขอบฟ้ามองเห็นหมูเ่ มฆ
เป็นภาพขบวนรถม้าและเหล่านักรบชุมนุม
กันพร้อมจะออกศึก ปุโรหิตทีป่ ระกอบพิธี
ในสถานศักดิ์สิทธิ์ยามราตรีกาลต้องตื่น
ตระหนกกับเสียงลึกลับ ราวกับแผ่นดิน
โลกสั่ น ไหว และมี เ สี ย งผู ้ ค นจํ า นวน
มากมายร้องตะโกนโหวกเหวกขึ้นว่า “ให้
เราออกไปจากที่นี่กันเถอะ” ประตูเมือง
บานใหญ่ทางทิศตะวันออกเปิดออกกลาง
ดึกโดยมือที่ไร้ร่องรอย เป็นประตูที่หนัก
มาก ขนาดชายหนุม่ ยีส่ บิ คนก็ยงั แทบปิด
ไม่ไหว ทัง้ ยังถูกยึดให้แน่นด้วยแท่งเหล็ก
ขนาดมหึ ม าที่ ฝ ั ง ลึ ก ลงถึ ง ชั้ น หิ น แข็ ง
Milman, The History of the Jews เล่ม
ที่ 13 {GC 29.3}
เป็นเวลาเจ็ดปีทชี่ ายผูห้ นึง่ เดินขึน้ ล่อง
ไปมาตามถนนหนทางในกรุงเยรูซาเล็ม
พลางร้องประกาศถึงความวิบตั ทิ จี่ ะตกแก่
เมืองนี้ เขาเฝ้าร้องเพลงศพอันเปล่าเปลีย่ ว
ทั้งกลางวันและกลางคืนว่า “โอ เสียงร้อง
จากทิศตะวันออกเอ๋ย เสียงร้องจากทิศ
ตะวันตกเอ๋ย เสียงร้องจากลมทัง้ สีท่ ศิ เอ๋ย
เสียงร้องต่อกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหาร
เอ๋ย เสียงร้องต่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเอ๋ย
เสียงร้องต่อประชากรทั้งสิ้นเอ๋ย” Ibid.
บุรุษแปลกหน้าผู้นี้ถูกจองจําและโบยตี
ทว่าหามีเสียงพรํา่ บ่นปริออกจากริมฝีปาก
ของเขาไม่ หากจะมีก็แต่เพียงเสียงตอบ
รับต่อคําเหยียดหยามและความทารุณที่
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เอ่ยขึ้นว่า “วิบัติ วิบัติแก่กรุงเยรูซาเล็ม”
“วิบตั ิ วิบตั จิ ะมีแก่ผทู้ อี่ าศัยอยูใ่ นนัน้ ” เสียง
ร้องเตือนของเขาไม่ได้ยตุ ลิ งจนกระทัง่ เขา
ถูกสังหารในระหว่างการล้อมกรุงตามที่
เขาทํานายไว้ {GC 30.1}
ไม่มคี ริสเตียนสักคนพินาศไปในความ
ย่อยยับของกรุงเยรูซาเล็ม พระคริสต์ทรง
โปรดประทานคําเตือนแก่สาวกทั้งหลาย
ของพระองค์ และทุกคนทีเ่ ชือ่ ในพระดํารัส
ของพระองค์ตา่ งคอยเฝ้าดูหมายสําคัญที่
ทรงสัญญาไว้นั้น พระเยซูตรัสว่า “เมื่อ
พวกท่านเห็นกองทัพมาตั้งโอบล้อมกรุง
เยรูซาเล็ม จงรู้ว่าวิบัติของเมืองนั้นใกล้
เข้ามาแล้ว เวลานั้น ให้คนที่อยู่ในแคว้น
ยูเดียหนีไปบนภูเขา และคนทีอ่ ยูใ่ นเมือง
ให้ออกจากที่นั่น” ลูกา 21:20, 21 ภาย
หลังจากที่ชาวโรมันภายใต้คําบัญชาของ
นายพลเซสทีอสั ล้อมอยูร่ อบกรุง พวกเขา
กลับถอนทัพออกไปอย่างไม่คาดฝัน ทัง้ ๆ
ที่สถานการณ์ทุกอย่างดูราวกับจะเอื้อ
ต่อการบุกเข้าจู่โจม ในขณะที่แม่ทัพชาว
โรมันถอนกองกําลังของเขาถอยร่นออก
ไปโดยไม่ ท ราบสาเหตุ แ ม้ แ ต่ น ้ อ ยนั้ น
บรรดาผู้ที่ตกอยู่ในวงล้อมเกือบจะยอม
พ่ายแพ้เสียแล้ว พวกเขาหมดหวังที่จะ
ทัดทาน แต่ลทู่ างอันกอปรด้วยพระเมตตา
คุณของพระเจ้ากําลังนําพาสถานการณ์
ต่างๆ ให้สง่ ผลดีตอ่ ประชากรของพระองค์
เอง คริสเตียนผู้เฝ้าระวังมองเห็นหมาย
สําคัญทีท่ รงสัญญาไว้ และบัดนีเ้ ป็นโอกาส
สําหรับทุกคนทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําเตือนของ
พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงหยิบยื่นมาให้นั้น

พระองค์ทรงพลิกสถานการณ์จนไม่มผี ใู้ ด
ไม่ว่าชาวยิวหรือชาวโรมันอาจที่จะขัด
ขวางการหลบหนีของพวกคริสเตียนได้
เมือ่ นายพลเซสทีอสั ถอยทัพกลับไป ทหาร
ชาวยิวฝ่าวงล้อมออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
ไล่ตามกองทัพที่กําลังถอยร่นไปนั้น และ
ในระหว่ า งที่ ก องทหารทั้ ง สองฝ่ า ยเข้ า
ประจั ญ กั น อย่ า งดุ เ ดื อ ดนี้ เ อง พวก
คริสเตียนจึงได้โอกาสหลบหนีออกจาก
เมือง อีกทั้งในเวลานี้ตามชนบทก็ไร้ศัตรู
ผูค้ อยสกัดกัน้ อีกด้วย ชาวยิวชุมนุมกันอยู่
ที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล
อยูเ่ พิงในช่วงทีม่ กี ารล้อมกรุง ฉะนัน้ พวก
คริสเตียนทั่วทั้งแผ่นดินจึงหลบหนีไปได้
โดยไม่มีใครขัดขวาง ด้วยประการฉะนี้
พวกเขารีบเร่งรุดหลบหนีไปยังสถานที่
อันปลอดภัยอย่างไม่รงั้ รอ พวกเขาหนีไป
ยังเมืองเพลลาในดินแดนเพเรียซึ่งอยู่อีก
ฟากหนึ่งของแม่นํ้าจอร์แดน {GC 30.2}
กองกํ า ลั ง ชาวยิ ว ที่ ไ ล่ ต ามนายพล
เซสที อั ส และกองทั พ ของเขาไปนั้ น
ได้โค่นกองระวังหลังของพวกเขาลงอย่าง
เหี้ ย มโหดราวกั บ จะผลาญพวกเขาให้
สิ้นซาก กองทัพโรมันร่นถอยไปได้สําเร็จ
ก็จริง แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลําบาก
ยิ่งนัก ส่วนกองกําลังชาวยิวนั้นรอดพ้น
กลับไปได้โดยแทบไม่ได้รบั การสูญเสียเลย
พวกเขากลับเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มี
ชัยพร้อมด้วยข้าวของต่างๆ ที่ยึดมาได้
แต่กระนัน้ ก็ดคี วามสําเร็จทีเ่ ห็นอยูใ่ นครัง้
นี้รังแต่จะนําความเลวร้ายมาสู่พวกเขา
มั น ปลุ ก เร้ า ให้ พ วกเขามี ใ จหยิ่ ง ผยอง
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พองขนต่ อ ชาวโรมั น อั น เป็ น การเร่ ง
ความวิบตั ทิ เี่ หนือคําบรรยายให้ตกลงบน
เมืองที่กําลังจะพินาศนี้ {GC 31.1}
ความหายนะที่ตกแก่กรุงเยรูซาเล็ม
คราเมือ่ ถูกล้อมเมืองไว้อกี ครัง้ โดยนายพล
ทิตสั นัน้ เป็นหายนะทีน่ า่ สยองขวัญยิง่ นัก
บ้านเมืองกําลังอยู่ในห้วงเวลาของการ
เฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา จึงมีชาวยิว
นับล้านมาร่วมชุมนุมกันภายในกําแพง
เมือง ก่อนหน้านี้คลังอาหารของพวกเขา
ถูกทําลายไปเนื่องด้วยความอิจฉาริษยา
และการผู ก พยาบาทของฝ่ า ยศั ต รู ซึ่ ง
หากเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีแล้ว ก็จะมี
เสบียงเลี้ยงดูผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองได้เป็น
เวลาแรมปี และบัดนี้พวกเขาต้องประสบ
กับความอดอยากขาดแคลนขั้นร้ายแรง
ข้ า วสาลี ถั ง หนึ่ ง ขายกั น หนึ่ ง ตะลั น ต์
ความหิวโหยมีอาการรุนแรงมากถึงขนาด
ที่ผู้คนต้องกัดกินหนังจากเข็มขัด จาก
รองเท้า และหนังที่หุ้มโล่ของพวกเขาเอง
มีคนจํานวนมากแอบย่องออกไปในยาม
คํา่ คืนเพือ่ เก็บพืชป่าทีข่ นึ้ เองตามธรรมชาติ
บริเวณนอกกําแพงเมือง แม้จะมีหลาย
คนถูกจับได้และถูกฆ่าตายอย่างโหดเหีย้ ม
อํามหิต และคนที่หนีรอดปลอดภัยก็มัก
จะถูกปล้นเอาข้าวของทีเ่ ก็บหามาได้ดว้ ย
ความเสี่ยงอย่างมหันต์นั้นไปเสีย พวกผู้
มีอํานาจปฏิบัติเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉานต่อผู้
ที่อดอยากขาดแคลนเพื่อขู่กรรโชกเอา
กระทั่งเศษอาหารมื้อสุดท้ายที่พวกเขา
อาจซุกซ่อนไว้ และบ่อยครัง้ ทีค่ วามทารุณ
โหดร้ายนี้มักจะเป็นการกระทําของพวก

ที่กินอยู่อย่างอิ่มหนําสําราญ และพวกที่
ต้องการเพียงเพือ่ จะกักเก็บเสบียงกรังไว้
สําหรับอนาคตเท่านั้น {GC 31.2}
คนนับพันๆ ต้องตายเพราะกันดาร
อาหารและโรคระบาด ดูเหมือนว่าความ
รักความเอือ้ อาทรตามสัญชาตญาณมนุษย์
จะสูญสิ้นไป สามีต่างหยิบฉวยข้าวของ
ของภรรยา ภรรยาก็ฉกชิงเอาของของ
สามีตน ภาพลูกๆ ที่กําลังยื้อแย่งอาหาร
จากปากของพ่อแม่ผู้แก่เฒ่ามีปรากฏให้
เห็น คําถามของผูเ้ ผยพระวจนะทีม่ อี ยูว่ า่
“ผู ้ ห ญิ ง จะลื ม บุ ต รของนางที่ ยั ง กิ น นม
อยูห่ รือ” หาคําตอบได้ภายในกําแพงเมือง
ที่กําลังพินาศนี้ คือว่า “มือของหญิงที่ใจ
เมตตากลับเอาลูกของตัวต้มกิน ลูกถูก
ต้มเป็นอาหารในยามที่ความหายนะมาสู่
ประชาชนของข้าพเจ้า” อิสยาห์ 49:15
เพลงครํ่าครวญ 4:10 และเนื้อความที่ว่า
“ผู้หญิงสํารวยและสําอางในหมู่พวกท่าน
ซึ่งไม่เคยย่างเท้าลงดิน เพราะเป็นคน
สํ า อางและสํ า รวยอย่ า งนั้ น จะมี ต าที่
ประสงค์รา้ ยต่อสามีในอ้อมอกของเธอและ
ต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ….และ
ลูกแดงที่เพิ่งคลอด เพราะว่าเธอจะแอบ
กินเป็นอาหารเพราะขัดสนทุกอย่างใน
การถูกล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่ง
ศัตรูของท่านมาทําให้ท่านทุกข์ลําบาก
ทุกเมือง” เฉลยธรรมบัญญัติ 28:56, 57
ได้สาํ เร็จลงอีกครัง้ ตามคําพยากรณ์ทกี่ ล่าว
เตือนไว้เมื่อ 1,400 ปีก่อน {GC 32.1}
บรรดาผู้นําชาวโรมันพยายามทําให้
ชาวยิวขวัญหนีดีฝ่อเพื่อต้องการให้พวก
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เขายอมจํ า นนเป็ น เชลย และเมื่ อ ใดที่
เชลยเหล่านั้นขัดขืนขณะโดนจับ จะถูก
โบยตี ถูกทรมาน และถูกตรึงไว้บนกางเขน
ที่หน้ากําแพงเมือง ในแต่ละวันจะมีผู้คน
นับร้อยถูกฆ่าตายในลักษณะเช่นนี้ และ
ภารกิจอันน่าสะพรึงกลัวนี้ดําเนินต่อไป
จนกระทั่งตามหุบเขาเยโฮชาฟัทและที่
คาลวารีมีกางเขนปักอยู่หนาแน่นเต็มไป
หมดจนแทบจะไม่มีช่องว่างให้เดินไปมา
ระหว่างกัน คําแช่งสาปอันน่าครั่นคร้าม
ซึง่ เคยประกาศไว้ทหี่ น้าบัลลังก์พพ
ิ ากษา
ของปีลาตทีว่ า่ “ให้ความผิดเรือ่ งความตาย
ของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆ ของเรา”
มัทธิว 27:25 เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างน่า
สยดสยอง {GC 32.2}
ทิ ตั ส มุ ่ ง หวั ง ให้ ภ าพเหตุ ก ารณ์ อั น
สุดสยองนี้สิ้นสุดลง และหากเป็นเช่นนั้น
แล้วกรุงเยรูซาเล็มก็จะรอดพ้นจากวาระ
สุดท้ายทีเ่ ต็มขนาดของเธอ เขารูส้ กึ ขนลุก
ขนพองเมือ่ เห็นซากศพวางเป็นกองๆ ตาม
หุบเขา เขามองดูพระวิหารอันงามวิจิตร
ตระการตาจากสันเขามะกอกเทศราวกับ
ผู้ที่ต้องมนต์เสน่ห์ ทั้งยังออกคําสั่งห้ามผู้
ใดแตะต้องแม้แต่ศิลาสักก้อนเดียว ก่อน
ทีเ่ ขาจะพยายามบุกยึดป้อมปราการนีเ้ ขา
วอนขอต่อผูน้ าํ ชาวยิวอย่างจริงจังว่าอย่า
บีบคั้นให้เขาทําสถานศักดิ์สิทธิ์ให้เป็น
มลทินด้วยโลหิต หากพวกเขาจะยอมก้าว
ออกมาและต่อสูก้ นั ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ตรงบริเวณ
อื่น ก็จะไม่มีชาวโรมันสักคนอาจทําลาย
ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารได้
โยเซฟั ส เองก็ ข อร้ อ งด้ ว ยคํ า วิ ง วอนที่

ซาบซึ้งใจอย่างที่สุดเพื่อให้พวกเขายอม
จํานนและช่วยตัวของพวกเขาเอง รวมทัง้
เมืองและสถานนมัสการของพวกเขาให้
รอดปลอดภัย แต่ถ้อยคําวิงวอนของเขา
กลับถูกสนองตอบด้วยคําแช่งสาปอันน่า
ขมขื่น พวกเขาพุ่งหอกเข้าใส่ชายผู้นั้น ผู้
เป็นคนไกล่เกลีย่ รายสุดท้ายของพวกเขา
ในขณะที่กําลังยืนอ้อนวอนเพื่อพวกเขา
อยู่ ชาวยิวปฏิเสธคําอ้อนวอนต่างๆ ของ
พระบุตรของพระเจ้าเสียแล้ว และบัดนีค้ าํ
ทักท้วงและคําวิงวอนรังแต่จะทําให้พวก
เขายืนกรานอย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้นในอัน
ที่จะท้าทายจนถึงที่สุด ความพยายามที่
จะปกป้องพระวิหารของทิตสั ไร้ผล เพราะ
มีท่านผู้หนึ่งซึ่งใหญ่กว่าลั่นประกาศิตไว้
แล้วว่า ศิลาสักก้อนที่ซ้อนทับกันอยู่ก็จะ
ไม่มี {GC 32.3}
ความดื้อรั้นชนิดหัวชนฝาของบรรดา
ผูน้ ําชาวยิวและอาชญากรรมอันน่าอุจาด
ทีก่ อ่ กันขึน้ ภายในเมืองทีถ่ กู ล้อมนีก้ ระตุน้
ให้ชาวโรมันรู้สึกขยะแขยงและบันดาล
โทสะของพวกเขา สุดท้ายทิตัสตัดสินใจ
จูโ่ จมเข้าบุกยึดพระวิหาร ทว่าเขาตัง้ ใจว่า
หากเป็นไปได้ เขาจะปกป้องพระวิหารไว้
ไม่ให้ถูกทําลาย แต่คําบัญชาของเขาถูก
เพิกเฉย หลังจากที่เขากลับเข้าไปพักใน
เต็นท์ของตนในเวลากลางคืน ชาวยิวจูโ่ จม
ออกจากพระวิหาร บุกเข้าโจมตีทหารที่
อยูภ่ ายนอก ในขณะทีส่ รู้ บกันอยูน่ นั้ ทหาร
นายหนึง่ โยนดุน้ ฟืนทีต่ ดิ ไฟผ่านเข้าไปใน
ช่องประตูมุก และทันใดนั้นเองห้องโถงที่
รายล้อมไปด้วยไม้สนสีดาร์รอบๆ สถาน
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ศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดลุกไหม้ขึ้น ทิตัสเร่งรีบไป
ยั ง ที่ เ กิ ด เหตุ ตามมาด้ ว ยนายพลและ
ทหารของเขา เขาสัง่ การให้พวกทหารดับ
เพลิง แต่ไม่มีใครฟังเสียงของเขา บรรดา
ทหารต่างโยนดุ้นฟืนที่ติด ไฟเข้าไปใน
ห้องโถงที่อยู่ถัดจากพระวิหารด้วยความ
โกรธจัด จากนัน้ พวกเขาก็ชกั ดาบของตน
ออกไล่ฆ่าคนจํานวนมากมายมหาศาลผู้
หวังพึง่ ทีต่ รงนัน้ เป็นทีห่ ลบภัย โลหิตไหล
นองลงมาตามขั้นบันไดพระวิหารดุจดั่ง
สายธาร ชาวยิวนับพันนับหมืน่ พินาศ เสียง
ร้ อ งตะโกนของผู ้ ค นดั ง ขึ้ น กลบเสี ย ง
สงครามว่า “อิชาโบด” ซึ่งแปลว่าสง่าราศี
ละไปเสียแล้ว {GC 33.1}
“ทิ ตั ส รู ้ ดี ว ่ า เขาไม่ อ าจยั บ ยั้ ง ความ
เดือดดาลของกองทัพลงได้ เขาจึงเข้าไป
สํารวจภายในตัวอาคารศักดิ์สิทธิ์พร้อม
กับนายทหารของเขา ความโอ่อา่ ตระการ
ทําให้พวกเขาถึงกับตะลึงงัน และในขณะ
ทีเ่ ปลวไฟยังลามมาไม่ถงึ วิสทุ ธิสถาน เขา
ใช้ความพยายามเป็นครั้งสุดท้ายปกป้อง
สถานที่ นั้ น ไม่ ใ ห้ ถู ก ไฟคลอก เขาผละ
ออกไปและกําชับพวกทหารซํา้ อีกครัง้ ให้
ช่วยกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม นายร้อย
ลิเบอเริลลีสพยายามกํากับให้นายทหารใน
กองของเขาปฏิบัติตามคําสั่ง ทว่า แม้แต่
ความเคารพยําเกรงทีม่ ตี อ่ องค์จกั รพรรดิ
ก็ยงั ต้องยอมยกธงขาวให้กบั ความอาฆาต
แค้นทีม่ ตี อ่ ชาวยิว ความกระสันในการทํา
ศึกสงครามและความโลภหวังปล้นสะดม
ทรัพย์สนิ พวกทหารมองเห็นข้าวของรอบ
ตัวแวววับไปด้วยทองคําทีส่ อ่ งระยับจับตา

ต้องกับแสงเปลวไฟอันโชติช่วง พวกเขา
คาดว่าคงจะมีสมบัติมหาศาลวางกองอยู่
ในศักดิส์ ทิ ธิส์ ถาน ทหารนายหนึง่ ยัดขีไ้ ต้
เข้าไประหว่างบานพับประตูโดยไม่ทนั คิด
อาคารทั้งหลังลุกเป็นไฟในทันที เปลว
เพลิงและเขม่าควันที่ดําโขมงทําให้พวก
ทหารจําต้องถอยกรูดออกมา แล้วอาคาร
อันโอ่อ่าก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นไปตาม
จุดจบของมัน {GC 33.2}
“ช่ า งเป็ น ภาพที่ น ่ า ขนลุ ก ขนพอง
สําหรับชาวโรมัน แล้วสําหรับชาวยิวเล่า
พวกเขามองเห็นเป็นเช่นไร ยอดเขาทั้ง
ลูกทีเ่ ชิดตัวเมืองให้ตงั้ ตระหง่านสูงเด่นขึน้
เกิดลุกไหม้ดั่งภูเขาไฟ ตึกรามบ้านช่อง
หลังแล้วหลังเล่าถล่มทลายลง ส่งเสียง
ดังสนั่นหวั่นไหว แล้วก็ถูกกลืนเข้าไปใน
ห้วงเหวลึกที่ร้อนเป็นไฟ แผ่นหลังคาไม้
สนสีดาร์เป็นเสมือนแผ่นเปลวไฟ ยอด
หลังคาพระวิหารทองคําส่องประกายคล้าย
ลําแสงเฉดสีแดง เปลวเพลิงและเขม่าควัน
พวยพุ่งออกจากหอคอยประตูเมืองเป็น
แนวยาว ภูเขาโดยรอบสว่างไสวขึ้น จึง
เห็นภาพผู้คนที่จับเป็นกลุ่มๆ ในที่มืด
กําลังเฝ้าดูกระบวนการแห่งการทําลาย
ล้างด้วยความหวาดกลัวจนขนพองสยอง
เกล้า ฝูงชนโผล่หน้าสลอนตามกําแพงและ
ที่สูงต่างๆ ของตัวเมืองตอนบน บ้างก็มี
ใบหน้าซีดเซียวด้วยความเจ็บปวดสิน้ หวัง
บ้างก็หน้าถมึงทึงด้วยความอึดอัดคับแค้น
เสียงร้องตะโกนของพวกทหารโรมันขณะ
ที่กําลังวิ่งไปมา และเสียงโหยหวนของ
พวกกบฏทีก่ าํ ลังพินาศในเปลวเพลิงระคน
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กับเสียงขูค่ าํ รามของมหาอัคคีภยั และเสียง
ฟ้าฟาดของท่อนไม้ทรี่ ว่ งกราว เสียงกูก่ อ้ ง
ของขุ น เขาสะท้ อ นหรื อ ส่ ง เสี ย งอึ ก ทึ ก
ครึกโครมของผู้คนที่อยู่บนที่สูงให้ย้อน
กลับมา ตลอดทั้งแนวกําแพงเมืองมีแต่
เสียงกรีดร้องครํา่ ครวญดังกังวานไปทัว่ ผู้
ทีก่ าํ ลังจะสิน้ ใจเพราะความหิวโหยรวบรวม
กําลังเฮือกสุดท้ายของตนเพื่อร้องครวญ
ครางถึงความเดียวดายอาดูร {GC 34.1}
“การสังหารหมูท่ เี่ กิดขึน้ ภายในดุเดือด
กว่าภาพที่มองเห็นจากภายนอก ทั้งชาย
และหญิ ง คนแก่ เ ฒ่ า และคนหนุ ่ ม สาว
กบฏและปุ โ รหิ ต คนที่ ขั ด ขื น และคนที่
วอนขอความเมตตา ต่างถูกฟันทิง้ ในการ
สังหารโหดอย่างไม่เลือกหน้าไปตามๆ กัน
ั
เหยือ่ มีจาํ นวนมากกว่าผูไ้ ล่ลา่ พวกแม่ทพ
นายกองถึงกับต้องตะกายข้ามกองศพ
เพื่อปฏิบัติภารกิจการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
ครั้งนี้” Milman, The History of the
Jews, เล่มที่ 16 {GC 35.1}
ภายหลังจากทีพ
่ ระวิหารถูกกวาดล้าง
จนราบคาบไม่นาน เมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่
ในอุง้ มือของชาวโรมัน บรรดาผูน้ าํ ชาวยิว
ละทิ้งป้อมปราการอันแข็งแกร่งของพวก
เขาไปเสีย มีเหลือไว้เพียงความวังเวงให้
นายพลทิตัส เขาจ้องมองที่มั่นเหล่านั้น
ด้วยความประหลาดใจอย่างมากยิ่ง และ
เอ่ยขึน้ ว่าพระเจ้าประทานสารพัดสิง่ ไว้ใน
มือของเขาแล้ว เพราะไม่มีเครื่องจักรกล
ใด ไม่ว่าจะมีกําลังมากแค่ไหนอาจมีชัย
เหนือเชิงเทินขนาดมหึมาเหล่านี้ได้ ทั้ง
เมืองและพระวิหารถูกรือ้ ทิง้ จนถึงฐานราก

และพืน้ ดินตรงบริเวณทีพ่ ระนิเวศศักดิส์ ทิ ธิ์
เคยตั้งอยู่ “ถูกไถเหมือนไถนา” เยเรมีย์
26:18 ในการโอบล้อมและการสังหารที่
กล่าวมานีม้ คี นจํานวนมากกว่าล้านพินาศ
ไป ส่วนพวกที่รอดพ้นมาได้ก็ถูกจับเป็น
เชลย ถูกขายเป็นทาส ถูกลากไปกรุงโรม
เพื่อประดับชัยให้แก่ผู้พิชิต ถูกโยนเข้า
ใส่สัตว์ป่าในโรงมหรสพ หรือถูกกระจัด
กระจายไปเป็ น คนพเนจรพลั ด ถิ่ น ทั่ ว
แผ่นดินโลก {GC 35.2}
พวกยิวตีเหล็กทําตรวนของตนเอง
พวกเขาเติมถ้วยแห่งพระพิโรธจนเต็มล้น
เพื่อตัวของเขาเอง ในการกวาดล้างจน
สิ้นซากที่เกิดขึ้นกับคนทั้งชาติ และใน
ความทุกข์ยากทัง้ ปวงอันเป็นผลพวงของ
การแตกกระซ่านเซ็นนั้น พวกเขาเพียง
กําลังเกีย่ วเก็บผลนํา้ มือของตนทีห่ ว่านไว้
ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย
เราจะทํ า ลายเจ้ า ” “เจ้ า สะดุ ด ก็ เ พราะ
บาปผิดของเจ้า” โฮเชยา 13:9; 14:1
บ่อยครัง้ ทีค่ วามทุกข์ยากของพวกเขามัก
ถูกมองว่าเป็นการลงพระอาชญาจากคํา
บัญชาโดยตรงของพระเจ้า จอมหลอกลวง
จึงใช้วธิ นี เี้ องเป็นลูท่ างอําพรางผลงานของ
มัน พระเจ้าจะทรงเพิกถอนความคุม้ ครอง
ของพระองค์ออก และปล่อยให้ซาตานเข้า
ครอบงําพวกเขาได้ตามอําเภอใจ ก็ตอ่ เมือ่
พวกเขาปฏิเสธความรักความเมตตาของ
พระองค์อย่างหนักหน่วง ความโหดเหีย้ ม
อํามหิตทีป่ รากฏให้เห็นในความพินาศของ
กรุงเยรูซาเล็มเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง
แรงพยาบาทของซาตานที่มีต่อผู้ที่ยอม
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ก้มหัวให้กับมัน {GC 35.3}
เราไม่อาจทราบได้เลยว่าเราเป็นหนี้
บุ ญ คุ ณ พระคริ ส ต์ ม ากเพี ย งไรสํ า หรั บ
สันติสขุ และความคุม้ ครองทีไ่ ด้รบั อํานาจ
ที่คอยหน่วงเหนี่ยวของพระเจ้านี้เองที่
คอยปกป้องมวลมนุษย์ไม่ให้ถลําเข้าสู่
การครอบงําของซาตานอย่างเต็มตัว คน
ดื้อรั้นและคนอกตัญญูมีเหตุผลมากมาย
พอที่ จ ะสํ า นึ ก ในบุ ญ คุ ณ ของพระเจ้ า
สํ า หรั บ พระเมตตาและความอดกลั้ น
พระทัยนานของพระองค์ที่ทรงเหนี่ยวรั้ง
อํานาจชัว่ และภยันตรายของเหล่ามารร้าย
ไว้ แต่ เ มื่ อ มนุ ษ ย์ ล ่ ว งลํ้ า จนเกิ น พิ กั ด
ความอดทนของพระเจ้า อํานาจที่คอย
หน่วงเหนี่ยวนั้นก็จะถูกเพิกถอนออกไป
พระเจ้าจะไม่ทรงยืนต่อหน้าคนบาปใน
ฐานะเพชฌฆาตตามคําตัดสินที่มีต่อผู้
ล่วงละเมิด แต่พระองค์จะทรงละผูท้ ปี่ ฏิเสธ
พระเมตตาคุณของพระองค์ไว้ตามลําพัง
เพื่ อ เก็ บ เกี่ ย วสิ่ ง ที่ พ วกเขาหว่ า น ทุ ก
ลําแสงทีถ่ กู ดับ ทุกคําตักเตือนทีถ่ กู ดูหมิน่
หรือมองข้าม ทุกตัณหาทีไ่ ปหมกมุน่ ทุก
การล่ ว งละเมิ ด ที่ มี ต ่ อ พระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้ า ล้ ว นแต่ เ ป็ น เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ถู ก
หว่านลงซึ่งจะให้ผลผลิตที่แน่นอนในฤดู
เก็บเกีย่ ว ในทีส่ ดุ พระวิญญาณของพระเจ้า
ที่ถูกเมินเฉยอยู่เรื่อยมาก็จะถอนตัวออก
ไปจากคนบาป แล้ ว จะไม่ มี อํ า นาจใด
เหลืออยู่เพื่อคอยควบคุมตัณหาชั่วของ
จิตวิญญาณและคุ้มครองพวกเขาให้พ้น
จากการผูกพยาบาทและการเป็นศัตรูกัน
กับซาตานอีกต่อไป ความพินาศของกรุง

เยรูซาเล็มเป็นคําเตือนที่สําคัญและน่า
คร้ า มเกรงสํ า หรั บ ทุ ก คนที่ ล ้ อ เล่ น กั บ
ข้ อ เสนอแห่ ง พระคุ ณ ของพระเจ้ า และ
คําวิงวอนแห่งพระเมตตาของพระองค์ ไม่
เคยมี พ ยานหลั ก ฐานใดที่ ห นั ก แน่ น ไป
กว่านีท้ แี่ สดงให้เห็นถึงความเกลียดชังต่อ
บาปและการลงทัณฑ์อย่างเด็ดขาดที่จะ
สนองตอบต่อผู้ที่กระทําความผิด {GC
36.1}
คําพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดใน
เรือ่ งการพิพากษาทีม่ าเยือนกรุงเยรูซาเล็ม
เป็นคําทํานายถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะ
ต้องสําเร็จลงด้วยเช่นกัน ซึ่งความพินาศ
ย่อยยับที่เกิดขึ้นกับกรุงนั้นเป็นแต่เพียง
เงาลางๆ เราอาจมองเห็นวาระสุดท้ายของ
โลกที่ปฏิเสธพระเมตตาคุณของพระเจ้า
และเหยียบยํา่ พระบัญญัตขิ องพระองค์ได้
จากจุดจบของเมืองที่ทรงเลือกสรรนี้ได้
บ้าง บันทึกที่จารึกถึงเรื่องราวความทุกข์
เวทนาของมวลมนุษย์ที่โลกได้เคยเป็น
พยานไว้เกี่ยวกับอาชญากรรมที่อุบัติขึ้น
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายศตวรรษ
นัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกแห่งความมืดมน
เมือ่ พินจิ ดูสงิ่ เหล่านีแ้ ล้ว จิตใจก็เอือมระอา
และความนึกคิดก็อ่อนเปลี้ยไป ความน่า
ขนพองสยองเกล้าเคยเป็นผลลัพธ์อนั เนือ่ ง
มาจากการปฏิเสธอํานาจของสวรรค์มา
แล้ว แต่ยังมีอีกภาพหนึ่งปรากฏขึ้นเพื่อ
เผยให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีม่ ดื มน
กว่า บันทึกในอดีตที่มีลําดับเรื่องราวอัน
ยาวนานของความวุ่นวาย ความขัดแย้ง
และการปฏิวตั ิ ซึง่ “การรบทัง้ สิน้ ของนักรบ
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มีเสียงวุ่นวาย และเสื้อคลุมที่เกลือกอยู่
ในโลหิต” อิสยาห์ 9:5 TKJV เหตุการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ก็ยังมิอาจเปรียบกับความ
น่าสะพรึงกลัวของวันนั้นได้เลย คือเมื่อ
พระวิ ญ ญาณที่ ค อยหน่ ว งเหนี่ ย วของ
พระเจ้าจะถูกถอนออกไปจากคนชัว่ อย่าง
สิน้ เชิงเมือ่ นัน้ จะไม่มสี งิ่ ใดคอยยับยัง้ ความ
เดือดพล่านของตัณหามนุษย์และความ
โกรธแค้นของซาตานได้อีกต่อไป แล้ว
โลกนี้ก็จะเห็นผลลัพธ์แห่งการปกครอง
ของซาตานอย่างทีไ่ ม่เคยมีปรากฏให้เห็น
มาก่อน {GC 36.2}
แต่ในวันนั้นประชากรของพระเจ้าจะ
ได้ รั บ การช่ ว ยกู ้ คื อ ทุ ก คนที่ มี ชื่ อ จดใน
ทะเบียนผูม้ ชี วี ติ (อิสยาห์ 4:3) ดังเช่นสมัย
ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย พระคริสต์
ทรงประกาศไว้แล้วว่า พระองค์จะเสด็จมา
เป็นครั้งที่สองเพื่อรวบรวมผู้สัตย์ซื่อทั้ง
ปวงของพระองค์ไปอยูก่ บั พระองค์ “มนุษย์
ทุกชาติทวั่ โลกจะทุกข์โศก แล้วจะเห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรง
ฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิง่ แล้ว
พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทงั้ หลายของ
พระองค์มาด้วยเสียงแตรทีด่ งั มากและให้
รวบรวมคนทัง้ หมดทีพ
่ ระองค์ทรงเลือกไว้
แล้ว จากทัง้ สีท่ ศิ ตัง้ แต่ทสี่ ดุ ฟ้าข้างนีจ้ นถึง
ที่สุดฟ้าข้างโน้น” มัทธิว 24:30, 31 แล้ว
ผู้ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐจะถูกประหาร
ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และถูกเผา
ผลาญให้สญ
ู ไปด้วยการเสด็จมาอันรุง่ โรจน์
ของพระองค์ 2 เธสะโลนิกา 2:8 คนชั่ว
ทั้ ง หลายจะทํ า ลายตั ว ของพวกเขาเอง

เหมือนอย่างชาวอิสราเอลในสมัยโบราณ
พวกเขาสะดุดก็เพราะความผิดบาปของ
พวกเขา ด้วยการเกลือกกลั้วอยู่กับบาป
พวกเขาใช้ชีวิตเหินห่างออกไปจากเส้น
ทางของพระเจ้า อุปนิสัยของพวกเขา
ถลําลึกลงไปในความชั่ว จนการเสด็จมา
ปรากฏด้วยพระสิรขิ องพระองค์กลายเป็น
เพลิงที่เผาผลาญสําหรับพวกเขา {GC
37.1}
ขอให้ ม นุ ษ ย์ ทั้ ง มวลต่ า งเฝ้ า ระวั ง
เกลือกว่าพวกเขาจะละเลยต่อบทเรียนที่
ทรงให้ ไ ว้ ใ นพระดํ า รั ส ของพระคริ ส ต์
เฉกเช่นทีพ
่ ระองค์ทรงเตือนสาวกทัง้ หลาย
ถึงเรื่องความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม
ด้วยหมายสําคัญที่ทรงสําแดงในความ
วิบตั ทิ จี่ ะมาถึง เพือ่ พวกเขาจะหลบหนีได้
พระองค์ก็ทรงเตือนชนชาวโลกในสมัยนี้
ถึงความพินาศในครัง้ หลังด้วยเครือ่ งหมาย
แห่งกาลเวลาที่จะมาถึง เพื่อทุกคนจะ
รอดพ้นจากพระพิโรธได้ดุจกัน พระเยซู
ทรงประกาศว่า “จะมีหมายสําคัญที่ดวง
อาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้ง
หลาย และบนแผ่ น ดิ น นั้ น ชาติ ต ่ า งๆ
ก็ จ ะมี ค วามทุ ก ข์ ” ลู ก า 21:25 มั ท ธิ ว
24:29 มาระโก 13:24-26 วิวรณ์ 6:12-17
คนทั้งหลายที่เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆ ที่
บ่งไว้ถึงการเสด็จมาของพระองค์ “ก็ให้รู้
ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว”
มัทธิว 24:33 พระดํารัสเตือนของพระองค์
มีอยูว่ า่ “เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงเฝ้า
ระวังอยู่” มาระโก 13:35 คนทั้งหลายที่
ใส่ใจในคําตักเตือนนี้ไม่ได้อยู่ในความมืด
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แล้ว วันนั้นไม่น่าจะมาถึงเขาอย่างขโมย
มา แต่สาํ หรับผูท้ ไี่ ม่เฝ้าระวัง “วันขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยทีม่ าในเวลา
กลางคืน” 1 เธสะโลนิกา 5:2-5 {GC 37.2}
ชาวโลกยังไม่พร้อมทีจ่ ะรับฟังข่าวสาร
สําหรับยุคนี้เท่าๆ กับที่ชาวยิวปฏิเสธที่
จะรับฟังคําเตือนของพระผูช้ ว่ ยให้รอดใน
เรือ่ งกรุงเยรูซาเล็ม เวลานัน้ จะมาถึง เมือ่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเยือนคน
อธรรมอย่างไม่ทนั รูต้ วั เมือ่ ชีวติ ยังดําเนิน
ต่อไปตามวิถีเดิมๆ เมื่อผู้คนต่างหมกมุ่น
อยู่กับความเริงสําราญ ยุ่งเหยิงกับธุรกิจ

การงาน สับสนอลหม่านกับการสัญจรไป
มา และว้าวุน่ กับการกอบโกยเงินทอง เมือ่
ผู้นําทางศาสนาเจริญรอยตามแบบอย่าง
ทางฝ่ายโลก และเมื่อผูค้ นถูกเกลีย้ กล่อม
ให้หวังพึ่งในที่ลี้ภัยจอมปลอม เมื่อนั้น
แหละ ดัง่ ขโมยทีแ่ อบย่องมาในยามวิกาล
โดยเจ้าบ้านไม่ทันเฝ้าระวังฉันใด ความ
พิ น าศอย่ า งฉั บ พลั น ก็ จ ะมาเยื อ นคนที่
เลินเล่อและคนอธรรมฉันนั้น และ “พวก
เขาจะหนีก็ไม่พ้น” 1 เธสะโลนิกา 5:3
{GC 38.1}
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เมือ่ พระเยซูทรงเปิดเผยถึงจุดจบของ
กรุงเยรูซาเล็มและภาพเหตุการณ์ของการ
เสด็จมาครั้งที่สองให้แก่สาวกทั้งหลาย
ของพระองค์นั้น พระองค์ทรงทํานายถึง
ประสบการณ์ของประชากรของพระองค์
นับตัง้ แต่เวลาทีพ
่ ระองค์ทรงถูกรับไปจาก
พวกเขา จนถึงเวลาทีพ
่ ระองค์จะเสด็จกลับ
มาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเพือ่ ปลด
ปล่อยพวกเขา จากยอดเขามะกอกเทศ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงมองเห็นมรสุมทีก่ าํ ลัง
ถาโถมเข้ามายังคริสตจักรในยุคอัครสาวก
และทรงหยั่ ง ลึ ก ลงไปถึ ง อนาคตกาล
พระเนตรของพระองค์เพ่งพินิจถึงมรสุม
แห่ ง การทํ า ลายล้ า งอั น แรงกล้ า ที่ โ หม
กระหนํา่ เข้าใส่บรรดาผูต้ ดิ ตามพระองค์ใน
ช่วงยุคมืดและยุคแห่งการกดขี่ข่มเหงที่
กําลังจะมาถึง ในพระดํารัสเพียงสั้นๆ ที่
กล่าวถึงหมายสําคัญอันน่ากลัวเหล่านั้น
พระองค์ทรงทํานายถึงชะตาที่บรรดาเจ้า
ผูค้ รองโลกนีจ้ ะจัดสรรให้กบั คริสตจักรของ
พระเจ้า มัทธิว 24:9, 21, 22 ผู้ติดตาม
ทัง้ หลายของพระคริสต์จะต้องก้าวย่างไป
ตามเส้นทางแห่งความอัปยศอดสู การ
ถูกตําหนิตเิ ตียน และการทนทุกข์ทรมาน
อย่างเดียวกันกับที่พระอาจารย์ของพวก
เขาทรงดําเนินผ่านมาแล้ว ความแค้นเคือง
ทีป่ ะทุขนึ้ ต่อพระผูไ้ ถ่ของโลกจะปะทะเข้า
ใส่ ค นทั้ ง หลายผู ้ เ ชื่ อ ในพระนามของ

พระองค์ {GC 39.1}
ประวัตศิ าสตร์ของคริสตจักรในยุคแรก
เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นถึงพระดํารัสอัน
สมจริงของพระผู้ช่วยให้รอด อํานาจของ
โลกและนรกต่างประดังกันเข้ามาเพื่อต่อ
ต้านพระคริสต์ผา่ นทางคนทัง้ หลายทีเ่ ป็น
ผู้ติดตามของพระองค์ ลัทธินอกศาสนา
เล็งเห็นว่า หากข่าวประเสริฐได้รบั ชัยชนะ
วิ ห ารและแท่ น บู ช าของเธอคงต้ อ งถู ก
กวาดล้างลงเป็นแน่ ด้วยเหตุนี้เธอจึง
รวบรวมกองกํ า ลั ง เพื่ อ ออกกํ า จั ด พวก
คริสเตียน ไฟแห่งการกดขีถ่ กู จุดให้ลกุ ขึน้
พวกคริ ส เตี ย นถู ก ปล้ น สะดมและต้ อ ง
ระหกระเหินออกจากบ้านเรือนของตน
พวกเขา “สู้ทนต่อความยากลําบากอย่าง
ใหญ่หลวง” ฮีบรู 10:32 พวกเขา “พบ
กับการเยาะเย้ยและการโบยตี และยัง
ถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วย” ฮีบรู 11:36
คนจํ า นวนมากมายต้ อ งประทั บ ตรา
คําพยานของตนด้วยเลือดของพวกเขาเอง
ทั้ ง ขุ น นางและทาส คนรํ่ า รวยและคน
ยากจน คนมี ก ารศึ ก ษาและคนไร้ ก าร
ศึกษาต่างก็ถกู สังหารอย่างไร้ความปรานี
เฉกเช่นเดียวกัน {GC 39.2}
การกดขี่ข่มเหงที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่
สมัยของจักรพรรดิเนโรราวๆ ช่วงทีเ่ ปาโล
พลีชพ
ี เพือ่ ความเชือ่ ของตนนัน้ ดําเนินไป
อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วย
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ความรุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง คริสเตียน
ถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ ว่าเป็นอาชญากร
ที่น่ากลัวที่สุด และถูกประณามว่าเป็น
ต้นเหตุของความหายนะใหญ่หลวงทัง้ ปวง
อาทิ การกันดารอาหาร โรคระบาดร้าย
แรง และแผ่ น ดิ น ไหว ขณะที่ พ วกเขา
ตกเป็นเป้าของความเกลียดชังและความ
หวาดระแวง พวกสายลั บ ที่ เ ห็ น แก่ ไ ด้
เตรียมพร้อมที่จะทรยศผู้บริสุทธิ์ พวก
เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการกบฏต่อ
ราชอาณาจักร เป็นมารศาสนา และเป็น
เหลือบสังคม คนจํานวนมากถูกจับและ
โยนให้สัตว์ป่ากัดกิน หรือถูกเผาทั้งเป็น
ในโรงมหรสพกลางแจ้ง บางคนถูกตรึง
กางเขน ส่วนคนอื่นๆ ถูกคลุมตัวด้วย
หนังสัตว์ป่าและผลักเข้าไปยังสนามกีฬา
เพื่อให้สุนัขฉีกกิน บ่อยครั้ง การลงโทษ
คนเหล่านีถ้ กู นํามาเป็นความบันเทิงหลัก
ในที่ ส าธารณะของเทศกาลรื่ น เริ ง ทาง
ศาสนา ฝู ง ชนจํ า นวนมหาศาลมาร่ ว ม
ชุมนุมกันเพื่อดูสิ่งที่เพลินตาเพลินใจ ทั้ง
ส่งเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและปรบไม้ปรบมือ
ให้กบั ความเจ็บปวดเจียนตายของพวกเขา
{GC 40.1}
ไม่ว่าซอกมุมใดที่ผู้ติดตามพระคริสต์
หลบซ่ อ นตั ว อยู ่ พวกเขาจะถู ก ไล่ ล ่ า
ประหนึ่ ง สั ต ว์ ป ่ า ไล่ ล ่ า เหยื่ อ พวกเขา
จํ า ต้ อ งเสาะหาที่ ลี้ ภั ย ในสถานที่ เ ปล่ า เปลี่ยวห่างไกลจากผู้คน “สิ้นเนื้อประดา
ตั ว ตกระกํ า ลํ า บากและถู ก ทํ า ทารุ ณ
แผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลย
เขาพเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและตาม

ภู เ ขา ในถํ้ า และในโพรงใต้ ดิ น ” ฮี บ รู
11:37, 38 โพรงใต้ดินเป็นที่กําบังให้คน
นับพันๆ บริเวณใต้เชิงเขานอกกรุงโรมมี
อุโมงค์ขดุ เป็นช่องทางยาวทะลุผา่ นพืน้ ดิน
และชัน้ หิน ทางเดินทีม่ ดื และเชือ่ มต่อกัน
เป็นใยแมงมุมนีข้ ยายวงกว้างออกไปนอก
กําแพงเมืองเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
ผู้ติดตามพระคริสต์ฝังร่างคนตายไว้ใน
ที่พักสงบใต้ดินเหล่านี้ และ ณ ที่แห่ง
เดียวกันนี้เองที่พวกเขาพบที่พักพิงใน
ยามที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกเนรเทศ
คราเมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต
จะทรงปลุ ก คนทั้ ง หลายที่ ต ่ อ สู ้ จ นเต็ ม
กํ า ลั ง เมื่ อ นั้ น คนจํ า นวนมากที่ พ ลี ชี พ
เพื่อพระคริสต์ก็จะลุกออกมาจากถํ้ามืด
เหล่านั้น {GC 40.2}
ภายใต้การกดขี่ข่มเหงอันโหดเหี้ยม
อํ า มหิ ต บรรดาพยานฝ่ า ยพระคริ ส ต์
เหล่านีค้ งความเชือ่ ของพวกตนไว้มนั่ แม้
พวกเขาจําต้องสลัดทิ้งความสุขสบายทั้ง
ปวง ต้องถูกบดบังจากลําแสงของดวง
สุริยัน ต้องสร้างบ้านพักในที่มืดทึบภาย
ใต้ออ้ มกอดอันแสนอบอุน่ ของผืนแผ่นดิน
กระนั้นพวกเขาก็ไม่เคยปริปากบ่น แต่
กลับให้คําหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันด้วย
พระวจนะแห่งความเชือ่ ความอดทน และ
ความหวัง เพื่อจะสู้ทนต่อความแร้นแค้น
และความทุกข์ทรมาน ซึ่งการสูญเสียสิ่ง
ดีๆ ทัง้ หลายทางฝ่ายโลก ก็ไม่อาจกดดัน
ให้ พ วกเขาละทิ้ ง ความเชื่ อ ของตนใน
พระคริสต์ได้ การทดลองต่างๆ และการ
กดขีข่ ม่ เหงเป็นแต่เพียงบันไดทีจ่ ะนําพวก
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เขาให้กา้ วเข้าใกล้การหยุดพักและบําเหน็จ
ของพวกเขามากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง {GC
41.1}
เหมือนเช่นผูร้ บั ใช้ทงั้ หลายของพระเจ้า
ในอดีต หลายคน “ถูกทรมาน แต่ก็ไม่
ยอมรับการปลดปล่อยเพือ่ จะได้เป็นขึน้ มา
สูช่ วี ติ ทีด่ กี ว่า” ฮีบรู 11:35 สิง่ เหล่านีท้ าํ ให้
พวกเขาหวนรําลึกถึงพระดํารัสของพระ
อาจารย์ว่าเมื่อถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่
พระคริ ส ต์ ก็ จ งชื่ น ชมยิ น ดี เ ถิ ด เพราะ
บําเหน็จมีบริบรู ณ์อยูใ่ นสวรรค์ เพราะเขา
ได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่มีอยู่
ก่อนเหมือนกัน พวกเขาปลาบปลื้มใจที่
ถูกนับว่าเป็นผูท้ คี่ คู่ วรต่อการทนทุกข์เพือ่
ความจริง ทัง้ ยังส่งเสียงร้องบทเพลงแห่ง
ชัยชนะขึน้ ในท่ามกลางเสียงเปรีย๊ ะๆ ของ
เปลวเพลิง พวกเขาเงยหน้ามองดูเบื้อง
บนด้วยความเชือ่ พลางเห็นพระคริสต์และ
ทูตสวรรค์ทั้งหลายกําลังชะโงกอยู่เหนือ
เชิงเทินแห่งสรวงสวรรค์ เพ่งดูพวกเขา
ด้วยความสนใจยิ่งและเห็นชอบกับการ
ยืนหยัดของพวกเขา มีเสียงหนึ่งดังออก
จากพระทีน่ งั่ ของพระเจ้าลงมายังพวกเขา
ว่า “เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตาย และ
เราจะมอบมงกุฎแห่งชีวติ ให้แก่เจ้า” วิวรณ์
2:10 {GC 41.2}
ความพยายามของซาตานในการ
ทําลายคริสตจักรของพระคริสต์ดว้ ยความ
รุนแรงเป็นสิง่ ทีไ่ ร้ผล การต่อสูค้ รัง้ ยิง่ ใหญ่
ซึ่งมีพวกสาวกของพระเยซูยอมพลีชีพ
ของตนไม่ได้หยุดชะงักไปเมือ่ บรรดาผูถ้ อื
ธงชัยที่สัตย์ซื่อเหล่านี้ต้องล้มตายลงใน

หน้าที่ ความพ่ายแพ้ของพวกเขากลับนํา
มาซึ่งชัยชนะ แม้คนงานของพระเจ้าจะ
ถูกเข่นฆ่า แต่พระราชกิจของพระองค์กา้ ว
ต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ข่าวประเสริฐ
ยังคงแผ่ออกไปและจํานวนสานุศษ
ิ ย์กท็ วี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแทรกซึมเข้าไปใน
ดินแดนต่างๆ ทีแ่ ม้กระทัง่ พญาอินทรีแห่ง
โรมยังแผ่เข้าไปไม่ถงึ มีคริสเตียนคนหนึง่
โต้การคัดค้านเพื่อต่อต้านพวกผู้นํานอก
ศาสนาที่ผลักดันให้การกดขี่ข่มเหงรุกไป
ข้างหน้าว่า ท่านอาจ “ฆ่าเรา ทรมานเรา
ปรับโทษเรา...ความอยุตธิ รรมของท่านจะ
เป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่ เราบริสทุ ธิ.์ ..หรือความ
เหี้ยมโหดของท่าน...ก็หาเป็นประโยชน์
อะไรแก่ท่านไม่” รังแต่จะเป็นคําเชื้อเชิญ
ทีห่ นักแน่นขึน้ ในการชักนําให้อกี ฝ่ายหนึง่
กลับไปยังความเชือ่ ของเขา “ยิง่ ท่านหํา้ หัน่
เราบ่อยครัง้ ขึน้ เพียงไร เราก็ยงิ่ ทวีจาํ นวน
มากขึ้นเพียงนั้น เลือดของคริสเตียนเป็น
เสมือนเมล็ดพันธุ์” Tertullian, Apology,
paragraph 50 {GC 41.3}
คนจํ า นวนนั บ พั น ถู ก ขั ง คุ ก และถู ก
ฆ่าตาย แต่ก็มีคนอีกมากมายผุดขึ้นมา
แทนที่ พ วกเขาอย่ า งรวดเร็ ว และคน
เหล่านั้นที่ยอมตายเพื่อความเชื่อของตน
ต่างได้รบั การคุม้ ครองจากพระคริสต์และ
ถูกนับว่าเป็นผู้มีชัย พวกเขาต่อสู้จนเต็ม
กําลังและจะได้รับมงกุฎแห่งสง่าราศีเมื่อ
พระคริสต์เสด็จมา ความอดทนต่อความ
ยากลํ า บากนานาประการหนุ น นํ า ให้
คริสเตียนใกล้ชิดกันเองและติดสนิทกับ
พระผูไ้ ถ่ของพวกเขามากยิง่ ขึน้ แบบอย่าง

26 ปลายทางแห่งความหวัง

ในขณะที่มีชีวิตและคําให้การในขณะที่
สิน้ ลมเป็นคําพยานอันคงเส้นคงวาให้กบั
ความจริง ข้าทาสในอาณัติของซาตาน
กําลังปลดตําแหน่งของตน และมาขอสมัคร
เข้าเป็นทหารภายใต้ร่มธงของพระคริสต์
ซึ่งเป็นจุดที่แทบจะไม่มีผู้ใดเคยคาดคิด
{GC 42.1}
ดังนัน้ ซาตานจึงวางอุบายทีแ่ ยบยลขึน้
เพื่อโจมตีการปกครองของพระเจ้าด้วย
การปักธงรบของมันลงในคริสตจักรของ
คริสเตียน หากว่าหลอกบรรดาผู้ติดตาม
พระคริสต์ให้หลงกลและกระทําตนไม่ให้
เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้ว พวกเขาก็
จะสูญเสียพละกําลัง ความแข็งแกร่ง และ
ความหนักแน่นมัน่ คง และจะตกเป็นเหยือ่
ได้อย่างง่ายดาย {GC 42.2}
บัดนี้ศัตรูตัวฉกาจพยายามเอาชนะ
ด้วยการใช้เล่ห์เพทุบายแทนการใช้กําลัง
ซึ่งมันเคยใช้แต่ไม่ได้ผล การกดขี่ข่มเหง
ยุติลง และถูกสวมรอยด้วยภัยจากการ
เย้ายวนในเรื่องความมั่งคั่งทางกายและ
เกียรติยศฝ่ายโลก พวกที่กราบไหว้รูป
เคารพถูกชักชวนให้ยอมรับความเชือ่ ของ
คริสเตียนในส่วนหนึ่ง ขณะที่พวกเขายัง
คงปฏิเสธความจริงที่สําคัญในส่วนอื่นๆ
พวกเขาอ้างตนว่ายอมรับพระเยซูในฐานะ
พระบุตรของพระเจ้า และเชือ่ ในเรือ่ งการ
สิ้นพระชนม์รวมถึงการกลับเป็นขึ้นจาก
ตายของพระองค์ด้วย แต่กลับไม่มีความ
สํ า นึ ก ในความผิ ด บาปและไม่ รู ้ สึ ก ถึ ง
ความจําเป็นในการกลับใจใหม่หรือการ
เปลี่ ย นแปลงจิ ต ใจ ด้ ว ยการโอนอ่ อ น

ผ่อนตามของพวกเขาในบางเรื่องนี้เอง
ที่ทําให้พวกเขาคิดว่าคริสเตียนควรใช้
ความประนีประนอมต่อกัน เพือ่ ว่าทุกฝ่าย
จะได้รวมเป็นหนึ่งเดียวบนหลักการแห่ง
ความเชื่อในพระคริสต์ {GC 42.3}
บั ด นี้ ค ริ ส ตจั ก รตกอยู ่ ภ ายใต้ ภั ย
อันตรายอันน่ากลัว ที่คุมขัง การทรมาน
ไฟ และดาบ ล้วนเป็นพระพรนานัปการ
เมือ่ เทียบกับสิง่ เหล่านี้ คริสเตียนบางพวก
ยืนหยัดมั่นคงประกาศตัวว่าจะไม่ยอม
ประนีประนอม ส่วนอีกพวกหนึ่งต่างเห็น
ชอบกับการผ่อนปรนหรือการดัดแปลง
รูปโฉมบางประการแห่งความเชือ่ ของตน
แล้วรวมเป็นเอกภาพกับผูท้ ยี่ อมรับคริสต์
ศาสนาแต่เพียงบางส่วน ทัง้ ยังยุยงว่าการ
กระทําเช่นนีอ้ าจเป็นช่องทางในการนําคน
เหล่านั้นไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง นั่น
เป็นเวลาแห่งความปวดร้าวอย่างสุดซึ้ง
สํ า หรั บ บรรดาผู ้ ติ ด ตามที่ สั ต ย์ ซื่ อ ของ
พระคริ ส ต์ ภายใต้ เ สื้ อ คลุ ม แห่ ง คริ ส ต์
ศาสนาจอมปลอมนี้เอง ซาตานจึงกําลัง
เล็ดลอดเข้าไปในคริสตจักร เพือ่ กัดกร่อน
ความเชือ่ และหันเหความคิดของพวกเขา
ให้ห่างไกลจากพระวจนะแห่งความจริง
{GC 42.4}
ในที่สุด คริสเตียนส่วนใหญ่ยอมลด
มาตรฐานของตน และมีการรวมตัวกันขึน้
ระหว่างคริสต์ศาสนาและลัทธินอกศาสนา
แม้ผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพจะแสดงตัวว่า
กลับใจใหม่และเข้าร่วมกับคริสตจักรแล้ว
ก็ ต าม แต่ พ วกเขายั ง คงยึ ด ติ ด อยู ่ กั บ
รูปเคารพของตน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนสิ่ง
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ที่ เ คยกราบไหว้ บู ช ามาเป็ น รู ป ปั ้น ของ
พระเยซู และแม้กระทั่งรูปปั้นของนาง
มารี ย ์ ร วมถึ ง พวกนั ก บุ ญ ต่ า งๆ ด้ ว ย
เพราะเหตุนี้เชื้อร้ายแห่งการกราบไหว้
รู ป เคารพจึ ง แพร่ เ ข้ า สู ่ ค ริ ส ตจั ก ร และ
ยังก่อให้เกิดผลอันร้ายกาจอยู่เรื่อยมา
คําสอนที่ผิดเพี้ยน พิธีกรรมอันงมงาย
และพิ ธี เ กี่ ย วด้ ว ยเรื่ อ งการกราบไหว้
รูปเคารพ ถูกรวมเข้าไว้ในความเชื่อของ
คริ ส ตจั ก รและในการนมั ส การของเธอ
เมือ่ ผูต้ ดิ ตามพระคริสต์รวมเป็นหนึง่ เดียว
กับผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพ ศาสนาของ
ชาวคริ ส เตี ย นจึ ง เริ่ ม เสื่ อ มถอย และ
คริ ส ตจั ก รจึ ง สู ญ เสี ย ความบริ สุ ท ธิ์ แ ละ
อํานาจของเธอไป อย่างไรก็ตาม ยังมีคน
ส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้หลงไปกับการหลอกลวง
นี้ พวกเขาคงไว้ซึ่งความจงรักภักดีที่มี
ต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่ง
ความจริงและกราบนมัสการพระองค์แต่
เพียงผู้เดียว {GC 43.1}
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ผูท้ อี่ า้ งตนว่าเป็น
ผู้ติดตามพระคริสต์จะแบ่งออกเป็นสอง
จําพวก ขณะที่พวกหนึ่งหมั่นศึกษาชีวิต
ของพระผูช้ ว่ ยให้รอดและใช้ความพยายาม
อย่างจริงจังในการแก้ไขข้อบกพร่องและ
เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ผู้ทรง
เป็นแบบอย่างของตน ส่วนอีกพวกหนึ่ง
กลับหลบเลีย่ งความจริงอันเรียบง่ายทีน่ าํ
ไปปฏิบัติได้ ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความ
ผิดพลาดของตน แม้ในสภาพทีด่ ที สี่ ดุ ของ
เธอ คริสตจักรก็ไม่ได้ประกอบไปด้วยผูท้ ี่
สัตย์ซื่อ ผู้ที่บริสุทธิ์และผู้ที่จริงใจไปเสีย

ทั้งหมด พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง
สอนไว้แล้วว่า อย่ารับคนเหล่านั้นที่จงใจ
เกลือกกลั้วอยู่ในบาปเข้าไว้ในคริสตจักร
แต่กระนั้นพระองค์เองก็ยังทรงมีความ
สัมพันธ์กบั ผูท้ มี่ คี วามบกพร่องในอุปนิสยั
และทรงยินยอมให้พวกเขามีสิทธิ์ในการ
รับผลประโยชน์นานาประการจากคําสอน
ต่างๆ และแบบอย่างของพระองค์ เผือ่ ว่า
พวกเขาจะมีโอกาสมองเห็นความผิดพลาด
ของตนและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ใน
ท่ามกลางอัครสาวกสิบสองคน มีคนหนึง่
เป็นคนทรยศ ยูดาสได้รบั การยอมรับไม่ใช่
เพราะอุปนิสยั ทีบ่ กพร่องของเขา แต่แม้วา่
เขามีความบกพร่องในอุปนิสัย พระองค์
ก็ยงั ทรงยอมรับเขา พระคริสต์ทรงนําเขา
ให้มาข้องเกี่ยวกับพวกสาวก เผื่อว่าเขา
จะเรียนรูผ้ า่ นทางคําสัง่ สอนและแบบอย่าง
ของพระองค์ว่าสิ่งใดเป็นองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดอุปนิสัยของคริสเตียน แล้วจึง
ถูกโน้มน้าวให้มองเห็นถึงความผิดพลาด
ของตน ให้กลับใจใหม่และให้ชําระจิตวิญญาณของตนให้บริสทุ ธิโ์ ดยความช่วย
เหลือที่มาจากพระคุณของพระเจ้า “ด้วย
การเชื่อฟังความจริง” 1 เปโตร 1:22 แต่
ยูดาสไม่ยอมเดินตามแสงทีท่ รงโปรดส่อง
มายังเขาด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เขา
กลับปล่อยตัวจมปลักอยู่ในบาป เขาเปิด
โอกาสให้การทดลองของซาตานแทรก
เข้ามา สันดานชัว่ แห่งอุปนิสยั ในตัวเขาจึง
ผุดขึ้น เขาปล่อยให้ความนึกคิดตกอยู่
ภายใต้การครอบงําของอํานาจมืด เขา
โกรธเมื่อถูกตําหนิในเรื่องความผิด และ
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จึงถูกชักนําให้กอ่ อาชญากรรมอันอุกฉกรรจ์
ด้วยการทรยศพระอาจารย์ของเขา ฉันใด
ก็ฉันนั้น คนทั้งหลายผู้บ่มเพาะความชั่ว
ไว้ภายใต้เปลือกนอกของการนับถือศาสนา
จะเกลียดชังผู้ที่มารบกวนความสงบสุข
ด้วยการประณามวิถที างแห่งความผิดบาป
ของพวกเขา เมื่อโอกาสเหมาะๆ มาถึง
พวกเขาจะเป็ น เหมื อ นเช่ น ยู ด าส คื อ
ทรยศผูท้ คี่ อยตักเตือนพวกเขาด้วยความ
หวังดี {GC 43.2}
อัครสาวกเผชิญหน้ากับคนในคริสตจักรที่แสดงตัวว่าเคร่งศาสนา ในขณะที่
ยังคงเก็บซ่อนความผิดบาปไว้อย่างลับๆ
อานาเนียและสัปฟีราสวมบทบาทของ
คนหลอกลวงนั้น พวกเขาแสร้งทําว่าได้
มอบถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าแล้ว ทั้งๆ ที่
ยังคงซุกซ่อนบางส่วนไว้สาํ หรับตัวเองด้วย
ความโลภ พระวิญญาณแห่งความจริงทรง
เปิดเผยอุปนิสยั ทีแ่ ท้จริงของผูเ้ สแสร้งทัง้
สองนี้ให้อัครทูตทราบ และการพิพากษา
ของพระเจ้าได้กาํ จัดรอยเปือ้ นความโสโครก
ออกไปจากคริสตจักรที่บริสุทธิ์ พยาน
หลั ก ฐานพิ เ ศษจากพระวิ ญ ญาณของ
พระคริ ส ต์ ผู ้ ท รงทราบความเป็ น ไปใน
คริสตจักรนี้ทําให้คนหน้าไหว้หลังหลอก
และกระทําความชั่วทั้งหลายอกสั่นขวัญ
หาย พวกเขาไม่อาจคงความสัมพันธ์อัน
ยาวนานกับตัวแทนของพระคริสต์ทมี่ นี สิ ยั
และอารมณ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายอีก
ต่อไป และเมื่อเกิดการทดลองต่างๆ ร่วม
กับการกดขี่ข่มเหงขึ้นท่ามกลางบรรดาผู้
ติดตามของพระองค์ จะมีเพียงผู้ที่เต็มใจ

ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ความจริงเท่านั้น
ที่มาเป็นสาวกของพระองค์ ดังนั้น เมื่อ
เที ย บกั น แล้ ว คริ ส ตจั ก รจึ ง คงความ
บริสุทธิ์ไว้ได้ตราบเท่าที่การกดขี่ข่มเหง
ยังมีอยู่ แต่เมื่อการกดขี่ข่มเหงสิ้นสุดลง
คนทัง้ หลายทีไ่ ม่ได้กลับใจด้วยนํา้ ใสใจจริง
และด้วยการอุทิศถวายจนหมดสิ้นเพิ่ม
จํานวนเข้ามาในคริสตจักร และซาตาน
ก็ได้โอกาสเข้ายึดครองฐานที่มั่น {GC
44.1}
แต่ความปรองดองจะไม่เกิดขึ้นเลย
ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชายแห่ง
ความสว่างกับเจ้าแห่งความมืด และผู้
ติดตามของทั้งสองฝ่ายก็ปรองดองกัน
ไม่ได้เช่นกัน เมื่อคริสเตียนตกลงปลงใจ
เข้าร่วมพวกกับผูท้ กี่ ลับใจเพียงครึง่ เดียว
จากลัทธินอกศาสนา พวกเขาจึงถลําตัว
เข้าสู่เส้นทางที่ยิ่งนําให้ไปไกลห่างออก
จากความจริง ซาตานก็ยงิ่ ยินดีปรีดาทีม่ นั
ล่อลวงผูต้ ดิ ตามพระคริสต์จาํ นวนมากมาย
มหาศาลจํานวนหนึ่งสําเร็จ จากนั้นมันก็
ใช้อํานาจของมันปราบคนเหล่านั้นให้อยู่
หมั ด ยิ่ ง ขึ้ น และดลบั น ดาลให้ พ วกเขา
ข่มเหงผู้ที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ไม่มี
ผู้ใดเข้าใจวิธีขัดขวางความเชื่อแท้ของ
ชาวคริสเตียนได้ดไี ปกว่าผูท้ คี่ รัง้ หนึง่ เคย
เป็นผูป้ กป้องความเชือ่ เหล่านัน้ และโดย
การรวมตัวกันระหว่างคริสเตียนที่ละทิ้ง
ความเชือ่ และเพือ่ นทีก่ ลับใจเพียงครึง่ เดียว
จากพวกนอกศาสนานี้เองที่นํามาซึ่งการ
โจมตีเรื่องสําคัญที่สุดในหลักคําสอนของ
พระคริสต์ {GC 45.1}
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ผู้ที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อในการยืนหยัด
ต่อต้านการหลอกลวงทั้งหลายและสิ่งที่
น่าสะอิดสะเอียนต่างๆ ซึง่ ปลอมแปลงเข้า
มาในคราบของนักศาสนาและแฝงตัวอยู่
ในคริสตจักรจําเป็นต้องต่อสู้ด้วยความ
กล้าหาญชาญชัย พระคัมภีรไ์ ม่ได้รบั การ
ยอมรับให้เป็นมาตรฐานของความเชื่อ
หลักคําสอนเกีย่ วกับเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาถู ก ตราหน้ า ว่ า นอกรี ต ผิ ด หลั ก
ศาสนา และผู้ที่ยึดความเชื่อนี้ไว้จะเป็น
ที่เกลียดชังและถูกเนรเทศ {GC 45.2}
หลั ง จากความขั ด แย้ ง ที่ ยื ด เยื้ อ และ
รุนแรง คนส่วนน้อยที่ยังคงไว้ซึ่งความ
ซื่ อ สั ต ย์ ตั ด สิ น ใจเลิ ก คบค้ า สมาคมกั บ
คริสตจักรทีล่ ะทิง้ ความเชือ่ หากเธอยังคง
ปฏิเสธไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกจาก
ความเทียมเท็จและการกราบไหว้รปู เคารพ
พวกเขาเห็นว่าการแยกตัวออกมาเป็นสิง่
ที่จําเป็นอย่างยิ่ง หากพวกเขาต้องการ
จะปฏิบตั ติ ามพระวจนะของพระเจ้า พวก
เขาไม่ ก ล้ า ทนต่ อ ความผิ ด ที่ จ ะนํ า จิ ต วิญญาณของตนไปสู่ความตาย และวาง
แบบอย่างทีเ่ ป็นภัยอันตรายต่อความเชือ่
ของลูกหลาน การจะได้มาซึง่ สันติสขุ และ
ความสามัคคีนั้น พวกเขาพร้อมที่จะทํา
ตามข้อตกลงทุกอย่างตราบเท่าที่ยังคงมี
ความภักดีต่อพระเจ้า เพียงแต่พวกเขา
รู้สึกว่าแม้สันติสุขก็มีราคาแพงเกินหาก
ต้องซื้อหามาด้วยการยอมสละหลักการ
หากความสามัคคีปรองดองจะได้มาด้วย
การประนีประนอมความจริงและความชอบ
ธรรมเท่ า นั้ น แล้ ว เราก็ ข อให้ เ กิ ด การ

แตกแยกแม้ ต ้ อ งทํ า สงครามก็ ยิ น ยอม
{GC 45.3}
จะเป็นการดีต่อคริสตจักรและโลกสัก
เพียงไร หากหลักการต่างๆ ทีเ่ คยกระตุน้
คนที่ มี ใ จแน่ ว แน่ เ หล่ า นั้ น จะถู ก รื้ อ ฟื ้ น
ขึน้ ใหม่ในหัวใจของผูท้ เี่ รียกตัวเองว่าเป็น
คนของพระเจ้า มีการละเลยในเรื่องหลัก
คําสอนที่เป็นเสาหลักแห่งความเชื่อของ
คริสเตียนจนถึงขัน้ อันตราย แนวคิดทีว่ า่
หลักคําสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความสลัก
สําคัญอะไรเป็นความคิดเห็นทีก่ าํ ลังได้รบั
ความนิ ย มขึ้ น เรื่ อ ยๆ ความเสื่ อ มถอย
เช่นนี้กําลังทําให้อํานาจของพวกผู้แทน
ซาตานแข็งแกร่งขึ้น เช่นนั้นแล้ว บัดนี้
ทฤษฎีเทียมเท็จและการหลอกลวงขั้น
ร้ายแรงซึง่ ผูส้ ตั ย์ซอื่ ในสมัยก่อนเคยเสีย่ ง
ชีวิตเพื่อต่อต้านและเปิดโปงนั้นจึงได้รับ
การยอมรับด้วยไมตรีจิตจากคนนับพัน
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ อ ้ า งตนว่ า เป็ น ผู ้ ติ ด ตามของ
พระคริสต์ {GC 46.1}
แท้ จ ริ ง แล้ ว คริ ส เตี ย นในยุ ค แรกๆ
เป็ น กลุ ่ ม คนที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ ความ
ประพฤติอนั ไร้ทตี่ แิ ละความเชือ่ ทีไ่ ม่รวนเร
ของพวกเขาเป็นคําตําหนิทรี่ บกวนความ
สงบสุขของคนบาปอยูเ่ นืองๆ แม้พวกเขา
จะมีจาํ นวนเพียงน้อยนิด ทัง้ ยังไม่มสี มบัติ
พัสถาน ตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือ
ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่พวกเขาก็สร้างความ
อกสัน่ ขวัญแขวนให้แก่ผทู้ กี่ ระทําความชัว่
ณ ที่ ใ ดก็ ต ามที่ อุ ป นิ สั ย และคํ า สั่ ง สอน
ของพวกเขาเลื่องลือไปถึง ด้วยเหตุนี้เอง
พวกเขาจึงเป็นที่เกลียดชังแก่คนอธรรม
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ดั่ ง เช่ น ที่ อ าเบลเป็ น ที่ เ กลี ย ดชั ง แก่ ค น
อธรรมอย่างคาอินฉันใด คนที่พยายาม
ผลักไสการหน่วงเหนีย่ วของพระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ ก็ จ ะปลิ ด ชี วิ ต คนของพระเจ้ า
ฉันนั้น และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองที่
ทําให้ชาวยิวปฏิเสธและตรึงพระผูช้ ว่ ยให้
รอด เพราะความบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นพระ
อุปนิสัยของพระองค์ ตํ า หนิ ค วามเห็ น แก่ตัวและความเสื่อมทรามในตัวเขาอยู่
รํา่ ไป นับตัง้ แต่สมัยของพระคริสต์จวบจน
กระทั่งบัดนี้ สาวกผู้สัตย์ซื่อของพระองค์
ก็ยังคงปลุกเร้าความเกลียดชังและการ
โต้แย้งของผูท้ หี่ ลงรักและเดินตามวิถที าง
แห่งความผิดบาปอยู่เรื่อยมา {GC 46.2}
แล้วเราจะเรียกข่าวประเสริฐว่าเป็น
ข่าวแห่งสันติสุขได้อย่างไร เมื่ออิสยาห์
ทํ า นายถึ ง การเสด็ จ มาบั ง เกิ ด ของ
พระเมสสิยาห์ ท่านขนานนามพระองค์
ว่ า “องค์ สั น ติ ร าช” เมื่ อ ทู ต สวรรค์ ม า
แจ้งข่าวแก่บรรดาผูเ้ ลีย้ งแกะว่าพระคริสต์
เจ้าเสด็จมาบังเกิดแล้วนั้น ทูตสวรรค์ทั้ง
หลายก็ร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญอยู่เหนือที่
ราบแห่งเบธเลเฮมว่า “พระสิริจงมีแด่
พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก
สั น ติ สุ ข จงมี ท ่ า มกลางมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย
ที่ พ ระองค์ โ ปรดปรานนั้ น ” ลู ก า 2:14
ดูเหมือนคําบอกกล่าวทีแ่ จ้งไว้ลว่ งหน้าทัง้
สองประการนี้จะมีความขัดแย้งกับพระ
ดํารัสของพระคริสต์ที่ว่า “เราไม่ได้นํา
สันติภาพมาให้ แต่เรานําดาบมา” มัทธิว
10:34 แต่เมื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้อง
แล้ว คําบอกกล่าวทั้งคู่สอดรับกันได้เป็น

อย่างดี ข่าวประเสริฐเป็นข่าวแห่งสันติสขุ
คริสต์ศาสนาเป็นแนวทางซึง่ หากยอมรับ
และปฏิบัติตามแล้ว ทั่วทั้งโลกก็จะเต็ม
ไปด้วยสันติภาพ ความสมานฉันท์และ
ความสงบสุข ศาสนาของพระคริสต์จะ
รวมทุก คนที่ รับคํ า สอนเข้า เป็ น หนึ่ งใน
ความสั ม พั น ธ์ อั น แนบแน่ น ฉั น พี่ น ้ อ ง
พระราชกิจของพระเยซูคือการนํามนุษย์
ให้กลับคืนดีกับพระเจ้า และด้วยเหตุนี้
จึงคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ชาว
โลกส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของซาตานศั ต รู ตั ว เอ้ ข องพระคริ ส ต์
ข่ า วประเสริ ฐ นํ า เสนอหลั ก การในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั บ
อุปนิสัยและความปรารถนาของพวกเขา
อย่างสิน้ เชิง และพวกเขาจึงลุกขึน้ ต่อต้าน
พวกเขาเกลียดชังความบริสทุ ธิซ์ งึ่ เปิดเผย
และกล่าวโทษความผิดบาปของตน ทั้ง
ยั ง ข่ ม เหงและบดขยี้ ผู ้ ที่ ร บเร้ า ถึ ง เรื่ อ ง
ข้อเรียกร้องอันเที่ยงธรรมและศักดิ์สิทธิ์
แห่งข่าวประเสริฐนั้น โดยนัยที่ว่า ความ
จริงทีไ่ ด้รบั การยกย่องเป็นเหตุแห่งความ
จงเกลี ย ดจงชั ง และการทะเลาะวิ ว าท
ข่ า วประเสริ ฐ จึ ง ถู ก เรี ย กว่ า ดาบด้ ว ย
ประการฉะนี้ {GC 46.3}
การเตรี ย มการอั น ลํ้ า ลึ ก ของพระผู ้
เป็นเจ้าที่ทรงยอมให้คนชอบธรรมทนรับ
การข่มเหงที่มาจากนํ้ามือของคนอธรรม
สร้างความฉงนสนเท่ห์ให้แก่คนมากมาย
ที่ อ ่ อ นแอในความเชื่ อ มี บ างคนถึ ง กั บ
พร้อมทีจ่ ะละทิง้ ความไว้วางใจในพระเจ้า
เหตุเพราะพระองค์ทรงปล่อยให้คนตํา่ ช้า
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ทีส่ ดุ รุง่ เรืองขึน้ ในขณะทีค่ นดีและบริสทุ ธิ์
ทีส่ ดุ กลับต้องตกระกําลําบากและทนทุกข์
ทรมานจากอํานาจที่โหดเหี้ยม จึงเกิดมี
คําถามผุดขึน้ มาว่า เหตุไฉนพระเจ้าผูท้ รง
ยุติธรรม ทรงกอปรด้วยพระเมตตาคุณ
และทรงฤทธานุภาพอันไพบูลย์ จึงทรง
ยอมทนต่อความอยุติธรรมและการกดขี่
ข่มเหงได้ถงึ เพียงนี้ นีเ่ ป็นคําถามทีเ่ ราไม่
ควรจะเข้าไปข้องแวะด้วย พระเจ้าประทาน
สักขีพยานแห่งรักของพระองค์ให้แก่เรา
อย่างเพียงพอ และเราก็ไม่ควรสงสัยใน
ความรักมั่นคงของพระองค์เพียงเพราะ
ความไม่เข้าใจของเราเองในเรือ่ งพระราชกิจ
แห่ ง การทรงจั ด เตรี ย มของพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงหยั่งรู้ล่วงหน้าถึง
ความสงสัยที่จะผุดขึ้นในใจของบรรดา
สาวกทัง้ หลายในห้วงเวลาแห่งการทดลอง
และความมืดมนนี้ พระองค์จงึ ตรัสกับพวก
เขาไว้วา่ “จงระลึกถึงคําทีเ่ รากล่าวกับพวก
ท่านแล้วว่า บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย
ถ้ า พวกเขาข่ ม เหงเรา เขาก็ จ ะข่ ม เหง
พวกท่านด้วย” ยอห์น 15:20 พระเยซู
ทรงทนทุ ก ข์ เ พื่ อ เรามากเสี ย ยิ่ ง กว่ า ที่
ผูต้ ดิ ตามของพระองค์คนใดจะต้องทนทุกข์
เพราะความเหีย้ มโหดของคนอธรรม ผูท้ ี่
ได้รบั การทรงเรียกให้ทนทุกข์ทรมานและ
ต้องพลีชีพเพื่อความเชื่อก็เพียงแค่กําลัง
เดินตามรอยพระบาทของพระบุตรที่รัก
ของพระเจ้าเท่านั้นเอง {GC 47.1}
“องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้า
ในเรือ่ งพระสัญญาของพระองค์” 2 เปโตร
3:9 พระองค์ไม่ได้ทรงลืมหรือละเลยบุตร

ชายหญิงของพระองค์เลย แต่พระองค์ทรง
ปล่อยให้คนอธรรมเผยอุปนิสัยที่แท้จริง
ของตนออกมา เพื่ อ ว่ า จะไม่ มี ผู ้ ใ ดที่
ปรารถนาจะทําตามนํา้ พระทัยของพระองค์
อาจถู ก หลอกในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว เขา
อนึ่ง คนชอบธรรมถูกนําลงในเตาไฟแห่ง
ความทุกข์ยากก็เพื่อตัวเขาเองจะได้รับ
การชําระให้บริสุทธิ์ เพื่อแบบอย่างของ
เขาจะทําให้ผู้อื่นมั่นใจถึงความจริงจังใน
เรือ่ งความเชือ่ และการนับถือศาสนา และ
เพือ่ ทีว่ ถิ ที างอันคงเส้นคงวาของพวกเขา
จะกล่าวโทษคนไร้ศาสนาและคนทีไ่ ม่เชือ่
{GC 48.1}
พระเจ้าทรงปล่อยให้คนอธรรมรุง่ เรือง
และทรงยอมให้เขาเผยความเป็นศัตรูต่อ
พระองค์ เพื่อว่าเมื่อเขาเติมความชั่วของ
ตนจนเต็มขนาดแล้ว ทุกคนจะเข้าใจถึง
ความยุ ติ ธ รรมและพระเมตตาคุ ณ ของ
พระเจ้าในความพินาศย่อยยับของเขา
วันแห่งการทรงแก้แค้นของพระองค์เร่ง
เข้ามา เมือ่ ทุกคนทีล่ ว่ งละเมิดพระบัญญัติ
และข่มเหงประชากรของพระองค์จะได้รบั
ค่าตอบแทนอย่างสาสมตามการกระทํา
ของตน เมื่อพฤติกรรมแห่งความทารุณ
หรือไร้ความเป็นธรรมในทุกๆ รูปแบบที่
มีตอ่ ผูส้ ตั ย์ซอื่ ของพระเจ้าจะถูกปรับโทษ
เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า เป็ น การกระทํ า ต่ อ องค์
พระคริสต์เอง {GC 48.2}
ยั ง มี อี ก คํ า ถามหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ กว่ า ซึ่ ง
ควรได้รบั การเอาใจใส่จากคริสตจักรต่างๆ
ในสมัยนี้ อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “ทุกคน
ทีต่ งั้ ใจจะดําเนินชีวติ ตามทางของพระเจ้า
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ในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” 2 ทิโมธี
3:12 แล้วเหตุไฉนจึงดูประหนึ่งว่าการ
ข่มเหงหลับใหลไปนานถึงป่านนี้ มีเพียง
เหตุผลเดียวคือว่าคริสตจักรคล้อยตาม
มาตรฐานของโลก จึงไม่อาจปลุกการต่อ
ต้านให้กระพือขึ้น ศาสนาที่แพร่หลาย
อยู ่ ใ นสมั ย ของเรานี้ ไม่ มี ลั ก ษณะของ
ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
แห่งความเชื่อของคริสเตียนในสมัยของ
พระคริ ส ต์ ห รื อ สมั ย ของอั ค รทู ต ทั้ ง นี้
เนือ่ งจากวิญญาณแห่งการประนีประนอม

ต่อความผิดบาป เพราะการละเลยต่อ
ความจริงอันใหญ่ยิ่งแห่งพระวจนะของ
พระเจ้า และเพราะผู้ศรัทธาในศาสนา
เสมอชีวิตของตนมีจํานวนเพียงน้อยนิด
ในคริสตจักร อันเป็นเหตุให้คริสต์ศาสนา
กลายเป็นที่นิยมชมชอบแก่ชนชาวโลก
ขอให้เกิดการฟื้นฟูความเชื่อและความ
เข้มแข็งอย่างคริสตจักรสมัยเริ่มแรกขึ้น
เถิด แล้ววิญญาณแห่งการกดขี่ข่มเหงจะ
ถูกปลุก และไฟแห่งการประหัตประหาร
จะถูกจุดให้ลุกขึ้นอีกครั้ง {GC 48.3}
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ในจดหมายฉบับที่สองที่เขียนไปยัง
ชาวเมืองเธสะโลนิกานั้น อัครทูตเปาโล
พยากรณ์ถึงการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่
ที่ จ ะมี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด อํ า นาจของระบอบ
เปปาซี [papacy เปปาซีหมายถึงระบอบ
การปกครองที่มีพระสันตะปาปาทรงเป็น
องค์ ป ระมุ ข ] ท่ า นประกาศว่ า วั น ของ
พระคริสต์จะยังมาไม่ถึง “จนกว่าจะมีการ
กบฏเสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้น
จะปรากฏตัว คือลูกแห่งความพินาศ ผู้
กีดกั้นขัดขวาง และยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่ง
ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น พระ หรื อ สิ่ ง ที่ เ ขาไหว้
นมัสการนั้น แล้วมันก็จะนั่งในพระวิหาร
ของพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า”
และยิง่ กว่านัน้ ท่านอัครทูตยังเตือนพีน่ อ้ ง
ของตนว่า “เพราะว่าอํานาจลึกลับนอก
กฎหมายนั้ น ก็ เ ริ่ ม ทํ า งานอยู ่ แ ล้ ว ” 2
เธสะโลนิ ก า 2:3, 4, 7 แม้ ก ระทั่ ง ใน
สมัยยุคแรกเริ่มนั้น ท่านยังมองเห็นว่า
หลักคําสอนผิดๆ กําลังคืบคลานเข้ามาสู่
คริสตจักรแล้ว ซึ่งเตรียมทางให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่ระบอบเปปาซี {GC 49.1}
ในช่วงแรกเป็นไปอย่างลับๆ และอย่าง
เงียบๆ ทีละเล็กทีละน้อย และจากนั้น
ก็ค่อยๆ แผ่อิทธิพลมากยิ่งขึ้นและเข้า
ครอบงําจิตใจของผู้คน “อํานาจลึกลับ
นอกกฎหมาย” ดําเนินงานที่หลอกลวง
และหมิน่ ประมาทพระเจ้านีอ้ ย่างก้าวหน้า

ต่อไป ขนบธรรมเนียมประเพณีของลัทธิ
นอกศาสนาค่ อ ยๆ คื บ คลานเข้ า มาสู ่
คริสตจักรอย่างแทบไม่ทันรู้ตัว วิญญาณ
แห่งการประนีประนอมและการคล้อยตาม
กันถูกหน่วงเหนี่ยวไว้ชั่วขณะหนึ่งด้วย
การกดขี่ข่มเหงอย่างทารุณโหดร้ายซึ่ง
คริ ส ตจั ก รต้ อ งทนอยู ่ ภ ายใต้ ลั ท ธิ น อก
ศาสนา แต่เมื่อการกดขี่ข่มเหงยุติลงและ
คริ ส ต์ ศ าสนาเข้ า ไปสู ่ ร าชสํ า นั ก และ
พระราชวังของบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย
คริสตจักรละทิง้ ความเรียบง่ายอันถ่อมตน
ของพระคริสต์และของอัครทูตทั้งหลาย
ของพระองค์เพือ่ รับความโอ่อา่ และความ
ทะนงตนของบรรดานักบวชและผูป้ กครอง
ของคนนอกศาสนา และคริ ส ตจั ก รนํ า
ทฤษฎีและขนบธรรมเนียมของมนุษย์เข้า
มาแทนทีข่ อ้ กําหนดต่างๆ ของพระเจ้า ใน
ช่วงต้นศตวรรษที่สี่ การกลับใจมาเป็น
คริ ส เตี ย นแต่ ใ นนามของจั ก รพรรดิ
คอนสแตนติ น สร้ า งความชื่ น ชมยิ น ดี
อันยิ่งใหญ่ให้กับคริสตจักร และวิถีทาง
ของโลกซึง่ ถูกคลุมด้วยรูปแบบแห่งความ
ชอบธรรมก็กา้ วเข้ามาในคริสตจักร บัดนี้
การงานแห่งความเสื่อมทรามพัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดูเหมือนว่าลัทธิ
นอกศาสนาหายสาบสูญไป แต่แท้จริง
แล้ว มันกําลังเป็นผูม้ ชี ยั ต่างหาก วิญญาณ
ของเธอเข้ามาควบคุมคริสตจักร มีการ
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นําหลักคําสอน พิธีกรรม และความเชื่อ
เรื่องโชคลางต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับ
ความเชื่ อ และการนมั ส การของพวกที่
ประกาศว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ {GC
49.2}
การประนีประนอมระหว่างลัทธินอก
ศาสนาและคริสต์ศาสนานีส้ ง่ ผลทําให้เกิด
การพัฒนา “คนนอกกฎหมาย” ขึน้ ซึง่ ถูก
ทํานายไว้ในคําพยากรณ์แล้วว่าจะเป็น
ผู ้ ต ่ อ ต้ า นและยกตนขึ้ น เหนื อ พระเจ้ า
ระบอบศาสนาเทียมเท็จทีย่ งิ่ ใหญ่นนั้ เป็น
ผลงานชิ้นเอกของอํานาจซาตาน ซึ่งเป็น
อนุสรณ์แห่งความพยายามของมันในการ
ยกตัวเองขึ้นนั่งบนบัลลังก์เพื่อปกครอง
โลกตามที่มันต้องการ {GC 50.1}
ครั้ ง หนึ่ ง ซาตานเคยพยายามที่ จ ะ
ประนีประนอมกับพระคริสต์ มันมาหา
พระบุตรของพระเจ้าในถิน่ ทุรกันดารแห่ง
การทดลองนั้ น และแสดงให้ พ ระองค์
ทอดพระเนตรอาณาจักรและความยิง่ ใหญ่
ทั้ ง หมดของโลกนี้ มั น เสนอที่ จ ะมอบ
ทุ ก สิ่ ง ไว้ ใ นพระหั ต ถ์ ข องพระองค์ ห าก
พระองค์จะทรงยอมรับอํานาจสูงสุดของ
เจ้าชายแห่งความมืด พระคริสต์ทรงตําหนิ
ผู้ล่อลวงที่อวดดีและทรงขับไล่มันไปเสีย
แต่เมือ่ ซาตานนําเสนอการทดลองเดียวกัน
นี้ ใ ห้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ มั น ประสบผลสํ า เร็ จ ที่
ยิ่งใหญ่กว่า เพื่อที่จะได้มาซึ่งสมบัติและ
เกียรติยศทางโลกคริสตจักรถูกชักนําให้
แสวงหาความพอใจและการสนั บ สนุ น
จากเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ของโลก และด้วยการ
ทําเช่นนี้ คริสตจักรปฏิเสธพระคริสต์และ

ถูกชักชวนให้แสดงความจงรักภักดีต่อ
ตัวแทนของซาตาน ซึ่งก็คือบิชอปแห่ง
กรุงโรม [bishop บิชอปหมายถึงสังฆราช
หรือมุขนายกเป็นผู้ปกครองดูแล] {GC
50.2}
หนึ่งในบรรดาหลักคําสอนสําคัญของ
ลั ท ธิ โ รมั น คื อ พระสั น ตะปาปาทรงเป็ น
ประมุขที่ประจักษ์แก่ตาของคริสตจักร
สากลของพระคริสต์ ทรงมีอํานาจสูงสุด
เหนือบิชอปและศิษยาภิบาลทัว่ ทุกมุมโลก
นอกเหนือจากนี้แล้ว พระสันตะปาปายัง
ทรงได้รับตําแหน่งของเทพเจ้าอีกด้วย
คือ “องค์พระสันตะปาปาพระผู้เป็นเจ้า”
(โปรดดูภาคผนวก) และได้รบั การเทิดทูน
ให้เป็นผูไ้ ม่รพ
ู้ ลัง้ มนุษย์ทกุ คนต้องแสดง
ความจงรักภักดี ข้อกล่าวอ้างเดียวกันที่
ซาตานเรียกร้องในถิน่ ทุรกันดารแห่งการ
ทดลองนั้นก็ยังคงถูกเรียกร้องโดยผ่าน
คริสตจักรแห่งโรม และคนจํานวนมหาศาล
ก็พร้อมทีจ่ ะมอบถวายการนมัสการแก่มนั
{GC 50.3}
แต่ผทู้ ยี่ าํ เกรงและถวายเกียรติพระเจ้า
เผชิ ญ หน้ า กั บ การอ้ า งสิ ท ธิ์ อ ย่ า งกล้ า
ท้าทายสวรรค์นี้เหมือนเช่นที่พระคริสต์
ทรงเผชิญหน้ากับการชักชวนของศัตรูเจ้า
เล่ ห ์ นั้ น ด้ ว ยพระดํ า รั ส ที่ ว ่ า “จงกราบ
นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
ของท่าน และปรนนิบตั พ
ิ ระองค์แต่ผเู้ ดียว”
ลูกา 4:8 พระเจ้าไม่ทรงเคยเปรยไว้ใน
พระวจนะของพระองค์วา่ พระองค์ทรงแต่ง
ตั้งมนุษย์คนใดให้เป็นผู้นําในคริสตจักร
หลักคําสอนเรือ่ งอํานาจสูงสุดของระบอบ
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เปปาซี นั้ น ตรงกั น ข้ า มกั บ คํ า สอนของ
พระคั ม ภี ร ์ พระสั น ตะปาปาไม่ อ าจมี
อํ า นาจเหนื อ คริ ส ตจั ก รของพระคริ ส ต์
ได้นอกจากจะได้มาด้วยการฉกชิงเท่านัน้
{GC 51.1}
บรรดาผูน้ ยิ มลัทธิโรมันยืนกรานกล่าว
หาชาวโปรเตสแตนต์ว่าเป็นพวกนอกรีต
และจงใจแยกตัวออกจากคริสตจักรแท้ แต่
คํากล่าวหาเหล่านีน้ า่ จะใช้ได้ดกี บั ตัวพวก
เขาเองมากกว่า พวกเขาเป็นผู้ที่รื้อธง
ของพระคริสต์ลงและตีตัวออกห่างจาก
“หลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวก
ธรรมิ ก ชนครั้ ง เดี ย วสํ า หรั บ ตลอดไป”
ยูดา 3 {GC 51.2}
ซาตานรูด้ แี ก่ใจว่าพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
จะทําให้มนุษย์มองเห็นการหลอกลวงและ
ต้ า นทานอํ า นาจของมั น ได้ แม้ ก ระทั่ ง
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของโลกก็ยงั ทรงต่อต้าน
การโจมตีของมันด้วยพระวจนะ พระคริสต์
ทรงยกโล่แห่งความจริงนิรนั ดร์ขนึ้ ป้องกัน
การจู่โจมในทุกๆ รูปแบบ ด้วยตรัสว่า
“พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า” พระองค์ทรงต้าน
ทุกข้อเสนอของศัตรูคู่อริด้วยพระปัญญา
และอํานาจของพระวจนะ เพื่อที่ซาตาน
จะยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลอยู ่ เ หนื อ มนุ ษ ย์ แ ละ
สร้างอํานาจให้แก่ผู้ช่วงชิงอย่างระบอบ
เปปาซีนั้น มันต้องควบคุมให้ขาดความรู้
ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์จะยกชูพระเจ้า
และจัดวางมนุษย์ผู้มีขีดจํากัดไว้ให้อยู่ใน
สถานภาพที่แท้จริงของเขา ด้วยเหตุนี้
มันจึงต้องปกปิดและปราบปรามความจริง
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในพระคั ม ภี ร ์

คริสตจักรแห่งโรมนําตรรกศาสตร์นมี้ าใช้
นับเป็นเวลาหลายร้อยปีมีคําสั่งห้ามแจก
จ่ายพระคัมภีร์ ห้ามประชาชนอ่านหรือมี
พระคั ม ภี ร ์ ไ ว้ ใ นบ้ า น และมี เ พี ย งพวก
นักบวชกับพระราชาคณะผูไ้ ม่มหี ลักธรรม
เท่ า นั้ น ที่ ตี ค วามคํ า สอนต่ า งๆ ของ
พระคัมภีรเ์ พือ่ สนับสนุนการแอบอ้างของ
พวกเขา ด้วยเหตุนพ
ี้ ระสันตะปาปาจึงทรง
เป็นที่ยอมรับกันแทบทั่วทั้งโลกในฐานะ
ตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ซึ่งมีอํานาจ
เหนือคริสตจักรและรัฐ {GC 51.3}
เมื่อเครื่องจับเท็จถูกนําออกไปแล้ว
ซาตานก็ทํางานตามความต้องการของ
มัน คําพยากรณ์กล่าวไว้แล้วว่าระบอบ
เปปาซี “จะคิดเปลีย่ นแปลงวาระและธรรม
บัญญัติต่างๆ” ดาเนียล 7:25 ระบอบ
เปปาซีไม่รอช้าทีจ่ ะพยายามเริม่ ทํางานนี้
เพื่ อ จะทํ า ให้ มี ค นกลั บ ใจจากลั ท ธิ น อก
ศาสนาเข้ า มานั้ น มี ก ารนํ า บางสิ่ ง มา
ทดแทนรูปเคารพเพื่อให้พวกเขากราบ
ไหว้บูชา และด้วยการการทําเช่นนั้นจะ
เป็นการสนับสนุนการยอมรับคริสต์ศาสนา
แต่ เ พี ย งในนาม การกราบไหว้ บู ช า
รูปปั้นและวัตถุมงคลต่างๆ ค่อยๆ ทยอย
เข้ามาสู่การนมัสการของคริสเตียน ใน
ที่สุด มีคําสั่งจากที่ประชุมสภา (โปรดดู
ภาคผนวก) จัดตั้งให้มีระเบียบการกราบ
ไหว้บูชารูปเคารพขึ้น เพื่อให้งานแห่ง
การลบหลู่พระเจ้าสมบูรณ์แบบ โรมจึง
ถื อ สิ ท ธิ์ เ ปลี่ ย นแปลงพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้ า โดยลบพระบั ญ ญั ติ ข ้ อ ที่ ส องที่
ห้ามการกราบไหว้รปู เคารพออกจากพระ
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บั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า เสี ย และแบ่ ง
พระบัญญัติข้อที่สิบออกเป็นสองข้อเพื่อ
ให้คงจํานวนข้อในพระบัญญัติไว้เหมือน
เดิม {GC 51.4}
จิตใจทีย่ อมต่อลัทธินอกศาสนานัน้ เปิด
ทางให้กับการละเลยอํานาจของสวรรค์
มากยิ่งขึ้น ซาตานทํางานผ่านพวกผู้นํา
คริสตจักรที่ไม่อุทิศตน ทั้งยังเหยียบยํ่า
พระบัญญัติข้อสี่อีกด้วย และพยายามนํา
วันสะบาโตอันเก่าแก่ วันที่พระเจ้าทรง
อวยพระพรและทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์
(ปฐมกาล 2:2, 3) นั้นออกไป และแทนที่
วันนั้นด้วยการยกชูวันฉลองเทศกาลที่
คนนอกศาสนาถือรักษาในฐานะ “วันแห่ง
การเคารพยกย่องพระอาทิตย์” นัน้ ขึน้ ใน
ช่วงเริ่มแรก การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ทํา
อย่างเปิดเผย ในศตวรรษต้นๆ คริสเตียน
ทัง้ หมดก็ยงั ถือรักษาวันสะบาโตทีแ่ ท้จริง
อยู่ พวกเขาระวังหวงแหนเพือ่ ถวายเกียรติ
พระเจ้าและเชือ่ ว่าพระบัญญัตขิ องพระองค์
นัน้ ปรับเปลีย่ นไม่ได้ พวกเขาปกป้องความ
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งข้อบัญญัตอิ ย่างกระตือรือร้น
แต่ซาตานทํางานผ่านตัวแทนทั้งหลาย
ของมันด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันยิ่งใหญ่เพื่อให้
สําเร็จตามที่มันตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อว่า
ความสนใจของประชาชนจะถูกหันเหไป
ยังวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ถูกตั้งให้เป็น
เทศกาลเพือ่ เฉลิมฉลองการเป็นขึน้ มาจาก
ความตายของพระคริสต์ มีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในวันนั้น แต่กระนั้น
ก็ ยั ง ถื อ วั น นั้ น เป็ น วั น แห่ ง การพั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ ส่วนวันสะบาโตก็ยังมีการถือ

รักษาอย่างบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ {GC 52.1}
ซาตานเตรียมทางสําหรับทํางานตาม
แผนให้สําเร็จด้วยการชักนําชาวยิวสมัย
ก่อนการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์
ให้แบกภาระของวันสะบาโตด้วยกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เข้มงวดที่สุด จนทําให้การถือ
รักษาวันสะบาโตกลายเป็นภาระหนัก บัดนี้
มันฉวยโอกาสโดยการใช้แสงสว่างจอม
ปลอมซึ่งโดยวิธีนี้มันทําให้ทุกคนมองวัน
สะบาโตว่าเป็นภาระ มันโยนความเหยียด
หยามใส่วันสะบาโตว่าเป็นสถาบันของ
พวกยิว ขณะที่คริสเตียนทั่วไปยังคงถือ
รักษาวันอาทิตย์เป็นวันฉลองทีม่ คี วามสุข
ต่อไป มันชักนําพวกเขาด้วยการทําให้วนั
สะบาโตเป็นวันอดอาหารและวันแห่งความ
โศกเศร้าและความสิน้ หวังเพือ่ แสดงความ
เกลียดชังของพวกเขาที่มีต่อศาสนายิว
{GC 52.2}
ในช่วงต้นของศตวรรษที่สี่ จักรพรรดิ
คอนสแตนตินตราพระราชกฤษฎีกาฉบับ
หนึง่ ขึน้ เพือ่ ตัง้ วันอาทิตย์ให้เป็นวันนักขัตฤกษ์ ข องรั ฐ ตลอดทั่ ว ทั้ ง จั ก รวรรดิ โ รม
(โปรดดูภาคผนวก) วันของดวงอาทิตย์
เป็นทีเ่ คารพนับถือของประชาชนลัทธินอก
ศาสนาของพระองค์และเป็นวันที่พวก
คริสเตียนถวายเกียรติ เป็นนโยบายของ
จักรพรรดิที่จะประสานผลประโยชน์ที่ไม่
ลงตัวระหว่างลัทธินอกศาสนากับคริสต์
ศาสนา พระองค์ได้รบั แรงกระตุน้ ให้ดาํ เนิน
เรื่องนี้จากบรรดาบิชอปของคริสตจักร
ผู้ถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยาน
และการกระหายอํานาจ โดยคิดว่าหากทัง้
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คริสเตียนและคนนอกศาสนาจะถือรักษา
วันเดียวกันแล้ว ก็จะเป็นการสนับสนุน
ให้คนนอกศาสนายอมรับคริสต์ศาสนาแต่
เพียงในนาม และด้วยการทําเช่นนีจ้ ะทําให้
อํานาจและเกียรติยศของคริสตจักรเจริญ
รุง่ เรืองยิง่ ขึน้ แต่ขณะทีค่ ริสเตียนมากมาย
ที่เกรงกลัวพระเจ้าถูกชักนําให้มองวัน
อาทิตย์ว่าเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใน
ระดับหนึ่งนั้น พวกเขาก็ยังคงถือรักษา
วันสะบาโตที่แท้จริงเป็นวันบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า และถือรักษาวันนัน้ ด้วยความเชือ่
ฟังตามพระบัญญัติข้อที่สี่ {GC 53.1}
จอมหลอกลวงยังทํางานของมันไม่
เสร็จ มันตั้งใจที่จะรวบรวมโลกคริสเตียน
ให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มธงของมันและใช้
อํานาจของมันผ่านทางตัวแทนของมันคือ
พระสันตะปาปาผูท้ รงถือว่าตนเป็นตัวแทน
ของพระคริสต์ มันทํางานนี้สําเร็จโดย
อาศัยคนนอกศาสนาทีก่ ลับใจเพียงครึง่ ๆ
กลางๆ พระราชาคณะที่ทะเยอทะยาน
ใฝ่สูง และพวกสมาชิกคริสตจักรที่ฝักใฝ่
ทางโลก มีการจัดประชุมสภาอยูบ่ อ่ ยครัง้
เป็ น ระยะๆ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย กบรรดาผู ้ มี
อํานาจในคริสตจักรจากทั่วทุกมุมโลกมา
ชุ ม นุ ม กั น ในการประชุ ม สภาแทบทุ ก
ครัง้ จะเหยียบยํา่ วันสะบาโตทีพ
่ ระเจ้าทรง
สถาปนาไว้นั้นให้ตํ่าลงทีละเล็กทีละน้อย
ขณะทีว่ นั อาทิตย์ได้รบั การยกชูให้สงู มาก
ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในที่สุดวันเฉลิมฉลอง
ของพวกนอกศาสนาจึงได้รับเกียรติให้
เป็นสถาบันหนึ่งของพระเจ้า ขณะที่วัน
สะบาโตของพระคัมภีรก์ ลับถูกประกาศว่า

เป็นเครื่องหมายของศาสนายิว และผู้ที่
ถือรักษาวันนั้นจะถูกประณามว่าเป็นผู้ที่
ถูกแช่งสาป {GC 53.2}
ผู้ละทิ้งความเชื่อคนสําคัญนั้นทํางาน
สําเร็จด้วยการยกตัวขึ้น “ต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้
ชื่อว่าเป็นพระ หรือสิ่งที่เขาไหว้นมัสการ
นั้น” 2 เธสะโลนิกา 2:4 จนเป็นผลสําเร็จ
เขากล้าเปลี่ยนกฎเพียงข้อเดียวในพระ
บัญญัติของพระเจ้าที่ชี้บอกมนุษย์ทุกคน
อย่างไม่ผดิ พลาดถึงพระเจ้าองค์เทีย่ งแท้
และผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระบัญญัติข้อที่สี่
เปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้
สร้างฟ้าและแผ่นดินโลก และด้วยเหตุ
ฉะนั้นจึงทรงแตกต่างจากพระเทียมเท็จ
ทั้งหมด วันสะบาโตเป็นดั่งอนุสรณ์ถึง
พระราชกิจแห่งการทรงสร้างว่าวันที่เจ็ด
ได้รับการทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์เป็น
วันพักผ่อนสําหรับมนุษย์ เป็นวันที่ทรง
ออกแบบไว้ให้จดจําพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
อยู่ไว้ในจิตใจของมนุษย์อยู่เสมอในฐานะ
ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตและ
เป็นผูท้ มี่ นุษย์ตอ้ งเคารพสักการะ ซาตาน
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะหันมนุษย์ออกไปจากความจงรัก
ภักดีต่อพระเจ้า และจากการเชื่อฟังพระ
บัญญัติของพระองค์ เพราะฉะนั้นมันจึง
หันความพยายามของมันมาต่อสูโ้ ดยเฉพาะ
กั บ พระบั ญ ญั ติ ข้ อ นั้ น ที่ ชี้ ไปยั ง พระเจ้า
ในฐานะพระผู้สร้าง {GC 53.3}
บั ด นี้ ช าวโปรเตสแตนต์ ผ ลั ก ดั น ว่ า
การกลั บ เป็ น ขึ้ น มาจากความตายของ
พระคริสต์ในวันอาทิตย์ทาํ ให้วนั นัน้ เป็นวัน
สะบาโตของคริสเตียน แต่ไม่มีหลักฐาน
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ดั ง กล่ า วในพระคั ม ภี ร ์ พระคริ ส ต์ ห รื อ
อัครทูตของพระองค์ไม่เคยให้เกียรติเช่น
นี้แก่วันดังกล่าว การถือรักษาวันอาทิตย์
ในฐานะเป็นสถาบันหนึ่งของคริสเตียนมี
แหล่งกําเนิดมาจาก “อํานาจลึกลับนอก
กฎหมาย” 2 เธสะโลนิกา 2:7 ซึ่งแม้
ในสมัยของเปาโลเอง มันก็เริ่มทํางาน
ของมันแล้ว พระยาห์เวห์ทรงรับระบอบ
เปปาซีให้เป็นบุตรตัง้ แต่เมือ่ ใดและทีไ่ หน
มีเหตุผลอะไรทีฟ
่ งั ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน
สําหรับการเปลีย่ นแปลงทีพ
่ ระคัมภีรไ์ ม่ได้
รับรอง {GC 54.1}
ในศตวรรษที่หก ระบอบเปปาซีถูก
จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาอย่ า งมั่ น คงแล้ ว เป็ น ฐาน
อํานาจทีป่ กั หลักอยูใ่ นนครของจักรพรรดิ
และบิชอปแห่งกรุงโรมได้รบั การสถาปนา
ขึ้นเป็นประมุขเหนือคริสตจักรทั้งหมด
ลัทธินอกรีตมอบตําแหน่งให้กับระบอบ
เปปาซี พญานาคให้ “ฤทธิ์เดช บัลลังก์
และสิทธิอาํ นาจยิง่ ใหญ่ของมันแก่สตั ว์รา้ ย
นั้น” วิวรณ์ 13:2 และบัดนี้ ช่วงเวลา
1,260 ปีแห่งการกดขี่ข่มเหงของระบอบ
เปปาซี ต ามที่ พ ระธรรมดาเนี ย ลและ
พระธรรมวิวรณ์พยากรณ์ไว้นั้นก็เริ่มต้น
ขึ้นแล้ว (ดาเนียล 7:25 วิวรณ์ 13:5-7)
(โปรดดูภาคผนวก) คริสเตียนถูกบังคับ
ให้ เ ลื อ กที่ จ ะยอมทิ้ ง ความสั ต ย์ ซื่ อ ของ
พวกเขาหรือยอมรับพิธีกรรมต่างๆ และ
การนมัสการของระบอบเปปาซีหรือที่จะ
ค่อยๆ ตายในคุกมืดหรือจะยอมตายด้วย
เครื่องทรมาน เผาทั้งเป็นหรือคมขวาน
ของเพชฌฆาต บั ด นี้ พ ระดํ า รั ส ของ

พระเยซูที่ตรัสไว้ว่า “แม้แต่บิดามารดา
ญาติ พี่ น ้ อ งและมิ ต รสหายก็ จ ะมอบตั ว
พวกท่านไว้ และพวกเขาจะฆ่าพวกท่าน
บางคน ทุ ก คนจะเกลี ย ดชั ง พวกท่ า น
เพราะนามของเรา” ลูกา 21:16, 17 ได้
สําเร็จจริงตามนั้น การกดขี่ข่มเหงโหม
กระหนํ่าลงใส่ผู้ที่สัตย์ซื่อด้วยความโกรธ
แค้นที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ มาก่อน และ
โลกกลายเป็นสนามรบอันกว้างใหญ่ไพศาล
เป็ น เวลาหลายร้ อ ยปี ที่ ค ริ ส ตจั ก รของ
พระคริสต์ต้องลี้ภัยอยู่ในที่ที่ห่างไกลจาก
ผู้คนและในที่มืด ผู้เผยพระวจนะกล่าว
ไว้ ดั ง นี้ ว ่ า “หญิ ง นั้ น ก็ ห นี เ ข้ า ไปในถิ่ น
ทุรกันดาร ที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้า
ทรงจัดเตรียมไว้ เพือ่ นางจะได้รบั การเลีย้ ง
ดูตลอดหนึง่ พันสองร้อยหกสิบวัน” วิวรณ์
12:6 {GC 54.2}
การเรืองอํานาจของคริสตจักรโรมัน
เป็นเครื่องหมายชี้บอกจุดเริ่มต้นของยุค
มืด ขณะทีอ่ าํ นาจของคริสตจักรโรมันเพิม่
ขึ้น ความมืดมิดก็ยิ่งหนาทึบยิ่งขึ้น พวก
เขาโยกย้ายความเชือ่ จากพระคริสต์ผทู้ รง
เป็นรากฐานทีแ่ ท้จริงไปยังพระสันตะปาปา
แห่งโรม แทนที่จะวางใจในพระบุตรของ
พระเจ้าเพือ่ รับการอภัยบาปและเพือ่ ความ
รอดนิรันดร์ ประชาชนกลับมองไปที่พระ
สันตะปาปา และที่บรรดาบาทหลวงกับ
พระราชาคณะทัง้ หลายผูซ้ งึ่ พระสันตะปาปา
ทรงมอบอํานาจให้ทาํ แทนนัน้ พวกเขาถูก
สอนว่าพระสันตะปาปาทรงเป็นผูไ้ กล่เกลีย่
ของพวกเขาในโลกนี้ และถูกสอนว่าไม่มี
ผูใ้ ดเข้าถึงพระเจ้าได้นอกจากจะผ่านทาง
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พระสั น ตะปาปาและนอกจากนี้ พ ระ
สันตะปาปายังทรงเป็นพระเจ้าสําหรับคน
ทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงต้องเชื่อฟังโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง การเบี่ยงเบนไปจากข้อ
บังคับทีพ
่ ระสันตะปาปาทรงกําหนดไว้จะ
เป็นเหตุเพียงพอที่ผู้กระทําผิดจะต้องรับ
โทษรุ น แรงที่ สุ ด ทั้ ง ฝ่ า ยกายและฝ่ า ย
วิญญาณจิต ด้วยเหตุนี้ จิตใจของประชาชน
จึงถูกหันเหจากพระเจ้าไปยังมนุษย์ทโี่ หด
เหีย้ ม ทีท่ าํ ผิด และทีพ
่ ลัง้ พลาดได้ ไม่เพียง
เท่านัน้ แต่จติ ใจของพวกเขายังถูกหันไป
ยังเจ้าชายแห่งความมืด ผู้ใช้อํานาจของ
มันผ่านคนเหล่านัน้ อีกด้วย บาปปลอมตัว
เข้ามาในคราบของความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
พระคัมภีร์ถูกปราบและมนุษย์ถือว่าตน
เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เราจึงเห็นแต่เพียง
ความฉ้อฉล ความหลอกลวง และความ
ผิดบาปอันตํ่าช้า ด้วยการยกชูกฎหมาย
และธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ขนึ้ มา
นั้น ความเสื่อมทรามซึ่งเป็นผลจากการ
ละทิง้ พระบัญญัตขิ องพระเจ้าเสมอมานัน้
ก็ปรากฏขึ้นชัด {GC 55.1}
สมัยนัน้ เป็นช่วงเวลาอันตรายสําหรับ
คริสตจักรของพระคริสต์ ผูถ้ อื ธงทีส่ ตั ย์ซอื่
มีหลงเหลืออยู่น้อยเหลือเกิน ถึงแม้ว่า
ความจริงไม่ถกู ทอดทิง้ โดยไม่มพ
ี ยาน ถึง
กระนัน้ ในบางครัง้ ดูเหมือนว่าหลักคําสอน
ทีผ่ ดิ และการเชือ่ เรือ่ งโชคลางจะมีชยั ชนะ
และศาสนาที่แท้จริงจะถูกกวาดเรียบไป
จากโลก ข่าวประเสริฐถูกเมินเสีย แต่
ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องศาสนากลับเพิม่ มาก
ขึ้นและประชาชนต้องแบกภาระของการ

ขูดรีดอย่างแสนสาหัส {GC 55.2}
พวกเขาถูกสอนไม่เพียงให้หมายพึ่ง
พระสันตะปาปาในฐานะผูไ้ กล่เกลีย่ เท่านัน้
แต่ ยั ง ถู ก สอนให้ พึ่ ง ผลงานของตนเอง
เพือ่ ลบมลทินบาปอีกด้วย มีการเชิญชวน
ให้เข้าร่วมการปฏิบัติกิจเหล่านี้และอีก
มากมายในลักษณะเดียวกัน อาทิ การ
เดิ น ทางไกลเพื่ อ แสวงบุ ญ พิ ธี ก รรม
แก้บาป การบูชาวัตถุมงคล การสร้าง
โบสถ์ ศาลเจ้าและแท่นบูชาต่างๆ การ
จ่ายเงินก้อนใหญ่ให้คริสตจักรเพื่อระงับ
พระพิโรธของพระเจ้าหรือเพื่อจะได้รับ
ความโปรดปรานจากพระองค์ ทําราวกับ
ว่าพระเจ้าทรงมีลักษณะเหมือนมนุษย์ที่
จะโกรธเคืองในเรือ่ งเล็กน้อยหรือทีจ่ ะทําให้
หายโกรธได้ด้วยของถวายหรือพิธีกรรม
แก้บาป {GC 55.3}
ทั้ ง ๆ ที่ ค วามชั่ ว เลวทรามได้ แ พร่
กระจายอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งในท่ามกลาง
ผู ้ นํ า ของคริ ส ตจั ก รโรมั น ด้ ว ยก็ ต ามที
อิทธิพลของคริสตจักรนัน้ ก็ยงั ดูเหมือนจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในราวๆ ช่วงท้าย
ของศตวรรษทีแ่ ปด ผูน้ ยิ มระบอบเปปาซี
ทัง้ หลายต่างอ้างว่าในช่วงยุคเริม่ แรกของ
คริสตจักรนัน้ บรรดาบิชอปแห่งโรมครอง
อํานาจทางศาสนาเท่าเทียมกับอํานาจของ
ทีพ
่ วกเขาอ้างว่ามีอยูใ่ นเวลานี้ เพือ่ ทําให้
ข้ออ้างนี้เป็นที่ยอมรับ จึงต้องมีการใช้วิธี
การบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงอํานาจ
นัน้ และบิดาแห่งการมุสาก็ยนื่ ข้อเสนอได้
อย่างรวดเร็ว พวกนักบวชปลอมแปลง
เอกสารโบราณต่างๆ ขึน้ มา มีการค้นพบ
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คําสั่งต่างๆ ของการประชุมสภาที่ไม่เคย
มีใครได้ยนิ มาก่อน ซึง่ รับรองการมีอาํ นาจ
สากลสู ง สุ ด ของพระสั น ตะปาปาตั้ ง แต่
ยุคแรกเริ่มที่สุด และคริสตจักรที่ปฏิเสธ
ความจริงก็ยอมรับการหลอกลวงเหล่านี้
ด้วยความละโมบ (โปรดดูภาคผนวก) {GC
56.1}
นายช่างผูส้ ตั ย์ซอื่ จํานวนน้อยนิดทีไ่ ด้
ก่อความเชื่อของพวกเขาขึ้นบนรากฐาน
ทีแ่ ท้จริงนัน้ (1 โครินธ์ 3:10, 11) ต่างรูส้ กึ
งงงวยและถูกขัดขวางเมื่อกองขยะแห่ง
หลักคําสอนเทียมเท็จกีดขวางงานของ
พวกเขา เช่นเดียวกับพวกคนงานซ่อมแซม
กําแพงกรุงเยรูซาเล็มในสมัยของผู้เผย
พระวจนะเนหะมีย์ มีบางคนพร้อมทีจ่ ะพูด
ว่า “เรีย่ วแรงของคนทีข่ นของก็กาํ ลังทรุด
ลง และมีสงิ่ ปรักหักพังมาก เราไม่สามารถ
ซ่อมกําแพงได้” เนหะมีย์ 4:10 ด้วยความ
เหนือ่ ยล้ากับการต้องดิน้ รนอยูต่ ลอดเวลา
ต่อการกดขีข่ ม่ เหง การฉ้อฉล ความชัว่ ช้า
และอุปสรรคอืน่ ๆ ทีซ่ าตานคิดขึน้ มาเพือ่
ขัดขวางความก้าวหน้าของงานของพวก
เขา บางคนทีเ่ คยเป็นนายช่างทีส่ ตั ย์ซอื่ ก็
ท้อใจ และเพือ่ เห็นแก่ความสงบและความ
ปลอดภั ย ในทรั พ ย์ สิ น และชี วิ ต ของตน
พวกเขาได้หันออกไปเสียจากรากฐานที่
แท้จริง ส่วนคนอื่นๆ ที่ไม่ย่อท้อต่อการ
ขัดขวางของศัตรูก็ประกาศอย่างไม่เกรง
กลัวว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์
เจ้านายผูย้ งิ่ ใหญ่และน่ายําเกรง” เนหะมีย์
4:14 และพวกเขาก็ดําเนินงานต่อไป ทุก
คนทีม่ ดี าบก็แนบติดกายไว้ (เอเฟซัส 6:17)

{GC 56.2}
วิญญาณเดียวกันที่เป็นวิญญาณแห่ง
ความเกลียดชังและการต่อต้านความจริง
นั้นดลใจพวกศัตรูของพระเจ้าในทุกยุค
ทุกสมัย บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จึง
จําเป็นต้องเฝ้าระวังและซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่
ในระดับเดียวกับยุคก่อนๆ ด้วยเช่นกัน
พระดํารัสของพระคริสต์ที่ตรัสให้แก่พวก
สาวกรุ่นแรกที่ว่า “สิ่งที่เราบอกพวกท่าน
นั้น เราก็บอกคนทั้งหลายด้วยว่า จงเฝ้า
ระวังอยูเ่ ถิด” มาระโก 13:37 นัน้ ยังคงใช้ได้
กับบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ในยุค
สุดท้าย {GC 56.3}
ดูเหมือนว่าความมืดนั้นเพิ่มทวีมาก
ขึ้ น การบู ช ารู ป เคารพกลายเป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาไป มีการจุดเทียนไว้ตรงหน้ารูป
ปั ้ น ต่ า งๆ และอธิ ษ ฐานต่ อ รู ป เคารพ
ธรรมเนี ย มประเพณี ต ่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ เรื่ อ ง
โชคลางและที่ไร้สาระที่สุดมีให้เห็นทั่วไป
จิตใจของผูค้ นถูกครอบงําอย่างสิน้ เชิงโดย
ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางจนดูเหมือนว่าความ
มี เ หตุ มี ผ ลสิ้ น ฤทธิ์ ไ ปเสี ย แล้ ว ขณะที่
พวกนักบวชและสังฆราชเองก็ฝักใฝ่อยู่
กั บ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ราคะ
ตัณหา และเสื่อมทราม เราคาดหมายได้
เพียงแต่ว่าประชาชนผู้ที่มองไปยังพวก
เขาเพื่อรับคําแนะนํานั้นก็คงจะจมลึกอยู่
ในความโง่เขลาและความชั่วช้าแล้วเป็น
แน่ {GC 57.1}
ในศตวรรษที่สิบเอ็ดนั้น การแอบอ้าง
ของระบอบเปปาซีกา้ วไปอีกก้าวหนึง่ เมือ่
พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 ทรงประกาศ
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ความสมบูรณ์ดพ
ี ร้อมของคริสตจักรโรมัน
ในบรรดาข้ออ้างที่พระสันตะปาปาทรง
ประกาศออกไปนั้น มีอยู่ข้อหนึ่งประกาศ
ว่า ตามพระคัมภีร์แล้ว คริสตจักรไม่เคย
ทําผิดและจะไม่มวี นั ทําผิด แต่หลักฐานที่
มีในพระคัมภีรไ์ ม่ได้สนับสนุนคํากล่าวอ้าง
นั้นแต่อย่างใด พระสันตะปาปายังทรง
ประกาศว่ า ตนมี อํ า นาจปลดจั ก รพรรดิ
และยังประกาศว่า ไม่มีผู้ใดสามารถถอน
คํ า ตั ด สิ น ที่ ท รงประกาศไปแล้ ว ได้ แต่
เป็นสิทธิพเิ ศษของพระองค์ทจี่ ะทรงกลับ
คําตัดสินของคนอื่นๆ ทั้งหมด (โปรดดู
ภาคผนวก) {GC 57.2}
ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ โ ดดเด่ น ที่ แ สดงให้
เห็ น ถึ ง ลั ก ษณะความโหดเหี้ ย มของ
ผู ้ ช ่ ว ยทู ล ผู ้ ไ ม่ รู ้ พ ลั้ ง นี้ เ ห็ น ได้ จ ากวิ ธี ที่
พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระเจ้าเฮนรีที่ 4
จั ก รพรรดิ แ ห่ ง เยอรมนี พระเจ้ า เฮนรี
ไม่ ท รงสนพระทั ย ต่ อ อํ า นาจของพระ
สันตะปาปา พระองค์จึงถูกประกาศควํ่า
บาตรและถูกโค่นล้มราชบัลลังก์ ด้วยความ
หวาดกลัวต่อการถูกทอดทิง้ และการข่มขู่
จากเหล่าเจ้าชายของพระองค์เอง ผู้ถูก
ยุยงโดยคําบัญชาของระบอบเปปาซีให้
แข็งข้อต่อพระองค์ พระเจ้าเฮนรีจึงทรง
ตระหนักถึงความจําเป็นทีจ่ ะทําสันถวไมตรี
กั บ โรม พระองค์ จึ ง ทรงออกเดิ น ทาง
พร้อมกับพระมเหสีและคนรับใช้ที่จงรักภั ก ดี ข องพระองค์ ข ้ า มเทื อ กเขาแอลป์
ในช่วงกลางฤดูหนาวเพื่อว่าพระองค์จะ
ทรงถ่อมพระองค์ลงต่อองค์สันตะปาปา
เมือ่ เสด็จมาถึงปราสาททีพ
่ ระสันตะปาปา

เกรกอรีพํานักอยู่ พระองค์ทรงถูกนําไป
ยังลานชั้นนอกโดยไม่มีทหารคุ้มกันและ
ให้คอยที่นั่นท่ามกลางความหนาวเหน็บ
ของฤดูหนาวโดยให้สวมใส่แต่เครื่องแต่ง
กายทีน่ า่ สังเวช ไม่มอี ะไรปกปิดพระเศียร
และไม่ได้ทรงฉลองพระบาท พระองค์ทรง
เฝ้าคอยคําอนุญาตจากพระสันตะปาปา
ให้เข้าเฝ้า พระสันตะปาปาไม่ทรงยอม
อภั ย ให้ จ นกระทั่ ง พระองค์ ท รงอด
พระกระยาหารและสารภาพบาปติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสามวัน แล้วพระสันตะปาปา
จึงทรงยอมอภัยโทษให้ แม้กระทัง่ ตอนนัน้
การอภัยโทษให้ของพระสันตะปาปาก็ยัง
อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าจักรพรรดิเฮนรีจะต้อง
ทรงรอคอยคํายินยอมจากพระสันตะปาปา
ก่อน แล้วพระองค์จงึ จะกลับมาใช้ยศศักดิ์
หรือใช้อํานาจของตําแหน่งจักรพรรดิได้
และพระสันตะปาปาเกรกอรีทรงภาคภูมใิ จ
ในชัยชนะของพระองค์ ทรงประกาศว่า
เป็นหน้าทีท่ จี่ ะกําจัดความเย่อหยิง่ จองหอง
ของพวกกษัตริยท์ งั้ หลายเสีย {GC 57.3}
ช่างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ระหว่าง
การวางตัวของพระสันตะปาปากับความ
ถ่อมตนและความอ่อนสุภาพของพระคริสต์
ผู ้ ท รงสํ า แดงพระองค์ เ องว่ า กํ า ลั ง ทรง
ร้ อ งขออยู ่ ที่ ป ระตู ใ จเพื่ อ จะได้ รั บ การ
ยินยอมให้เข้าไปข้างใน เพื่อว่าพระองค์
จะเสด็ จ เข้ า มาประทานการอภั ย และ
สันติสุขให้และทรงสอนสาวกทั้งหลายว่า
“ถ้าใครต้องการจะเป็นนาย คนนัน้ จะต้อง
เป็นทาสของพวกท่าน” มัทธิว 20:27 {GC
58.1}
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ในศตวรรษต่ อ ๆ มา เรามองเห็ น
จํานวนหลักคําสอนผิดๆ เพิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งทีอ่ อกมาจากโรม แม้กระทัง่ ก่อน
ทีจ่ ะมีการตัง้ ระบอบเปปาซี คําสอนต่างๆ
ของพวกนักปราชญ์จากศาสนานอกรีต
ก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
คริสตจักรมาแล้ว คนมากมายที่อ้างว่า
กลับใจแล้วยังคงยึดติดอยูก่ บั หลักปรัชญา
ของศาสนานอกรีตของพวกเขา พวกเขา
ไม่เพียงแต่ยดึ หลักปรัชญาเหล่านัน้ ไว้กบั
ตนเองเท่านั้น แต่ยังผลักดันปรัชญานั้น
ให้แก่ผอู้ นื่ เพือ่ เป็นวิธกี ารแผ่อทิ ธิพลของ
พวกเขาท่ามกลางคนนอกศาสนาอีกด้วย
ด้ ว ยเหตุ นี้ คํ า สอนที่ ผิ ด อย่ า งรุ น แรง
ทั้งหลายจึงถูกนําเข้ามาสู่ความเชื่อของ
คริสเตียน คําสอนโดดเด่นจากท่ามกลาง
ความเชื่อที่ผิดๆ เหล่านี้ก็คือความเชื่อ
เรื่องความเป็นอมตะตามธรรมชาติของ
มนุษย์และเรือ่ งการมีสติรบั รูไ้ ด้ของคนตาย
หลักคําสอนนีป้ พ
ู นื้ ฐานให้โรมตัง้ เรือ่ งการ
ทู ล ขอความช่ ว ยเหลื อ จากพวกนั ก บุ ญ
ทั้งหลาย และการเทิดทูนพระแม่มารีย์ผู้
เป็นหญิงพรหมจรรย์นั้นขึ้นมา จากหลัก
คําสอนนีย้ งั เกิดมีคาํ สอนนอกรีตเรือ่ งการ
ทรมานนิรนั ดร์สาํ หรับคนทีไ่ ม่ยอมกลับใจ
ในที่สุดนั้นด้วย ซึ่งเป็นคําสอนที่ถูกรวม
เข้ า ในความเชื่ อ ของระบอบเปปาซี ม า
ตั้งแต่ต้น {GC 58.2}
จากนัน้ ยังมีการปูทางให้กบั การนําคํา
สอนของลัทธินอกรีตเข้ามาอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งโรมเรียกว่า “แดนชําระ” [Purgatory]
และถูกนํามาใช้เพือ่ สร้างความหวาดกลัว

ให้กบั ฝูงชนทีห่ ลงเชือ่ ง่ายและทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ ง
โชคลางงมงาย โดยคําสอนนอกรีตนีใ้ ห้การ
รับรองถึงสถานที่ทรมานแห่งหนึ่งซึ่งใน
นัน้ พวกวิญญาณทีย่ งั มีความผิดไม่ถงึ ขัน้
ตกนรกนิรนั ดร์ตอ้ งไปรับโทษสําหรับบาป
ของพวกเขาและเมื่อวิญญาณเหล่านั้น
หลุดพ้นจากความไม่บริสทุ ธิแ์ ล้ว เขาก็จะ
ถูกรับเข้าไปในสวรรค์ (โปรดดูภาคผนวก)
{GC 58.3}
ยังมีเรือ่ งปัน้ แต่งอีกเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ าํ เป็น
ต้องแต่งขึ้นมาเพื่อทําให้โรมมีผลกําไร
จากความกลัวและความชัว่ ต่างๆ ของผูท้ ี่
เลื่อมใสโรม นี่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จาก
หลั ก คํ า สอนเรื่ อ ง “ใบลบมลทิ น บาป”
พระสันตะปาปาทรงสัญญากับทุกคนที่
เข้าร่วมกับพระองค์ในการทําสงครามเพือ่
แผ่ขยายอํานาจในการลงโทษศัตรูหรือใน
การทําลายล้างผูท้ กี่ ล้าปฏิเสธการมีอาํ นาจ
สู ง สุ ด ฝ่ า ยจิ ต วิ ญ ญาณของพระองค์ ว ่ า
เขาทั้งหลายจะได้รับการอภัยบาปอย่าง
บริบูรณ์คือบาปทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต และจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวด
ทัง้ ปวงและโทษทีจ่ ะต้องรับ ประชาชนยัง
ถูกสอนว่าโดยการจ่ายเงินให้คริสตจักร
พวกเขาจะช่วยตัวเองให้พน้ จากบาป และ
ยังปลดปล่อยวิญญาณของมิตรสหายที่
ตายไปแล้วซึง่ ถูกกักขังอยูใ่ นเปลวไฟแห่ง
การทรมานนั้นได้ ด้วยวิธีเช่นนี้โรมเติม
เงินลงในคลังต่างๆ ของเธอจนเต็มและคง
ความสง่างาม ความฟุง้ เฟ้อ และความชัว่
ช้าของการทําตัวเป็นผู้แทนของพระองค์
ผู้ทรงไม่มีที่แม้แต่จะวางพระเศียรของ
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พระองค์ (โปรดดูภาคผนวก) {GC 59.1}
พิธีศีลมหาสนิทตามพระคัมภีร์ได้ถูก
แทนทีด่ ว้ ยพิธมี สิ ซาทีถ่ วายบูชารูปเคารพ
พวกบาทหลวงของระบอบเปปาซีประกอบ
พิธขี องพวกเขาโดยอ้างว่าเปลีย่ นขนมปัง
และเหล้าองุ่นธรรมดาให้เป็น “พระกาย
และพระโลหิตจริงของพระคริสต์” Cardinal
Wiseman, The Real Presence of the
Body and Blood of Our Lord Jesus
Christ in the Blessed Eucharist, Proved
From Scripture, lecture 8, sec. 3 ย่อหน้า
ที่ 26 ด้วยการทึกทักเอาเอง พวกเขาอวด
อ้างอย่างเปิดเผยว่ามีอาํ นาจสร้างพระเจ้า
ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงนั้น คริสเตียน
ถูกบังคับด้วยความเจ็บปวดถึงตายให้
ปฏิญาณยอมรับในหลักคําสอนนอกรีตอัน
ร้ายกาจและลบหลูส่ วรรค์นี้ ฝูงชนมากมาย
ทีป่ ฏิเสธคําสอนนีถ้ กู โยนทิง้ เข้าไปในเปลว
เพลิง (โปรดดูภาคผนวก) {GC 59.2}
ในศตวรรษที่ สิ บ สาม มี ก ารตั้ ง
เครื่องจักรที่น่ากลัวที่สุดจากเครื่องจักร
ทั้งหมดของระบอบเปปาซีขึ้น นั่นก็คือ
ศาสนศาล [Inquisition] เจ้ า ชายแห่ ง
ความมื ด ทํ า งานกั บ พวกผู ้ นํ า ของสภา
ปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซี ในการ
ประชุมลับของพวกเขา ซาตานและทูต
ของมันควบคุมจิตใจของคนชัว่ เหล่านี้ ใน
ท่ามกลางพวกเขานั้นมีทูตองค์หนึ่งของ
พระเจ้าที่ตามองไม่เห็นกําลังจดบันทึก
อันน่ากลัวของคําสั่งที่ชั่วร้ายต่างๆ ของ
พวกเขาและเขียนประวัติศาสตร์ของการ
กระทําทีน่ า่ สยดสยองเกินกว่าทีจ่ ะปรากฏ

ต่อสายตามนุษย์ “บาบิโลนมหานคร” นัน้
“เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน”
วิ ว รณ์ 17:15, 16 ร่ า งที่ ถู ก บดขยี้ จ น
บิดเบี้ยวของผู้พลีชีพนับล้านร้องขึ้นต่อ
พระเจ้าเพื่อการแก้แค้นอํานาจที่ละทิ้ง
ความเชื่อนั้น {GC 59.3}
หลักคําสอนและพิธีกรรมของเปปาซี
กลายเป็นผู้ปกครองโลกที่มีอํานาจสิทธิ์
ขาด บรรดากษั ต ริ ย ์ แ ละจั ก รพรรดิ
ทั้งหลายต่างโค้งคํานับให้กับคําสั่งของ
พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม ชะตากรรม
ของมนุษย์สําหรับยุคนี้และตลอดนิรันดร์
กาลดู เ หมื อ นจะอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม
ของพระองค์ เป็นเวลาหลายร้อยปีทหี่ ลัก
คําสอนต่างๆ ของโรมได้รับการยอมรับ
อย่างไม่มีข้อสงสัยและอย่างแพร่หลาย
มีการประกอบพิธตี า่ งๆ ด้วยความเคารพ
และเทศกาลของโรมได้รับการถือรักษา
ทั่ ว ไป นั ก บวชทั้ ง หลายของโรมได้ รั บ
เกียรติและเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ คริสตจักร
โรมไม่เคยได้รบั ศักดิศ์ รี ความยิง่ ใหญ่ หรือ
อํานาจเลอเลิศมากเท่านี้มาก่อน {GC
60.1}
แต่ “เวลาเที่ยงวันของการปกครอง
ตามระบอบเปปาซีเป็นเวลาเทีย่ งคืนของ
โลก” J. A. Wylie, The History of
Protestantism, เล่มที่ 1 บทที่ 4 แทบ
ไม่มีใครรู้จักพระคัมภีร์ ไม่ใช่แค่เพียง
ประชาชนเท่านั้น แม้แต่พวกบาทหลวง
ด้วย เหมือนเช่นพวกฟาริสใี นอดีต บรรดา
ผูน้ าํ ของเปปาซีเกลียดชังแสงสว่างทีส่ อ่ ง
ให้เห็นถึงความผิดบาป พระบัญญัติของ
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พระเจ้าซึ่งเป็นมาตรฐานของความชอบ
ธรรมถู ก กํ า จั ด ออกไปเสี ย พวกเขาใช้
อํานาจอย่างไม่มขี ดี จํากัด และกระทําการ
ชั่วโดยไม่มีอะไรจะมาเหนี่ยวรั้งได้ การ
ฉ้ อ ฉล ความโลภ และความเสเพล
สุ รุ ่ ย สุ ร ่ า ยพบเห็ น ได้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย
มนุษย์ใช้ทกุ อาชญากรรมเพือ่ จะได้มาซึง่
ความมั่งคั่งและตําแหน่ง ปราสาทต่างๆ
ของพระสันตะปาปาและพระราชาคณะ
ทัง้ หลายมีแต่ภาพของความลามกตํา่ ทีส่ ดุ
พระสันตะปาปาบางองค์ที่ครองตําแหน่ง
อยูไ่ ด้กอ่ อาชญากรรมต่างๆ ทีน่ า่ ขยะแขยง
มากจนพวกผู ้ ป กครองบ้ า นเมื อ งต้ อ ง
พยายามขับไล่เหล่าผู้มีเกียรติทั้งหลายนี้
ของคริสตจักรในฐานะเป็นสัตว์ประหลาด
ที่ชั่วช้าเลวทรามเกินกว่าที่จะยอมทนได้
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ยุโรปไม่เจริญ
ก้าวหน้าในด้านการศึกษา ศิลปะ หรือ

อารยธรรมเลย โรคอัมพาตทางศีลธรรม
และด้านสติปญ
ั ญาเกิดขึน้ กับคริสตอาณาจักร {GC 60.2}
สภาพของโลกภายใต้อํานาจของโรม
ทําให้คาํ กล่าวของผูเ้ ผยพระวจนะโฮเชยา
สําเร็จอย่างน่ากลัวและอย่างถูกต้องว่า
“ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาด
ความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธความรู้ เราก็
ปฏิเสธเจ้า...เพราะเจ้าลืมธรรมบัญญัตแิ ห่ง
พระเจ้าของเจ้า เราเองก็ลมื พงศ์พนั ธุข์ อง
เจ้าด้วย” “ในแผ่นดินนัน้ ไม่มคี วามซือ่ สัตย์
สุจริต ความเมตตา หรือความรูจ้ กั พระเจ้า
มีแต่การสบถสาบาน การโกหก การฆ่า
คน การลักขโมยและการล่วงประเวณี สิ่ง
เหล่านี้แพร่ไปทั่ว มีการฆาตกรรมซ้อน
การฆาตกรรม” โฮเชยา 4:6, 1, 2 สภาพ
เช่นนีเ้ ป็นผลต่างๆ ของการละทิง้ พระวจนะ
ของพระเจ้า {GC 60.3}
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ท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมโลกใน
ช่วงเวลาอันยาวนานแห่งการเรืองอํานาจ
ของระบอบเปปาซี แสงสว่างแห่งความ
จริงก็ไม่ได้ดบั ไปจนหมดสิน้ ในทุกยุคทุก
สมัย ยังมีคนยอมเป็นพยานเพื่อพระเจ้า
เป็นคนที่ยึดมั่นในความเชื่อว่าพระคริสต์
ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
พวกเขายึดถือพระคัมภีร์เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต และเป็นผู้ถือรักษาวัน
สะบาโตที่แท้จริง โลกต้องเป็นหนี้บุคคล
เหล่านี้มากเพียงไร คนรุ่นหลังไม่มีวันรับ
รู้เลย พวกเขาถูกตราว่าเป็นคนนอกรีต
เจตนารมณ์ ข องพวกเขาถู ก ประณาม
อุปนิสัยถูกใส่ร้าย ผลงานเขียนของเขา
เหล่านั้นถูกปราบปราม แปลความหมาย
ให้ผิดหรือถูกทําลาย ถึงกระนั้น พวกเขา
ยืนหยัดอย่างมั่นคง และจากยุคหนึ่งไปสู่
อีกยุคหนึง่ พวกเขายังคงรักษาความเชือ่
ของตนอย่างบริสุทธิ์ เพื่อเป็นมรดกอัน
ศักดิ์สิทธิ์สําหรับคนรุ่นต่อไป {GC 61.1}
ประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้า
ในช่วงยุคมืดที่เกิดขึ้นหลังจากโรมเรือง
อํานาจนั้นถูกจารึกไว้ในสวรรค์ มนุษย์
บันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้น้อยมาก
แต่ ร ่ อ งรอยที่ เ ป็ น หลั ก ฐานว่ า เคยมี ค น
เหล่ า นี้ อ ยู ่ ใ นโลกก็ มี ห ลงเหลื อ อยู ่ บ ้ า ง
ยกเว้ น คํ า กล่ า วหาของผู ้ ที่ ก ดขี่ ข ่ ม เหง
พวกเขา เพราะเป็นนโยบายของโรมที่

ต้องการลบล้างร่องรอยของความไม่พอใจ
ทัง้ หมดออกไปจากหลักคําสอนหรือคําสัง่
ของตน โรมจะคอยทําลายทุกๆ อย่างที่
นอกรีตทิง้ ไม่วา่ จะเป็นบุคคลหรือผลงาน
เขียน คําพูดทีไ่ ม่เชือ่ หรือสงสัยในทีม่ าของ
คําสอนของระบอบเปปาซีกเ็ พียงพอทีจ่ ะ
มีโทษถึงตาย ไม่วา่ คนๆ นัน้ จะรํา่ รวยหรือ
ยากจน เป็นคนมีระดับหรือไม่มีระดับ
นอกจากนั้ น โรมยั ง พยายามทํ า ลาย
หลักฐานความโหดเหี้ยมทุกชิ้นที่ปฏิบัติ
ต่ อ ผู ้ คั ด ค้ า น สภาระบอบเปปาซี อ อก
คําสั่งให้เผาหนังสือและข้อเขียนทุกเรื่อง
ที่กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ทิ้ง ก่อนการ
คิดค้นเรื่องการพิมพ์ มีหนังสืออยู่ไม่มาก
และมักอยูใ่ นสภาพทีย่ ากต่อการเก็บรักษา
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ยากที่ จ ะปกป้ อ งไม่ ใ ห้ ผู ้
นิ ย มลั ท ธิ โ รมั น ทํ า ลายหนั ง สื อ เหล่ า นี้
{GC 61.2}
โรมไม่ปล่อยให้โบสถ์ใดใต้อํานาจการ
ปกครองของเธอได้รับเสรีภาพทางความ
คิดโดยไม่ถูกรบกวน หลังจากที่ระบอบ
เปปาซีเรืองอํานาจ โรมก็เริ่มยื่นมือออก
ไปเพื่ อ บดขยี้ ทุ ก คนที่ ไ ม่ ย อมรั บ ความ
ยิ่งใหญ่ของตน และโบสถ์แล้วโบสถ์เล่า
ก็ต้องทยอยกันมาสยบอยู่ใต้อํานาจของ
เธอ {GC 62.1}
ในราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ [อังกฤษ
เวลส์และสก๊อตแลนด์] คริสต์ศาสนาดัง้ เดิม
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หยั่งรากตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม พระกิตติคุณ
ทีช่ าวเครือจักรภพอังกฤษรับไว้ในศตวรรษ
ต้นๆ นั้นไม่ถูกปนเปื้อนด้วยการละทิ้ง
ความเชื่อของชาวโรมัน การกดขี่ข่มเหง
จากจักรพรรดิที่ไร้ศาสนาแผ่ขยายมาจน
ถึงชายฝั่งที่ห่างไกล นั่นคือของขวัญที่
คริ ส ตจั ก รรุ ่ น แรกของอั ง กฤษรั บ จาก
โรม คริสเตียนมากมายหนีการกดขี่ใน
ประเทศอังกฤษเข้าไปหลบภัยในประเทศ
สก๊ อ ตแลนด์ จากที่ นั่ น ความจริ ง ถู ก
กระจายไปยั ง ประเทศไอร์ แ ลนด์ และ
ประเทศเหล่านี้ต้อนรับพระกิตติคุณด้วย
ความเปรมปรีดิ์ {GC 62.2}
เมื่ อ ชาวแซกโซนบุ ก รุ ก เข้ า มาใน
ประเทศอังกฤษได้สําเร็จ ความเชื่อนอก
ศาสนาเรืองอํานาจ ผูท้ เี่ ข้ามาควบคุมมอง
ดูว่าเป็นการเสียเกียรติยิ่งที่จะปล่อยให้
ทาสเป็นผู้สั่งสอนพวกเขา คริสเตียนจึง
ถูกบังคับให้ลา่ ถอยไปยังภูเขาและทุง่ โล่ง
แต่กระนัน้ แสงสว่างทีถ่ กู ปกปิดไว้ชวั่ ขณะ
หนึ่งก็ยังคงส่องสว่างต่อไป หลังจากนั้น
หนึง่ ศตวรรษ ในประเทศสก๊อตแลนด์แสง
สว่ า งนี้ ส ่ อ งไปยั ง ดิ น แดนที่ อ ยู ่ห ่ า งไกล
ออกไป โคลัมบาแห่งประเทศไอร์แลนด์
ผู ้ เ คร่ ง ศาสนา และผู ้ ร ่ ว มงานของเขา
รวบรวมเหล่าผูเ้ ชือ่ ทีก่ ระจัดกระจายให้มา
รวมกันบนเกาะไอโอนาอันโดดเดี่ยว จัด
ตั้ ง ที่ นี่ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของการรั บ ใช้
ท่ามกลางผู้ประกาศพระกิตติคุณเหล่านี้
มีผถู้ อื รักษาวันสะบาโตตามพระคัมภีรอ์ ยู่
คนหนึ่ง ดังนั้นความจริงของเรื่องนี้จึง
ถูกถ่ายทอดให้แก่คนเหล่านี้ มีการจัดตั้ง

โรงเรียนขึน้ บนเกาะไอโอนา นักเรียนจาก
โรงเรียนนีถ้ กู ส่งออกไปเป็นมิชชันนารี ไม่
เพียงแต่ไปยังประเทศสก๊อตแลนด์และ
ประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ไปยังประเทศ
เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และแม้กระทั่ง
ประเทศอิตาลีด้วย {GC 62.3}
แต่สายตาของโรมจ้องอยูท่ กี่ ลุม่ ประเทศ
อั ง กฤษและมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะนํ า เข้ า มาให้ อ ยู ่
ภายใต้อํานาจของเธอ ในศตวรรษที่หก
มิชชันนารีของโรมเข้าไปทําให้ชาวแซกโซน
ทีไ่ ร้ศาสนารับเชือ่ คนเถือ่ นผูท้ ะนงตนต้อน
รับมิชชันนารีเหล่านีด้ ว้ ยความชืน่ ชม และ
พวกเขานําอีกหลายพันคนมารับความเชือ่
ของโรม ในขณะที่งานเจริญก้าวหน้าไป
นัน้ บรรดาผูน้ าํ จากระบอบเปปาซีาและผู้
ทีร่ บั เชือ่ ใหม่ของเขาได้สมั ผัสกับคริสเตียน
ทีเ่ ป็นแบบดัง้ เดิม ความแตกต่างอย่างโดด
เด่นปรากฏชัด คริสเตียนแบบดัง้ เดิมเหล่า
นี้เรียบง่าย ถ่อมตนและมีอุปนิสัยอยู่ใน
แนวของพระคัมภีร์ ทั้งในหลักคําสอน
และกิรยิ าท่าทาง ขณะทีค่ ริสเตียนจากโรม
แสดงออกถึงความงมงาย ความหรูหรา
และความยโสของหลั ก คํ า สอนและ
พิธีกรรมของระบอบเปปาซี ผู้แทนของ
โรมต้องการให้คริสตจักรเหล่านี้ยอมรับ
อํานาจสูงสุดของพระสันตะปาปา ชาว
อังกฤษตอบด้วยความถ่อมตนว่า พวกเขา
ปรารถนาที่ จ ะรั ก มนุ ษ ย์ ทุ ก คน และ
พระสันตะปาปาไม่ควรได้รบั อํานาจยิง่ ใหญ่
ในคริสตจักร และพวกเขายอมมอบความ
นอบน้อมต่อพระสันตะปาปาเท่าๆ กับที่
ให้กับผู้ติดตามของพระคริสต์ มีความ
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พยายามอยู่หลายครั้งที่จะทําให้พวกเขา
ภักดีต่อโรม แต่คริสเตียนที่ถ่อมเหล่านี้
ต้องประหลาดใจกับความยโสที่ตัวแทน
ของโรมแสดงออกมา พวกเขาตอบด้วย
ความแน่วแน่ว่า เขาไม่มีพระอาจารย์อื่น
ใดนอกจากพระคริสต์ บัดนี้ สภาพที่แท้
จริงของระบอบเปปาซีจึงเปิดเผยออกมา
ให้เห็น ผู้นําของโรมกล่าวว่า “หากพวก
เจ้าไม่ยอมรับพี่น้องที่นําสันติสุขมาให้
เจ้าก็จะต้องรับศัตรูที่นําสงครามมาให้
หากเจ้าไม่ยอมเข้าร่วมกับเราในการสอน
สั่ ง เพื่ อ นํ า วิ ถี ท างแห่ ง ชี วิ ต ให้ แ ก่ ช าว
แซกโซนทัง้ หลาย เจ้าก็จะได้รบั การทุบตี
ของความตายจากพวกเขา” J. H. Merle
D’Aubigne, History of the Reformation
of the Sixteenth Century เล่มที่ 17
บทที่ 2 นี่ไม่ใช่การข่มขู่เท่านั้น พวกเขา
นําสงคราม กลอุบายและการหลอกลวง
เข้ามาต่อสู้พยานที่เชื่อพระคัมภีร์เหล่านี้
จนกระทัง่ คริสตจักรแห่งอังกฤษถูกทําลาย
หรือถูกบังคับให้ยอมจํานนต่ออํานาจของ
พระสันตะปาปา {GC 62.4}
ตลอดช่ ว งเวลาหลายศตวรรษใน
ดินแดนทีอ่ ยูน่ อกการปกครองของอํานาจ
โรมนั้น ยังมีกลุ่มคริสเตียนที่แทบไม่ได้
รับผลกระทบจากความเสื่อมทรามของ
ระบอบเปปาซี พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วย
คนไม่มศี าสนา และเมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้
รับผลกระทบจากความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ ของคน
ไม่มศี าสนาเหล่านีบ้ า้ ง แต่พวกเขาก็ยงั คง
ถือว่าพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานเดียวของ
ความเชื่ อ และยั ง ยึ ด ถื อ ความจริ ง อี ก

มากมายในพระคัมภีร์ คริสเตียนเหล่านี้
เชื่อว่าพระบัญญัติของพระเจ้ายั่งยืนและ
ถือรักษาวันสะบาโตแห่งพระบัญญัตขิ อ้ ที่
สี่ โบสถ์ต่างๆ ที่มีและถือรักษาความเชื่อ
เช่นนี้ พบได้ในภาคกลางของทวีปแอฟริกา
และในท่ามกลางชาวอาร์มีเนียในทวีป
เอเชีย {GC 63.1}
แต่ในบรรดาผูท้ ตี่ อ่ ต้านการบุกรุกของ
อํานาจแห่งระบอบเปปาซีนั้น ชาววอลเดนซิ ส จะปรากฏอยู ่ ใ นระดั บ แนวหน้ า
ในทุกหนแห่งที่หลักคําสอนและพิธีกรรม
ของระบอบเปปาซีเข้าไปยึดพืน้ ทีไ่ ว้ ทีน่ นั่
คําสอนเทียมเท็จและความฉ้อฉลของโรม
จะถูกต่อต้านอย่างเหนียวแน่นที่สุด เป็น
เวลาหลายศตวรรษที่ ค ริ ส ตจั ก รแห่ ง
พิดมอนต์คงความเป็นเอกราชไว้ได้ แต่
ในทีส่ ดุ เวลานัน้ ก็มาถึง เมือ่ โรมยืนกราน
ที่จะให้พวกเขาต้องยอมจํานน ภายหลัง
จากการต่อสู้กับความโหดเหี้ยมของโรม
อย่างไร้ผล ผู้นําของคริสตจักรเหล่านี้
ยอมรับอย่างไม่เต็มใจต่อความยิง่ ใหญ่ของ
อํานาจทีด่ รู าวกับว่าทัว่ โลกให้การยอมรับ
แต่ยงั มีบางคนทีป่ ฏิเสธไม่ยอมรับอํานาจ
ของพระสันตะปาปาหรือของพระราชา
คณะ พวกเขาตั้งใจที่จะรักษาความภักดี
ที่มีต่อพระเจ้า และต้องการถนอมรักษา
ความบริสุทธิ์และความเรียบง่ายที่อยู่ใน
ความเชื่อของพวกเขา การแตกแยกจึง
เกิดขึ้น ผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อเก่าแก่ถึง
ตอนนีจ้ าํ ต้องถอนตัวออกไป บางคนละทิง้
ถิ่นเดิมที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ไปชูธง
แห่งความจริงในดินแดนต่างชาติ ส่วนคน
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อืน่ ๆ ล่าถอยออกไปหลบอยูใ่ นหุบเขาอัน
คับแคบและที่มั่นบนภูเขาที่ขรุขระ เพื่อ
รักษาเสรีภาพที่จะนมัสการพระเจ้าที่นั่น
{GC 64.1}
ความเชื่อที่คริสเตียนชาววอลเดนซิส
ยึ ด ถื อ และสั่ ง สอนกั น เป็ น เวลาหลาย
ศตวรรษนัน้ ช่างแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
หลักคําสอนผิดๆ ของโรม ความเชื่อใน
ศาสนาของพวกเขาวางอยู่บนพื้นฐานที่
จารึกในพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็น
ระบบทีแ่ ท้จริงของคริสเตียน ชาวนาสมถะ
เหล่านัน้ อาศัยอย่างโดดเดีย่ ว แยกตัวเอง
ออกจากโลกภายนอก และตรากตรํากับ
งานประจํ า วั น ของพวกเขาท่ า มกลาง
ฝูงสัตว์และสวนองุ่น ความขัดแย้งที่พวก
เขามีต่อคําสอนและพิธีนอกศาสนาของ
คริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อนั้น พวกเขา
ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง ความเชื่อของพวก
เขาไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มาใหม่ ความเชือ่
ทางศาสนาของพวกเขาเป็นมรดกที่รับ
มาจากบรรพบุ รุ ษ พวกเขาต่ อ สู ้ เ พื่ อ
ความเชื่อของคริสตจักรของอัครทูต ซึ่ง
เป็น “หลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับ
พวกธรรมิกชนครัง้ เดียวสําหรับตลอดไป”
ยูดา 3 “คริสตจักรในป่ากันดาร” ไม่ใช่สภา
การปกครองของคณะสงฆ์ที่ทะนงตนซึ่ง
สถาปนาอยูใ่ นเมืองหลวงยิง่ ใหญ่ของโลก
แต่เป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระคริสต์
ซึ่งพิทักษ์สมบัติแห่งความจริงที่พระเจ้า
ทรงโปรดมอบไว้ให้ประชากรของพระองค์
เพื่อส่งต่อให้กับชาวโลก {GC 64.2}
ในบรรดาสาเหตุโดดเด่นทีท่ าํ ให้คริสต-

จักรแท้จริงต้องแยกตัวออกจากโรมนัน้ คือ
ความเกลียดชังของโรมทีม่ ตี อ่ วันสะบาโต
ที่พระคัมภีร์สอนไว้ ตามที่คําพยากรณ์
ทํานายล่วงหน้าไว้ว่า อํานาจของระบอบ
เปปาซีจะโยนทิ้งความจริงสู่พื้นดิน พระ
บัญญัตขิ องพระเจ้าจะถูกเหยียบยํา่ กับฝุน่
บนพืน้ ในขณะทีข่ นบธรรมเนียมประเพณี
ของมนุษย์ถูกเชิดชูขึ้นให้สูง คริสตจักร
ต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของระบอบ
เปปาซี ถู ก บั ง คั บ ไว้ ตั้ ง แต่ แ รกให้ ถ วาย
เกียรติวนั อาทิตย์เป็นวันบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ท่ามกลางความผิดและความเชื่องมงาย
ทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป ก็ยงั มีประชากรทีแ่ ท้จริงของ
พระเจ้าทีส่ งสัยว่าในเมือ่ พวกเขาถือรักษา
วันสะบาโตอยูแ่ ล้ว พวกเขายังต้องละเว้น
จากการทํางานในวันอาทิตย์อีกด้วย แต่
การกระทําเช่นนี้ไม่ได้ทําให้บรรดาผู้นํา
ของระบอบเปปาซีพอใจ พวกเขาไม่เพียง
แต่ต้องการให้ถือรักษาวันอาทิตย์ให้เป็น
วั น บริ สุ ท ธิ์ เ ท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งการทํ า ลาย
ความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโตด้วย และ
พวกเขาใช้ภาษาที่รุนแรงตําหนิผู้ที่กล้า
ให้เกียรติวันนั้น มีเพียงผู้ที่หนีไปให้พ้น
จากอํานาจของโรมเท่านั้นที่จะมีสันติสุข
ในการปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
(ดูภาคผนวก) {GC 65.1}
ชาววอลเดนซิสเป็นหนึง่ ในหมูค่ นกลุม่
แรกของทวีปยุโรปทีม่ พ
ี ระคัมภีรฉ์ บับแปล
(โปรดดูภาคผนวก) พวกเขามีพระคัมภีร์
ที่ เ ขี ย นด้ ว ยมื อ ในภาษาของตนเองมา
หลายร้ อ ยปี ก ่ อ นมี ก ารปฏิ รู ป ศาสนา
[Reformation การปฏิ รู ป ศาสนาใน
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ศตวรรษที่ 16 ทีป่ ระเทศเยอรมนี ฝรัง่ เศส
สวิสเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซึ่งผลการ
ปฏิรูปนี้นํ าไปสู่นิก ายโปรเตสแตนต์ใน
เวลาต่อมา] พวกเขาจึงมีความจริงที่ไม่มี
สิ่งอื่นเจือปน เรื่องนี้ยิ่งทําให้พวกเขาตก
เป็นเป้าหมายสําคัญแห่งความเกลียดชัง
และการกดขี่ พวกเขาประกาศว่า คริสตจักรแห่งโรมเป็นกรุงบาบิโลนทีล่ ะทิง้ ความ
เชื่อตามที่ระบุไว้ในพระธรรมวิวรณ์ และ
พวกเขาเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อยืนขึ้น
มาต่อต้านอํานาจที่เสื่อมทรามของโรม
ในขณะทีต่ กอยูภ่ ายใต้การกดดันของการ
กดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีบาง
คนยอมประนีประนอมความเชือ่ ของพวก
เขา ยอมทิง้ หลักการทีโ่ ดดเด่นไปทีละเล็ก
ทีละน้อย ส่วนคนอื่นๆ ก็ยังคงยึดมั่นใน
ความจริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ของยุคมืดและการละทิ้งความเชื่อนั้น มี
ชาววอลเดนซิสทีไ่ ม่ยอมรับความยิง่ ใหญ่
ของโรม ผู ้ ซึ่ ง ไม่ ย อมกราบไหว้ บู ช า
รูปเคารพและเป็นผูท้ ถี่ อื รักษาวันสะบาโต
ที่แท้จริง ภายใต้พายุแห่งการต่อต้านที่
รุนแรงทีส่ ดุ พวกเขาคงรักษาความเชือ่ ไว้
แม้วา่ พวกเขาจะถูกฆ่าตายด้วยหอกของ
ชาวซาวอย และถูกย่างสดด้วยดุน้ ฟืนของ
ชาวโรมัน พวกเขายังยืนหยัดเพื่อพระ
วจนะของพระเจ้ า และพระเกี ย รติ ข อง
พระองค์อย่างไม่หวั่นไหว {GC 65.2}
ชาววอลเดนซิสพบป้อมปราการลี้ภัย
หลังยอดเทือกเขาสูง เช่นเดียวกับผู้ที่ถูก
กดขี่และบีบบังคับในทุกยุคทุกสมัย ณ ที่
หลบซ่อนเหล่านี้ แสงสว่างแห่งความจริง

ยังลุกโชติช่วงอยู่ท่ามกลางความมืดมิด
ของยุคกลาง จากสถานที่แห่งนี้ เหล่า
พยานเพือ่ ความจริงยังคงรักษาความเชือ่
อันเก่าแก่ของพวกเขาไว้ได้ถึงกว่าหนึ่ง
พันปี {GC 65.3}
พระเจ้าประทานที่หลบภัยยิ่งใหญ่น่า
เกรงขามให้แก่ประชากรของพระองค์ ซึง่
พอเหมาะกับความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ทรง
โปรดมอบให้พวกเขา สําหรับผู้ซื่อสัตย์ที่
ต้องลี้ภัยเหล่านี้ ภูเขาสูงเป็นสัญลักษณ์
ถึงความชอบธรรมของพระยาห์เวห์พระ
ผูไ้ ม่ผนั แปร พวกเขาชีใ้ ห้ลกู ๆ ดูยอดภูเขา
สูงใหญ่ที่ยืนตระหง่านอย่างคงที่ และเล่า
ให้ลูกๆ ฟังถึงพระองค์ผู้ทรงไม่แปรผัน
และไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพระดํารัส
ของพระองค์จะยั่งยืนตลอดไปดั่งภูเขา
ที่มั่นคงถาวร พระเจ้าทรงยึดภูเขาไว้มั่น
และผูกมัดขุนเขาไว้อย่างแข็งแรง ไม่มมี อื
ใดที่จะเคลื่อนย้ายมันออกไปได้ เว้นแต่
พระหัตถ์ของพระองค์ผทู้ รงมีอาํ นาจอันไร้
ขอบเขต ในทํานองเดียวกัน พระองค์ทรง
สถาปนาพระบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ ซึ่ ง
เป็นรากฐานการปกครองของพระองค์ใน
สวรรค์และบนโลก มือของมนุษย์อาจยื่น
ไปยังเพือ่ นมนุษย์และทําลายชีวติ ของเขา
แต่มือนั้นก็อาจพร้อมที่จะถอนรากของ
ภูเขาออกมาจากฐานของมันและเหวี่ยง
มันทิง้ ไปในทะเลได้เช่นเดียวกับทีม่ นั อาจ
เปลี่ ย นแปลงธรรมบั ญ ญั ติ ข ้ อ หนึ่ ง ของ
พระยาห์เวห์ หรือลบพระสัญญาสักข้อหนึง่
ที่พระองค์ทรงมีไว้ให้แก่ผู้ที่กระทําตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ผู้รับใช้ของ

50 ปลายทางแห่งความหวัง

พระเจ้ า จึ ง จํ า ต้ อ งมี ค วามซื่ อ ตรงต่ อ
พระบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ อ ย่ า งมั่ น คง
ดั่งเช่นภูเขาที่ไม่ผันแปร {GC 66.1}
ภู เ ขาที่ ห ้ อ มล้ อ มหุ บ เขาที่ พ วกเขา
อาศัยอยู่นั้น เป็นพยานถึงอํานาจแห่ง
การทรงสร้างของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
และเป็นคําสัญญาถึงการปกป้องดูแลอย่าง
ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์ ผู้แสวง
บุญเหล่านัน้ เรียนรูแ้ ละรักสัญลักษณ์ทสี่ งบ
นิ่งของการสถิตอยู่ด้วยของพระยาห์เวห์
พวกเขาไม่ปล่อยตัวให้กับการโอดครวญ
ถึงความยากลําบากในชีวิต ในท่ามกลาง
ความอ้ า งว้ า งเปล่ า เปลี่ ย วของขุ น เขา
พวกเขาไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยว พวกเขา
ขอบคุณพระเจ้าทีป่ ระทานทีห่ ลบซ่อนจาก
ความโกรธและความโหดร้ายของมนุษย์
พวกเขาปีติยินดีในเสรีภาพที่จะนมัสการ
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ได้ บ่อยครั้ง
เมื่อศัตรูตามล่าพวกเขา ป้อมปราการที่
แข็ ง แกร่ ง ของภู เ ขาก็ เ ป็ น ที่ ป กป้ อ งอั น
มั่นคงของพวกเขา พวกเขาร้องถวาย
สรรเสริญพระเจ้าจากหน้าผาสูงชันต่างๆ
และกองทัพของโรมไม่อาจทําให้เสียงเพลง
แห่งการขอบคุณพระเจ้าเงียบไปได้ {GC
66.2}
ความเลือ่ มใสของผูต้ ดิ ตามพระคริสต์
เหล่ า นี้ บ ริ สุ ท ธิ์ เรี ย บง่ า ยและร้ อ นรน
พวกเขาถือว่าหลักการแห่งความจริงมี
คุ ณ ค่ า เหนื อ บ้ า นและที่ ดิ น มิ ต รสหาย
ญาติสนิท แม้กระทัง่ ชีวติ ของเขาเอง พวก
เขากระตือรือร้นทีจ่ ะให้หลักการเหล่านีฝ้ งั
ลึกเข้าไปในจิตใจของเยาวชน เยาวชนจะ

ถูกสอนเรือ่ งราวในพระคัมภีรแ์ ละแนะนํา
ให้ รั ก ษาข้ อ กํ า หนดในพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ
เนื่องจากพระคัมภีร์มีอยู่น้อยเล่ม ดังนั้น
พวกเขาจึงนําข้อพระวจนะอันมีคา่ เหล่านี้
ใส่เข้าไปในสมอง มีหลายคนท่องข้อความ
พระคัมภีรจ์ ากทัง้ ภาคพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม่ได้เป็นตอนยาวๆ การ
นึกคิดเกี่ยวกับพระเจ้ามีความเชื่อมโยง
เหมือนเช่นภาพอันสง่างามของธรรมชาติ
และเหมือนเช่นพระพรอันเรียบง่ายของ
ชีวิตประจําวัน เด็กเล็กๆ เรียนรู้ที่จะมอง
ไปยังพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณว่า
พระองค์ทรงเป็นผูป้ ระทานพระกรุณาและ
ความสุขสําราญให้แก่พวกเขา {GC 67.1}
พ่ อ แม่ ที่ อ ่ อ นน้ อ มสุ ภ าพและเปี ่ ย ม
ด้วยรักก็รกั ลูกๆ ของตนอย่างชาญฉลาด
เกินกว่าที่จะปล่อยให้พวกเขาคุ้นเคยกับ
การตามใจตนเอง เพราะเบื้องหน้าของ
พวกเขานั้น คือชีวิตที่มีการทดลองและ
ความยากลําบาก หรืออาจจะเป็นความ
ตายที่ต้องยอมพลีชีพ พวกเขาได้รับการ
ฝึกสอนตัง้ แต่เด็กๆ ให้อดทนต่อความยาก
ลําบาก ให้ยอมอยู่ภายใต้การควบคุม แต่
กระนัน้ เขาจะต้องรูจ้ กั คิดและลงมือทําการ
ด้วยตนเอง พวกเขาถูกสั่งสอนให้รู้จัก
รับผิดชอบตั้งแต่อายุยังน้อย ให้ควบคุม
คําพูดและเข้าใจปัญญาของการนิ่งเงียบ
คําพูดที่ไม่เหมาะสมเพียงคําเดียวที่ศัตรู
ของเขาได้ยิน อาจไม่เพียงนําภัยมายังผู้
พูดเท่านั้น แต่อาจนําภัยมาถึงชีวิตของ
พี่น้องของเขานับร้อยๆ คน ดั่งสุนัขป่าที่
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ตามล่าเหยื่อของมัน เหล่าศัตรูแห่งความ
จริ ง ต่ า งจ้ อ งไล่ ล ่ า ผู ้ ที่ ก ล้ า ทวงถามหา
เสรีภาพทางความเชื่อของศาสนา {GC
67.2}
ชาววอลเดนซิสสละทิ้งความรํ่ารวย
ทางโลกเพื่อเห็นแก่ความจริง ด้วยความ
อดทนเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพ พวกเขา
พัฒนาที่ดินทุกตารางนิ้วที่อยู่บนภูเขา
เพือ่ ใช้เพาะปลูกด้วยความระมัดระวังและ
เอาใจใส่ ทําให้หุบเขาและเนินเขาที่ไม่สู้
อุดมนักเกิดผลขึ้นมาได้ ความประหยัด
และการหักห้ามใจอย่างถึงที่สุดเป็นส่วน
หนึง่ ของการศึกษา ซึง่ เป็นมรดกอันเดียว
ทีล่ กู ๆ ของพวกเขาได้รบั เด็กๆ ได้รบั การ
สัง่ สอนว่าพระเจ้าทรงกําหนดให้ชวี ติ ต้อง
มีกรอบระเบียบ และความต้องการของ
พวกเขาจะได้มาด้วยการลงแรงทํางาน
การวางแผนล่วงหน้า การใส่ใจและความ
เชื่ อ การกระทํ า เช่ น นั้ น ต้ อ งใช้ ค วาม
อุ ต สาหะและเหน็ ด เหนื่ อ ย แต่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่
มนุษย์ในสภาพทีล่ ม้ ในบาปจําเป็นต้องทํา
เป็นการเรียนรู้ที่พระเจ้าประทานให้เพื่อ
ฝึกหัดและพัฒนา ในขณะทีเ่ ยาวชนทําตัว
ให้คนุ้ เคยกับงานหนักและยากลําบากนัน้
พวกเขาก็ ไ ม่ ไ ด้ ล ะเลยการปลู ก ฝั ง ทาง
ปัญญา พวกเขาถูกสอนว่าความสามารถ
ทั้งหมดของพวกเขานั้นเป็นของพระเจ้า
และจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดขี นึ้ เพือ่
พระราชกิจของพระองค์ {GC 67.3}
คริสตจักรของชาววูดวั ซ์ [Vaudois ชือ่
ในปัจจุบนั ของชาววอลเดนซิส] มีลกั ษณะ

คล้ายคลึงคริสตจักรของสมัยอัครทูตใน
ด้ า นความบริ สุ ท ธิ์ แ ละความเรี ย บง่ า ย
พวกเขาไม่ ย อมรั บ ความเป็ น ใหญ่ ข อง
พระสันตะปาปาและพระราชาคณะ แต่
ยึดถือพระคัมภีร์เป็นสิทธิอํานาจเดียวที่
สู ง สุ ด และไม่ เ คยผิ ด เพี้ ย น ไม่ เ หมื อ น
นักบวชของโรมที่ฝักใฝ่ความเป็นใหญ่
ศิ ษ ยาภิ บ าลของพวกเขาปฏิ บั ติ ต าม
แบบอย่างของพระอาจารย์ของพวกเขาที่
ว่าพระองค์ “ไม่ได้มาเพือ่ รับการปรนนิบตั ิ
แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28
พวกเขาเลีย้ งดูฝงู แกะของพระเจ้า นําแกะ
ไปยังทุง่ หญ้าเขียวสดและไปยังพระวจนะ
ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค์ซงึ่ เป็นนํา้ พุแห่งชีวติ
พิ ธี น มั ส การของชาววอลเดนซิ ส ก็ ช ่ า ง
แตกต่างจากพิธอี นั เอิกเกริกและน่าภูมใิ จ
ของคนทั่วไป พวกเขาไม่ได้ชุมนุมกันใน
อาคารโบสถ์ที่หรูหรา ยิ่งใหญ่ตระการตา
แต่ชมุ นุมกันอยูภ่ ายใต้รม่ เงาของภูเขา ใน
หุบเขาแห่งเทือกเขาแอลป์ หรือในช่วง
เวลาอั น ตราย จะชุ ม นุ ม กั น อยู ่ ใ นป้ อ ม
ปราการหินเพื่อฟังพระวจนะแห่งความ
จริงจากผูร้ บั ใช้ของพระคริสต์ ศิษยาภิบาล
ไม่เพียงเทศนาพระกิตติคุณ แต่ยังออก
เยีย่ มผูป้ ว่ ย สอนศาสนาให้กบั เด็กๆ ด้วย
วิธีการถามตอบ เตือนสติผู้หลงผิดและ
ทํางานเพือ่ ยุตคิ วามขัดแย้งและเสริมสร้าง
ความปรองดองและความรั ก ฉั น พี่ น ้ อ ง
ในช่วงเวลาที่สงบ พวกเขาดํารงชีวิตอยู่
ด้วยเงินถวายจากจิตศรัทธา แต่พวกเขา
ก็ทําตัวเหมือนเช่นเปาโลซึ่งเป็นช่างทํา
เต็นท์ ศิษยาภิบาลแต่ละคนจะเรียนรูก้ าร
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งานหรืออาชีพบางอย่างทีจ่ ะใช้จนุ เจือชีวติ
ของเขาเองได้ หากจําเป็นทีจ่ ะต้องทํา {GC
68.1}
เยาวชนได้รับการสอนสั่งจากศิษยาภิ บ าลของพวกเขา ถึ ง แม้ ว ่ า เยาวชน
เหล่านีต้ อ้ งใส่ใจกับการศึกษาในสาขาวิชา
ทั่วไปก็ตาม แต่พระคัมภีร์ก็ยังเป็นวิชา
หลัก พวกเขาท่องจําพระคริสตธรรมกิตติคุณมัทธิวและยอห์นได้ทั้งหมด และ
ยังจดจําจดหมายต่างๆ ของอัครทูตได้
หลายเล่ ม พวกเขาถู ก ใช้ ใ ห้ คั ด ลอก
พระคัมภีร์ มีฉบับคัดลอกบางฉบับบรรจุ
พระคัมภีร์ทั้งเล่ม บางฉบับก็คัดลอกเป็น
ตอนสั้นๆ ที่ได้รับการเลือกสรรพร้อมคํา
อธิบายอย่างง่ายๆ โดยผูท้ มี่ คี วามสามารถ
อธิบายข้อพระคัมภีร์ ด้วยวิธนี ี้ ขุมทรัพย์
แห่งความจริงที่ผู้ที่ต้องการยกตนเหนือ
พระเจ้าพยายามปกปิดมาเป็นเวลานาน
จึงถูกเปิดเผยออกมา {GC 68.2}
การคัดลอกพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิอ์ อกมา
ทีละข้อ ทีละบทได้นนั้ ต้องใช้ความอดทน
การทํางานอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย บ่อย
ครั้งที่การคัดลอกนี้กระทํากันภายใต้แสง
คบเพลิงในถํา้ ลึกทีม่ ดื มิดของโลก ด้วยวิธี
การเช่นนีท้ พ
ี่ ระราชกิจของพระเจ้าดําเนิน
ต่อไป ทําให้เห็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าที่
เจิดจ้าขึน้ มาดัง่ ทองคําบริสทุ ธิ์ และจะสว่าง
สดใสและมีฤทธานุภาพมากขึน้ สักปานใด
ผู้ที่จะรับรู้ความทุกข์ยากของคนเหล่านี้
ได้ก็มีแต่ผู้ที่ร่วมในการทํางานนี้เท่านั้น
ทู ต สวรรค์ ห ้ อ มล้ อ มอยู ่ ร อบคนงานผู ้
ซื่อสัตย์เหล่านี้ {GC 69.1}

ซาตานผลักดันบรรดาบาทหลวงและ
พระราชาคณะของระบอบเปปาซีให้ฝัง
พระวจนะแห่งความจริงลงไปใต้กองขยะ
ของคําสอนผิด คําสอนนอกรีตและความ
เชื่อที่งมงาย แต่ด้วยวิธีการอัศจรรย์ที่สุด
พระวจนะของพระเจ้าถูกปกป้องไว้ตลอด
ยุคมืดอย่างไม่มีด่างพร้อย ด้วยเหตุว่า
พระวจนะนีไ้ ม่ได้มตี ราประทับของมนุษย์
แต่มตี ราประทับของพระเจ้า มนุษย์ไม่เคย
ย่อท้อต่อการทําให้ความหมายทีเ่ รียบงาย
และชัดเจนในพระคัมภีร์เกิดความสับสน
และทํ า ให้ มั น ขั ด แย้ ง กั บ คํ า พยานใน
พระคัมภีร์เอง ดั่งเช่นเรือโนอาห์ที่ลอย
อยู่กลางทะเลลึกที่มีคลื่นใหญ่ พระวจนะ
ของพระเจ้ารอดผ่านพายุที่จ้องทําลาย
ดัง่ เหมืองทองคําและเงินทีฝ่ งั อยูใ่ ต้ผวิ ดิน
ให้ ทุ ก คนที่ ต ้ อ งการหาสมบั ติ ขุ ด ลงไป
พระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิก์ เ็ ป็นเช่นเดียวกัน โดย
มีขมุ ทรัพย์แห่งความจริงทีจ่ ะเปิดเผยออก
มาให้แก่ผู้ที่แสวงหาอย่างจริงใจ ถ่อมตน
และอธิ ษ ฐานสมํ่ า เสมอ พระเจ้ า ทรง
ออกแบบให้พระคัมภีรเ์ ป็นบทเรียนสําหรับ
มนุษยชาติทั้งปวง ตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่ม
สาว และวัยผู้ใหญ่ และให้ศึกษาตลอด
ทุกเวลา พระองค์ประทานพระวจนะของ
พระองค์ให้แก่มนุษย์เพื่อสําแดงพระองค์
เอง ความจริงทุกเรื่องที่ถูกค้นพบใหม่ก็
เป็นการเปิดเผยถึงพระลักษณะใหม่ของ
พระเจ้าผูท้ รงเป็นผูป้ ระทานพระวจนะนัน้
่ ระเจ้า
การศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็นวิถที างทีพ
ทรงกําหนดไว้เพือ่ นํามนุษย์ให้มามีความ
สัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระผู้สร้างของตน
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และเพื่อให้เขาได้รับรู้พระประสงค์ของ
พระองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พระคัมภีร์เป็น
สื่อที่ใช้ติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
{GC 69.2}
ในขณะที่ชาววอลเดนซิสยอมรับว่า
ความยํ า เกรงพระเจ้ า เป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง
ปัญญานั้น พวกเขาไม่ได้มองข้ามความ
สํ า คั ญ ของการที่ ต ้ อ งติ ด ต่ อ กั บ โลก
ภายนอก กับความรู้ของมนุษยชาติและ
วิธีดํารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปิด
ความนึกคิดให้กว้างและว่องไว เยาวชน
บางคนจากโรงเรียนที่อยู่บนภูเขาถูกส่ง
ออกไปเล่าเรียนยังสถาบันการศึกษาใน
เมืองทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสหรือประเทศอิตาลี
ซึง่ มีสาขาวิชาให้เรียน ให้คดิ และให้คน้ คว้า
ได้มากกว่าโรงเรียนในบ้านเกิดบนเทือก
เขาแอลป์ เยาวชนที่ออกไปต้องพบกับ
การทดลอง พวกเขาเห็นความชั่ว พวก
เขาเผชิญหน้ากับตัวแทนของซาตานทีเ่ จ้า
เล่ห์ ที่ผลักดันคําสอนนอกรีตที่แยบยล
ทีส่ ดุ และการหลอกลวงทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ แต่
การศึกษาทีพ
่ วกเขาได้รบั ตัง้ แต่วยั เด็กนัน้
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ตรี ย มพวกเขาให้ พ ร้ อ ม
สําหรับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ {GC 69.3}
ในโรงเรียนต่างๆ ทีพ่ วกเขาเข้าไปเรียน
นัน้ พวกเขาไม่ยอมวางใจผูใ้ ด เสือ้ ผ้าของ
พวกเขาถูกจัดเตรียมไว้เพือ่ เก็บซ่อนสมบัติ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือพระคัมภีร์อันลํ้าค่า
ที่ เ ขี ย นด้ ว ยมื อ เป็ น ผลงานที่ พ วกเขา
ลงแรงด้วยเวลาแรมเดือนแรมปี พวกเขา
นํ า คั ม ภี ร ์ เ หล่ า นี้ ติ ด ตั ว ไป และเมื่ อ สบ
โอกาสที่ไม่ก่อให้เกิดการสงสัย พวกเขา

จะวางเอกสารบางส่วนอย่างระมัดระวังไว้
ตามทางของผู้ที่ดูเหมือนว่าจะเปิดใจรับ
ความจริง เยาวชนชาววอลเดนซิสได้รับ
การอบรมตั้งแต่อยู่บนตักของมารดาโดย
มีเป้าหมายเช่นนี้ พวกเขาเข้าใจหน้าที่นี้
และก็ยนิ ดีทาํ ด้วยความซือ่ สัตย์ ในสถาบัน
การศึกษาเหล่านี้ มีคนรับเชือ่ อย่างแท้จริง
และบ่อยครั้งที่พบว่าหลักการนี้แทรกซึม
ไปทัว่ ทัง้ โรงเรียน กระนัน้ ผูน้ ําเปปาซีแม้
จะไต่สวนอย่างรอบคอบที่สุด ก็ไม่อาจ
แกะรอยไปยังแหล่งทีม่ าของคําสอนทีเ่ ขา
ตราว่านอกรีตได้ {GC 70.1}
วิญญาณของพระคริสต์เป็นวิญญาณ
แห่งการประกาศ แรงกระตุ้นอันดับแรก
ของจิตใจทีบ่ งั เกิดใหม่คอื ความปรารถนา
ที่ จ ะนํ า ผู ้ อื่ น มายั ง พระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อด
คริสเตียนชาววูดัวซ์ก็มีวิญญาณเช่นนี้
พวกเขาตระหนั ก ดี ว ่ า พระเจ้ า ทรงมี
พระประสงค์ให้พวกเขาทํามากกว่าที่จะ
เป็นเพียงคนเก็บรักษาความจริงให้บริสทุ ธิ์
ในคริสตจักรของตนเอง พวกเขามีหน้าที่
อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําความสว่างส่องไปให้
แก่คนที่อยู่ในความมืด โดยฤทธานุภาพ
อั น ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง พระวจนะของพระเจ้ า
พวกเขามุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะทํ า ลายแอกที่ โ รม
ยัดเยียดให้ไว้ ศาสนาจารย์ชาววูดัวซ์ถูก
ฝึกให้เป็นผู้ประกาศ ทุกคนที่ต้องการ
ก้าวเข้าสูง่ านรับใช้นจี้ ะถูกกําหนดให้ผา่ น
การเป็นนักประกาศเสียก่อน แต่ละคนจะ
ต้ อ งทํ า งานรั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ง านประกาศ
พระกิตติคุณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 ปี
ก่อนที่จะรับหน้าที่ดูแลโบสถ์สักแห่งใน
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ท้องที่ของตน งานการรับใช้นี้เรียกร้อง
ให้มกี ารหักห้ามใจตนเองและการเสียสละ
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ทํ า งาน นี่ เ ป็ น บทนํ า ที่
เหมาะสมสําหรับช่วงชีวติ ของศาสนาจารย์
ทีท่ ดสอบจิตวิญญาณของมนุษย์ เยาวชน
ที่ได้รับการเจิมให้รับงานศักดิ์สิทธิ์มอง
เห็นว่าที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นไม่ใช่
ทรัพย์ศฤงคารและความรุ่งเรืองทางโลก
แต่เป็นชีวิตของการตรากตรํา และภัย
อันตราย และอาจจะต้องพลีชีพเพราะ
ความเชื่อของเขา มิชชันนารีออกทํางาน
เป็นคูๆ่ ตามแบบอย่างทีพ
่ ระเยซูสง่ สาวก
ของพระองค์ออกไป มักจะมีผู้สูงวัยและ
มากด้วยประสบการณ์เคียงคู่ออกไปกับ
คนหนุ่ม เพื่อเป็นเพื่อนช่วยชี้แนะ และ
เป็นผูฝ้ กึ อบรมเขา และเขาจะต้องเชือ่ ฟัง
คําแนะนํา ผู้ร่วมงานทั้งสองนี้มักจะไม่ได้
อยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่พวกเขามักจะ
พบกั น เพื่ อ อธิ ษ ฐานและรั บ คํ า แนะนํ า
ด้วยวิธีนี้ จึงเกิดการเสริมสร้างความเชื่อ
ของกันและกันให้เข้มแข็งขึ้น {GC 70.2}
การเปิดเผยเป้าหมายพันธกิจของตน
จะนํ า ความพ่ า ยแพ้ ม าอย่ า งแน่ น อน
ดังนั้น พวกเขาจึงปกปิดลักษณะแท้จริง
ของตน ศาสนาจารย์ทุกคนมีความรอบรู้
เรือ่ งงานช่างฝีมอื บางอย่างหรือมีวชิ าชีพ
และมิชชันนารีเหล่านี้ทํางานของตนภาย
ใต้การอําพรางของอาชีพทางโลก โดย
ทัว่ ไปพวกเขาเลือกทีจ่ ะเป็นพ่อค้าหรือคน
เร่ขายสินค้า “พวกเขานําผ้าไหม เครื่อง
ประดับและสินค้าอืน่ ๆ ซึง่ ในยุคนัน้ หาซือ้
ยาก นอกจากในตลาดที่ห่างไกลออกไป

และพวกเขาได้รับการต้อนรับในฐานะ
พ่ อ ค้ า แต่ ห ากมาในฐานะมิ ช ชั น นารี
พวกเขาจะถูกขับไล่ออกไป” Wylie เล่มที่
1 บทที่ 7 ตลอดเวลาเหล่านี้ หัวใจของ
พวกเขาจะยกชูขึ้นไปยังพระเจ้าเพื่อทูล
ขอสติปญ
ั ญาทีจ่ ะนําเสนอให้เห็นถึงสมบัติ
ที่มีค่ายิ่งกว่าทองคําหรือเพชรนิลจินดา
พวกเขาซ่อนพระคัมภีรท์ งั้ เล่มหรือบางส่วน
ไว้กบั ตัว และทีใ่ ดทีโ่ อกาสเอือ้ อํานวย พวก
เขาจะหันเหความสนใจของลูกค้ามายัง
หนังสือทีค่ ดั ลอกด้วยมือเหล่านี้ บ่อยครัง้
จะพบคนที่ ตื่ น ตั ว สนใจต้ อ งการอ่ า น
พระวจนะของพระเจ้า และพระคัมภีรบ์ าง
ตอนก็จะถูกมอบด้วยความยินดีให้แก่ผทู้ ี่
ต้องการรับไว้ {GC 71.1}
งานของมิชชันนารีเหล่านี้เริ่มต้นขึ้น
ในทีร่ าบและหุบเขารอบๆ บริเวณภูเขาที่
เขาอาศัยอยู่ และขยายกว้างออกไปเลย
อาณาบริเวณเหล่านี้ พวกเขาเดินด้วยเท้า
เปล่ า และสวมใส่ อ าภรณ์ เ นื้ อ หยาบที่ มี
ร่องรอยของการเดินทางเหมือนเช่นที่
พระอาจารย์ของพวกเขาสวมใส่ พวกเขา
เดินทางเข้าไปยังเมืองใหญ่ๆ และเจาะ
ทะลุ ไ ปยั ง ดิ น แดนที่ ห ่ า งไกล พวกเขา
หว่านเมล็ดอันลํ้าค่าไปทุกแห่งหน โบสถ์
มากมายเกิดขึน้ ตามทางทีพ่ วกเขาเดินทาง
ผ่านไป และเลือดของผูพ
้ ลีชพ
ี ก็เป็นพยาน
ให้กับความเชื่อ เราจะเห็นดวงวิญญาณ
ทัง้ หมดทีเ่ ป็นผลงานทีค่ นเหล่านีห้ ว่านไว้
ถูกเก็บเกีย่ วอย่างเต็มทีใ่ นวันแห่งพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้า กําลังมุง่ หน้าอย่าง
เงี ย บๆ และถู ก ปกปิ ด ไว้ จ นเข้ า ไปใน
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อาณาจักรของคริสเตียน และได้รับการ
ต้อนรับด้วยความชื่นชมทั้งในบ้านและ
ในจิตใจของผู้คน {GC 71.2}
สําหรับชาววอลเดนซิสแล้ว พระคัมภีร์
ไม่เพียงแต่บนั ทึกสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงจัดการ
ต่อมนุษย์ในอดีตและเปิดเผยความรับ
ผิดชอบและหน้าที่ของมนุษย์ในปัจจุบัน
เท่านั้น แต่พระคัมภีร์ยังเปิดเผยถึงภัย
พิบัติและสง่าราศีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย พวกเขาเชื่อว่าจุดจบของทุกสิ่งอยู่
ไม่ไกลนัก และในขณะที่พวกเขาศึกษา
พระคัมภีรด์ ว้ ยการอธิษฐานและด้วยนํา้ ตา
นั้ น พวกเขาได้ รั บ ความซาบซึ้ ง ใจกั บ
พระวจนะอันมีค่าเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นและ
กับหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องประกาศให้
ผู้อื่นทราบความจริงแห่งการช่วยให้รอด
พวกเขาเห็นแผนการไถ่ที่เปิดเผยอย่าง
ชัดเจนในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ และได้พบว่า
ความเชื่ อ ของพวกเขาที่ มี ใ นพระเยซู
ทําให้พวกเขาได้รับการปลอบประโลมใจ
ความหวังและสันติสุข เมื่อความกระจ่าง
ทําให้พวกเขาเข้าใจ และทําให้จิตใจยินดี
ปรีดา พวกเขาปรารถนาทีจ่ ะให้ลาํ แสงนัน้
ส่องไปยังเหล่าคนทีต่ กอยูภ่ ายใต้ความมืด
จากคําสอนผิดๆ ของเปปาซี {GC 72.1}
พวกเขาเห็ น ว่ า ภายใต้ ก ารนํ า ของ
พระสันตะปาปาและบาทหลวง ประชาชน
มากมายกําลังพยายามหาทางหลุดพ้น
จากบาปทีอ่ ยูใ่ นจิตวิญญาณของพวกเขา
อย่างไร้ผลด้วยการทรมานร่างกาย คน
เหล่านี้ถูกสอนให้พึ่งพิงในการทําดีเพื่อ
ช่วยตัวเองให้รอด จึงทําให้พวกเขามอง

แต่ตัวเอง ความนึกคิดยึดติดอยู่แต่ใน
สภาพที่เต็มไปด้วยบาปของตนเอง มอง
เห็นตนเองตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของ
พระเจ้า คนเหล่านีจ้ งึ พยายามสร้างความ
เจ็บปวด ทรมานทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและ
ร่างกายตนเอง แต่กระนั้นก็ยังไม่พบทาง
บรรเทาทุกข์ ด้วยประการฉะนี้ ผูท้ รี่ สู้ าํ นึก
ในใจจึ ง ถู ก หลั ก คํ า สอนของโรมผู ก มั ด
คนนับพันละทิง้ มิตรสหายและญาติพนี่ อ้ ง
มาใช้ชวี ติ ในห้องเล็กๆ ภายในสํานักสงฆ์
คนนับพันพยายามแสวงหาสันติสขุ ให้กบั
ความนึกคิดของเขาเองด้วยการอดอาหาร
และเฆี่ยนตีตัวเองอย่างทารุณอยู่บ่อยๆ
สวดมนต์กลางดึก นอนราบกับก้อนหินที่
อยู่ภายในห้องพักที่มืดทึบ ชื้น และเยือก
เย็ น เป็ น เวลาหลายชั่ ว โมงอย่ า งทุ ก ข์
ทรมาน เดินทางไกลเพือ่ แสวงบุญ การรับ
ใช้โทษอย่างน่าอดสูและการทรมานอัน
น่ากลัว แต่การกระทําเช่นนี้ก็ไร้ผล พวก
เขาถูกบีบบังคับด้วยความรูส้ กึ ผิด และถูก
หลอนด้วยความกลัวพระพิโรธของพระเจ้า
ทีจ่ ะคอยแก้แค้น คนมากมายต้องทนทุกข์
ทรมานต่อไป จนกว่าสภาพธรรมชาติของ
ร่างกายจะยอมแพ้ และคนเหล่านีจ้ งึ ลงไป
ยังหลุมศพโดยปราศจากลําแสงหรือความ
หวังใดๆ {GC 72.2}
ชาววอลเดนซิ ส ปรารถนาที่ จ ะยื่ น
อาหารแห่งชีวติ ให้แก่จติ วิญญาณทีห่ วิ โหย
เหล่านี้ พวกเขาต้องการนําข่าวสารแห่ง
สันติสุขที่มีในพระสัญญาของพระเจ้ามา
ให้และชี้ให้คนเหล่านั้นเห็นว่าพระคริสต์
ทรงเป็นความหวังเดียวที่เขาทั้งหลายจะ
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ได้รับความรอด คําสอนที่คนเหล่านั้น
ยึดถือที่ว่าการทําความดีชดเชยการล่วง
ละเมิ ด พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า ได้ นั้ น
เป็นคําสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เท็ จ การพึ่ ง ในคุ ณ ความดี ข องมนุ ษ ย์
กีดขวางภาพความรักอันไม่มขี อบเขตของ
พระคริสต์ เหตุทพ
ี่ ระเยซูตอ้ งสิน้ พระชนม์
เพื่อเป็นเครื่องบูชาของมนุษย์ก็เพราะ
เผ่าพันธุม์ นุษยชาติทลี่ ม้ ในบาปไม่อาจทํา
สิง่ ใดเพือ่ นําตนเองกลับไปคืนดีกบั พระเจ้า
ได้ คุณความดีที่พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
ถูกตรึงบนกางเขนและทรงกลับเป็นขึ้น
จากตายนัน้ ต่างหากคือรากฐานของความ
เชื่อคริสเตียน การที่วิญญาณจิตต้องพึ่ง
พิงในพระคริสต์จงึ เป็นเรือ่ งจริง และความ
สัมพันธ์กบั พระองค์จะต้องใกล้ชดิ เหมือน
ดั่งแขนที่ติดอยู่กับร่างกาย หรือกิ่งที่ติด
อยู่กับเถา {GC 73.1}
คําสอนของพระสันตะปาปาและของ
บาทหลวงชักนํามนุษย์ให้มองพระลักษณะ
ของพระเจ้าและแม้กระทั่งของพระคริสต์
เป็ น ความเกรี้ ย วกราด หงุ ด หงิ ด และ
น่ากลัว พวกเขาทําให้พระผู้ช่วยให้รอด
กลายเป็นผูท้ ไี่ ม่เห็นใจมนุษย์ซงึ่ ตกอยูใ่ น
บาปจนต้องใช้บาทหลวงและพวกนักบุญ
มาไกล่ เ กลี่ ย ส่ ว นผู ้ ที่ ส ติ ป ั ญ ญาได้ รั บ
ความกระจ่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า
ต่างต้องการนําจิตวิญญาณของตนไปหา
พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่
เปีย่ มด้วยพระเมตตาและความรัก พระองค์
ผู ้ ท รงยื น อ้ า แขนออกรอคอยพวกเขา
เชิญชวนทุกคนให้เข้ามาหาพระองค์พร้อม

กับภาระแห่งบาป ความกังวล และความ
อ่อนล้าของพวกเขา คนเหล่านี้ปรารถนา
ทีจ่ ะกําจัดสิง่ กีดขวางซึง่ ซาตานกองทับถม
ขึ้นจนมนุษย์ไม่อาจมองเห็นพระสัญญา
และไม่อาจเข้าหาพระเจ้าโดยตรงเพื่อ
สารภาพบาปของพวกเขา และได้รับการ
อภัยโทษและสันติสุข {GC 73.2}
มิ ช ชั น นารี ช าววอลเดนซิ ส เปิ ด เผย
ความจริงอันลํา้ ค่าของข่าวประเสริฐให้แก่
สติ ป ั ญ ญาของผู ้ ใ ฝ่ แ สวงหาด้ ว ยความ
กระตือรือร้น พวกเขานําข้อพระคัมภีร์
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บ างตอนที่ คั ด ลอกด้ ว ยความ
เพียรพยายามออกมาอย่างระมัดระวัง
เป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาที่ได้ให้
ความหวังใจแก่จิตวิญญาณที่รู้สํานึกและ
ตกอยู่ในบาปที่มองเห็นพระเจ้าเป็นแค่ผู้
ทีผ่ กู พยาบาท คอยตัดสินความ บ่อยครัง้
ทีพ
่ วกเขามักจะคุกเข่าพร้อมกับริมฝีปาก
ที่สั่นเทาและนํ้าตาคลอเต็มเบ้า เปิดเผย
ความหวังเดียวของคนบาปให้แก่พี่น้อง
ของพวกเขา ด้วยวิธนี ี้ แสงสว่างแห่งความ
จริงจึงเจาะทะลุเข้าสู่สติปัญญาที่มืดมน
มากมาย ขับไล่เมฆหมอกแห่งความสิ้น
หวังออกไป จนดวงอาทิตย์แห่งความชอบ
ธรรมส่องสว่างเข้าไปในจิตใจด้วยลําแสง
แห่งการรักษาของพระองค์ จึงมีบ่อยครั้ง
ที่ข้อพระคัมภีร์บางตอนถูกอ่านซํ้าแล้ว
ซํ้ า อี ก ตามความประสงค์ ข องผู ้ ฟ ั ง ซึ่ ง
ต้องการให้แน่ใจว่าได้ยนิ ถูกต้องแล้ว โดย
เฉพาะข้อความที่พวกเขาต้องการรับฟัง
ซํ้าแล้วซํ้าอีกด้วยความกระตือรือร้นว่า
“พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของ
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พระองค์ก็ชําระเราให้ปราศจากบาปทั้ง
สิ้น” 1 ยอห์น 1:7 “โมเสสยกงูขึ้นในถิ่น
ทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูก
ยกขึน้ อย่างนัน้ เพือ่ ทุกคนทีว่ างใจพระองค์
จะได้ชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:14, 15 {GC
73.3}
มีคนมากมายไม่ยอมให้คํากล่าวอ้าง
ของโรมมาหลอกได้ พวกเขามองว่าการ
ที่มนุษย์หรือทูตสวรรค์จะมาทําหน้าที่ผู้
ไกล่เกลีย่ แทนคนบาปนัน้ เป็นเรือ่ งไร้สาระ
ยิ่ ง เมื่ อ แสงสว่ า งที่ แ ท้ จ ริ ง ส่ อ งมายั ง
ความคิด พวกเขาจึงร้องออกมาด้วยความ
เปรมปรีดิ์ว่า “พระคริสต์ทรงเป็นปุโรหิต
ของฉัน พระโลหิตเป็นเครื่องถวายบูชา
ของฉั น แท่ น บู ช าของพระองค์ เ ป็ น ที่
สารภาพบาปของฉัน” พวกเขานําตนเข้า
มาพึ่งพิงในพระคุณความดีของพระเยซู
อย่างเต็มที่ พร้อมกับพูดซํ้าแล้วซํ้าอีกว่า
“ถ้ า ไม่ มี ค วามเชื่ อ แล้ ว จะไม่ เ ป็ น ที่ พ อ
พระทัยเลย” ฮีบรู 11:6 “นามอื่นซึ่งให้เรา
ทัง้ หลายรอดได้นนั้ ไม่โปรดให้มที า่ มกลาง
มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” กิจการ 4:12 {GC 74.1}
ความมัน่ ใจในความรักของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดนัน้ ดูเหมือนจะลึกซึง้ เกินกว่าทีบ่ าง
จิ ต วิ ญ ญาณที่ น ่ า สงสารและถู ก มรสุ ม
กระหนํ่าเหล่านี้จะรับรู้ได้ การปลดปล่อย
ที่พวกเขาได้รับนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน
ความสว่างเช่นนีแ้ หละทีส่ อ่ งลงมายังพวก
เขา จนเคลิบเคลิ้มราวกับว่าพวกเขาไป
อยูใ่ นสวรรค์แล้ว คนเหล่านีว้ างมือของตน
ไว้ในพระหัตถ์ของพระคริสต์อย่างมั่นใจ
เท้าของพวกเขายึดติดอยูบ่ นพระมหาศิลา

ความกลัวตายทั้งปวงอันตรธานหายไป
บัดนี้พวกเขาปรารถนาเรือนจําและโซ่
ตรวน ถ้านัน่ จะเป็นทีถ่ วายเกียรติพระนาม
ของพระผู้ไถ่ของพวกเขา {GC 74.2}
ในที่ลับต่างๆ พระวจนะของพระเจ้า
ถู ก นํ า ขึ้ น มาอ่ า น ในบางครั้ ง ก็ อ ่ า นให้
จิตวิญญาณเพียงดวงเดียว บางครัง้ ก็อา่ น
ให้กลุ่มเล็กๆ ที่แสวงหาแสงสว่างและ
ความจริง บ่อยครั้งพวกเขาทําเช่นนี้ทั้ง
้ งั นัน้ มี
คืน ความอยากรูแ้ ละชืน่ ชมของผูฟ
มาก จนบ่อยครัง้ ทีผ่ ฟ
ู้ งั ไม่ยอมให้ผนู้ าํ ข่าว
แห่งความเมตตาหยุดอ่านจนกว่าพวกเขา
จับใจความของข่าวดีแห่งการช่วยให้รอด
ได้ จะมีคําเช่นนี้พูดออกมาบ่อยๆ ว่า
“พระเจ้าจะยอมรับของถวายของฉันหรือ
เปล่ า พระองค์ จ ะทรงยอมรั บ ฉั น ไหม
พระองค์จะทรงอภัยให้ฉันไหม” จึงมีคํา
ตอบอ่านให้ฟังว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะ
ให้ทา่ นทัง้ หลายได้หยุดพัก” มัทธิว 11:28
{GC 74.3}
เมือ่ ความเชือ่ สัมผัสถึงพระสัญญาของ
พระเจ้า จะได้ยินคําตอบสนองด้วยความ
ชื่นชมยินดีว่า “ไม่ต้องไปแสวงบุญที่ต้อง
ใช้เวลานานอีกแล้ว ไม่ตอ้ งเดินทางทีแ่ สน
ลําบากเพื่อไปยังศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ฉัน
เข้ามาหาพระเยซูในสภาพที่เต็มไปด้วย
บาปและไม่บริสุทธิ์อย่างที่ฉันเป็นอยู่ใน
เวลานี้ได้ และพระองค์จะไม่ทรงละเลย
คําอธิษฐานของผู้ที่เสียใจกับบาป ‘บาป
ของเจ้าได้รบั การอภัยแล้ว’ บาปของฉันก็
จะได้รับการอภัยด้วย” {GC 75.1}
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ความปีติยินดีอันศักดิ์สิทธิ์จะเต็มล้น
จิตใจ และคําสรรเสริญและโมทนาพระคุณ
แด่ พ ระนามของพระเยซู จ ะแพร่ ส ะพั ด
ออกไป จิตวิญญาณที่มีความสุขเหล่านี้
จะกลับไปยังบ้านของตนเพือ่ กระจายแสง
สว่าง เพือ่ แบ่งปันแก่ผอู้ นื่ อีกครัง้ แล้วครัง้
เล่าตราบเท่าที่จะทําได้ถึงประสบการณ์
ใหม่ทพ
ี่ วกเขาได้พบหนทางแห่งชีวติ ทีแ่ ท้
จริง พระวจนะจากพระคัมภีรน์ นั้ มีอาํ นาจ
ประหลาดและน่าเกรงขามซึง่ ตรัสโดยตรง
ถึงจิตใจของผู้ที่แสวงหาความจริง เป็น
พระสุรเสียงของพระเจ้าและนําความสํานึก
มาสู่ผู้ที่ได้ยิน {GC 75.2}
ผูน้ าํ ข่าวแห่งความจริงจะเดินทางของ
เขาต่อไป แต่ลักษณะที่ถ่อมตน จริงใจ
ตัง้ ใจและความศรัทธาอย่างลึกลํา้ ของเขา
มักจะถูกผูค้ นกล่าวขานถึงเสมอ บ่อยครัง้
ที่ผู้ฟังไม่ได้ถามว่าเขามาจากไหนหรือ
กําลังจะไปไหน ในตอนแรก ผู้ฟังจะถูก
ความแปลกใจมาบดบัง และในตอนหลัง
ความสํ า นึ ก ในบุ ญ คุ ณ และชื่ น ชมยิ น ดี
เบี่ยงเบนความสนใจจนลืมซักถาม เมื่อ
ถูกเชิญให้ไปทีบ่ า้ น เขาจะตอบว่า ต้องไป
้ งั ต่าง
เยีย่ มแกะทีห่ ลงหายจากฝูง พวกผูฟ
ถามกันว่า เป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นทูต
ที่ลงมาจากสวรรค์ {GC 75.3}
มีหลายรายที่พวกผู้ฟังจะไม่ได้เห็น
ผู้นําข่าวแห่งความจริงนี้อีกเลย เขาอาจ
เดินทางไปยังดินแดนอืน่ หรือชีวติ ของเขา
กําลังเหี่ยวเฉาลงในคุกมืดที่ไม่มีใครรู้จัก
หรืออาจเป็นไปได้ว่า กระดูกของเขาถูก
เผาไหม้จนเหลือแต่เถ้าอยูใ่ นบริเวณทีเ่ ขา

เป็นพยานเพื่อความจริง อย่างไรก็ตาม
คําพูดทีพ
่ วกเขาทิง้ ไว้นนั้ ไม่อาจถูกทําลาย
ไป คําพูดเหล่านัน้ กําลังทํางานอยูใ่ นจิตใจ
ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ทุ ก คนจะรู ้ ถึ ง ผลงานที่
ประเสริฐเหล่านีอ้ ย่างเต็มทีใ่ นวันพิพากษา
ที่จะมาถึงเท่านั้น {GC 75.4}
มิ ช ชั น นารี ช าววอลเดนซิ ส กํ า ลั ง รุ ก
เข้าไปในอาณาจักรของซาตานและอํานาจ
ของความมื ด ถู ก ปลุ ก ให้ ร ะมั ด ระวั ง ตั ว
ยิ่งขึ้น อํานาจแห่งความมืดเฝ้าติดตาม
ความพยายามทุกขัน้ ตอนทีท่ าํ ให้ความจริง
รุดหน้าไป และจะกระตุ้นตัวแทนของมัน
ให้เกิดความกลัว ผู้นําเปปาซีมองเห็น
อันตรายอันใหญ่หลวงที่มีต่อเป้าหมาย
ของตนซึง่ เกิดจากการทํางานของนักเดิน
ทางผู้ถ่อมตนเหล่านี้ หากปล่อยให้แสง
สว่ า งแห่ ง ความจริ ง ส่ อ งไปโดยไม่ ถู ก
ขัดขวาง แสงนี้จะปัดเป่าเมฆแห่งความ
ผิ ด อั น หนาทึ บ ซึ่ ง ปิ ด ล้ อ มประชาชนไว้
ความจริงนีจ้ ะนําให้ความนึกคิดของมนุษย์
ไปยังพระเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ และในทีส่ ดุ
ก็จะทําลายอํานาจของโรมไป {GC 76.1}
การที่มีคนเหล่านี้ซึ่งยึดถือความเชื่อ
ของคริสตจักรยุคแรกเริม่ อยูน่ นั้ เป็นพยาน
อย่างต่อเนื่องถึงการละทิ้งความเชื่อของ
โรม ดังนัน้ จึงปลุกความเกลียดชังและการ
กดขี่ข่มเหงครั้งรุนแรงที่สุดขึ้นมา การที่
พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมทิง้ พระคัมภีรก์ เ็ ป็น
ความผิดทีโ่ รมยอมไม่ได้ เธอตัง้ ใจทําลาย
พระคัมภีร์ให้หมดไปจากโลก ถึงตอนนี้
โรมเริ่มรณรงค์ให้ทุกคนเข้ามาร่วมทํา
สงครามที่น่ากลัวที่สุดต่อประชากรของ
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พระเจ้าที่อาศัยอยู่บนภูเขา มีการจัดวาง
การไต่สวนตามเส้นทางของพวกเขา และ
ภาพของอาเบลผู้บริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าต่อหน้า
ฆาตรกรอย่างคาอินก็ปรากฏให้เห็นอยู่
อย่างต่อเนื่อง {GC 76.2}
ครั้งแล้วครั้งเล่า ท้องนาอันอุดมถูก
ทิ้งให้รกร้าง ที่อยู่อาศัยและโบสถ์ของ
พวกเขาถูกทําลายไป จนกระทั่งในที่ซึ่ง
ครัง้ หนึง่ เคยเป็นทุง่ นาทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และ
บ้านเรือนของคนบริสุทธิ์และขยัน บัดนี้
กลายเป็นที่รกร้าง เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่
หิวกระหายจะดุรา้ ยมากขึน้ เมือ่ ได้ชมิ เลือด
ความดุดันของเหล่าผู้นิยมเปปาซีถูกจุด
ปะทุให้รุนแรงมากขึ้นด้วยความทรมาน
ของเหยื่อของพวกเขา พยานเพื่อความ
เชื่อที่บริสุทธิ์มากมายถูกไล่ล่าข้ามภูเขา
และลงมาตามทีร่ าบทีพ
่ วกเขาซ่อนตัว ขัง
ตัวเองในป่าหนาทึบและตามยอดภูเขาสูง
{GC 76.3}
ไม่มีข้อหาใดจะนํามากล่าวหาต่อการ
ฝักใฝ่ศีลธรรมของคนกลุ่มนี้ได้ แม้ศัตรู
ของพวกเขายังประกาศว่า คนเหล่านี้รัก
ความสงบ เรียบง่ายและเป็นพวกเคร่ง
ศาสนา ความผิ ด รุ น แรงของพวกเขา
คื อ การไม่ ย อมนมั ส การพระเจ้ า ตาม
พระประสงค์ขององค์สันตะปาปา ความ
ผิ ด นี้ เ อง พวกเขาจึ ง ถู ก กระหนํ่ า ด้ ว ย
ความอดสู การเหยียดหยาม การเยาะเย้ย
และการทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆ เท่าที่
มนุ ษ ย์ ห รื อ มารร้ า ยจะประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มา
{GC 76.4}
เมือ่ ถึงจุดทีโ่ รมมุง่ มัน่ จะทําลายลัทธิที่

เขาเกลียดชัง พระสันตะปาปาทรงตรา
กฎหมายขึน้ เพือ่ ปรักปรําคนเหล่านีว้ า่ เป็น
คนนอกรีตและต้องนําไปประหาร (โปรด
ดูภาคผนวก) พวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือคนไม่ซื่อสัตย์
หรือเป็นคนไร้ระเบียบ แต่ถูกตราว่ามี
ลักษณะเป็นคนที่ศรัทธาแก่กล้าและน่า
นับถือ เทีย่ วไปหลอกลวง “ลูกแกะจากฝูง
แกะที่แท้จริง” ดังนั้น พระสันตะปาปาจึง
ทรงตราคําสัง่ ถึง “ลัทธิทเี่ ลวร้ายซึง่ มุง่ ร้าย
และเป็นที่น่ารังเกียจ” หากพวกเขา “ยัง
คงปฏิเสธไม่ยอมกลับตัว ให้บดขยีไ้ ด้ดงั่ งู
พิษ” Wylie เล่มที่ 16 บทที่ 1 ผู้มีอํานาจ
ที่ออกคําสั่งนี้เคยคาดคิดบ้างไหมว่า เขา
จะต้องกลับมาพบกับคําพูดเหล่านั้นอีก
ครั้งหนึ่ง พวกเขาเคยรู้หรือไม่ว่าคําพูด
เหล่ า นี้ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นสมุ ด บั น ทึ ก แห่ ง
สวรรค์ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าในวัน
พิพากษา พระเยซูตรัสว่า “ซึ่งพวกท่าน
ได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย”
มัทธิว 25:40 {GC 77.1}
พระบัญชาของพระสันตะปาปานีเ้ รียก
ร้องให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนเข้าร่วม
สงครามต่อสู้กับคนนอกรีตเหล่านี้ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมในภารกิจอัน
ทารุณโหดร้ายนี้ ผู้ที่เข้าร่วมจะ “หลุดพ้น
จากความผิดและการลงโทษทางศาสนา
ทั้ ง สิ้ น ทั้ ง บาปทั่ ว ไปและบาปที่ เ ฉพาะ
เจาะจง และทุกคนที่เข้าร่วมจะหลุดพ้น
จากคําสาบานทีเ่ คยทําไว้ ทัง้ ยังมีสทิ ธิอ์ นั
ชอบธรรมในการเป็นเจ้าของสมบัติที่ได้
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มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย และพวกเขายัง
ได้รับสัญญาว่าบาปทั้งหมดของพวกเขา
จะได้ รั บ การอภั ย ถ้ า พวกเขาฆ่ า คน
นอกรีตได้ คําสัง่ นีใ้ ห้ยกเลิกสัญญาทัง้ หมด
ที่เคยทําไว้กับชาววอลเดนซิส สั่งให้คน
ในท้องถิน่ ทิง้ พวกเขา ห้ามทุกคนให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ แก่พวกเขา และให้อาํ นาจ
ทุกคนที่จะริบเอาสมบัติของพวกเขาไป
ได้” Wylie, เล่มที่ 16 บทที่ 1 เอกสารชิ้น
นี้เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงวิญญาณที่อยู่
เบื้องหลังฉากเหล่านี้ เสียงที่ได้ยินนั้น
คื อ เสี ย งคํ า รามของพญานาค ไม่ ใ ช่
พระสุรเสียงของพระคริสต์ {GC 77.2}
ผู้นาํ ของระบอบเปปาซีไม่ยอมปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรฐานยิ่งใหญ่ในพระบัญญัติ
ของพระเจ้า แต่สร้างมาตรฐานขึ้นตาม
ความต้องการของตนเอง และตัง้ ใจบังคับ
ทุกคนให้ทาํ ตามมาตรฐานนี้ เพราะนีเ่ ป็น
ความต้องการของโรม กฎหมายทีน่ า่ กลัว
ที่สุดถูกตราออกมาแล้ว บาทหลวงและ
พระสันตะปาปาทีค่ ดโกงและหมิน่ ประมาท
พระเจ้าเริ่มทํางานที่ซาตานกําหนดให้
พวกเขาทํา ความเมตตาปรานีไม่มีใน
อุปนิสัยของพวกเขา วิญญาณเดียวกับที่
ตรึงพระคริสต์บนกางเขนและฆ่าอัครสาวก
ทั้งหลาย วิญญาณเดียวกับที่ขับเคลื่อน

จักรพรรดิเนโรผู้กระหายเลือดให้กําจัด
ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ในสมัยนั้น เป็นวิญญาณ
เดียวกับที่กําลังทํางานกําจัดผู้ที่พระเจ้า
ทรงรักให้หมดไปจากโลกนี้ {GC 77.3}
เป็ น เวลาหลายศตวรรษที่ ก ารกดขี่
ข่ ม เหงเช่ น นี้ เ ข้ า มาเยื อ นผู ้ ที่ ยํ า เกรง
พระเจ้า พวกเขาอดทนด้วยความขันติและ
ความมั่นคงเพื่อถวายเกียรติแด่พระผู้ไถ่
โดยทีไ่ ม่คาํ นึงถึงสงครามปราบปรามและ
การสังหารโหดทีไ่ ร้มนุษยธรรมซึง่ กระทํา
ต่อพวกเขา คนเหล่านีย้ งั คงส่งมิชชันนารี
ออกไปเพื่อกระจายความจริงอันลํ้าค่า
พวกเขาถู ก ตามล่ า จนตาย แต่ ก ระนั้ น
เลื อ ดของพวกเขารดลงบนเมล็ ด ที่ ถู ก
หว่านออกไป และบังเกิดผลออกมาอย่าง
ไม่เคยสร้างความผิดหวัง ด้วยประการ
ฉะนี้ ชาววอลเดนซิสเป็นพยานให้พระเจ้า
เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ลูเธอร์จะ
เกิ ด พวกเขากระจายไปอยู ่ ใ นหลาย
ประเทศ พวกเขาเพาะเมล็ดของการปฏิรปู
ทางศาสนาทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ ในสมัยของไวคลิฟ
แผ่ ข ยายออกไปและฝั ง ลึ ก ในสมั ย ของ
ลูเธอร์ และจะถูกดําเนินการต่อไปจนถึง
คราสิ้นยุคโดยผู้ที่ยอมทนทุกข์ในทุกสิ่ง
เพือ่ “พระวจนะของพระเจ้าและคําพยาน
ของพระเยซู” วิวรณ์ 1:9 {GC 78.1}
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ก่อนการปฏิรปู ศาสนา พระคัมภีรม์ อี ยู่
ในทีต่ า่ งๆ จํานวนน้อย แต่พระเจ้าไม่ทรง
ปล่อยให้พระวจนะของพระองค์ถกู ทําลาย
ไปอย่างสิน้ เชิง ความจริงทีอ่ ยูใ่ นพระคัมภีร์
จะไม่ถกู ปกปิดไว้ตลอดกาล พระองค์ทรง
ถอดโซ่ที่ล่ามพระวจนะแห่งชีวิตออกได้
อย่างง่ายดายเฉกเช่นที่พระองค์ทรงเปิด
ประตูเรือนจําและถอดกลอนของประตู
เหล็กเพือ่ ปล่อยผูร้ บั ใช้ของพระองค์ให้เป็น
อิสระ พระวิญญาณของพระเจ้าดลใจคนใน
ประเทศต่างๆ ของยุโรปให้ค้นหาความ
จริงดั่งขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ พระเจ้าทรงนํา
พวกเขาไปยังพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ดลใจ
ให้พวกเขาศึกษาแต่ละหน้าของหนังสือ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ด ้ ว ยความสนใจอย่ า งยิ่ ง คน
เหล่านีเ้ ต็มใจยอมรับแสงสว่างแม้ตอ้ งจ่าย
ด้วยราคาสูงสักเพียงไรก็ตาม ถึงแม้พวก
เขาไม่อาจมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจน
แต่กระนัน้ พวกเขาก็ยงั เข้าถึงความจริงที่
ฝังไว้มานาน พวกเขาก้าวออกไปราวกับ
ผู้สื่อข่าวที่สวรรค์ส่งมา เพื่อหักโซ่ตรวน
แห่งความผิดพลาดและความงมงายพร้อม
กับเรียกร้องให้ผทู้ ถี่ กู จองจํามานานลุกขึน้
และประกาศเสรีภาพของตน {GC 79.1}
พระวจนะของพระเจ้าถูกกักเก็บไว้อยู่
เป็นเวลานานด้วยภาษาที่ผู้คงแก่เรียน
เท่านั้นเข้าใจ ยกเว้นอยู่ในท่ามกลางชาว
วอลเดนซิส แต่เวลาแห่งการแปลและ

แจกจ่ายพระคัมภีรใ์ ห้ผคู้ นในดินแดนต่างๆ
ตามภาษาพืน้ เมืองของพวกเขาเองมาถึง
แล้ว โลกผ่านช่วงเวลาเทีย่ งคืนอันมืดสนิท
ไปแล้ว ชั่วโมงแห่งความมืดมนกําลังจะ
ผ่านพ้นไปและมีหมายสําคัญตามทีต่ า่ งๆ
แสดงให้เห็นว่าฟ้าวันใหม่กําลังจะมาถึง
{GC 79.2}
ในช่วงศตวรรษที่สิบสี่ ยอห์น ไวคลิฟ
[John Wycliffe] “ดาวรุ่งของการปฏิรูป
ศาสนา” ปรากฏตัวทีป่ ระเทศอังกฤษ เขา
ไม่ ใ ช่ ผู ้ ป ระกาศข่ า วการปฏิ รู ป สํ า หรั บ
ประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่สําหรับทั่วทั้ง
คริสต์ศาสนจักรด้วย คําประท้วงยิ่งใหญ่
ที่โรมเคยอนุญาตให้เขากล่าวจะไม่มีวัน
เงียบหายไป การประท้วงนัน้ เปิดฉากการ
ต่ อ สู ้ ที่ จ ะนํ า ไปสู ่ ก ารปลดปล่ อ ยบุ ค คล
คริสตจักรและประชาชาติ {GC 80.1}
ไวคลิฟเรียนมาทางด้านศิลปศาสตร์
และสําหรับเขาแล้วความยําเกรงพระเจ้า
เป็นบ่อเกิดของปัญญา เขาเป็นที่รู้จักดี
ในวิทยาลัยว่าเป็นคนเคร่งศาสนา ทั้งยัง
เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมากมาย
และเป็นผู้คงแก่เรียน ด้วยความกระหาย
ความรู้ เขาลงแรงศึกษาหาความรู้ในทุก
สาขาวิชา เขาศึกษาหาความรู้ทางด้าน
ปรัชญา หลักศาสนาของคริสตจักรและ
กฎหมายของบ้ า นเมื อ ง โดยเฉพาะ
กฎหมายของประเทศของเขาเอง คุณค่า
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ของการฝึกอบรมในช่วงต้นของชีวิตให้
คุณประโยชน์ต่อการทํางานของเขาใน
ช่วงต่อมาอย่างเห็นได้ชัด ความรอบรู้ใน
รายละเอียดของปรัชญาแห่งการคาดคะเน
ในยุคของเขาทําให้เขาเปิดโปงข้อผิดพลาด
ต่างๆ ได้ และโดยการเรียนกฎหมายของ
ประเทศและของฝ่ า ยศาสนา เขาจึ ง
พร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมในการต่อสูย้ งิ่ ใหญ่เพือ่
เสรีภาพของการปกครองและศาสนา ใน
ขณะที่เขาใช้อาวุธพระวจนะของพระเจ้า
ได้ นั้ น เขาเรี ย นรู ้ วิ ช าการทางปั ญ ญา
ของโรงเรียนและเข้าใจถึงกลเม็ดของผู้มี
ความรู้ ความสามารถทางอัจฉริยภาพและ
ความรู้ที่ลึกซึ้งและรอบรู้ของเขาทําให้
เขาเป็นที่นับถือของทั้งมิตรและศัตรู ผู้ที่
ติดตามเขามองดูเขาด้วยความพึงพอใจ
ว่าเขามีความนึกคิดอยู่ในระดับแนวหน้า
ของประเทศ และไม่เปิดโอกาสให้ศตั รูของ
เขาสร้างความสงสัยให้กับเป้าหมายของ
การปฏิรปู ด้วยการเปิดโปงความไม่รหู้ รือ
จุดอ่อนของผู้สนับสนุนศัตรูของเขา {GC
80.2}
ในขณะที่ ไ วคลิ ฟ ยั ง อยู ่ ใ นวิ ท ยาลั ย
เขาเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ในยุคแรกๆ
นั้ น พระคั ม ภี ร ์ มี เ ฉพาะภาษาโบราณ
เท่านั้น ผู้คงแก่เรียนจึงมีโอกาสเข้าถึง
บ่อนํ้าพุแห่งความจริง แต่กลุ่มคนที่ไม่มี
การศึกษาจะเข้าไม่ถึง ด้วยประการฉะนี้
จึงเป็นการปูทางให้กบั งานในอนาคตของ
ไวคลิฟในฐานะนักปฏิรูปศาสนา คนมี
ความรู้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและ
พบความจริ ง ยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ ปิ ด เผยให้ เ ห็ น

พระคุณที่ประทานให้โดยไม่คิดราคา ใน
คําสอนของคนเหล่านี้ พวกเขาเผยแพร่
ความรอบรูท้ อี่ ยูใ่ นความจริงนีแ้ ละนําผูอ้ นื่
ให้หนั ไปหาพระวจนะทีม่ ชี วี ติ {GC 80.3}
เมื่ อ ไวคลิ ฟ หั น มาสนใจพระคั ม ภี ร ์
เขาลงแรงศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง
ละเอียดเช่นเดียวกับทีเ่ ขาศึกษาวิชาอืน่ ๆ
ในโรงเรียน ก่อนหน้านี้ เขารู้สึกว่าตัวเอง
ยังขาดตกบกพร่องอยูม่ าก วิชาการทีเ่ ขา
เล่ า เรี ย นมาหรื อ คํ า สอนของคริ ส ตจั ก ร
ไม่อาจทําให้เขาพึงพอใจ ในพระวจนะ
ของพระเจ้า เขาพบสิง่ ทีเ่ ขาเคยพยายาม
แสวงหาแต่ไม่ประสบผลมาก่อน เขามอง
เห็นแผนการแห่งความรอดทีเ่ ปิดออกอยู่
ในนั้น และกําหนดให้พระคริสต์เป็นผู้
ไกล่เกลี่ยของมนุษย์เพียงพระองค์เดียว
เขาจึงมอบถวายตัวเองเพือ่ รับใช้พระคริสต์
และตั้ ง ใจที่ จ ะประกาศความจริ ง ที่ เ ขา
ค้นพบนี้ {GC 81.1}
เหมือนนักปฏิรูปศาสนาในยุคต่อมา
เมือ่ เริม่ ต้นการทํางาน ไวคลิฟมองไม่เห็น
ว่างานของเขาจะนําเขาไปทิศทางใด เขา
ไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะนําตัวเองเข้าไปต่อต้านโรม
แต่ความศรัทธาต่อความจริงไม่อาจนําเขา
ให้หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับความเท็จได้
ยิง่ เขารูค้ วามผิดของระบอบเปปาซีชดั เจน
มากขึน้ เท่าไร เขาก็ยงิ่ ตัง้ ใจสอนพระคัมภีร์
อย่ า งแรงกล้ า มากขึ้ น เท่ า นั้ น เขามอง
เห็นว่าโรมละทิ้งพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อเปิดทางให้ประเพณีของมนุษย์ เขา
ติเตียนเหล่านักบวชที่ละทิ้งพระคัมภีร์
อย่ า งไม่ ก ลั ว เกรง และเรี ย กร้ อ งให้ นํ า
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พระคัมภีรก์ ลับคืนมาให้กบั ประชาชน และ
ให้นําอํานาจของพระคัมภีร์กลับคืนมาสู่
คริสตจักร เขาเป็นครูที่มีความสามารถ
และจริงใจและเป็นนักเทศน์ที่มีโวหารดี
และชีวิตประจําวันของเขาแสดงออกถึง
ความจริงที่เขาเทศน์ ความรู้ของเขาใน
พระคัมภีร์ พลังในการใช้เหตุผล ความ
บริสุทธิ์ในชีวิตของเขา ความกล้าหาญ
ที่ไม่โอนเอียง และความซื่อตรงของเขา
ทําให้เขาได้รบั ความนับถือและความมัน่ ใจ
อย่างกว้างขวางจากคนทั่วไป หลายคน
ไม่ พ อใจกั บ ความเชื่ อ ในอดี ต และเมื่ อ
เห็นความชั่วที่ดาษดื่นในคริสตจักรโรมัน
พวกเขาจึ ง ขานรั บ ความจริ ง ที่ ไ วคลิ ฟ
เปิดเผยให้พวกเขาเห็นด้วยความชื่นชม
ยินดีอย่างไม่ปกปิด แต่ผู้นําในระบอบ
เปปาซีกลับเต็มไปด้วยความเดือดดาล
เมื่อเห็นว่านักปฏิรูปศาสนาคนนี้ได้รับ
ความนิยมมากกว่าพวกเขา {GC 81.2}
ไวคลิฟเป็นนักจับผิดที่เก่งกาจ และ
เขาโจมตีอย่างไม่เกรงกลัวต่อการละเมิด
หลายประการที่ผู้มีอํานาจแห่งโรมอนุมัติ
ให้ทาํ ในขณะทีเ่ ป็นอนุศาสนาจารย์รบั ใช้
พระมหากษัตริย์นั้น เขายืนหยัดอย่าง
กล้าหาญต่อต้านการจ่ายค่าบรรณาการที่
พระสันตะปาปาเรียกเก็บจากพระมหากษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษและชี้ให้เห็น
ว่าการที่ระบอบเปปาซีถือสิทธิมีอํานาจ
เหนือฝ่ายปกครองของประเทศนั้นเป็น
เรื่ อ งที่ ขั ด กั บ เหตุ ผ ลและความจริ ง ที่
พระคัมภีร์เปิดเผยไว้ ข้อเรียกร้องต่างๆ
ของพระสันตะปาปาก่อให้เกิดความไม่

พอใจ และคําสอนของไวคลิฟยังมีอทิ ธิพล
ต่อความคิดของเหล่าผูน้ าํ ระดับแนวหน้า
ของประเทศ กษัตริยแ์ ละขุนนางทัง้ หลาย
ร่ ว มมื อ กั น ไม่ ย อมรั บ ข้ อ อ้ า งว่ า พระ
สั น ตะปาปามี อํ า นาจทางฝ่ า ยโลกและ
ปฏิเสธไม่สง่ เครือ่ งบรรณาการ การทําเช่น
นีจ้ งึ เป็นการตบหน้าอย่างได้ผลต่ออํานาจ
ยิ่ ง ใหญ่ ข องระบอบเปปาซี ใ นประเทศ
อังกฤษ {GC 82.1}
มี ค วามชั่ ว อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ นั ก ปฏิ รู ป
ศาสนาคนนี้ต่อสู้ด้วยความแน่วแน่และ
ยาวนานคื อ สถาบั น ของคณะนั ก บวช
ภราดร [Friar ไฟรเออร์ คณะนักบวชที่
พเนจรไปทั่ ว เพื่ อ ขอรั บ ทานบริ จ าค]
นักบวชภราดรเหล่านี้มีอยู่ดารดาษทั่ว
ประเทศอังกฤษ ทําตัวเป็นบ่อนทําลาย
ความยิง่ ใหญ่และความรุง่ เรืองของประเทศ
วงการอุตสาหกรรม การศึกษาและศีลธรรม
ต่างรู้สึกถึงอิทธิพลอันน่าเศร้าใจนี้ ชีวิต
นักบวชทีเ่ กียจคร้านและทําตัวเป็นขอทาน
ไม่เพียงเป็นเหตุให้แหล่งทรัพยากรของ
ประชาชนรั่วไหลอย่างหนัก แต่ยังนําให้
เกิดการดูถกู เหยียดหยามผูท้ ที่ าํ งานทีเ่ กิด
ประโยชน์ ศีลธรรมของเยาวชนตกตํ่า
และเสื่อมโทรม ด้วยอิทธิพลจากนักบวช
ภราดรเหล่านี้ คนมากมายได้รบั การชักนํา
ให้หันหน้าเข้าวัดและอุทิศตนเองเพื่อใช้
ชีวิตเป็นนักบวช การกระทํานี้ไม่ใช่เพียง
ปราศจากการยินยอมของพ่อแม่เท่านั้น
แต่ ทํ า ไปโดยไม่ ใ ห้ พ ่ อ แม่ รั บ รู ้ และแม้
กระทั่งขัดขืนคําสั่งของพ่อแม่ บาทหลวง
รุ่นแรกท่านหนึ่งของคริสตจักรโรมันอ้าง
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สิทธิของการเป็นนักบวชอยู่เหนือความ
รักและหน้าที่ซึ่งมีต่อบุพการี ประกาศว่า
“แม้วา่ บิดาของท่านนอนร้องไห้ครํา่ ครวญ
อยู ่ ห น้ า บ้ า นและมารดาของท่ า นอ้ า ง
บุญคุณของร่างกายที่ให้กําเนิดท่านและ
เต้านมที่เลี้ยงท่านมา ท่านจะต้องเหยียบ
คนทั้งสองลงใต้ฝ่าเท้าและมุ่งหน้าตรงไป
หาพระคริสต์” ซึ่งภายหลังต่อมา ลูเธอร์
เรียก “การกระทําที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรม” นี้ว่า “บ่งบอกถึงลักษณะของสุนัข
ป่ า และทรราชมากกว่ า คริ ส เตี ย นหรื อ
มนุษย์” นั่นคือจิตใจของลูกๆ ที่ถูกหล่อ
หลอมให้แข็งกระด้างต่อพ่อแม่ Barnas
Sears, The Life of Luther หน้า 70, 69
เรื่องเช่นนี้ ผู้นําระบอบเปปาซีจึงทําตัว
เหมื อ นพวกฟาริ สี ใ นสมั ย โบราณที่ ใ ช้
ขนบธรรมเนียมของตนทําให้พระบัญญัติ
ของพระเจ้าไม่มคี วามหมาย ดังนัน้ มีบา้ น
จํานวนมากถูกทิ้งร้าง และพ่อแม่ต้อง
สูญเสียการสมาคมกับบุตรธิดาของตนไป
{GC 82.2}
แม้ นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ถู ก
หลอกโดยการนําเสนอตัวแบบจอมปลอม
ของนั ก บวชแล้ ว ชั ก จู ง ให้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
นักบวชกับพวกเขา หลายคนกลับใจภาย
หลัง เพราะเห็นว่าพวกเขากําลังทําลาย
ชีวติ ของตนเองและนําความทุกข์โศกเศร้า
มาสู่พ่อแม่ แต่หากพวกเขาติดแน่นอยู่
ในกั บ ดั ก การจะได้ เ สรี ภ าพกลั บ คื น มา
นัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ มีพอ่ แม่มากมาย
กลั ว อิ ท ธิ พ ลของนั ก บวช พวกเขา
ปฏิเสธไม่ยอมส่งลูกๆ เข้าไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ในศูนย์กลางการศึกษาขนาด
ใหญ่ จํานวนนักเรียนลดลงอย่างเห็นได้
ชัด สถาบันการศึกษาต้องถดถอยลงและ
ความโง่เขลามีให้เห็นอย่างแพร่หลาย {GC
83.1}
พระสันตะปาปาทรงมอบอํานาจให้
นักบวชเหล่านีฟ
้ งั คําสารภาพและให้อภัย
บาปได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดความชัว่ มหันต์
ขึ้น มุ่งหวังเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง
้ ร้อมให้อภัยบาปทัง้ หมด
นักบวชเหล่านีพ
อย่างง่ายดาย จนกระทัง่ อาชญากรทุกรูป
แบบมาหาพวกเขาเพื่อลบล้างความผิด
และผลที่ตามมาคือ ความชั่วที่เลวร้าย
ที่สุดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนเจ็บป่วย
และคนยากจนถูกทอดทิ้งไว้ให้อยู่อย่าง
ระกําลําบาก ในขณะที่สิ่งของที่ควรจะนํา
ไปช่วยแก้ไขความขัดสนกลับถูกนําไปให้
กับนักบวชที่คอยข่มขู่บังคับให้ผู้คนต้อง
ทําทาน และประณามผูท้ กี่ กั เก็บไม่นาํ ของ
มาให้ตามที่พวกเขาสั่งนั้นว่าเป็นคนที่ไม่
ศรัทธาในศาสนา แม้ว่านักบวชเหล่านี้จะ
แสดงตนเป็นคนยากจนก็ตามที แต่ทรัพย์
สมบัติของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
ตั ว โบสถ์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละความฟุ ่ ม เฟื อ ย
บนโต๊ะอาหารคือสิ่งที่ทําให้ประเทศชาติ
ยากจนยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่
ใช้ ชี วิ ต ด้ ว ยความหรู ห ราและสุ ข สบาย
พวกเขากลับส่งตัวแทนทีไ่ ม่มคี วามรูอ้ อก
ไปทําหน้าที่แทน ตัวแทนเหล่านี้ชํ่าชอง
ในการเล่านิยายพิสดารและตํานานหรือ
เรื่องสนุกเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้
กั บ ประชาชน และยิ่ ง ทํ า ให้ ช าวบ้ า น
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กลายเป็นเหยือ่ โง่ของบรรดานักบวชต่อไป
อย่ า งสมบู ร ณ์ ด้ ว ยวิ ธี นี้ เ หล่ า นั ก บวช
ภราดรจึ ง ยั ง คงกํ า ฝู ง ชนที่ ง มงายไว้ ใ น
อุง้ มือและนําให้พวกเขาเชือ่ ว่าหน้าทีท่ าง
ศาสนาทั้งหมดประกอบด้วยการยอมรับ
ว่าพระสันตะปาปายิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ การบูชา
เหล่านักบุญทัง้ หลายและการถวายสิง่ ของ
ให้นักบวช และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เพียงพอที่
จะจับจองที่ในสวรรค์สําหรับตนเอง {GC
83.2}
ผูม้ กี ารศึกษาและฝักใฝ่ในทางศาสนา
ต่ า งต้ อ งพบกั บ ความล้ ม เหลวในการ
พยายามปฏิรูปกฎระเบียบของนักบวช
เหล่านี้ แต่ไวคลิฟมีมุมมองที่ชัดเจนกว่า
เขามุ่งโจมตีไปยังรากเง้าของความชั่วนี้
เขาประกาศว่า ความผิดอยูท่ ตี่ วั ระบบเอง
และจะต้องกําจัดให้หมดสิ้น การถกเถียง
และความสงสัยเกิดตื่นตัวขึ้น ในขณะที่
นักบวชเดินทางไปทั่วประเทศ ขายใบ
ลบมลทินบาปของพระสันตะปาปา คน
มากมายเริ่มสงสัยถึงความเป็นไปได้ของ
การใช้เงินซื้อการอภัยบาป พร้อมกับตั้ง
คําถามว่า เขาควรจะต้องขอการอภัยบาป
จากพระเจ้าหรือจากพระสันตะปาปาแห่ง
โรมกันแน่ (โปรดดูภาคผนวกหน้า 59) มี
คนไม่นอ้ ยทีต่ นื่ ตระหนกกับความโลภของ
นักบวชภราดรทัง้ หลาย ซึง่ ดูจะไม่รจู้ กั พอ
พวกเขากล่าวกันว่า “พระและนักบวช
แห่งโรมกําลังกัดกร่อนพวกเขาเหมือนกับ
โรคมะเร็ง พระเจ้าจําเป็นต้องมาช่วยเรา
ให้ ห ลุ ด พ้ น มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว เราจะพิ น าศ”
D’Aubigné เล่มที่ 17 บทที่ 7 นักบวชที่

เทีย่ วขอทานเหล่านีพ
้ ยายามปกปิดความ
โลภด้วยการอ้างว่าพวกเขาทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาอ้าง
ว่าพระเยซูและสาวกของพระองค์ต่างได้
รั บ การสนั บ สนุ น ด้ ว ยการทํ า ทานของ
ประชาชน คํากล่าวอ้างนี้สร้างผลเสียให้
กับการกระทําของพวกเขาเอง เพราะ
ทําให้คนจํานวนมากกลับไปค้นหาศึกษา
พระคัมภีรเ์ พือ่ เรียนรูค้ วามจริงด้วยตัวเอง
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ โ รมไม่ ต ้ อ งการมากที่ สุ ด
ความคิดของคนทัง้ หลายถูกนําไปสูแ่ หล่ง
ความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่โรมต้องการปกปิด
{GC 84.1}
ไวคลิฟเริ่มเขียนและตีพิมพ์ใบปลิว
ต่อต้านนักบวชภราดร เขาไม่ต้องการ
สร้างความขัดแย้งกับนักบวชเหล่านีม้ าก
ไปกว่ า การเรี ย กร้ อ งให้ ป ระชาชนหั น
เข้าหาคําสอนในพระคัมภีรแ์ ละพระผูท้ รง
ประพั น ธ์ พ ระคั ม ภี ร ์ เขาประกาศว่ า
พระสันตะปาปาไม่มอี าํ นาจอภัยบาปหรือ
ขับผูค้ นออกจากศาสนามากไปกว่านักบวช
ธรรมดา และจะไม่มีผู้ใดถูกขับออกจาก
ศาสนาอย่างแท้จริงนอกเสียจากว่าผู้นั้น
จะได้รบั คําพิพากษาจากพระเจ้าเสียก่อน
ไม่มที างอืน่ ใดซึง่ ให้ผลดีกว่าในการล้มล้าง
โครงสร้างอันใหญ่โตของฝ่ายวิญญาณ
และฝ่ายโลกซึง่ พระสันตะปาปาทรงก่อขึน้
และกักกันจิตวิญญาณและร่างกายของคน
นับล้านไว้ {GC 84.2}
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ไวคลิ ฟ ถู ก เรี ย กให้ เ ข้ า
มาปกป้องสิทธิของกษัตริย์แห่งประเทศ
อังกฤษเพือ่ ต่อต้านการรุกลํา้ ของโรมและ
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โดยการได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นเอกอัครราชทูต
เขาอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา
สองปี เ พื่ อ ติ ด ต่ อ หารื อ กั บ ตั ว แทนของ
พระสันตะปาปา ที่นั่นเองเขาติดต่อกับ
คณะสงฆ์จากประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
อิตาลีและประเทศสเปน และมีโอกาสเห็น
เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆ และรับรู้เรื่อง
ราวมากมายทีเ่ ขาไม่มที างรับรูห้ ากเขาอยู่
ในประเทศอังกฤษ เขาเรียนรู้เรื่องที่เป็น
ประโยชน์มากมายต่อการทํางานของเขา
ในเวลาต่อมา เขามองเห็นลักษณะและ
เป้าหมายที่แท้จริงของสภาการปกครอง
ของสงฆ์จากตัวแทนที่มาจากราชสํานัก
ของระบอบเปปาซี เมือ่ เขากลับไปประเทศ
อังกฤษ เขายํา้ สอนในเรือ่ งทีเ่ ขาเคยสอน
อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น และด้วยความ
กระตือรือร้นที่มากกว่าเดิม เขาประกาศ
ว่ า ความโลภ ความหยิ่ ง ยโสและการ
หลอกลวงเป็นพระเจ้าของโรม {GC 84.3}
ในใบปลิ ว ฉบั บ หนึ่ ง เขากล่ า วถึ ง
พระสันตะปาปาและคนเก็บเงินทั้งหลาย
ว่า “พวกเขาดูดเงินจากความเป็นอยูข่ อง
คนยากจนในแผ่นดินของเรา และในแต่ละ
ปี พวกเขาเอาเงินจํานวนหลายพันจาก
คลังของกษัตริย์ไปใช้ในพิธีทางศาสนา
และฝ่ายจิตวิญญาณ นั่นเป็นคําแช่งสาป
ที่เป็นบาปทางศาสนาของพวกนอกรีต
และทําให้คริสต์ศาสนจักรยอมรับและคง
คําสอนที่ผิดนี้ต่อไป และแน่นอนทีเดียว
แม้ อ าณาบริ เ วณของเราจะมี เ นิ น เขา
ทองคําอันใหญ่โตก็จะไม่มผี ใู้ ดได้แตะต้อง
นอกจากนักบวชเก็บเงินหยิ่งยโสที่ฝักใฝ่

ทางโลกคนนี้ เวลาผ่านไป เนินเขานี้จะ
ถูกใช้จนหมด เพราะเขาจะนําเงินทัง้ หมด
ออกไปจากดินแดนของเรา และจะไม่ส่ง
อะไรกลับมาให้เรานอกจากคําสาปของ
พระเจ้าต่อบาปทางศาสนาที่เขาทําไว้”
John Lewis, History of the Life and
Sufferings of J. Wiclif หน้า 37 {GC
85.1}
หลั ง จากที่ ไ วคลิ ฟ กลั บ ไปประเทศ
อังกฤษไม่นาน กษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ให้เขา
เป็นอธิการบดีแห่งเมืองลัตเตอร์เวิร์ธ นี่
คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อย่างน้อย
พระราชาทรงพอพระทัยกับการพูดอย่าง
ตรงไปตรงมาของเขา อิทธิพลของไวคลิฟ
เห็นได้จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
พระราชสํานักและในการหล่อหลอมความ
เชื่อของประเทศชาติอีกด้วย {GC 85.2}
ในไม่ช้า เสียงขู่คํารามจากผู้นําของ
ระบอบเปปาซีก็ดังโหมกระหนํ่ามาใส่เขา
สาส์นตราตัง้ ของพระสันตะปาปา 3 ฉบับ
ส่ ง ตรงมายั ง ประเทศอั ง กฤษ มาถึ ง
มหาวิ ท ยาลั ย พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละ
พระราชาคณะ คําสัง่ ทุกฉบับสัง่ ให้ปดิ ปาก
ครู ส อนนอกรี ต ให้ เ งี ย บทั น ที แ ละอย่ า ง
เด็ดขาด (Augustus Neander, General
History of the Christian Religion and
Church ประโยคที่ 6 ส่วนที่ 2 ตอนที่ 1
ย่อหน้าที่ 8 โปรดดูภาคผนวกด้วย) แต่
ก่ อ นที่ ส าส์ น ตราตั้ ง จะมาถึ ง บิ ช อป
ทัง้ หลายทีร่ อ้ นรนออกหมายเรียกให้ไวคลิฟ
มาขึ้นศาลต่อหน้าพวกเขา แต่ไวคลิฟ
มาทีศ่ าลพร้อมกับเจ้าชายทีม่ อี าํ นาจมาก

5 ยอห์น ไวคลิฟ 67

ที่สุดในอาณาจักรถึงสองพระองค์ และ
ประชาชนก็หอ้ มล้อมอยูร่ อบตึกและวิง่ กรู
เข้าไป ข่มขวัญผู้พิพากษาจนต้องยกเลิก
การพิจารณาไปชั่วคราว และไวคลิฟก็ได้
รับอนุญาตให้กลับออกไปอย่างสันติ ไม่
นานจากนั้ น กษั ต ริ ย ์ เ อ็ ด เวิ ร ์ ด ที่ 3 ผู ้
ชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่พวกพระราชาคณะ
คอยหาทางที่จะใช้อิทธิพลของพระองค์
เพื่อต่อต้านนักปฏิรูปคนนี้เสด็จสวรรคต
และผู้ที่เคยปกป้องไวคลิฟกลายเป็นผู้
สําเร็จราชการแทน {GC 85.3}
คําสั่งของระบอบเปปาซีกําหนดให้
ประชาชนทั่วประเทศอังกฤษจับกุมและ
คุมขังคนนอกรีต มาตรการนี้หมายถึง
หลักประหารเผาทัง้ เป็น ดูเหมือนค่อนข้าง
แน่ว่าไวคลิฟคงต้องตกเป็นเหยื่อความ
อาฆาตของโรม แต่ พ ระเจ้ า ผู ้ ท รงเคย
ประกาศในอดีตกาลว่า “อย่ากลัวเลย เรา
เป็นโล่ของเจ้า” ปฐมกาล 15:1 พระองค์
ทรงยืน่ พระหัตถ์ปกป้องผูร้ บั ใช้ของพระองค์
ความตายไม่ได้มาเยือนนักปฏิรูปศาสนา
คนนี้ แต่ ก ลั บ มาถึ ง พระสั น ตะปาปาที่
ออกคําสั่งให้ทําลายเขา พระสันตะปาปา
เกรกอรีที่ 11 สิ้นพระชนม์ และคณะสงฆ์
ที่ชุมนุมกันเพื่อพิพากษาไวคลิฟก็สลาย
ตัวไปด้วย {GC 86.1}
การคุม้ ครองของพระเจ้ายังคงควบคุม
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้การ
ปฏิรปู ศาสนาเติบใหญ่ขนึ้ ภายหลังจากที่
พระสันตะปาปาเกรกอรีสิ้นพระชนม์ มี
การเลือกตั้งพระสันตะปาปาสององค์ที่
เป็นคู่แข่งกันขึ้น อํานาจของทั้งสองฝ่าย

ทีข่ ดั แย้งกัน แต่ละฝ่ายอ้างว่าตนไม่รพ
ู้ ลัง้
และเรียกร้องให้อกี ฝ่ายหนึง่ เชือ่ ฟัง (โปรด
ดูภาคผนวกสําหรับหน้า 50 และ 86) ต่าง
ฝ่ายต่างเรียกร้องให้ผู้เชื่อร่วมมือกับตน
เพื่อทําสงครามต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วย
การยืนยันข้อเรียกร้องของตนโดยการ
สาปแช่งทีร่ า้ ยแรงต่อคูต่ อ่ สู้ และสัญญาที่
จะให้รางวัลในสวรรค์แก่ผู้ที่สนับสนุนตน
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให้ อํ า นาจของ
ระบอบเปปาซีอ่อนกําลังลง ต่างฝ่ายต่าง
ทุ่มเทอย่างสุดกําลังที่ทําได้เพื่อโจมตีอีก
ฝ่ายหนึ่ง ส่งผลให้ไวคลิฟมีเวลาพักระยะ
หนึ่ง มีการประณามกันอย่างรุนแรงและ
โต้ตอบกันระหว่างพระสันตะปาปาทัง้ สอง
องค์ และมีการหลั่งเลือดเพื่อสนับสนุน
คํากล่าวอ้างที่ขัดแย้งกัน อาชญากรรม
และเรื่องน่าละอายไหลบ่าจนท่วมคริสตจักร ในเวลาเดียวกัน นักปฏิรูปท่านนี้อยู่
ที่โบสถ์แห่งเมืองลัตเตอร์เวิร์ธด้วยความ
สงบสุข เขาทํางานด้วยความขยันขันแข็ง
เพื่อชี้ให้มนุษย์หันจากพระสันตะปาปาที่
ชิงดีชิงเด่นไปหาพระเยซู พระผู้ทรงเป็น
เจ้าชายแห่งสันติภาพ {GC 86.2}
ความขัดแย้งทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดความ
รุนแรงและความตํ่าทรามทั้งหมดเตรียม
ทางให้ กั บ การปฏิ รู ป ศาสนาโดยชี้ ใ ห้
ประชาชนเห็ น ธาตุ แ ท้ ข องอํ า นาจของ
ระบอบเปปาซี ในใบปลิ ว ฉบั บ หนึ่ ง ที่
ไวคลิฟพิมพ์ออกมาเรือ่ งความขัดแย้งของ
พระสันตะปาปาคู่นี้ [On the Schism of
the Popes] เขาเรียกร้องให้ประชาชน
พิ จ ารณาว่ า บาทหลวงทั้ ง สองนั้ น พู ด
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ความจริงหรือไม่ในการกล่าวโทษอีกฝ่าย
หนึง่ ว่าเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ เขากล่าว
ว่า “พระเจ้าจะไม่ทรงยอมปล่อยให้ปีศาจ
แบบบาทหลวงเช่ น นี้ เ พี ย งคนเดี ย วมี
อํานาจปกครองอีกต่อไป...แต่ทําให้ทั้ง
สองฝ่ายแตกแยก เพื่อว่าโดยพระนาม
ของพระคริสต์ มนุษย์จะมีชัยชนะเหนือ
บาทหลวงทั้งสองง่ายขึ้น” R. Vaughan,
Life and Opinions of John de Wycliffe
เล่มที่ 2 หน้าที่ 6 {GC 86.3}
ไวคลิฟทําตัวเหมือนพระอาจารย์ดว้ ย
การประกาศพระกิตติคณ
ุ ให้แก่คนยากจน
เขาไม่พอใจกับการแบ่งปันแสงสว่างไป
ตามบ้านที่อ่อนน้อมในละแวกโบสถ์แห่ง
เมืองลัตเตอร์เวิร์ธของเขาเท่านั้น เขายัง
มุ่งมั่นที่จะนําแสงสว่างนี้ประกาศไปทั่ว
ประเทศอังกฤษ เพื่อทําการนี้ให้สําเร็จ
เขาจัดตั้งกลุ่มนักเทศน์ซึ่งเป็นคนที่เรียบ
ง่ายและเคร่งศาสนา คนที่รักความจริง
และไม่ปรารถนาสิง่ อืน่ ใดนอกจากต้องการ
ประกาศความจริง ชายเหล่านี้ไปทั่วทุก
หนแห่ง สอนตามตลาด ตามท้องถนนใน
เมืองใหญ่ และตามตรอกซอยของชนบท
พวกเขาเข้าถึงคนชรา คนเจ็บป่วยและ
คนยากจน และนําข่าวแห่งความชื่นชม
ยินดีของพระคุณพระเจ้าไปสูค่ นเหล่านัน้
{GC 87.1}
ในฐานะทีไ่ วคลิฟเป็นศาสตราจารย์ทาง
ศาสนศาตร์ที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
เขาเทศนาพระวจนะของพระเจ้าในหอ
ประชุมของมหาวิทยาลัย เขาสอนความ
จริงให้แก่นักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของเขาด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ถึ ง กั บ ได้ รั บ
ตําแหน่ง “ดุษฎีบณ
ั ฑิตแห่งพระกิตติคณ
ุ ”
แต่ ผ ลงานยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในชี วิ ต ของเขา
คือการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษ
ในผลงานเขี ย นเรื่ อ ง “ความจริ ง และ
ความหมายของพระคัมภีร”์ [On the Truth
and Meaning of Scripture] เขากล่าวถึง
ความตั้งใจที่จะแปลพระคัมภีร์ เพื่อให้
ทุกคนในประเทศอังกฤษอ่านพระราชกิจ
ที่ประเสริฐยิ่งของพระเจ้าในภาษาที่เขา
เกิดมา {GC 87.2}
แต่งานของเขาต้องหยุดชะงักในทันที
แม้ว่าเขาอายุยังไม่ถึงหกสิบปี แต่การ
ทํางานอย่างไม่มวี นั หยุด การศึกษาค้นคว้า
และการโจมตีจากศัตรูทั้งหลาย บั่นทอน
พละกําลังของเขาและทําให้เขาแก่กอ่ นวัย
โรคร้ายอันตรายจู่โจมเขา ข่าวนี้นําความ
ชื่นชมที่ยิ่งใหญ่มาให้นักบวชภราดรทั้ง
หลาย พวกเขาคิดว่า บัดนี้ไวคลิฟคงจะ
สํานึกผิดด้วยความขมขืน่ ต่อความชัว่ ร้าย
ที่เขาทํากับคริสตจักร และต่างรีบเร่งไป
ยั ง บ้ า นพั ก ของเขาเพื่ อ ฟั ง คํ า สารภาพ
จากไวคลิฟ ผู้แทนจากนิกายทั้งสี่ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสี่นายมายืน
ห้อมล้อมรอบชายที่พวกเขาคิดว่ากําลัง
จะตาย พร้อมกับพูดว่า “ความตายอยู่ที่
ริมฝีปากของเจ้า จงสํานึกผิดและถอน
คําพูดทีเ่ จ้าทําให้พวกเราเสียหายต่อหน้า
พวกเรา” นั ก ปฏิ รู ป ศาสนารั บ ฟั ง ด้ ว ย
ความสงบ แล้วเขาขอร้องให้ผู้ที่ดูแลเขา
ช่วยพยุงเขาขึ้นนั่งบนเตียงและจ้องหน้า
พวกที่กําลังรอฟังการถอนคําพูดของตน
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เขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นซึ่งเป็นเสียง
ที่ทําให้พวกเขากลัวจนตัวสั่นอยู่บ่อยๆ
“ข้าพเจ้ายังไม่ตาย แต่จะมีชวี ติ ต่อไป และ
ยังจะเปิดเผยความชั่วร้ายของนักบวช
ภราดรอีก” D’Aubigné เล่มที่ 17 บทที่ 7
นักบวชเหล่านั้นต้องรีบออกจากห้องนั้น
ไปด้วยความตกใจและเสียหน้า {GC 87.3}
คําพูดของไวคลิฟเป็นจริงตามที่เขา
กล่าวไว้ เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อนําอาวุธ
ที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อต่อสู้กับโรม นั่น
คือการมอบพระคัมภีร์ไว้ในมือของเพื่อน
ร่วมชาติของเขา เป็นเครื่องมือที่สวรรค์
ประทานมาเพื่ อ ปลดปล่ อ ย ให้ ค วาม
กระจ่าง และนําประชาชนมายังพระเจ้า
เพื่ อ ทํ า งานนี้ ใ ห้ สํ า เร็ จ เขาต้ อ งฟั น ฝ่ า
อุปสรรคยิง่ ใหญ่มากมาย ไวคลิฟถูกความ
เจ็บป่วยถ่วงไว้ เขารู้ดีว่ามีเวลาเหลือให้
เขาทํางานเพียงอีกไม่กี่ปี เขามองเห็น
แรงคัดค้านทีเ่ ขาต้องเผชิญ แต่พระสัญญา
จากพระวจนะของพระเจ้ า ทํ า ให้ เ ขามี
กํ า ลั ง ใจขึ้ น เขาก้ า วไปข้ า งหน้ า อย่ า ง
ไม่ ค รั่ น คร้ า ม ด้ ว ยพลั ง สติ ป ั ญ ญาที่
เต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่า ด้วย
ประสบการณ์มากมาย พระเจ้าทรงนําเขา
เป็นพิเศษ ทรงปกป้องและเตรียมเขาให้
พร้อมสําหรับภารกิจนี้ ซึง่ เป็นงานยิง่ ใหญ่
ที่ สุ ด ของเขา ในขณะที่ โ ลกคริ ส เตี ย น
ปั่นป่วนไปทั่ว นักปฏิรูปศาสนาท่านนี้
เก็ บ ตั ว เงี ย บอยู ่ ใ นห้ อ งทํ า งานที่ เ มื อ ง
ลัตเตอร์เวิร์ธ ไม่หวาดหวั่นต่อพายุที่โหม
กระหนํา่ อยูภ่ ายนอก ตัง้ หน้าตัง้ ตาทํางาน
ที่เขาเลือกทํา {GC 88.1}

ในที่ สุ ด งานที่ เ ขาทํ า ก็ สํ า เร็ จ เป็ น
พระคัมภีรฉ์ บับแปลเป็นภาษาอังกฤษเล่ม
แรกที่ไม่มีผู้ใดทํามาก่อน พระวจนะของ
พระเจ้าเปิดออกให้แก่ประเทศอังกฤษแล้ว
บัดนี้ นักปฏิรูปศาสนาท่านนี้ไม่เกรงกลัว
ต่อห้องขังหรือหลักประหารเผาทั้งเป็น
อีกแล้ว เขามอบแสงสว่างที่ไม่มีวันดับไว้
ในมือของชาวอังกฤษแล้ว ด้วยการมอบ
พระคัมภีร์ให้แก่เพื่อนร่วมชาติ เขาตัด
เครื่องพันธนาการแห่งความโง่เขลาและ
ความชัว่ ปลดปล่อยและยกระดับประเทศ
ของเขา ซึ่งบรรลุผลได้มากกว่าชัยชนะที่
ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ จากสนามรบใดๆ {GC 88.2}
ในสมัยศาสตร์การพิมพ์ยังไม่เป็นที่
รูจ้ กั จํานวนพระคัมภีรจ์ ะเพิม่ ขึน้ ด้วยการ
คัดลอกทีเ่ ชือ่ งช้าและน่าเบือ่ หน่ายเท่านัน้
ความสนใจอยากได้พระคัมภีร์มีมหาศาล
จนมีคนมากมายยินดีลงมือทํางานการ
คัดลอก แต่การคัดลอกนี้ทําไปอย่างยาก
ลํ า บาก ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะสนองความ
ต้ อ งการ ผู ้ ซื้ อ ที่ รํ่ า รวยกว่ า ต้ อ งการ
พระคั ม ภี ร ์ ทั้ ง เล่ ม ส่ ว นคนอื่ น ๆ ก็ ซื้ อ
เพียงบางตอน มีหลายครอบครัวร่วมกัน
ซื้อทั้งฉบับ ด้วยวิธีนี้ ไม่ช้า พระคัมภีร์
ของไวคลิฟก็กระจายไปสู่บ้านเรือนของ
ประชาชน {GC 88.3}
คําวิงวอนเรียกร้องทีเ่ ข้าถึงความมีเหตุ
มีผลของมนุษย์ปลุกพวกเขาให้ตนื่ ขึน้ จาก
การยอมจํานนอย่างหลับหูหลับตาให้กับ
คําสอนของระบอบเปปาซี บัดนี้ไวคลิฟ
สอนหลักธรรมโดดเด่นของชาวโปรเตสแตนต์ คื อ ความรอดโดยความเชื่ อ ใน
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พระคริสต์ และพระคัมภีร์เท่านั้นที่ไม่มี
วันผิดพลาด นักเทศน์ที่เขาส่งออกไปนั้น
นําพระคัมภีร์ไปแจกจ่าย พร้อมกับนํา
บทความที่นักปฏิรูปศาสนาท่านนี้เขียน
ขึ้นติดตัวไปด้วยและประสบความสําเร็จ
อั น ยิ่ ง ใหญ่ โ ดยที่ ช าวอั ง กฤษเกื อ บครึ่ ง
ประเทศยอมรับความเชือ่ ใหม่นี้ {GC 89.1}
การปรากฏของพระคัมภีร์นําความ
วิตกมาสู่ผู้มีอํานาจในคริสตจักร บัดนี้
พวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่มีพลังอํานาจ
มากกว่าไวคลิฟ เป็นเครือ่ งมือทีอ่ าวุธของ
พวกเขาใช้ประโยชน์ได้แต่น้อย ในเวลา
นัน้ ประเทศอังกฤษยังไม่มกี ฎหมายห้าม
มีพระคัมภีร์ เพราะยังไม่เคยมีการพิมพ์
พระคัมภีรอ์ อกมาเป็นภาษาของประชาชน
กฎหมายดังกล่าวถูกตราขึ้นในภายหลัง
และบังคับใช้อย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกัน
ถึงแม้พวกบาทหลวงจะพยายามอย่างเต็ม
ที่ก็ตาม แต่ช่วงเวลานี้ก็เป็นโอกาสอัน
เหมาะสมสําหรับการกระจายพระวจนะ
ของพระเจ้า {GC 89.2}
อีกครั้งหนึ่งที่ผู้นําของระบอบเปปาซี
วางแผนเพื่อปิดปากนักปฏิรูปท่านนี้ เขา
ถูกเรียกให้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลถึง
สามแห่งติดต่อกัน แต่ก็ไม่ได้ผล แรกสุด
สภาสงฆ์ประกาศว่างานเขียนของเขา
นอกรีต และพวกเขาหว่านล้อมกษัตริย์
ริชาร์ดที่ 2 ผูม้ อี ายุเยาว์วยั มาเป็นฝ่ายตน
พวกเขารับพระราชกฤษฎีกาให้มีอํานาจ
ส่งทุกคนที่ถือคําสอนต้องห้ามนี้เข้าคุก
{GC 89.3}
ไวคลิฟยืน่ อุทธรณ์จากสภาสงฆ์ไปยัง

รัฐสภา เขากล่าวหาสภาปกครองสงฆ์ตอ่
หน้าสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างไม่เกรงกลัว
และเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวิธีการผิดๆ
จํานวนมากที่คริสตจักรจัดตั้งขึ้น ด้วย
ความสามารถในการโน้ ม น้ า วผู ้ อื่ น ให้
คล้ อ ยตาม เขาบรรยายถึ ง การแย่ ง ชิ ง
อํานาจและความเหลวแหลกของราชสํานัก
ของระบอบเปปาซี ทํ า ให้ ศั ต รู ข องเขา
สั บ สน มิ ต รสหายและผู ้ ส นั บ สนุ น ของ
ไวคลิฟถูกบังคับให้ยอมจํานนไปก่อนหน้า
เขาแล้ว และศัตรูของเขาคาดหวังอย่าง
มัน่ ใจว่านักปฏิรปู ผูน้ จี้ ะต้องยอมจํานนใน
ครั้งนี้แน่ ความชราภาพ ความโดดเดี่ยว
และความไร้มิตรน่าจะทําให้เขาก้มหัวให้
กับผู้มีอํานาจของทั้งราชสํานักและของ
ศาสนา แต่แทนที่จะเห็นเช่นนี้ บรรดาผู้
นิยมระบอบเปปาซีกลับต้องพบกับความ
พ่ายแพ้ คําอุทธรณ์ของไวคลิฟกระตุ้น
รั ฐ สภาให้ ต ้ อ งกลั บ คํ า พิ พ ากษาของ
คณะศาลและนักปฏิรูปศาสนาผู้นี้ก็ได้รับ
อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง {GC 89.4}
เขาถูกนําขึ้นศาลเป็นครั้งที่สาม และ
ในครั้งนี้ เขาต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาล
สูงสุดทางฝ่ายศาสนาของราชอาณาจักร
ศาลนี้ไม่เคยปรานีต่อพวกคนนอกรีต ใน
ศาลนี้ โรมน่าจะได้รบั ชัยชนะ และภารกิจ
ของนักปฏิรูปผู้นี้คงต้องยุติลง เหล่าผู้
นิยมระบอบเปปาซีตา่ งคาดคะเนไว้อย่าง
นัน้ หากพวกเขาสามารถทําได้ตามทีต่ งั้ ใจ
ไว้ ไวคลิฟจะถูกบีบบังคับให้เพิกถอน
หลักคําสอนของเขาหรือไม่กอ็ อกจากศาล
ไปสู่เปลวเพลิงเท่านั้น {GC 90.1}
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แต่ไวคลิฟไม่ถอย เขาไม่ยอมเปลี่ยน
แปลงความเชื่อของเขา เขายังคงรักษา
คําสอนของเขาอย่างปราศจากความกลัว
และปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้ที่ต้องการ
ลงโทษเขา เขาไม่คิดถึงตนเอง ไม่คิดถึง
ตําแหน่ง ไม่คิดถึงเหตุการณ์ เขาเรียกร้องคณะผู้พิจารณาเขาที่อยู่หน้าบัลลังก์
สูงสุดฝ่ายศาสนานั้น นําความเจ้าเล่ห์
และการหลอกลวงทั้งหลายของพวกเขา
มาชั่งนํ้าหนักเทียบกับความจริงนิรันดร์
ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมสภาต่างสัมผัสถึง
อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อํานาจ
ของพระเจ้าสถิตอยูเ่ หนือคณะผูพ
้ จิ ารณา
ดูประหนึ่งว่าพวกเขาหมดเรี่ยวแรงที่จะ
เดินออกจากสถานที่แห่งนั้น คําพูดของ
นักปฏิรูปศาสนาท่านนี้เป็นเหมือนดั่งลูก
ธนูที่ยิงจากพระเจ้า เจาะทะลุเข้าไปใน
หัวใจของพวกเขา ข้อหานอกรีตทีพ
่ วกเขา
นํามาเพือ่ ปรักปรําเขา กลับถูกอํานาจแห่ง
การโน้มน้าวของเขาโยนกลับไปสูพ
่ วกเขา
เอง ไวคลิฟร้องถามว่าทําไมพวกเขาถึง
กล้าเผยแพร่สิ่งที่ผิดๆ ทําไมพวกเขาจึง
กล้ า เอาพระคุ ณ ของพระเจ้ า มาหาผล
ประโยชน์ มาเป็นสินค้าได้อย่างไร {GC
90.2}
ในที่สุดเขาก็กล่าวว่า “ลองคิดดูว่า
ท่านกําลังต่อสู้กับใคร ต่อสู้กับชายแก่
คนหนึ่งที่กําลังใกล้จะลงหลุมฝังศพหรือ
ไม่ ใ ช่ แต่ ท ่ า นกํ า ลั ง ต่ อ สู ้ กั บ ความจริ ง
ความจริงที่มีพละกําลังมากกว่าท่านและ
ความจริงนั้นจะชนะท่าน” Wylie เล่มที่ 2
บทที่ 13 เมื่อเขากล่าวจบแล้ว ไวคลิฟ

ก็เดินออกไปจากที่ประชุมและไม่มีศัตรู
คนใดกล้าที่จะขัดขวางเขา {GC 90.3}
ภารกิจของไวคลิฟเกือบสําเร็จแล้ว
ในไม่ชา้ ธงแห่งความจริงทีเ่ ขายกชูมานาน
กําลังจะพ้นไปจากมือของเขา แต่เขายัง
ต้ อ งถู ก เรี ย กไปเป็ น พยานให้ กั บ พระ
กิตติคุณอีกครั้งหนึ่ง ความจริงจะต้องถูก
ประกาศออกมาจากป้ อ มปราการของ
อาณาจักรแห่งความผิดพลาด ไวคลิฟ
ถูกหมายเรียกให้มาสอบสวนที่ศาลของ
ระบอบเปปาซีในกรุงโรม สถานทีซ่ งึ่ เลือด
ของเหล่าธรรมิกชนมักต้องเอามาหลั่ง
ไว้ที่นี่ เขาไม่ใช่มองไม่เห็นภัยอันตรายที่
กําลังคุกคามเขาอยู่ เขาน่าจะปฏิบัติตาม
คําสัง่ หากไม่ใช่เพราะเขาเกิดเป็นอัมพาต
อย่างฉับพลันซึ่งทําให้เขาออกเดินทาง
ไม่ได้ ถึงแม้ว่า เสียงของเขาจะไม่ดังขึ้น
ในกรุงโรมก็ตามที แต่เขาก็สามารถพูด
ผ่านทางจดหมาย นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาตัง้ ใจทํา
จากบ้านพักอธิการบดี นักปฏิรูปศาสนา
คนนี้ เ ขี ย นจดหมายฉบั บ หนึ่ ง ไปถึ ง
พระสันตะปาปา ซึ่งด้วยคําพูดที่แสดง
ความเคารพและด้วยวิญญาณของความ
เป็นคริสเตียน แต่แฝงไปด้วยคําตําหนิ
ในพิ ธี ก ารอั น โอ่ อ ่ า และภู มิ ฐ านของ
ราชสํานักของระบอบเปปาซี {GC 90.4}
เขาเขียนว่า “ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีด้วย
ความจริงใจที่จะเปิดเผยและประกาศให้
มนุษย์ทกุ คนทราบถึงความเชือ่ ทีข่ า้ พเจ้า
ยึดถือ และโดยเฉพาะให้กับท่านบิชอป
แห่งกรุงโรมรับทราบ ซึ่งเท่าที่ข้าพเจ้า
ั ญาทีป่ กติ
คาดหวังไว้วา่ ท่านยังคงมีสติปญ
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ดีและเที่ยงธรรมอยู่ ท่านจะต้องเต็มใจ
รั บ รองความเชื่ อ ที่ ข ้ า พเจ้ า มี อ ยู ่ อ ย่ า ง
แน่นอน หรือหากผิดก็จะรีบช่วยแก้ไข
{GC 91.1}
“ก่อนอืน่ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระกิตติคณ
ุ
ของพระคริสต์เป็นสาระสําคัญทั้งหมด
ของพระบัญญัติของพระเจ้า...ข้าพเจ้า
ยอมรับและถือว่าบิชอปแห่งกรุงโรมซึ่ง
เป็นผู้แทนของพระคริสต์บนโลกนี้ จะ
ต้องยึดติดกับพระบัญญัตแิ ห่งพระกิตติคณ
ุ
นั้นมากกว่าคนอื่นๆ เพราะความยิ่งใหญ่
ในท่ามกลางสาวกของพระคริสต์ไม่ได้
ประกอบด้วยความสูงศักดิห์ รือเกียรติยศ
ของโลกนี้ แต่อยู่ที่การติดตามการดํารง
ชีวติ ของพระคริสต์และปฏิบตั ติ ามพระองค์
อย่างเคร่งครัด...ในช่วงชีวิตที่พระคริสต์
ทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกิจในโลกนัน้ พระองค์
ทรงเป็นผูท้ ยี่ ากจนทีส่ ดุ พระองค์ทรงถ่อม
พระองค์ลงและละทิง้ อํานาจและเกียรติยศ
ทั้งสิ้นของโลกนี้... {GC 91.2}
“ผูท้ ซี่ อื่ สัตย์ทกุ คนไม่ควรทําตามอย่าง
ของพระสันตะปาปาหรือผู้บริสุทธิ์ใดๆ
แต่ เ ขาควรปฏิ บั ติ ต ามแบบอย่ า งของ
พระเยซู ค ริ ส ต์ สํ า หรั บ เปโตรและบุ ต ร
ของเศเบดีที่ปรารถนาเกียรติยศทางโลก
สวนทางกับหนทางของพระคริสต์ สร้าง
ความระคายเคืองต่อพระทัยของพระองค์
ดังนั้น จึงไม่ควรทําตามความผิดพลาด
ของพวกเขาในเรื่องเหล่านี้... {GC 91.3}
“พระสันตะปาปาควรละวางอํานาจฝ่าย
ฆราวาสทั้ ง ในเรื่ อ งกฎหมายและการ
ปกครองทัง้ หมดให้อยูก่ บั อํานาจทางฝ่าย

โลก แล้วขับเคลื่อน หนุนชูใจคณะสงฆ์
ทั้งหมดให้ทําหน้าที่ของตนอย่างเกิดผล
เพราะพระคริสต์ทรงกระทําเช่นนี้ และ
โดยเฉพาะสาวกของพระองค์ก็ทําตาม
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้หากข้าพเจ้าได้กระทํา
ความผิดประการใด ข้าพเจ้าจะยอมเข้า
มอบตัวอย่างอ่อนน้อมที่สุดเพื่อรับการ
แก้ไข ถึงแม้ว่าจะต้องถึงแก่ความตาย
หากจํ า เป็ น ก็ ต าม และนี่ ห ากข้ า พเจ้ า
สามารถฝืนสังขารตนเองและทําตามใจ
ปรารถนาของข้าพเจ้าเองได้แล้ว ข้าพเจ้า
คงมาเข้าพบท่านบิชอปแห่งกรุงโรมด้วย
ตนเองแล้วอย่างแน่นอน แต่พระเจ้าทรง
กระทําการทีต่ รงกันข้ามกับความต้องการ
ของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงสอนให้
ข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟัง
มนุษย์” {GC 91.4}
เขาเขียนปิดท้ายว่า “ให้เราอธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกระตุ้น
พระสั น ตะปาปาเออเบนที่ 6 ของเรา
เพือ่ พระองค์กบั คณะสงฆ์ของพระองค์จะ
ดําเนินตามอย่างพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าในการใช้ชีวิตและความประพฤติ
แล้วพวกเขาจะสอนประชาชนอย่างเกิด
ผล ในทํานองเดียวกันประชาชนจะทํา
ตามอย่ า งพวกเขาด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ”
John Foxe, Acts and Monuments
เล่มที่ 3 หน้า 49, 50 {GC 92.1}
ไวคลิ ฟ นํ า เสนอความอ่ อ นน้ อ ม
ถ่ อ มตนของพระคริ ส ต์ ใ ห้ ป รากฏแก่
พระสันตะปาปาและเหล่าพระคาร์ดินัล
ในลั ก ษณะนี้ ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ แ สดงให้
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พวกเขาเห็นเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนใน
อาณาจั ก รของคริ ส เตี ย นเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ า งระหว่ า งพวกเขากั บ
พระอาจารย์ผู้ซึ่งเขาทั้งหลายอ้างตัวว่า
เป็นตัวแทนของพระองค์ {GC 92.2}
ไวคลิ ฟ คาดไว้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ว ่ า เขาจะ
ต้ อ งชดใช้ ค วามภั ก ดี ข องเขาด้ ว ยชี วิ ต
กษัตริย์ พระสันตะปาปาและบิชอปร่วม
มือกันเพื่อสร้างความหายนะให้แก่เขา
และดูนา่ จะแน่ชดั แล้วว่าภายในไม่กเี่ ดือน
ข้างหน้านี้ เขาคงจะต้องถูกนําเข้าไปสู่
หลักประหาร แต่ความกล้าหาญของเขา
ไม่สั่นคลอน เขาพูดว่า “ทําไมพวกท่าน
จึงเฝ้าพูดแต่เรื่องการแสวงหามงกุฎแห่ง
การสังเวยชีพเพื่อความเชื่อที่ยังอยู่ห่าง
ุ ของพระคริสต์
ไกล จงประกาศพระกิตติคณ
ให้แก่พวกพระราชาคณะที่ถือตัว ท่านก็
จะไม่พลาดจากการถูกสังเวยชีพอย่าง
แน่นอน เป็นอะไรกัน จะให้ขา้ พเจ้ามีชวี ติ
อยูต่ อ่ ไปและปิดปากเงียบหรือ...ไม่มที าง
ขอให้การโจมตีฟาดลงมา ข้าพเจ้ารอให้
มันมาอยู่แล้ว” D’Aubigné เล่มที่ 17
บทที่ 8 {GC 92.3}
แต่พระเจ้ายังทรงคุม้ ครองดูแลปกป้อง
ผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ ชายที่ยืนหยัด
อย่างกล้าหาญตลอดทั้งชีวิตเพื่อปกป้อง
ความจริง เผชิญภยันตรายประจําวันใน
ชีวติ ของเขา จะไม่ตกเป็นเหยือ่ แห่งความ
เกลียดชังของศัตรูของเขา ไวคลิฟไม่เคย
หาทางปกป้องตัวเอง แต่พระเจ้าเองทรง
เป็ น ผู ้ ป กป้ อ งเขา และบั ด นี้ เ มื่ อ เหล่ า
ศัตรูมั่นใจว่าจะจับเหยื่อของพวกเขาได้

พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงนําเขาให้พ้น
จากเงื้อมมือของคนเหล่านั้น ในขณะที่
เขากําลังประกอบพิธศี ลี มหาสนิทในโบสถ์
ของเขาทีเ่ มืองลัตเตอเวิรธ์ อยูน่ นั้ เขาเป็น
อัมพาตและล้มลง และไม่นานต่อมาเขาก็
เสียชีวิต {GC 92.4}
พระเจ้าทรงมอบภารกิจนี้แก่ไวคลิฟ
พระองค์ทรงนําพระวจนะแห่งความจริง
ใส่ไว้ในปากของเขา และทรงปกป้องเขา
เพื่อให้พระวจนะนี้เข้าถึงประชาชน ชีวิต
ของเขาได้รบั การพิทกั ษ์ไว้และภารกิจของ
เขาถูกขยายให้ยาวนานออกไป จนกระทัง่
เขาปูพนื้ ฐานให้กบั งานปฏิรปู ทางศาสนา
ครั้งยิ่งใหญ่ {GC 92.5}
ไวคลิฟก้าวออกมาจากความมืดมน
ของยุคมืด ไม่มผี ใู้ ดเคยทําหน้าทีน่ มี้ าก่อน
เพื่อเป็นต้นแบบให้เขาใช้ในการวางโครง
ร่างระบบการปฏิรูปของเขา เขารับการ
เลี้ยงดูอบรมขึ้นมาเหมือนเช่นยอห์นผู้ให้
บัพติศมาเพือ่ ทําหน้าทีพ
่ เิ ศษของพระเจ้า
เขาเป็นผู้เริ่มต้นศักราชใหม่ นอกเหนือ
จากนั้น สัจธรรมที่เขาประกาศนั้น ยังมี
เอกภาพและสมบูรณ์แบบซึ่งนักปฏิรูป
ศาสนาคนอืน่ ๆ ทีต่ ามมาภายหลังไม่อาจ
ทําได้ดีกว่าหรือทําได้เท่าเทียมเขา แม้
เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีกต็ าม พืน้ ฐานที่
วางไว้นั้นกว้างและลึก ขอบข่ายงานนั้น
มั่นคงและสัจจริง จนผู้ที่ตามมาภายหลัง
ไม่จําเป็นต้องปรับร่างสร้างใหม่อีกเลย
{GC 93.1}
ขบวนการยิง่ ใหญ่ทไี่ วคลิฟจุดประกาย
ขึ้ น เพื่ อ ปลดปล่ อ ยสามั ญ สํ า นึ ก และสติ
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ปัญญาและให้อิสรภาพแก่ประเทศชาติที่
ตกอยู่ในขบวนแห่ยิ่งใหญ่อย่างมีชัยของ
โรมนั้นมีจุดเริ่มต้นจากพระคัมภีร์ นี่คือ
ต้นกําเนิดของลําธารแห่งพระพรซึ่งเป็น
เหมือนนํา้ พุแห่งชีวติ ทีไ่ หลต่อลงมาตลอด
ทุกยุคนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา
ไวคลิฟยอมรับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ความเชือ่ อย่างไม่สงสัยว่าพระคัมภีรเ์ ป็น
พระวจนะทีเ่ ปิดเผยนํา้ พระทัยของพระเจ้า
ซึ่งได้รับการดลใจ เป็นกฎที่เพียงพอต่อ
ความเชื่อและการกระทํา เขาถูกอบรม
ให้ นั บ ถื อ คริ ส ตจั ก รแห่ ง โรมว่ า มาจาก
พระเจ้า มีอํานาจไม่รู้พลั้ง และยอมรับ
คําสอนและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาเป็น
พันปีด้วยความเคารพและไม่มีข้อสงสัย
แต่ เ ขาหั น หลั ง ให้ กั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ เ พื่ อ ฟั ง
พระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า นี่คือ
สิทธิอํานาจที่เขาอ้อนวอนให้ประชาชน
ยอมรับ เขาประกาศว่า พระสุรเสียงของ
พระเจ้าที่ตรัสผ่านมาทางพระวจนะของ
พระองค์เท่านัน้ ทีเ่ ป็นสิทธิอาํ นาจอันแท้จริง
แทนที่จะเป็นการพูดของคริสตจักรผ่าน
มาทางพระสันตะปาปา และเขาไม่เพียง
สอนว่ า พระคั ม ภี ร ์ เ ป็ น การเปิ ด เผยถึ ง
นํ้ า พระทั ย ของพระเจ้ า ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด
เท่านัน้ แต่ยงั สอนว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ทรงเป็นผูท้ จี่ ะแปลความหมายได้แต่เพียง
ผู้เดียว และมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้
หน้าที่ของเขาเองโดยการศึกษาคําสอน
ในพระคั ม ภี ร ์ ด้ ว ยวิ ธี นี้ เขาจึ ง หั น เห
ความคิดของมนุษย์จากพระสันตะปาปา
และคริ ส ตจั ก รแห่ ง โรมไปยั ง พระวจนะ

ของพระเจ้า {GC 93.2}
ไวคลิฟเป็นนักปฏิรปู ศาสนาผูย้ งิ่ ใหญ่
ที่สุดคนหนึ่ง ในเชิงความกว้างไกลของ
สติปัญญา ความชัดเจนในความคิด การ
ยึดมั่นในความจริง และความห้าวหาญ
ในการปกป้องความจริง มีเพียงไม่กี่คน
ทีม่ าในภายหลังสามารถเทียบเคียงกับเขา
ได้ ชี วิ ต ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ความหมั่ น เพี ย รใน
การศึกษาและการทํางานอย่างไม่ย่อท้อ
คุณธรรมทีไ่ ม่เสือ่ มถอย ความรักและความ
ซื่อสัตย์ในการรับใช้ที่เหมือนพระคริสต์
เหล่านี้คืออุปนิสัยของนักปฏิรูปคนแรก
ทั้ ง ๆ ที่ เ ขามี ชี วิ ต อยู ่ ใ นยุ ค มื ด มนทาง
ปัญญาและความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
{GC 94.1}
บุคลิกของไวคลิฟเป็นพยานให้เห็นถึง
ฤทธานุภาพในการอบรมและเปลีย่ นแปลง
ของพระคั ม ภี ร ์ อั น บริ สุ ท ธิ์ พระคั ม ภี ร ์
เป็ น สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ ขาเป็ น อย่ า งที่ เ ขาเป็ น
ความพากเพียรทีจ่ ะไขว่คว้าความจริงอัน
ยิง่ ใหญ่ตามทีเ่ ปิดเผย นําความสดชืน่ และ
กําลังวังชามาให้แก่ทุกส่วนของร่างกาย
ทําให้สติปัญญาพัฒนาขึ้น ความนึกคิด
เฉี ย บแหลมและตั ด สิ น ใจได้ เ หมาะสม
การศึกษาพระคัมภีร์จะทําให้ความคิด
ความรู้สึกและความตั้งใจสูงส่งขึ้นชนิด
ที่ ไ ม่ มี ก ารศึ ก ษาอื่ น ใดทํ า ได้ ให้ ค วาม
แน่วแน่แก่ความตัง้ ใจ ความอดทน ความ
กล้าหาญ และความแข็งแกร่ง ขัดเกลา
อุปนิสยั ให้งดงามขึน้ และชําระจิตวิญญาณ
ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ การศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ์ ด ้ ว ย
ความจริงใจและความยําเกรงจะนําความ
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คิดของผู้นั้นเข้าไปสัมผัสกับพระปัญญา
อันไร้ขอบเขตของพระเจ้า ส่งผลให้โลกมี
คนที่มีปัญญาเข้มแข็งขึ้นและว่องไวขึ้น
และเป็นคนที่มีหลักการแห่งคุณธรรมที่
สูงส่งขึ้นกว่าการฝึกอบรมที่ดีที่สุดด้วย
ปรัชญาของมนุษย์ ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าว
ว่า “การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้
ความสว่าง ทัง้ ให้ความเข้าใจแก่คนรูน้ อ้ ย”
สดุดี 119:130 {GC 94.2}
คําสอนทีไ่ วคลิฟสอนนัน้ แพร่กระจาย
ออกไปอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่ง ผู้ติดตาม
ทั้ ง หลายของเขาซึ่ ง มั ก จะเรี ย กกั น ว่ า
พวกไวคลิฟไฟท์ [Wycliffites] และพวก
โลลาร์ด [Lollards]ไม่เพียงแต่เดินทางไป
ทัว่ ประเทศอังกฤษเท่านัน้ แต่ยงั กระจาย
ไปยังดินแดนอื่นๆ โดยนําความรู้แห่ง
พระกิตติคุณไปประกาศด้วย บัดนี้ ผู้นํา
ของพวกเขาจากไปแล้ว นักเทศน์เหล่านี้
จึงทํางานด้วยความกระตือรือร้นมากกว่า
ก่อน และฝูงชนก็แห่กนั มาฟังคําสอนของ
พวกเขา คนที่กลับใจมีทั้งขุนนางชั้นสูง
และแม้กระทั่งพระมเหสีของพระราชา
ในบางแห่งจะเห็นการปฏิรูปเกิดขึ้นจาก
กิริยาท่าทางของประชาชน และมีการ
นํ ารูป เคารพที่เ ป็ น สัญลัก ษณ์ ข องลัทธิ
โรมันออกไปจากโบสถ์ต่างๆ ด้วย แต่ไม่
นานต่อมา คลื่นการกดขี่อย่างไร้ปรานี
กระหนํา่ ใส่ผทู้ กี่ ล้ารับพระคัมภีรเ์ ป็นผูน้ ํา
ทางของเขา พระราชาแห่งประเทศอังกฤษ
ผู้ร้อนรนที่จะเสริมกําลังของตนด้วยการ
สนับสนุนจากโรม ไม่รีรอที่จะกําจัดนัก
ปฏิรูปศาสนาทั้งหลาย เป็นครั้งแรกใน

ประวัตศิ าสตร์ของประเทศอังกฤษทีห่ ลัก
ประหารถูกตราในกฎหมายให้ใช้เป็นเครือ่ ง
สั ง เวยชี พ ของสาวกแห่ ง พระกิ ต ติ คุ ณ
การพลีชีพเพื่อศาสนาคนแล้วคนเล่าก็
เกิดขึ้น ผู้สนับสนุนความจริงถูกเนรเทศ
และทรมาน สิ่งเดียวที่พวกเขาทําได้คือ
การโอดครวญไปสู ่ พ ระกรรณขององค์
พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธา แม้จะถูกตามล่า
ว่าเป็นศัตรูของคริสตจักรและถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนทรยศต่อราชอาณาจักร พวก
เขายืนหยัดเทศนาต่อไปในสถานที่ลี้ลับ
แสวงหาที่หลบภัยที่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ใน
บ้านที่สมถะของคนยากจน และบ่อยครั้ง
ต้องหลบซ่อนอยู่ในถํ้าและอุโมงค์ {GC
94.3}
ถึงแม้ว่า การกดขี่ข่มเหงจะดําเนิน
ไปด้วยความรุนแรง คนเหล่านี้ก็ยังคง
ประท้วงความเลวร้ายทางความเชือ่ อย่าง
ต่อเนือ่ งอีกนานหลายศตวรรษด้วยความ
สงบ ศรัทธา จริงใจ และอดทน คริสเตียน
ในยุคแรกๆ นั้นรู้ความจริงแต่เพียงบาง
ส่วน แต่พวกเขาเรียนรูท้ จี่ ะรักและเชือ่ ฟัง
พระวจนะของพระเจ้า และพวกเขายอม
ทนความทุกข์ยากเพื่อความเชื่อ ดั่งเช่น
สาวกในสมั ย ของอั ค รทู ต ทั้ ง หลาย มี
หลายคนสละทิ้งทรัพย์สินฝ่ายโลกเพื่อ
พระราชกิจของพระคริสต์ ผู้ที่ยังมีโอกาส
อยู่ในบ้านของตนเองก็ยินดีให้ที่พักพิง
แก่พี่น้องที่ถูกเนรเทศ และเมื่อพวกเขา
ถูกขับไล่ออกไปเช่นกัน พวกเขาก็ยอมรับ
ชะตากรรมของการเป็ น คนที่ สั ง คมไม่
ยอมรับ จริงอยู่ มีคนนับพันๆ คนที่หวาด
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กลัวต่อความรุนแรงของผู้กดขี่ เลือกซื้อ
เสรีภาพของตนด้วยการสละทิง้ ความเชือ่
และก้าวออกจากห้องขังโดยสวมใส่เสื้อ
คลุมแห่งการสํานึกผิดเพือ่ เป็นการประกาศ
ถอนความเชื่อของตน แต่มีคนจํานวน
ไม่นอ้ ย ซึง่ มีทงั้ คนทีเ่ กิดในตระกูลสูงศักดิ์
และคนทีต่ าํ่ ต้อยยากจนทีแ่ บกรับคําพยาน
แห่งความจริงอย่างไม่เกรงกลัวในคุกมืด
ในหอคอยโลลาร์ดและในการทรมานและ
เปลวเพลิ ง พวกเขาชื่ น ชมยิ น ดี ที่ จ ะตี
คุณค่าตนเองว่าเหมาะสมทีจ่ ะ “มีสว่ นร่วม
ในความทุกข์ของพระองค์” ฟิลิปปี 3:10
{GC 95.1}
ในขณะที่ไวคลิฟยังมีชีวิตอยู่ บรรดา
ผู้นิยมระบอบเปปาซีคว้านํ้าเหลวในการ
จัดการกับเขาดังที่ตั้งใจไว้ และตราบที่
ร่างกายของเขานอนพักอย่างสงบสุขใน
หลุมฝังศพ พวกเขาไม่มีทางที่จะลดเลิก
ความแค้นที่มีต่อเขาได้ 40 ปีหลังจาก
ไวคลิฟตาย มีพระราชกฤษฎีกาจากสภา
แห่งคอนสแทนซ์ตราคําสั่งให้ขุดกระดูก
ของเขาขึน้ มาเผาต่อหน้าสาธารณชนและ
นําเถ้ากระดูกไปทิง้ ในลําธารทีไ่ ม่ไกลออก

ไป นักเขียนอาวุโสบันทึกไว้วา่ “เถ้ากระดูก
ของเขาลอยจากลํ า ธารนี้ ไ ปยั ง แม่ นํ้ า
เอวอน จากแม่ นํ้ า เอวอนไปยั ง แม่ นํ้ า
เซอเวริน และจากแม่นํ้าเซอเวรินไปยัง
ทะเลน้อยแล้วต่อไปยังมหาสมุทร และ
คําสอนของไวคลิฟก็จะมีลกั ษณะทีเ่ หมือน
ขี้เถ้าของเขา ซึ่งบัดนี้กระจายไปทั่วทั้ง
โลก” T. Fuller, Church History of Britain
เล่มที่ 4 ตอนที่ 2 ย่อหน้าที่ 54 ศัตรูของ
เขาไม่รแู้ ม้แต่นอ้ ยถึงความหมายอันสําคัญ
ของการกระทําอันตํ่าทรามนี้ {GC 95.2}
จากข้อเขียนของไวคลิฟนําพาให้ยอห์น
ฮัสแห่งประเทศโบฮีเมียประณามความผิด
พลาดมากมายของลัทธิโรมัน และเข้าร่วม
ในงานปฏิรูป แม้ว่าสองประเทศนี้จะอยู่
ห่างไกลกันมาก แต่เมล็ดแห่งความจริง
ถูกหว่านออกไป งานการปฏิรปู นีแ้ ผ่ขยาย
จากประเทศโบฮีเมียไปยังดินแดนอื่นๆ
่ ระวจนะของ
นําความคิดของมนุษย์ไปสูพ
พระเจ้าที่ถูกละลืมไปยาวนาน พระหัตถ์
ของพระเจ้ า กํ า ลั ง ปู ท างไว้ สํ า หรั บ การ
ปฏิรูปศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ {GC 96.1}
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พระกิตติคณ
ุ ฝังรากในประเทศโบฮีเมีย
แต่แรกแล้วตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 พระ
คั ม ภี ร ์ แ ปลออกมาแล้ ว และมี ก ารจั ด
ประชุมนมัสการในทีส่ าธารณะด้วยภาษา
ของประชาชน แต่ในขณะที่อิทธิพลของ
พระสันตะปาปาแผ่ขยายมากขึ้น พระ
วจนะของพระเจ้ า ก็ ยิ่ ง ถู ก บดบั ง พระ
สันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 ทรงลงมือเองเพือ่
สยบกษัตริยท์ งั้ หลายทีท่ ะนงตนไม่เชือ่ ฟัง
และก็ไม่ทรงลดละความตัง้ ใจทีจ่ ะครอบงํา
ประชาชนให้เป็นทาสอีกด้วย และเพือ่ การ
นี้จึงประกาศพระราชกฤษฎีกาห้ามการ
ประชุมนมัสการในทีส่ าธารณะด้วยภาษา
ของชาวโบฮีเมีย พระสันตะปาปาทรง
ประกาศว่า “พระเจ้าองค์สพ
ั พัญญูทรงพอ
พระทัยกับการนมัสการพระองค์ดว้ ยภาษา
ที่ ค นไม่ รู ้ จั ก ความชั่ ว ร้ า ยและคํ า สอน
นอกรีตมากมายเกิดขึ้นมาเนื่องจากการ
ไม่ ถื อ รั ก ษากฎระเบี ย บข้ อ นี้ ” Wylie
เล่มที่ 3 บทที่ 1 ด้วยประการฉะนี้ โรมจึง
บั ญ ชาว่ า แสงสว่ า งจากพระวจนะของ
พระเจ้ า จะต้ อ งดั บ ไปและจะต้ อ งกั ก ขั ง
ประชาชนไว้ในที่มืด แต่พระเจ้าทรงจัด
เตรียมตัวแทนอื่นๆ เพื่อปกป้องรักษา
คริสตจักรให้คงไว้ ชาววอลเดนซิสและ
ชาวอัลบีเจียนซิสที่ถูกกดขี่ข่มเหงให้ทิ้ง
บ้านของตนในประเทศฝรัง่ เศสและประเทศ
อิตาลีได้เดินทางไปยังประเทศโบฮีเมีย

แม้ว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะสอนอย่างเปิด
เผย แต่ก็ทํางานอย่างลับๆ ด้วยความ
กระตือรือร้น ด้วยวิธนี คี้ วามเชือ่ ทีถ่ กู ต้อง
จึงถูกถนอมเก็บรักษาไว้จากศตวรรษหนึง่
ไปยังอีกศตวรรษหนึ่ง {GC 97.1}
ก่ อ นสมั ย ของฮั ส มี ค นในประเทศ
โบฮีเมียลุกขึ้นประณามอย่างเปิดเผยต่อ
ความเสื่อมทรามในคริสตจักรและความ
เสเพลหลงระเริงของประชาชน ผลงาน
ของพวกเขาปลุกความสนใจไปอย่างกว้าง
ขวาง ปลุกความวิตกของสภาปกครอง
สงฆ์ และเปิดฉากการกดขี่ข่มเหงสาวก
ของพระกิตติคุณ พวกเขาถูกกดดันให้
ต้องหนีไปนมัสการในป่าและตามภูเขา
พวกทหารไล่ลา่ พวกเขาและมีคนมากมาย
ถูกสังหาร เวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งมี
คําสั่งประกาศให้เผาทุกคนที่ออกไปจาก
การนมัสการแบบโรมันนิยม แต่ในขณะที่
คริสเตียนต่างยอมพลีชีพ พวกเขาก็เฝ้า
รอคอยชัยชนะในอุดมการณ์ของพวกเขา
มีคนหนึ่ง “สอนว่าความรอดจะได้มาโดย
ความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงถูก
ตรึงบนกางเขนเท่านัน้ ” เขาประกาศก่อน
สิ้นใจว่า “บัดนี้ความโกรธแค้นของศัตรู
แห่ ง ความจริ ง โหมกระหนํ่ า ใส่ พ วกเรา
แต่จะไม่เป็นเช่นนีต้ ลอดไป ท่ามกลางคน
ธรรมดาสามัญจะมีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น
ปราศจากดาบและอํานาจ และพวกเขาจะ
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ไม่มีทางเอาชนะเขา” Ibid. เล่มที่ 3 บทที่
1 ยุคของลูเธอร์ยงั อยูห่ า่ งไกล แต่มผี หู้ นึง่
กําลังปรากฏตัว คําพยานของเขาทีต่ อ่ ต้าน
โรมจะปลุกคนทั้งประเทศ {GC 97.2}
ยอห์น ฮัส [John Huss] เกิดมายากจน
และกําพร้าตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อตาย
คุณแม่ผู้เคร่งศาสนาเชื่อมั่นว่าการศึกษา
และความยําเกรงพระเจ้าเป็นสมบัตลิ าํ้ ค่า
ที่สุด จึงแสวงหามรดกนี้ให้บุตรชายของ
เธอ ฮัสเรียนที่โรงเรียนท้องถิ่นแล้วจึงไป
ต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงปราก เขาเรียน
ด้วยทุนการศึกษาการกุศล เขาเดินทาง
ไปกรุงปรากพร้อมกับคุณแม่ที่เป็นทัง้ แม่
ม่ายและยากจน เธอไม่มขี องฝากทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางฝ่ายโลกเพือ่ มอบให้บตุ รชายของเธอ
แต่ในขณะทีเ่ ดินทางใกล้จะถึงเมืองหลวง
เธอคุกเข่าลงข้างลูกน้อยไร้พ่อและทูลขอ
พระพรจากพระบิดาบนสวรรค์ของทัง้ สอง
คุณแม่คนนั้นไม่รู้เลยว่าคําอธิษฐานของ
เธอจะได้รับคําตอบอย่างไร {GC 98.1}
ทีม่ หาวิทยาลัย ฮัสก้าวขึน้ สูค่ วามโดด
เด่นในไม่ชา้ ด้วยความตัง้ ใจเรียนอย่างไม่รู้
จักเหนื่อยและเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ชีวติ อย่างไม่มที ตี่ แิ ละกิรยิ าท่าทางอันอ่อน
สุภาพและชนะใจผู้อื่นนั้นทําให้เขาเป็นที่
ชื่นชอบอย่างกว้างขวาง เขาฝักใฝ่ด้วย
ความจริงใจต่อคริสตจักรโรมันและเป็นผู้
ที่แสวงหาอย่างเอาจริงเอาจังต่อพระพร
ทางฝ่ายวิญญาณที่คริสตจักรโรมันอ้าง
เป็ น ผู ้ ป ระทาน ในเทศกาลฉลองครบ
รอบห้าสิบปีครั้งหนึ่งเขาไปสารภาพบาป
เขาชําระเศษเหรียญสุดท้ายจากเงินทีเ่ ขา

มี อ ยู ่ น ้ อ ยนิ ด และเข้ า ร่ ว มเดิ น ในขบวน
เพือ่ หวังจะได้สว่ นแบ่งของการอภัยอย่าง
หมดจดตามทีส่ ญ
ั ญา หลังจากทีเ่ ขาเรียน
จบวิทยาลัย เขาบวชเป็นพระและก้าวขึน้
สู่ความโดดเด่นอย่างรวดเร็ว ไม่นานเขา
ไปรับใช้อยู่ในสํานักพระราชวัง เขายังได้
รับตําแหน่งศาสตราจารย์และต่อมาดํารง
ตําแหน่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ที่เขาเคยเรียนมาก่อน ในเวลาเพียงไม่กี่
ปี นั ก เรี ย นทุ น ผู ้ ย ากจนก้ า วขึ้ น ไปสู ่
ตําแหน่งที่น่าภาคภูมิของประเทศและ
ชื่ อ ของเขาเป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ทั่ ว ทวี ป ยุ โ รป
{GC 98.2}
แต่ เ ป็ น อี ก สาขาหนึ่ ง ที่ ฮั ส เริ่ ม งาน
ของการปฏิรปู หลังจากทีเ่ ขารับตําแหน่ง
บาทหลวงมาแล้วหลายปี เขาได้รับการ
แต่งตัง้ ให้เป็นนักเทศน์ประจําโบสถ์เล็กๆ
ของเมืองเบธเลเฮม ผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้
ยํ้ า อย่ า งหนั ก แน่ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
การเทศนาสอนพระคัมภีรด์ ว้ ยภาษาของ
ประชาชน ถึงแม้จะมีคาํ สัง่ ห้ามของโรมใน
การปฏิบัติเรื่องนี้ก็ตาม ประเทศโบฮีเมีย
ก็ไม่ได้เลิกไปเสียทั้งหมด แต่การขาด
ความรูเ้ รือ่ งพระคัมภีรย์ งั มีมาก และความ
ชั่วช้าร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นอย่างดาษดื่น
ท่ามกลางประชากรทุกชนชัน้ ฮัสประณาม
ความชัว่ เหล่านีอ้ ย่างไม่ลดละ เขาอ้อนวอน
ขอให้ใช้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหลัก
การแห่งความจริงและความบริสทุ ธิท์ เี่ ขา
พรํ่าสอนอยู่มาใช้ {GC 99.1}
เจอโรมี [Jerome] เป็นพลเมืองคนหนึง่
ของกรุงปราก ต่อมาภายหลังได้มาเป็น
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เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของฮัส [Huss]
เมื่อเขาเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ
เขานําผลงานเขียนของไวคลิฟติดตัวกลับ
มาด้วย พระราชินแี ห่งอังกฤษทีก่ ลับใจมา
เชื่อคําสอนของไวคลิฟ ทรงเป็นเจ้าหญิง
ชาวโบฮีเมีย และโดยอาศัยอิทธิพลส่วน
หนึง่ ของเธอ ผลงานของนักปฏิรปู ศาสนา
ท่านนี้จึงกระจายไปอย่างกว้างขวางใน
ประเทศบ้านเกิดของพระองค์ ฮัสอ่าน
ผลงานเหล่านี้ด้วยความสนใจ เขาเชื่อว่า
ผู้ประพันธ์จะต้องเป็นคริสเตียนที่จริงใจ
และเกิดความโน้มเอียงทีจ่ ะเชือ่ การปฏิรปู
ที่ท่านสอน ฮัสก้าวเข้าสู่เส้นทางที่จะนํา
เขาออกห่างจากโรมแล้วโดยไม่รู้ตัว {GC
99.2}
ในช่วงเวลานี้ มีชายแปลกหน้า 2 คน
เดินทางจากประเทศอังกฤษมาถึงกรุง
ปราก ทัง้ สองเป็นคนมีการศึกษา พวกเขา
ผู้ได้รับความกระจ่างแห่งสัจธรรมมาแล้ว
และเดินทางมาเพื่อเผยแพร่ในดินแดนที่
ห่างไกลนี้ พวกเขาเริม่ งานด้วยการโจมตี
ความเป็นใหญ่ของพระสันตะปาปาอย่าง
เปิดเผย ในไม่ช้า ผู้ที่อยู่ในอํานาจก็ได้มา
จัดการให้พวกเขาเงียบเสียงไป แต่พวก
เขาไม่ยอมทิ้งความมุ่งมั่นไปจึงพยายาม
หาวิธีอื่นมาแทน ทั้งสองเป็นทั้งจิตรกร
และนักเทศน์ จึงเดินหน้าเอาความสามารถ
ทีม่ อี ยูใ่ นตัวออกมาใช้ ในสถานทีส่ าธารณะ
แห่งหนึ่ง พวกเขาวาดภาพไว้สองภาพ
ภาพหนึง่ แสดงให้เห็นการเดินทางของพระ
เยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็ม “ด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน พระองค์ทรงลา ทรงลูกลา” มัทธิว

21:5 สาวกสวมเสื้ อ เปื ้ อ นฝุ ่ น จากการ
เดินทางตามพระองค์ด้วยเท้าเปล่า อีก
รู ป หนึ่ ง แสดงภาพขบวนแห่ ข องพระ
สันตะปาปา พระสันตะปาปาสวมเสือ้ คลุม
โอ่อา่ และสวมมงกุฎสามชัน้ ขีม่ า้ ทีต่ กแต่ง
อย่างงามสง่า มีคนเป่าแตรนําหน้าขบวน
และตามมาด้วยพระคาร์ดนิ ลั และพระราชา
คณะแต่งกายอย่างหรูหรา {GC 99.3}
นี่คือบทเทศน์ที่ดึงดูดความสนใจของ
คนทุกชนชั้น ฝูงชนกรูเข้ามาดูภาพวาด
ไม่มีผู้ใดมองไม่เห็นคติธรรมที่แฝงอยู่ใน
ภาพและหลายคนประทับใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงความแตกต่างระหว่างความอ่อนสุภาพ
และความถ่อมตนของพระคริสต์ผู้ทรง
เป็นพระอาจารย์กบั ความภูมฐิ านของพระ
สันตะปาปาที่ประกาศว่าตนเป็นผู้รับใช้
ของพระองค์ เกิดความแตกตื่นยิ่งใหญ่
ขึน้ ในกรุงปราก เวลาผ่านไประยะหนึง่ คน
แปลกหน้าทั้งสองก็เห็นว่าจําเป็นต้องไป
จากที่นี่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
แต่ไม่มีใครลืมบทเรียนที่พวกเขาสอนไว้
ภาพวาดส่งผลอย่างแรงต่อความคิดของ
ฮัสและผลักดันให้เขาใส่ใจศึกษาพระคัมภีร์
และงานเขียนของไวคลิฟให้มากยิ่งขึ้น
แม้ในเวลานั้นเขายังไม่พร้อมที่จะปฏิรูป
งานทั้งหมดตามที่ไวคลิฟเสนอแนะ เขา
มองเห็นอุปนิสยั แท้จริงของระบอบเปปาซี
ได้ อ ย่ า งชั ด เจนแล้ ว และด้ ว ยความ
กระตือรือร้นอย่างแรงกล้า เขาประณาม
ความหยิ่งยโส ความทะเยอทะยานและ
ความเสือ่ มโทรมของบรรดาพระราชาคณะ
{GC 100.1}
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จากประเทศโบฮีเมีย แสงสว่างส่อง
ขยายออกไปยังประเทศเยอรมนี เนือ่ งจาก
ความไม่สงบเกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยปราก
นักศึกษาชาวเยอรมันจํานวนนับร้อยลา
ออกไป นักศึกมากมายในจํานวนนัน้ ได้รบั
ความรูเ้ รือ่ งพระคัมภีรเ์ ป็นครัง้ แรกจากฮัส
และเมื่อพวกเขากลับไปยังประเทศของ
ตนจึงประกาศกิตติคณ
ุ ในบ้านเกิดของตน
{GC 100.2}
ข่าวของงานทีก่ รุงปรากถูกรายงานไป
ถึงกรุงโรม และในไม่ช้าฮัสได้รับคําสั่งให้
ไปปรากฏตั ว ต่ อ หน้ า พระสั น ตะปาปา
การทําตามคําสั่งก็เท่ากับการนําตนเอง
ไปหาความตายอย่างแน่นอน กษัตริยแ์ ละ
ราชินีแห่งประเทศโบฮีเมีย มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภา ขุนนางและข้าราชการของ
รัฐบาลเข้าร่วมถวายฎีกาต่อพระสันตะปาปา
เพื่อขออนุญาตให้ฮัสยังคงอยู่กรุงปราก
และตอบโรมโดยทางผู้แทน แทนที่พระ
สั น ตะปาปาจะทรงอนุ มั ติ คํ า ขอนี้ ก ลั บ
ดําเนินการพิพากษาและตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิตฮัสและทรงประกาศให้กรุง
ปรากเป็นเมืองต้องห้าม {GC 100.3}
ในยุคสมัยนั้น เมื่อใดที่มีการประกาศ
คํ า ตั ด สิ น เช่ น นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความตื่ น
ตระหนกไปถ้วนทั่ว การประกอบพิธีใน
การประกาศคํ า ตั ด สิ น นี้ ถู ก ปรั บ เพื่ อ
สร้างการขู่ขวัญต่อประชาชนที่มองพระ
สั น ตะปาปาเป็ น ผู ้ แ ทนของพระเจ้ า
พระองค์ทรงเป็นผูถ้ อื ลูกกุญแจของสวรรค์
และของนรกและมี อํ า นาจที่ จ ะตั ด สิ น
พิพากษาทัง้ ทางฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

เป็นที่เชื่อกันว่าประตูสวรรค์จะปิดให้กับ
อาณาบริเวณที่ถูกคําสั่งต้องห้ามอย่างนี้
จนกว่าจะทําให้พระสันตะปาปาพึงพอใจ
ทีจ่ ะยกเลิกคําสัง่ ห้าม คนตายจะถูกปิดกัน้
จากที่พักพิงแห่งความสุขสําราญ เพื่อ
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความหายนะที่
น่ากลัวนี้ พิธที างศาสนาทัง้ หมดถูกยกเลิก
โบสถ์ต่างๆ ถูกปิดลง พิธีสมรสประกอบ
กันในสนามหญ้าหน้าโบสถ์ ห้ามฝังคน
ตายในที่ดินศักดิ์สิทธิ์ แต่จะนําไปฝังใน
ร่องสวนหรือท้องทุง่ โดยไม่มกี ารประกอบ
พิธีศาสนา ด้วยการใช้มาตรการเพื่อให้
เข้าถึงจินตนาการเช่นนี้ โรมลงแรงแสดง
อํานาจเพือ่ เข้าควบคุมจิตสํานึกของมนุษย์
{GC 101.1}
ความโกลาหลมีอยู่ทั่วไปในกรุงปราก
มีชนกลุ่มใหญ่ประณามฮัสว่าเป็นต้นเหตุ
ที่ทําให้เกิดความหายนะนี้และยื่นคําขาด
ว่าจะต้องส่งมอบเขาให้โรมชําระความแค้น
นักปฏิรูปศาสนาคนนี้หลบไปอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านเกิดชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อทําให้
พายุสงบ เขาเขียนจดหมายถึงเพือ่ นทีก่ รุง
ปรากซึง่ เขาจากมาว่า “ทีข่ า้ พเจ้าถอนตัว
จากสังคมในหมู่พวกท่านก็เพื่อดําเนิน
ตามคําสอนและแบบอย่างของพระเยซู
คริสต์ เพือ่ จะไม่เปิดโอกาสให้ผไู้ ม่ประสงค์
ดีทําบาปจนต้องรับโทษพินาศชั่วนิรันดร์
มาสู่ตนเองและเพื่อไม่เป็นต้นเหตุให้คน
เคร่งศาสนาเกิดความเจ็บปวดและรับการ
กดขี่ข่มเหงมากขึ้น ข้าพเจ้าถอยออกมา
ด้วยความกลัวเช่นกันว่าบาทหลวงที่ไม่
เคร่งครัดจะคอยขัดขวางการประกาศพระ
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วจนะของพระเจ้าในหมูพ
่ วกท่านทัง้ หลาย
ให้เนิ่นนานต่อไป แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถอย
ออกมาเพื่อให้ท่านปฏิเสธสัจธรรมของ
พระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่หากเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเต็มใจทีจ่ ะตาย”
Bonnechose, The Reformers Before
the Reformation เล่มที่ 1 หน้า 87 ฮัส
ไม่ได้ยุติภารกิจของเขา แต่เดินทางไป
ทั่วชนบทโดยรอบ เทศนาให้กับฝูงชนที่
กระตือรือร้น ด้วยประการฉะนี้ มาตรการ
ทีพ่ ระสันตะปาปาใช้เพือ่ กําจัดข่าวประเสริฐ
กลับส่งผลให้ข่าวนี้แพร่กระจายออกไป
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น “เราไม่อาจทําสิ่ง
ใดทีข่ ดั กับความจริง แต่ทาํ เพือ่ ความจริง”
2 โครินธ์ 13:8 {GC 101.2}
“ณ จุดนี้ในอาชีพของเขา สมองของ
ฮัสดูเหมือนว่าตกอยูใ่ นภาพความขัดแย้ง
ที่น่าเจ็บปวด แม้ว่าคริสตจักรใช้ความ
พยายามครอบงําเขาด้วยการขูฟ่ า้ ผ่าก็ตาม
เขาก็ยังไม่ปฏิเสธอํานาจของเธอ สําหรับ
เขาแล้ว คริสตจักรโรมันยังเป็นเจ้าสาว
ของพระคริสต์และพระสันตะปาปายังทรง
เป็นตัวแทนและผู้แทนของพระเจ้า สิ่งที่
ฮัสกําลังทําสงครามต่อต้านอยูน่ นั้ คือการ
ใช้อาํ นาจไปในทางทีผ่ ดิ ไม่ใช่การต่อต้าน
หลักการ เรือ่ งนีส้ ร้างความขัดแย้งรุนแรง
ที่เกิดขึ้นระหว่างความเข้าใจถูกผิดของ
เขากับการเรียกร้องของจิตสํานึกของเขา
หากอํานาจนัน้ ยุตธิ รรมและไม่รพ
ู้ ลัง้ ตาม
ความเชื่อของเขา แล้วทําไมเขาจึงต้อง
รูส้ กึ ว่าถูกบังคับให้ขดั ขืนมัน หากทําตาม
เขาก็จะทําบาปตามทีเ่ ขาเข้าใจ แล้วทําไม

การเชื่อฟังคริสตจักรที่ไม่รู้พลั้งนี้จึงต้อง
นําไปสูป่ ระเด็นนี้ นีเ่ ป็นปัญหาทีเ่ ขาแก้ไม่
ได้ นี่เป็นความสงสัยที่คอยตามทรมาน
เขาชัว่ โมงแล้วชัว่ โมงเล่า คําตอบใกล้เคียง
ที่สุดที่เขาประเมินได้คือเหตุการณ์เช่นนี้
ได้เกิดขึ้นอีกแล้วเหมือนก่อนหน้านั้นใน
สมัยของพระผูช้ ว่ ยให้รอด เมือ่ ปุโรหิตของ
คริสตจักรกลายเป็นคนชั่วร้ายและกําลัง
ใช้อํานาจตามกฎหมายเพื่อเป้าหมายที่
ผิดกฎหมาย เรือ่ งนีท้ าํ ให้เขานําหลักเกณฑ์
ในคําสอนของพระคัมภีรม์ าใช้เป็นแนวทาง
ของตนเองและเทศนาสอนให้ ผู ้ อื่ น ทํ า
เช่นกัน สําหรับพวกเขาเอง จะต้องเอา
ความเข้าใจในพระคัมภีรม์ าควบคุมจิตสํานึก
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แนวทางที่ไม่รู้พลั้งคือ
พระวจนะทีพ
่ ระเจ้าตรัสผ่านทางพระคัมภีร์
และไม่ใช่สิ่งที่คริสตจักรพูดผ่านบาทหล
วงของคริสตจักร Wylie เล่มที่ 3 บทที่ 2
{GC 102.1}
เวลาผ่านไปอีกระยะหนึง่ เมือ่ ความตืน่
เต้นในกรุงปรากเริม่ บรรเทาลง ฮัสกลับไป
ยังโบสถ์เล็กๆ ของเขาที่เมืองเบธเลเฮม
เพื่อเทศนาพระวจนะของพระเจ้าต่อไป
ด้วยความกระตือรือร้นและความกล้าหาญ
ยิง่ ขึน้ ศัตรูของเขาแข็งขันและเต็มล้นด้วย
อํานาจ แต่พระราชินแี ละขุนนางมากมาย
เป็นมิตรสหายของเขาและประชาชนอีก
มากมายอยู่ข้างเขา เมื่อเปรียบเทียบคํา
สอนทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละสูงส่งและชีวติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์
ของเขากับหลักธรรมเสื่อมโทรมที่ลัทธิ
โรมันเทศนาบวกกับชีวติ ทีโ่ ลภและเสเพล
ที่บรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันปฏิบัติทําให้คน
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มากมายถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีแ่ สดง
ตนเข้าข้างเขา {GC 102.2}
จนกระทั่งบัดนี้ ฮัสยังอยู่โดดเดี่ยวใน
การทํางาน แต่ในเวลานี้เจอโรมีที่รับเชื่อ
คําสอนของไวคลิฟตั้งแต่อยู่ในประเทศ
อังกฤษนั้นได้เข้ามาร่วมในงานของการ
ปฏิรูปแล้ว ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ทั้ง
สองเข้าร่วมกันทั้งในความเป็นและความ
ตายและจะไม่พรากจากกัน ความฉลาดที่
หลักแหลม วาทะศิลป์โดดเด่นดีเลิศและ
ความรูส้ งู เป็นคุณสมบัตทิ ชี่ นะใจผูค้ นนัน้
ล้วนมีเพียบพร้อมอยูใ่ นตัวของเจอโรมี แต่
คุณสมบัตติ า่ งๆ ทีเ่ ป็นจุดแข็งของอุปนิสยั
นั้น ฮัสจะเหนือกว่า จิตใจที่สงบนิ่งของ
เขาทําหน้าทีย่ บั ยัง้ ความหุนหันพลันแล่น
ของเจอโรมีได้อย่างเหมาะสม ส่วนเจอโร
มีนนั้ ด้วยความถ่อมใจทีแ่ ท้จริง ตระหนัก
ถึงคุณค่าของเพื่อนคนนี้ ยอมรับคําแนะ
นําของฮัสแต่โดยดี ภายใต้การทํางานร่วม
กันของคนทัง้ สอง งานการปฏิรปู ขยายตัว
ไปอย่างรวดเร็ว {GC 102.3}
พระเจ้ า ประทานความกระจ่ า งอั น
ยิ่งใหญ่ส่องมายังสมองของชายที่ได้รับ
การเลือกสรรเหล่านี้ พระองค์ทรงเปิดเผย
ให้พวกเขามองเห็นข้อผิดพลาดมากมาย
ของโรม แต่พวกเขาไม่ได้รบั ความกระจ่าง
ทั้งหมดที่จะทรงมอบให้โลก พระเจ้าทรง
กําลังนําคนทัง้ หลายให้ออกจากความมืด
ของลัทธิโรมัน โดยผ่านบุคคลเหล่านี้ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ยังมีอุปสรรค
มากมายและใหญ่หลวงที่พวกเขาต้อง
รับมือและพระองค์ทรงนําพวกเขาต่อไป

ทีละก้าวตามที่พวกเขาจะทนรับได้ พวก
เขาไม่พร้อมทีจ่ ะรับความกระจ่างทัง้ หมด
ในทันที ดั่งรัศมีเจิดจ้าของดวงอาทิตย์
ยามเทีย่ งวันสําหรับผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูใ่ นความ
มืดเป็นเวลานาน หากนําเสนอให้แก่พวก
เขาในทันทีทั้งหมดก็คงจะทําให้เขาทั้ง
หลายหันหนี ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรง
เปิดเผยให้แก่ผนู้ าํ เหล่านีท้ ลี ะเล็กทีละน้อย
ตามทีป่ ระชาชนจะรับได้ จากศตวรรษหนึง่
ถึงอีกศตวรรษหนึ่ง คนงานซื่อสัตย์อื่นๆ
จะเดินตามเพือ่ นําประชาชนต่อไปบนเส้น
ทางของงานปฏิรูป {GC 103.1}
ความแตกแยกในคริ ส ตจั ก รยั ง คง
ดําเนินต่อไป ตอนนี้มีพระสันตะปาปาถึง
สามองค์กาํ ลังแก่งแย่งความเป็นใหญ่และ
การต่ อ สู ้ ทํ า ให้ ค ริ ส ตศาสนจั ก รเต็ ม ไป
ด้วยอาชญากรรมและความวุ่นวาย พระ
สันตะปาปาทั้งสามองค์ไม่หนําใจกับการ
ประณามสาดใส่กนั ยังหันไปใช้อาวุธของ
ทางโลก แต่ละฝ่ายทุม่ ทุนควานหารอบตัว
เพื่อซื้ออาวุธและเกณฑ์ทหาร แน่นอน
ทีเดียวจะต้องใช้ทรัพย์สนิ เงินทองมากมาย
และเพื่อให้ได้อาวุธเหล่านี้มา อสังหาริมทรัพย์ ตําแหน่งและของประทานต่างๆ
ของคริสตจักรถูกประกาศขาย (โปรดดู
ภาคผนวกสําหรับหน้า 59) บาทหลวง
ทั้งหลายต่างเลียนแบบผู้บังคับบัญชาที่
อยู่เหนือขึ้นไปด้วยการใช้ศาสนาหาผล
ประโยชน์ทางการค้าและการทําสงคราม
เพือ่ สยบคูแ่ ข่งและทําให้อาํ นาจของตนเอง
แข็งแกร่งขึ้น ด้วยความกล้าหาญที่เพิ่ม
ขึ้นทุกวัน ฮัสประณามความน่ารังเกียจ
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ซึ่งยอมให้เกิดขึ้นในนามของศาสนานั้น
และประชาชนพากันต่อว่าผู้นําชาวโรม
อย่างเปิดเผยทีเ่ ป็นสาเหตุในการทําให้เกิด
ความทุกข์โศกเศร้าที่มีอย่างดาษดื่นใน
คริสต์ศาสนจักร {GC 103.2}
อีกครั้งหนึ่ง ดูประหนึ่งว่ากรุงปราก
ใกล้จะตกอยูก่ ลางสนามหํา้ หัน่ ทีน่ องเลือด
เช่นเดียวกับสมัยอดีตที่ผ่านมา ผู้รับใช้
ของพระเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็น “ผูท้ าํ ความ
ลําบากให้อสิ ราเอล” 1 พงศ์กษัตริย์ 18:17
เมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้ง
ฮัสถอนตัวกลับไปยังหมู่บ้านถิ่นเกิดของ
เขา คําพยานที่เขากล่าวอย่างซื่อสัตย์
จากโบสถ์เล็กๆ แห่งเมืองเบธเลเฮมทีเ่ ขา
รักยิง่ นัน้ ต้องยุตลิ ง เขาจะต้องพูดจากเวที
ที่ ก ว้ า งใหญ่ ก ว่ า นี้ ประกาศให้ แ ก่ โ ลก
คริสเตียนก่อนทีเ่ ขาจะสังเวยชีวติ ในฐานะ
พยานให้กับความจริง {GC 104.1}
เพื่ อ แก้ ไ ขความชั่ ว ที่ กํ า ลั ง รบกวน
ประเทศต่างๆ ในยุโรปให้หมดไป มีคําสั่ง
เรียกประชุมสภานัดทั่วไปที่เมืองคอนสแตนซ์ คําสัง่ นีม้ ขี นึ้ ตามดําริของจักรพรรดิ
ซี จิ ส มั น ด์ [Sigismund] ออกโดยพระ
สันตะปาปายอห์นที่ 23 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามของพระสันตะปาปาคูแ่ ข่ง การขอให้
เปิดประชุมสภาเป็นสิ่งที่พระสันตะปาปา
ยอห์ น ไม่ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ขึ้ น เพราะตาม
อุปนิสัยและนโยบายของพระองค์นั้นไม่
น่าผ่านการตรวจสอบของแม้แต่พระราชา
คณะผู ้ มี ศี ล ธรรมหละหลวมเหลวไหล
พอๆ กับนักบวชของยุคนั้น แต่พระองค์
ไม่กล้าขัดขวางพระประสงค์ของจักรพรรดิ

ซีจสิ มันด์ (โปรดดูภาคผนวก) {GC 104.2}
จุดประสงค์หลักของการประชุมสภานี้
คือสมานความแตกร้าวในคริสตจักรและ
ถอนรากการสอนนอกรีตออกไป ด้วยเหตุ
นี้จึงมีคําสั่งให้พระสันตะปาปาสององค์
ทีค่ า้ นกันมาปรากฏตัวต่อหน้าสภารวมทัง้
ยอห์น ฮัสผู้นําการเผยแพร่แนวคิดใหม่
ด้วย คนกลุ่มแรกที่คิดถึงความปลอดภัย
ของตนเองนัน้ ไม่ได้มาเข้าร่วมด้วยตนเอง
แต่ส่งผู้แทนมาปรากฎ พระสันตะปาปา
ยอห์นในขณะทีแ่ สดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้
เรียกการประชุมสภานั้นได้เข้ามาด้วย
ความหวาดหวั่นอย่างยิ่ง ตั้งข้อสงสัยว่า
จักรพรรดิมุ่งหมายอย่างลับๆ ที่จะปลด
ตนเองออกจากตําแหน่งทัง้ ยังกังวลถึงการ
ถูกเปิดโปงเรื่องความชั่วร้ายที่ตนเองได้
หลู่เกียรติตําแหน่งของพระสันตะปาปา
รวมทั้งอาชญากรรมต่าง ๆ ที่พระองค์ทํา
เพื่อได้มาซึ่งตําแหน่งนี้ อย่างไรก็ตาม
พระองค์ทรงพระดําเนินเข้าเมืองคอนสแตนซ์ดว้ ยความโอ่อา่ ตระการตา มีผอู้ ยู่
ในตําแหน่งสูงศักดิ์ในศาสนาต่างๆ เข้า
ร่วมอยู่ในขบวน ตามด้วยข้าราชสํานัก
ขบวนใหญ่ คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู ้ ใ หญ่ ข องเมื อ งพร้ อ มด้ ว ยประชาชน
มากมายออกไปต้อนรับพระองค์ เหนือ
พระเศียรของพระองค์มกี ลดทองคําทีห่ าม
โดยพนักงานสี่คนของศาลของพระมหากษั ต ริ ย ์ ฝู ง ชนขนาดใหญ่ เ ดิ น นํ า หน้ า
พระองค์และชุดอาภรณ์ทสี่ วยงามของพระ
คาร์ดินัลและขุนนางทั้งหลายแสดงออก
ถึงความสง่าโอ่โถง {GC 104.3}

84 ปลายทางแห่งความหวัง

ในเวลาเดียวกัน มีอีกคนหนึ่งกําลัง
เดินทางมุ่งหน้ามายังเมืองคอนสแตนซ์
เช่นกัน ฮัสตระหนักถึงภัยอันตรายทีก่ าํ ลัง
คุกคามเขาอยู่ เขาลามิตรสหายราวกับว่า
จะไม่มีโอกาสพบกับพวกเขาอีกและออก
เดินทางไปด้วยความรู้สึกว่าเป็นทางที่
กําลังนําเขาไปสู่หลักเผาทั้งเป็น แม้ว่า
เขาจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
จากกษัตริย์แห่งประเทศโบฮีเมีย และอีก
ทางหนึ่งจากจักรพรรดิซีจิสมันด์สําหรับ
การเดินทางครั้งนี้ก็ตาม เขาเตรียมทุก
อย่างด้วยแนวคิดทีจ่ ะเผชิญความตายทีม่ ี
โอกาสเกิดขึ้น {GC 104.4}
ในจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถึงมิตร
สหายของเขาที่กรุงปราก เขากล่าวว่า
“พี่น้องของข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าเดินทางไป
ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย จาก
กษัตริยเ์ พือ่ ไปพบศัตรูทเี่ ป็นมนุษย์และมี
เป็นจํานวนมากด้วย...ข้าพเจ้ามอบความ
วางใจทัง้ หมดในพระเจ้าผูท้ รงพลังอํานาจ
ยิ่งใหญ่ในพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าเชื่อ
มั่นว่าพระองค์จะทรงสดับคําอธิษฐานที่
ร้อนรนของท่านทัง้ หลาย พระองค์จะทรง
ประสาทความรอบรู้และพระปัญญาไว้
ในปากของข้าพเจ้า เพือ่ ข้าพเจ้าจะสูพ
้ วก
เขาได้ แ ละพระองค์ ท รงโปรดประทาน
พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ข องพระองค์ แ ก่
ข้ า พเจ้ า ตามความเหมาะสมเพื่ อ เสริ ม
ข้าพเจ้าให้มนั่ คงในความจริงของพระองค์
เพื่อข้าพเจ้าจะเผชิญหน้าด้วยความกล้า
หาญกั บ การทดลอง เรื อ นจํ า และหาก
จําเป็นกับความตายทีโ่ หดเหีย้ ม พระเยซู

ี่ ระองค์ทรงรัก
คริสต์ทรงทนทุกข์เพือ่ ผูท้ พ
และด้ ว ยเหตุ นี้ เ รายั ง ต้ อ งแปลกใจอี ก
หรือว่าที่พระองค์ทรงวางแบบอย่างของ
พระองค์ให้เราก็เพื่อให้เราทั้งหลายจะ
อดทนต่อความทุกข์ทงั้ ปวงเพือ่ ความรอด
ของเราเอง พระองค์คือพระเจ้า เราคือ
ผู ้ ที่ พ ระองค์ ท รงสร้ า งขึ้ น มา พระองค์
ทรงเป็นพระอาจารย์ เราเป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย
ของโลก เราเป็นมนุษย์น่ารังเกียจที่ต้อง
ตาย แต่ถึงกระนั้นพระองค์ทรงทนทุกข์
แล้วทําไมเราจึงไม่ร่วมทุกข์ด้วยเล่า โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ความทุ ก ข์ ย ากนั้ น
เป็นการชําระเราให้บริสุทธิ์ ดังนั้น ท่าน
ทีร่ กั หากความตายของข้าพเจ้าจะมีสว่ น
ในการถวายเกียรติแด่พระสิรขิ องพระองค์
ขอท่านอธิษฐานให้ความตายมาเร็วๆ และ
เพื่อให้พระองค์ประทานฤทธานุภาพแก่
ข้าพเจ้าในการอดทนต่อความทุกข์ทรมาน
ทั้ ง สิ้ น ด้ ว ยความมั่ น คง แต่ จ ะดี ก ว่ า นี้
หากข้าพเจ้าจะกลับมาอยู่ท่ามกลางท่าน
ทั้งหลาย โปรดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อ
ให้ข้าพเจ้าจะกลับมาอย่างไร้ตําหนิ นั่น
คือเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังความจริงของ
พระกิตติคุณไปแม้สักข้อเดียว เพื่อจะ
วางแบบอย่างทีด่ ไี ว้กบั พีน่ อ้ งของข้าพเจ้า
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ท่านอาจไม่เห็น
หน้าข้าพเจ้าที่กรุงปรากอีก แต่หากเป็น
นํ้าพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
ทีจ่ ะโปรดพระกรุณาให้นาํ ข้าพเจ้ากลับมา
หาท่านแล้ว ให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วย
หั ว ใจที่ มั่ น คงกว่ า นี้ ใ นความรอบรู ้ แ ละ
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ความรั ก ในพระบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ ”
Bonnechose เล่มที่ 1 หน้าที่ 147, 148
{GC 105.1}
ในจดหมายอี ก ฉบั บ หนึ่ ง ที่ เ ขี ย นถึ ง
บาทหลวงคนหนึง่ ทีม่ าเป็นสาวกของข่าว
ประเสริฐ ฮัสพูดด้วยความถ่อมตนอย่าง
ลึกซึ้งถึงความผิดของตนเอง เขากล่าว
โทษตัวเอง “ที่เคยรู้สึกยินดีในการสวมใส่
อาภรณ์อย่างหรูและใช้เวลาอย่างสิน้ เปลือง
ไปกับอาชีพการงานที่ไร้สาระ” แล้วเขาก็
ให้คําตักเตือนที่น่าจับใจเพิ่มเติมว่า “ขอ
ให้รําลึกไว้ในใจของท่านเสมอถึงพระสิริ
ของพระเจ้าและความรอดของวิญญาณ
ทัง้ ปวงแต่ไม่ใช่คาํ นึงแต่ผลประโยชน์และ
ทรัพย์สมบัติ จงระวังเรื่องการตกแต่งแต่
บ้านเรือนของท่านมากกว่าจิตวิญญา และ
เหนือสิง่ อืน่ ใด จงดูแลวิหารฝ่ายวิญญาณ
ของท่าน จงเมตตาปรานีและนอบน้อมต่อ
ผู้ยากจนและอย่าใช้ทรัพย์สมบัติในการ
เลี้ยงฉลอง หากท่านไม่ยอมแก้ไขชีวิต
ของท่านและหลีกเลี่ยงจากการฟุ่มเฟือย
ข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงดังเช่นข้าพเจ้า...ท่านเข้าใจคําสอน
ของข้าพเจ้าดีเพราะท่านได้รบั การสัง่ สอน
จากข้าพเจ้าตั้งแต่เด็ก จึงเปล่าประโยชน์
ทีข่ า้ พเจ้าจะเขียนถึงท่านมากไปกว่านี้ แต่
ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านผ่านพระคุณของ
พระเจ้าของเรา จงอย่าทําตามแบบอย่าง
ของข้าพเจ้าในเรือ่ งไร้สาระทีท่ า่ นเคยเห็น
ข้าพเจ้าล้มลงต่อสิ่งเหล่านั้น” บนซอง
จดหมายเขาเขียนเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้า
ขอร้องท่าน เพื่อนรัก จงอย่าเปิดตราปิด

ผนึกนีจ้ นกว่าท่านได้รบั คํายืนยันว่าข้าพเจ้า
ตายแล้ว” Ibid. เล่มที่ 1 หน้า 148, 149
{GC 105.2}
ในระหว่ า งการเดิ น ทางของเขานั้ น
เขาได้รับรู้ถึงสัญญาณบ่งบอกถึงความ
แพร่หลายในหลักคําสอนและความนิยม
ชมชอบที่มีให้กับงานของเขา ประชาชน
วิ่ ง เข้ า มาพบเขา และในบางเมื อ งเจ้ า
พนักงานการปกครองเข้ามาร่วมเดินไป
ตามถนนกับเขา {GC 106.1}
เมือ่ ฮัสเดินทางมาถึงเมืองคอนสแตนซ์
ฮัสได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่ เขาอยู่ภาย
ใต้ ก ารคุ ้ ม ครองของจั ก รพรรดิ อ ยู ่ แ ล้ ว
และได้รับคํารับรองการคุ้มครองเพิ่มเติม
เป็นการส่วนตัวของพระสันตะปาปา แต่
ด้วยการฝ่าฝืนคําสั่งห้ามที่ประกาศอย่าง
ซํา้ ซากบ่อยๆ ไม่ชา้ นักปฏิรปู ศาสนาท่าน
นีจ้ งึ ถูกจับตามคําสัง่ ของพระสันตะปาปา
และพระคาร์ ดิ นั ล และถู ก โยนเข้ า ไปใน
คุกใต้ดนิ ทีส่ กปรก ต่อมาเขาถูกย้ายไปยัง
ป้อมปราการแข็งแรงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อีก
ฟากหนึ่ ง ของแม่ นํ้ า ไรน์ แ ละถู ก กั ก ขั ง
เป็นนักโทษอยู่ที่นั่น ไม่นานต่อมาพระ
สันตะปาปาผูไ้ ม่ได้ประโยชน์อะไรมากนัก
จากการทุจริตของตนก็ถูกจับเข้ามาอยู่
ในเรือนจําแห่งนี้ Ibid. เล่มที่ 1 หน้า 247
สภานี้ ส อบสวนและพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า พระ
สั น ตะปาปาองค์ นี้ ทํ า ความชั่ ว ช้ า ที่ สุ ด
นอกจากการฆาตกรรม การทําวิทยาคม
และการผิดประเวณีแล้ว ยังมี “บาปไม่
เหมาะที่จะเอ่ยถึง” ด้วยความผิดเหล่านี้
สภาเองจึงประกาศและในทีส่ ดุ ปลดมงกุฎ
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ประจําตําแหน่งพระสันตะปาปาออกและ
โยนพระองค์ใส่เรือนจํา พระสันตะปาปา
คู ่ แ ข่ ง ก็ ถู ก จั บ เช่ น กั น และได้ เ ลื อ กพระ
สันตะปาปาองค์ใหม่ขึ้นมา {GC 106.2}
แม้ว่าพระสันตะปาปาเองทรงทําผิด
ศีลธรรมที่ร้ายแรงกว่าที่ฮัสเคยกล่าวหา
พวกบาทหลวงและซึ่งเป็นความผิดที่ฮัส
เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารปฏิ รู ป แต่ ส ภาแห่ ง
เดียวกันที่ถอดถอนพระสันตะปาปากลับ
เลื อ กเดิ น หน้ า บดขยี้ นั ก ปฏิ รู ป ศาสนา
ท่านนี้ต่อไป การจับฮัสเข้าไปอยู่ในเรือน
จําก่อให้เกิดความโกรธแค้นอย่างยิง่ ใหญ่
ในประเทศโบฮีเ มีย ขุน นางที่มีอํ านาจ
เข้าหาสภา ประท้วงด้วยความจริงใจต่อ
ต้านการกระทําที่ก้าวร้าวนี้ จักรพรรดิ
ผู ้ ไ ม่ ท รงพอพระทั ย กั บ การละเมิ ด การ
คุม้ ครองความปลอดภัยออกมาขวางการ
กระทําที่ต่อต้านพระองค์ แต่ศัตรูของ
นักปฏิรปู อาฆาตมาดร้ายและมุง่ มัน่ พวก
เขาชักจูงจักรพรรดิโดยใช้ความโน้มเอียง
ความกลัว และความปรารถนาแรงกล้า
ของพระองค์ที่มีต่อคริสตจักร พวกเขา
เอาเหตุผลโต้แย้งที่ยืดยาวเพื่อพิสูจน์ว่า
“ความเชื่อต้องไม่อยู่กับคนนอกรีต หรือ
คนที่เข้าข่ายสงสัยว่านอกรีต แม้ว่าเขา
จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจาก
จักรพรรดิและพระมหากษัตริย์ก็ตามที”
Jacques Lenfant, History of the Council
of Constance เล่มที่ 1 หน้าที่ 516 ด้วย
ประการฉะนี้ พวกเขาจึงมีชยั {GC 107.1}
ฮัสถูกรุมเร้าด้วยอาการเจ็บป่วยและ
การกักขัง อากาศในคุกมืดที่อับชื้นทําให้

เขาเป็นไข้จนเกือบเสียชีวิต ในที่สุดฮัส
ถูกนําไปปรากฏตัวต่อหน้าสภา ด้วยโซ่
ตรวนที่พันธนาการอยู่รอบตัว เขายืนอยู่
เบือ้ งพระพักตร์จกั รพรรดิผทู้ รงกอปรด้วย
เกียรติและความวางใจเป็นอย่างสูงใน
คําสัญญาว่าจะปกป้องเขา ตลอดเวลา
แสนยาวนานของการต่อสู้คดีนั้น เขายึด
ความเชือ่ ไว้อย่างมัน่ คงและเมือ่ มาปรากฏ
อยูต่ อ่ หน้าเหล่าขุนนางของคริสตจักรและ
ของรัฐทีม่ าชุมนุมกัน เขากล่าวคําประท้วง
ที่จริงจังและน่าเชื่อถือต่อการฉ้อราษฎร์
ของสภาปกครองสงฆ์ เมื่อถูกกําหนดให้
เลือกว่าจะถอนคําสอนหรือยอมรับความ
ตายอย่างทรมาน เขายอมรับจุดจบของ
ผู้ที่ยอมสังเวยชีพ {GC 107.2}
พระคุณของพระเจ้าทรงคํ้าชูเขาไว้
ในระหว่างความทุกข์ยากหลายสัปดาห์
ของการตัดสินระยะสุดท้าย จิตวิญญาณ
ของเขาเต็มล้นด้วยสันติสุขแห่งสวรรค์
เขากล่าวกับเพื่อนคนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้า
เขียนจดหมายฉนับนี้จากห้องขังและมือ
ที่ล่ามด้วยโซ่ คาดว่าคําสั่งประหารของ
ข้ า พเจ้ า คงจะมาในวั น พรุ ่ ง นี้ . ..เมื่ อ นั้ น
โดยการทรงช่วยของพระเยซูคริสต์ เราจะ
พบกันอีกในสันติสุขที่แสนสําราญใจของ
ชีวติ แห่งอนาคต ท่านจะเรียนรูว้ า่ พระเจ้า
ทรงสําแดงพระเมตตาของพระองค์เองต่อ
ข้าพเจ้ามากเพียงไร พระองค์ทรงคํ้าจุน
ข้าพเจ้าอย่างเกิดผลท่ามกลางการล่อลวง
และความทุกข์ยากลําบาก {GC 107.3}
ในความมืดของคุกใต้ดินของเขา เขา
มองเห็นล่วงหน้าถึงชัยชนะของความเชือ่
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ที่แท้จริง ในความฝันเขาได้กลับไปยัง
โบสถ์เล็กๆ ในกรุงปรากซึง่ เขาเคยเทศนา
พระกิตติคุณ เขาเห็นพระสันตะปาปา
และบิชอปของเขาลบภาพของพระคริสต์
ที่เขาวาดไว้บนฝาผนังทิ้งไป “ภาพนี้ทํา
ให้เขาเป็นทุกข์ แต่ในวันต่อมาเขาเห็น
จิ ต รกรมากมายยุ ่ ง อยู ่ กั บ งานฟื ้ น ฟู รู ป
เหล่านี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นรวมทั้งด้วยสีสันที่สดใส
ยิ่งขึ้น ในทันทีที่ภาระงานของพวกเขา
เสร็จสิ้น เหล่าจิตรกรที่มีฝูงชนห้อมล้อม
อยู่นั้นได้อุทานขึ้นมาว่า “บัดนี้ขอให้พระ
สันตะปาปาและบิชอปเข้ามาเลย พวกเขา
ไม่มีวันลบภาพนี้ทิ้งไปได้อีก” นักปฏิรูป
ศาสนาพูดต่อไปขณะที่เล่าถึงเรื่องของ
ความฝันว่า “ข้าพเจ้ายืนยันด้วยความ
มั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะไม่มีการลบภาพของ
พระเยซูทิ้งไปอีกแล้วอย่างแน่นอน พวก
เขาหวังที่จะทําลายทิ้งไป แต่นักเทศน์ที่
เหนือกว่าข้าพเจ้าจะวาดใหม่ไว้ในหัวใจ
ของคนทั้ ง ปวง” D’Aubigné เล่ ม ที่ 1
บทที่ 6 {GC 108.1}
ฮั ส ถู ก นํ า ไปปรากฏตั ว ต่ อ หน้ า สภา
เป็นครัง้ สุดท้าย เป็นการประชุมทีย่ งิ่ ใหญ่
และตระการตา จักรพรรดิ เจ้าชายของ
อาณาจักร ผู้ช่วยประจําพระราชสํานัก
พระคาร์ดนิ ลั บิชอปและบาทหลวงรวมทัง้
ฝู ง ชนขนาดใหญ่ ม าสั ง เกตการณ์ ใ น
เหตุการณ์วนั นัน้ คนจากทุกภาคในคริสต์
ศาสนจักรได้มาร่วมเป็นพยานการสังเวย
บูชาครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกนี้ในการดิ้นรน
ต่อสูอ้ นั ยาวนานของการได้มาซึง่ เสรีภาพ

ของจิตสํานึก {GC 108.2}
เมื่ อ ฮั ส ได้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ตั ด สิ น ใจครั้ ง
สุดท้าย เขาปฏิเสธที่จะเพิกถอนและเพ่ง
ด้วยสายตาทีท่ ะลุทะลวงไปยังเจ้าแผ่นดิน
ผู้ได้ทรงละเมิดอย่างน่าอับอายต่อคํามั่น
สัญญาทีใ่ ห้ไว้ “ข้าพเจ้าตัง้ ใจโดยทีข่ า้ พเจ้า
เลือกเองที่จะปรากฏตัวอยู่หน้าสภาแห่ง
นีภ้ ายใต้การคุม้ ครองจากสาธารณชนและ
ความเชื่อมั่นในองค์จักรพรรดิผู้ทรงอยู่
ร่วมกับพวกเราในทีน่ ”ี้ Bonnechose เล่ม
ที่ 2 หน้า 84 พระพักตร์ของจักรพรรดิ
ซีจิสมันด์แดงกํ่า ขณะที่สายตาทุกคู่หัน
ไปยังพระองค์ {GC 108.3}
เมื่อประกาศคําตัดสินไปแล้ว พิธีการ
ถอดยศก็เริ่มขึ้น บรรดาบิชอปแต่งตัวให้
นักโทษอย่างพระ และขณะที่เขาหยิบ
เสื้อคลุมของบาทหลวงขึ้นมานั้น เขาพูด
ว่ า “พวกเขาสวมเสื้ อ คลุ ม สี ข าวให้ แ ก่
พระเยซูคริสต์ของเราเพื่อเป็นการลบหลู่
พระองค์เมื่อตอนที่กษัตริย์เฮโรดไต่สวน
พระองค์ต่อหน้าปีลาต” Ibid. เล่มที่ 2
ย่อหน้าที่ 86 อีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ถูกเคีย่ วเข็ญ
ให้ ถ อนคํ า พู ด นั้ น เขาหั น หน้ า ไปยั ง
ประชาชนและตอบว่า “ข้าพเจ้าจะเอา
ใบหน้ า ใดแหงนขึ้ น ไปมองดู ส วรรค์
ข้ า พเจ้ า จะมองดู ฝู ง ชนที่ ข ้ า พเจ้ า เคย
เทศนาสอนพระกิตติคุณที่ใสบริสุทธิ์ได้
อย่างไร ไม่เลย ข้าพเจ้าถือว่าความรอด
ของพวกเขาสํ า คั ญ กว่ า ร่ า งกายที่ แ สน
เวทนานี้ ซึ่งบัดนี้ถูกกําหนดให้ตาย” เขา
ถอดเครือ่ งยศไปทีละชิน้ บิชอปแต่ละองค์
ประกาศคําแช่งสาปขณะทีป่ ระกอบพิธใี น
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ส่วนของตน ในที่สุด “พวกเขาเอาหมวก
ทรงพีระมิดที่ทําจากกระดาษสวมลงบน
ศี ร ษะของเขา บนหมวกกระดาษนี้ มี
รูปวาดของปีศาจที่น่ากลัว เขียนด้วยคํา
บรรยายภาพว่า “คนนอกรีตผู้ยิ่งใหญ่”
อย่างเด่นชัดไว้ดา้ นหน้า ฮัสกล่าวว่า ‘ด้วย
ความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้า
ขอสวมมงกุฎอันน่าอับอายนีเ้ พือ่ พระองค์
โอพระเยซูเจ้า พระผูท้ รงสวมมงกุฎหนาม
เพื่อข้าพเจ้า’” {GC 108.4}
เมื่อพวกเขาแต่งกายให้ฮัสเช่นนี้แล้ว
“พระราชาคณะกล่าวว่า ‘บัดนีเ้ ราขอมอบ
วิญญาณของท่านให้กับมาร’ ยอห์น ฮัส
พูดขณะทีแ่ หงนตามองไปยังสวรรค์เบือ้ ง
บน ‘และพระองค์เจ้า ข้าพระองค์ขอถวาย
วิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า เพราะ
พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดแล้ว’”
Wylie เล่มที่ 3 บทที่ 7 {GC 109.1}
บัดนี้เขาถูกมอบไว้กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
โลกและนํ า ออกไปสู ่ ส ถานที่ ป ระหาร
ขบวนใหญ่ โ ตเดิ น ตามเขาไป มี ทั้ ง คน
จํานวนหลายร้อยที่ถืออาวุธ บาทหลวง
และบิชอปในชุดเสื้อคลุมราคาแพงและ
ชาวเมืองคอนสแตนซ์ เมือ่ พวกเขาผูกฮัส
เข้ากับหลักประหารและพร้อมที่จะจุดไฟ
อีกครั้งหนึ่งผู้พลีชีพได้รับการชักชวนให้
ช่วยตัวเองให้รอดด้วยการประณามความ
ผิดของตน ฮัสพูดว่า “ความผิดอะไรที่จะ
ให้ข้าพเจ้าประณาม ข้าพเจ้าเองทราบดี
ว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดเลย ข้าพเจ้า
ร้องทูลพระเจ้าให้มาเป็นพยานว่าเรื่องที่

ข้าพเจ้าเขียนและเทศนาทัง้ หมดได้ทาํ ไป
เพื่อช่วยจิตวิญญาณให้พ้นจากบาปและ
ความพินาศและด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอ
ยื น ยั น อย่ า งชื่ น ชมยิ น ดี ด ้ ว ยโลหิ ต ของ
ข้าพเจ้าถึงความจริงที่ข้าพเจ้าเขียนและ
เทศนาสอนไว้” Ibid. เล่มที่ 3 บทที่ 7 เมื่อ
เปลวไฟลุกรอบตัวเขา เขาเริ่มร้องเพลง
“พระเยซู บุตรดาวิด ขอทรงโปรดเมตตา
ข้าพระองค์” และร้องเช่นนี้ต่อไปจนเสียง
ของเขาเงียบไปตลอดกาล {GC 109.2}
แม้แต่ศตั รูของเขาก็ยงั ตะลึงกับความ
กล้าหาญของเขา ผู้นิยมระบอบเปปาซีที่
ร้อนรนคนหนึง่ บรรยายการสังเวยชีพของ
ฮัสและของเจอโรมีทตี่ ายในเวลาอีกไม่นาน
ต่อมาว่า “คนทั้งสองมีสติที่มั่นคงแน่วแน่
เมื่อเวลาสุดท้ายของพวกเขามาถึง พวก
เขาเตรียมตัวสําหรับไฟราวกับว่ากําลังจะ
ไปงานเลีย้ งสมรส พวกเขาไม่ปริปากร้อง
เพราะความเจ็บปวด เมื่อเปลวไฟลุกสูง
ขึน้ ไป พวกเขาเริม่ ร้องเพลงสรรเสริญและ
ความรุนแรงของไฟไม่อาจจะหยุดการร้อง
เพลงของพวกเขาได้” Ibid. เล่มที่ 3 บทที่
7 {GC 109.3}
เมื่อร่างของฮัสถูกเผาเป็นจุณไปแล้ว
เถ้าพร้อมดินที่อยู่ข้างใต้ถูกรวบรวมและ
นําไปโปรยในแม่นํ้าไรน์และไหลไปจากที่
นั่นลงสู่ทะเล ผู้กดขี่ของเขาจินตนาการ
อย่างไร้ผลว่าพวกเขาได้ถอนรากแห่ง
ความจริงทีเ่ ขาเทศน์ไว้ พวกเขาไม่ได้คาด
ฝันแม้แต่น้อยว่าเถ้าในวันนั้นที่ไหลไปสู่
ทะเลจะเป็นเมล็ดพันธุท์ กี่ ระจายไปยังทุก
ประเทศทั่วโลก ในดินแดนที่ยังไม่มีใคร
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รู ้ จั ก จะเกิ ด ผลอย่ า งอุ ด มจากการเป็ น
พยานให้กบั ความจริง เสียงทีด่ งั ขึน้ ในห้อง
ประชุมสภาแห่งเมืองคอนสแตนซ์ปลุก
เสียงสะท้อนทีจ่ ะได้ยนิ ในทุกยุคต่อมา ฮัส
ไม่อยูแ่ ล้ว แต่ความจริงทีเ่ ขาพลีชพ
ี ให้นนั้
ไม่อาจพินาศไป แบบอย่างความเชื่อและ
ความมั่นคงของเขาจะให้กําลังใจคนอีก
มากมายให้ยนื หยัดเพือ่ ความจริง แม้ตอ้ ง
เผชิญหน้ากับการทรมานและความตาย
การประหารชีวิตของเขาแสดงให้ทั่วทั้ง
โลกเห็นถึงความทารุณโหดเหีย้ มของโรม
ศัตรูของความจริงไม่ระแคะระคายเลยว่า
พวกเขากําลังสานต่ออุดมการณ์ทตี่ นเอง
ใฝ่หาที่จะทําลายอย่างไร้ผล {GC 110.1}
แต่กระนั้น หลักประหารโดยการเผา
ทั้ ง เป็ น อี ก ต้ น หนึ่ ง กํ า ลั ง ตั้ ง ขึ้ น ที่ เ มื อ ง
คอนสแตนซ์ โลหิตของอีกคนหนึง่ จะต้อง
เป็นพยานให้กบั ความจริง ตอนทีร่ าํ่ ลาฮัส
ก่อนทีฮ่ สั จะออกเดินทางไปปรากฏตัวต่อ
ทีป่ ระชุมสภา เจอโรมีแนะให้เขากล้าหาญ
และตั้ ง มั่ น ไว้ โดยประกาศว่ า หากฮั ส
ตกอยูใ่ นภัยอันตรายใดๆ ตัวเขาเองจะบิน
ไปช่วย เมื่อเขาได้รับข่าวว่านักปฏิรูปถูก
นําเข้าห้องขังแล้ว สาวกผู้ซื่อสัตย์ท่านนี้
เตรี ย มตั ว ทั น ที เ พื่ อ ทํ า ตามที่ สั ญ ญาไว้
เขาออกเดินทางพร้อมด้วยเพือ่ นร่วมทาง
เพียงคนเดียวโดยไม่มกี ารคุม้ ครองความ
ปลอดภัยจากผูม้ อี าํ นาจผูใ้ ด เมือ่ เดินทาง
ถึงเขาจึงรู้ตัวว่าตนเองไม่มีหนทางช่วย
ปลดปล่อยฮัสเลยนอกจากนําตัวเองเข้าหา
ภัยอันตรายเสียเอง เขาหนีออกจากเมือง
แต่ถูกจับได้ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน

เกิดและถูกนําตัวกลับพร้อมด้วยโซ่ตรวน
ภายใต้การควบคุมของทหารอย่างแน่น
หนา เมื่อเขาปรากฏต่อหน้าสภาเป็นครั้ง
แรก ความพยายามในการโต้ข้อกล่าวหา
ที่นํามาใส่ร้ายเขาต้องพบกับเสียงตะโกน
ร้ อ งว่ า “นํ า เขาไปเผา นํ า เขาไปเผา”
Bonnechose เล่มที่ 1 หน้าที่ 234 เขาถูก
โยนเข้าไปในคุกใต้ดิน ถูกล่ามโซ่ในท่าที่
ทรมานมากและเลี้ยงด้วยขนมปังและนํ้า
หลายเดือนผ่านไป ความทารุณโหดร้าย
จากการกักขังนําความเจ็บป่วยที่คุกคาม
ชีวิตมาสู่เจอโรมีและศัตรูของเขาซึ่งตอน
แรกกลั ว ว่ า เขาจะหลบหนี ไ ปนั้ น ยอม
ปฏิบตั ติ อ่ เขาด้วยความรุนแรงน้อยลง แต่
ว่าเขายังคงถูกขังอยู่ในคุกต่อเป็นเวลา
หนึ่งปี {GC 110.2}
การตายของฮัสไม่ประสบผลตามที่
เหล่ า ผู ้ นิ ย มระบอบเปปาซี ค าดหวั ง ไว้
การละเมิดการคุ้มครองความปลอดภัย
ของเขาก่อให้เกิดกระแสความโกรธแค้น
และเพื่ อ เป็ น แนวทางที่ ป ลอดภั ย กว่ า
สภาจึงตัดสินใจบังคับเจอโรมีให้ถอนความ
เชื่อแทนที่จะนําเขาไปเผา เจอโรมีถูก
นํามาปรากฏตัวต่อทีป่ ระชุมสภาและเสนอ
ทางเลือกให้เขากลับความเชื่อหรือตายที่
หลักเผาทั้งเป็น ความตายตั้งแต่เริ่มแรก
ของการกักขังน่าจะเป็นความเมตตาเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ความทุ ก ข์ ท รมานอั น
น่ากลัวที่เขาได้รับ แต่บัดนี้เขาอ่อนแอลง
ไปมากจากโรคภัยไข้เจ็บ ความโหดของ
สภาพห้องขังและการทรมานจากความ
กังวลและความตืน่ ตระหนก การเหินห่าง
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จากมิตรสหายและท้อแท้จากเรื่องความ
ตายของฮัส ความแข็งแกร่งของเจอโรมี
จําต้องหลีกทางให้เขายินยอมเข้ามอบตัว
ต่อสภา ปฏิญาณตัวเองทีจ่ ะยึดความเชือ่
ของคาทอลิกไว้และยอมรับมติของสภา
ที่ ป ระณามคํ า สอนของไวคลิ ฟ และฮั ส
คัดค้าน “ความจริงบริสทุ ธิ”์ ทีพ
่ วกเขาเคย
สอน Ibid. เล่มที่ 2 หน้า 141 {GC 111.1}
ด้วยการกระทําเช่นนี้ เจอโรมียอมให้
เสียงของจิตสํานึกเงียบไปและหลุดพ้น
จากวาระสุดท้ายของเขา แต่ในความโดด
เดี่ยวของคุกใต้ดิน เขามองเห็นสิ่งที่เขา
ทําลงไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขาคิดถึง
ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของฮัส
และใคร่ครวญเปรียบเทียบกับการปฏิเสธ
ความจริงของตนเอง เขานึกตรึกตรองถึง
พระอาจารย์ทเี่ ขาเองปฏิญาณว่าจะรับใช้
และพระผูท้ รงทนทุกข์ตอ่ ความมรณาบน
กางเขนเพื่อเขา ก่อนที่เขาจะถอนความ
เชื่อ เขาพบแรงปลอบประโลมหนุนใจ
ท่ามกลางความทุกข์ยากทั้งหมดของเขา
ภายใต้ความคุม้ ครองของพระเจ้า แต่บดั นี้
ความเศร้าเสียใจและความสงสัยทรมาน
จิตวิญญาณของเขา เขารู้ดีว่าเขาจะต้อง
ถูกบังคับให้ถอนความเชื่ออื่นๆ อีกก่อน
ที่เขาจะบรรลุสันติภาพกับโรม เส้นทางที่
เขากําลังเดินไปนี้จะสิ้นสุดลงที่การละทิ้ง
ความเชื่ออย่างสิ้นเชิง เขาจึงตัดสินใจ
อย่างแน่วแน่ว่าเพียงเพื่อหลบหนีความ
ทุกข์ทรมานชัว่ ระยะเวลาสัน้ ๆ เขาไม่ควร
ปฏิเสธพระเจ้าของเขา {GC 111.2}
ไม่นานต่อมา เขาก็ถกู นํามาปรากฏตัว

ต่อสภา การยอมจํานนของเขาไม่ได้สร้าง
ความพึงพอใจแก่คณะผู้พิพากษา ความ
กระหายเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างแรงจากการ
ตายของฮัสนั้นร้องถามหาเหยื่อรายใหม่
เจอโรมีจะรักษาชีวิตของเขาได้ด้วยการ
สละทิ้งความจริงทั้งหมดเท่านั้น แต่เขา
ตัดสินใจแล้วว่าจะยืนยันความเชือ่ ของเขา
และยอมพลีชีพตามพี่ชายของเขาเข้าสู่
เปลวเพลิง {GC 112.1}
เขาประกาศยกเลิกการถอนความเชือ่
ครั้งก่อนและในขณะที่เป็นคนใกล้ตาย
เขาเรียกร้องอย่างขึงขังขอโอกาสต่อสู้
แก้ข้อกล่าวหา พระราชาคณะกลัวผล
กระทบจากคําแก้ตา่ งของเขาจึงยืนกราน
ว่าเขาควรรับรองหรือปฏิเสธความจริงของ
ข้อกล่าวหาเขาเท่านั้น เจอโรมีประท้วง
ความโหดร้ายและความอยุติธรรมเช่นนี้
เขากล่าวว่า “เป็นเวลาสามร้อยสี่สิบวันที่
ท่านได้กักขังข้าพเจ้าไว้ในคุกมืดอันน่า
กลัว ท่ามกลางความสกปรก เหม็นคลุ้ง
สาบคาวและขาดแคลนแทบทุกสิ่ง แล้ว
ท่านก็นาํ ข้าพเจ้าออกมาให้ยนื อยูต่ อ่ หน้า
ท่าน ท่านยอมฟังแต่ศัตรูแห่งความตาย
ของข้าพเจ้าเพียงฝ่ายเดียว ท่านปฏิเสธ
ที่จะฟังข้าพเจ้า...หากท่านเป็นคนฉลาด
อย่างแท้จริงและเป็นแสงสว่างของโลก
จงระวังตัวอย่าทําบาปต่อความยุติธรรม
สําหรับตัวข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเพียง
คนอ่อนแอที่ต้องตาย ชีวิตของข้าพเจ้า
นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ เพี ย งน้ อ ยนิ ด และที่
ข้ า พเจ้ า ร้ อ งขอท่ า นอย่ า ทํ า การตั ด สิ น
อย่างไม่ยตุ ธิ รรมนัน้ ข้าพเจ้าพูดเพือ่ ท่าน
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มากกว่าพูดเพื่อตนเอง” Ibid. เล่มที่ 2
หน้าที่ 146, 147 {GC 112.2}
ในที่สุด เขาก็ได้ตามที่ขอ ต่อหน้าผู้
พิพากษาทั้งหลาย เจอโรมีคุกเข่าลงและ
อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงควบคุมความคิดและคําพูดของเขา
เพื่อเขาจะไม่พูดสิ่งอื่นใดที่ตรงข้ามกับ
ความจริงหรือไม่คคู่ วรกับพระอาจารย์ของ
เขา สําหรับเขาแล้วพระสัญญาของพระเจ้า
ที่ประทานแก่สาวกยุคแรกนั้นได้สําเร็จ
แล้ว คนเขา “จะมอบพวกท่านให้เจ้าเมือง
และกษัตริยเ์ พราะเรา...อย่ากังวลว่าจะพูด
อะไรหรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลานั้น
คําทีพ่ วกท่านจะพูดนัน้ พระเจ้าจะประทาน
แก่พวกท่าน เพราะว่าผูท้ พ
ี่ ดู ไม่ใช่ตวั ท่าน
เอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของ
พวกท่านผูต้ รัสผ่านท่าน” มัทธิว 10:18-20
{GC 112.3}
คําพูดของเจอโรมีสร้างความประหลาด
ใจและความชื่นชมแม้ในหมู่ศัตรูของเขา
เขาถูกกักขังไว้ในคุกใต้ดนิ ทีม่ ดื ทัง้ ปี ไม่มี
โอกาสอ่านหรือแม้แต่เห็น ในสภาพที่
ทุกข์ระทมทางกายและหวัน่ วิตกทางจิตใจ
แต่ถงึ กระนัน้ เขายังนําเสนอคําโต้แย้งของ
เขาได้อย่างชัดเจนและด้วยพลังราวกับว่า
เขามีโอกาสศึกษาอย่างไม่ว่างเว้น เขาชี้
ให้ผู้ฟังมองดูคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรียง
รายเป็นแถวยาวทีถ่ กู ผูพ
้ พ
ิ ากษาไร้ความ
ยุติธรรมตัดสินประหาร ในคนแทบทุกรุน่
ผูท้ แี่ สวงหาการยกระดับจิตวิญญาณของ
ประชาชนในรุ่นของตนต้องถูกประณาม
และถูกกําจัดออกไป แต่ในเวลาต่อมา

กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าสมควรได้รับเกียรติ
พระคริสต์เองทรงถูกตัดสินเป็นผู้ร้าย ณ
บัลลังก์ศาลที่ไม่ชอบธรรม {GC 112.4}
ในการถอนความเชื่อของเขาครั้งนั้น
เจอโรมีเห็นชอบกับความยุตธิ รรมของการ
ตัดสินประหารฮัส บัดนี้ เขาประกาศการ
สํานึกผิดในการกระทําของเขาและเป็น
พยานให้กับความบริสุทธิ์และความเป็น
คนศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ยอมสังเวยชีพเพื่อ
พระเจ้าท่านนั้น เขาพูดว่า “ข้าพเจ้ารู้จัก
ท่านเป็นอย่างดีตงั้ แต่เด็ก ท่านเป็นบุคคล
ทีป่ ระเสริฐคนหนึง่ เป็นคนเทีย่ งธรรมและ
คนบริสทุ ธิ์ ท่านถูกตัดสินประหารทัง้ ๆ ที่
ไม่มคี วามผิด...ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน พร้อม
ทีจ่ ะตาย ข้าพเจ้าจะไม่หดหัวถอยกลับไป
ต่อหน้าความทรมานทีศ่ ตั รูและพยานเท็จ
จัดเตรียมไว้ให้ข้าพเจ้า ซึ่งสักวันหนึ่งคน
เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งรายงานการกระทํ า ของ
ตนเองต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้ายิ่ง
ใหญ่ ผู ้ ซึ่ ง ไม่ มี สิ่ ง ใดสามารถลวงได้ ”
Bonnechose เล่มที่ 2 หน้าที่ 151 {GC
113.1}
เจอโรมีกล่าวต่อในการตําหนิตนเองที่
ปฏิเสธความจริงว่า “ในบรรดาความบาป
ผิดที่ข้าพเจ้าทําไปตั้งแต่วัยเยาว์เป็นต้น
มา ไม่มีความผิดใดที่สร้างความทุกข์ใจ
มากและทําให้ข้าพเจ้าเสียใจอย่างแสน
สาหัสเท่ากับสิ่งที่ข้าพเจ้าทําไปในสถาน
ทีเ่ ลวร้ายแห่งนีเ้ มือ่ ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วย
กับคําพิพากษาโทษแสนชั่วช้าที่ตัดสิน
ต่ อ ไวคลิ ฟ และยอห์ น ฮั ส ผู ้ พ ลี ชี พ อั น
ศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นทั้งอาจารย์และมิตรของ
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ข้าพเจ้า ถูกแล้วครับ ข้าพเจ้าขอสารภาพ
จากใจและขอประกาศด้ ว ยความรู ้ สึ ก
ขยะแขยงว่าข้าพเจ้าหวาดกลัวต่อความ
ตายอย่างน่าอับอายจนได้ประณามคําสอน
ของพวกเขา ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงทูลขอ
วิงวอน…พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอทรงโปรด
เมตตาอภัยบาปของข้าพเจ้าผูไ้ ม่คคู่ วรจะ
ได้รบั โดยเฉพาะแก่บาปครัง้ นีซ้ งึ่ เป็นบาป
เลวร้ายที่สุด” เขาชี้ไปยังผู้พิพากษาทั้ง
หลายและพูดอย่างหนักแน่นว่า “ท่าน
ตัดสินประหารไวคลิฟและยอห์น ฮัสไม่ใช่
เพราะท่านทั้งสองสั่นคลอนหลักคําสอน
ของคริสตจักรแต่เพียงเพราะท่านทัง้ สอง
ประณามเรื่ อ งอื้ อ ฉาวของพฤติ ก รรมที่
กระทํ า ออกมาจากคณะสงฆ์ ในความ
หรูหราฟุ่มเฟือย ความยโสและความชั่ว
ของบรรดาพระราชาคณะและบาทหลวง
่ วกเขายืนยันเห็นพ้องต้อง
ทัง้ หลาย สิง่ ทีพ
กันและไม่อาจกลบเกลื่อนได้ ข้าพเจ้าก็
ขอคิดและประณามเช่นเดียวกับพวกเขา
ด้วย” {GC 113.2}
คําพูดของเขาถูกขัดจังหวะ พระราชา
คณะทัง้ หลายโกรธจนตัวสัน่ ร้องขึน้ มาว่า
“เราต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เราเห็น
กั บ ตาแล้ ว ว่ า คนนอกรี ต นี้ ดื้ อ รั้ น ที่ สุ ด ”
{GC 114.1}
โดยไม่สะทกสะท้านต่อความโผงผาง
รุนแรง เจอโรมีเปล่งเสียงต่อไปว่า “อะไร
กันนะ ท่านคิดว่าข้าพเจ้ากลัวความตาย
หรือ ท่านกักขังข้าพเจ้ามาหนึง่ ปีในคุกมืด
ทีน่ า่ กลัว น่าขยะแขยงกว่าความตายเสีย
อีก ท่านปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายต่อ

ข้ า พเจ้ า มากกว่ า ที่ ทํ า กั บ คนชาวเติ ร ์ ก
คนยิวหรือคนนอกศาสนาและเนือ้ หนังของ
ข้าพเจ้าเปื่อยเน่าหลุดออกจากกระดูก
ทัง้ เป็นและกระนัน้ ข้าพเจ้าไม่เคยบ่นเพราะ
ความยุ ่ ง ยากที่ โ ศกเศร้ า กลายเป็ น คน
เข้มแข็งทางใจและทางจิตวิญญาณ แต่
ข้ า พเจ้ า อดไม่ ไ ด้ ที่ ต ้ อ งแสดงความ
ประหลาดใจต่อระดับความป่าเถือ่ นทีท่ า่ น
กระทําต่อคริสเตียนคนหนึ่ง” Ibid. เล่มที่
2 หน้า 151-153 {GC 114.2}
อารมณ์โกรธแค้นฉุนเฉียวปะทุขึ้นมา
อีกครัง้ หนึง่ แล้วพวกเขาก็นาํ เจอโรมีกลับ
ไปยังห้องขังอย่างเร่งด่วน แต่ถึงกระนั้น
คําพูดของเขาส่งผลอย่างแรงต่อความคิด
ของบางคนที่ อ ยู ่ ใ นที่ ป ระชุ ม ในวั น นั้ น
และปรารถนาที่จะช่วยชีวิตของเจอโรมี
เจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูใ้ หญ่ของคริสตจักรมาเยีย่ ม
เขาและขอให้ เ ขามอบตั ว ยอมต่ อ สภา
เสนอโอกาสสดใสที่สุดให้แก่เขาเพื่อเป็น
รางวัลของการประกาศเลิกต่อต้านโรม
แต่เช่นเดียวกับพระอาจารย์ของเขาเมื่อ
ทรงได้รับข้อเสนอความเกรียงไกรฝ่าย
โลก เจอโรมียังคงยืนหยัดมั่นคงอย่างไม่
สั่นคลอน {GC 114.3}
เขาพูดว่า “พิสูจน์ให้ข้าพเจ้าเห็นจาก
พระคําอันศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้าผิด แล้ว
ข้าพเจ้าก็จะบอกเลิก” {GC 114.4}
ผู ้ ล ่ อ ลวงคนหนึ่ ง พู ด ว่ า “พระคํ า
ศักดิ์สิทธิ์ทําได้ทุกอย่างนอกจากที่จะเอา
มาพิพากษาคน ใครจะเข้าใจข้อเขียนได้
จนกว่าคริสตจักรจะแปลความหมายแล้ว”
{GC 114.5}
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เจอโรมีตอบว่า “ประเพณีของมนุษย์
ที่สืบกันต่อๆ มามีคุณค่าของความเชื่อ
มากกว่าพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้
รอดของเราหรือ เปาโลไม่ได้วิงวอนผู้ที่
ได้จดหมายของท่านให้ฟังประเพณีของ
มนุษย์แต่กล่าวว่าให้ ‘ค้นหาพระคัมภีร์’”
{GC 114.6}
คําตอบร้องดังขึ้นมาว่า “คนนอกรีต
ข้าพเจ้าเสียใจที่ได้อ้อนวอนเธอมานาน
เช่ น นี้ ข้ า พเจ้ า เห็ น แล้ ว ว่ า เธอมี ม าร
อ้อนวอนอยู่ข้างตัวเธอ” Wylie เล่มที่ 3
บทที่ 10 {GC 114.7}
ต่อมาไม่นาน คําตัดสินประหารได้ตก
มาถึงเขา เขาถูกนําไปยังจุดเดียวกับทีฮ่ สั
สังเวยชีพ เขาร้องเพลงในระหว่างที่เดิน
ทางไป สีหน้าของเขาแจ่มใสด้วยความ
ชื่นชมยินดีและมีสันติสุข สายตาของเขา
มุ ่ ง อยู ่ ที่ พ ระคริ ส ต์ แ ละสํ า หรั บ เขาแล้ ว
ความตายไม่ได้ทาํ ให้เขาหวาดกลัวอีกต่อ
ไป เมื่อเพชรฆาตประหารจะมาจุดไฟที่
กองเพลิง ก้าวเข้ามายืนอยู่ข้างหลังของ
เขา ผู้สังเวยชีพร้องอุทานขึ้นมาว่า “เดิน
มาข้างหน้าอย่างกล้าหาญเถิด จุดไฟต่อ
หน้าข้าพเจ้าเลย หากข้าพเจ้ากลัวตาย
ข้าพเจ้าคงจะไม่มายืนอยูท่ นี่ ”ี่ {GC 114.8}
ขณะทีเ่ ปลวเพลิงลุกอยูร่ อบตัวของเขา
คํ า พู ด สุ ด ท้ า ยของเขาเป็ น คํ า อธิ ษ ฐาน
“พระองค์เจ้าข้า พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
โปรดทรงเมตตาข้าพระองค์และอภัยบาป
ของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพระองค์รักความจริงของพระองค์
ตลอดมา” Bonnechose เล่มที่ 2 หน้า

168 เสียงของเขาเงียบไปและริมฝีปากยัง
ขยับอธิษฐานต่อไป เมื่อไฟทําหน้าที่ของ
มันแล้ว เถ้าถ่านของผูส้ งั เวยชีพพร้อมดิน
ทีต่ ดิ กับเถ้าถูกเก็บรวบรวมขึน้ มาไปโปรย
ลงในแม่นํ้าไรน์เหมือนเช่นที่ทํากับเถ้า
ของฮัส {GC 115.1}
ผู้ถือคบเพลิงที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า
ต่างพินาศไปเช่นนี้ แต่ความกระจ่างแห่ง
ความจริงที่พวกเขาประกาศ ซึ่งเป็นแสง
สว่างแห่งความกล้าหาญของพวกเขา ไม่มี
สิง่ ใดจะมาดับได้ เช่นเดียวกับทีม่ นุษย์ไม่
อาจลองหมุนดวงอาทิตย์ให้ถอยหลังกลับ
ทางเดินของมันเพือ่ ห้ามฟ้าวันใหม่ทกี่ าํ ลัง
มาถึงโลก {GC 115.2}
การประหารฮัสจุดประกายเปลวเพลิง
แห่งความโกรธแค้นและความหวาดกลัว
ในประเทศโบฮี เ มี ย คนทั่ ว ทั้ ง ประเทศ
รู้สึกได้ว่าเขาตกเป็นเหยื่อของความผูก
พยาบาทของบาทหลวงและการทรยศของ
จักรพรรดิ ฮัสได้รบั การขนานนามว่าครูที่
ซื่ อ สั ต ย์ ผู ้ส อนความจริ ง และสภาซึ่ ง สั่ ง
ประหารเขาถูกตัง้ ข้อหาด้วยความผิดฐาน
กระทําการฆาตกรรม บัดนีค้ าํ สอนของเขา
ดึงดูดความสนใจได้มากขึน้ กว่าก่อน โดย
คําสั่งของพระสันตะปาปา งานเขียนของ
ไวคลิฟถูกนําไปเผา แต่บัดนี้ส่วนที่หลุด
รอดจากการทําลายก็ถกู นําขึน้ จากทีห่ ลบ
ซ่อนและศึกษาร่วมกับพระคัมภีรห์ รือตาม
แต่ส่วนที่ประชาชนจะได้มาและนําคน
มากมายเข้ามาต้อนรับการปฏิรูปความ
เชื่อ {GC 115.3}
พวกฆาตกรของฮัสไม่ได้ยืนสงบนิ่ง
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มองดู ค วามสํ า เร็ จ ในสิ่ ง ที่ ทํ า ไป พระ
สันตะปาปาและจักรพรรดิจับมือกันร่วม
บดขยี้ขบวนการเคลื่อนไหว และกองทัพ
ของจักรพรรดิซีจิสมันด์ก็บุกกระหนํ่าใส่
ประเทศโบฮีเมีย {GC 115.4}
แต่มผี ปู้ ลดปล่อยคนหนึง่ ได้เกิดขึน้ มา
ซิสก้าเป็นหนึง่ ในแม่ทพ
ั ทีม่ คี วามสามารถ
ทีส่ ดุ และเป็นผูน้ าํ ของประเทศโบฮีเมียใน
ยุคนั้น สายตาของเขาเกิดบอดสนิทไม่
นานหลังจากสงครามเปิดฉาก ด้วยความ
วางใจในการทรงช่ ว ยของพระเจ้ า และ
ความชอบธรรมของอุ ด มการณ์ ข อง
พวกเขา ชนชาตินั้นได้ร่วมใจกันต่อต้าน
กองทัพยิ่งใหญ่ที่โหมกระหนํ่าลงมาใส่
พวกเขา ครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า จั ก รพรรดิ
รวบรวมกองทหารที่ ส ดใหม่ ขึ้ น มาเพื่ อ
บุกประเทศโบฮีเมีย เพียงเพื่อได้รับการ
ขับไล่กลับออกไปอย่างน่าอับอาย ชาวฮัส
นิยม [Hussite ผูต้ ดิ ตามและเชือ่ คําสอนข
องฮัส] ถูกปลูกฝังให้อยู่เหนือการกลัว
ความตายและไม่มสี งิ่ ใดจะมาขัดขวางพวก
เขาได้ หลายปีหลังจากสงครามเปิดฉาก
ซิสก้าผูก้ ล้าหาญตายแต่โปรโดปิอสู เข้ามา
รับหน้าที่แทน เขาเป็นนายพลที่มีความ
กล้าหาญและความสามารถทีเ่ ท่าเทียมกัน
และในบางด้านเป็นผูน้ าํ ทีม่ คี วามสามารถ
มากกว่า {GC 116.1}
เมื่อศัตรูของชาวโบฮีเมียได้ข่าวถึง
การตายของนั ก สู ้ ต าบอด เห็ น ว่ า เป็ น
โอกาสดีที่จะเอาคืนสิ่งที่สูญเสียไป บัดนี้
พระสันตะปาปาประกาศทําสงครามครู
เสด [Crusade War สงครามศาสนา] กับ

ผู้ติดตามที่เชื่อฮัส และอีกครั้งหนึ่งกอง
กําลังขนาดมหึมาถูกส่งมาจู่โจมประเทศ
โบฮีเมีย แต่พวกเขาต้องประสบกับความ
พ่ายแพ้ แล้วก็มีการประกาศทําสงคราม
ครูเสดอีกครั้งหนึ่ง ทุกประเทศทั่วยุโรปที่
อยูภ่ ายใต้อาํ นาจของระบอบเปปาซีมกี าร
รณรงค์ ก องกํ า ลั ง เงิ น ทองและอาวุ ธ
สงคราม ผูค้ นมากมายวิง่ เข้ามาซบใต้ธงชัย
ของระบอบเปปาซีเพื่อรับประกันว่าใน
ที่สุดจะกําจัดคนนอกรีตที่เป็นสาวกของ
ฮัสไปได้ ด้วยความมั่นใจในชัยชนะ กอง
กําลังขนาดใหญ่บุกเข้าประเทศโบฮีเมีย
ประชาชนรวมพลังเพื่อต่อต้านผู้บุกรุก
กองทหารสองฝ่ายมุ่งหน้าเดินทัพเข้าหา
กันจนประชิดแม่นํ้าเพียงสายเดียวที่กั้น
ขวางระหว่างพวกเขา “พวกกองทหารครู
เสดมีกาํ ลังทีเ่ หนือกว่า แต่แทนทีพ
่ วกเขา
จะบุกข้ามแม่นํ้าไปและปิดฉากการสู้รบ
กับชาวฮัสนิยมซึง่ ต้องเดินทางมาไกล พวก
เขาได้แต่ยนื จ้องมองนักสูเ้ หล่านัน้ ” Wylie
เล่มที่ 3 บทที่ 17 แล้วทันใดนั้น ความ
หวาดกลัวลึกลับปะทุขึ้นท่ามกลางพวก
เขา โดยที่ไม่ได้เข้าจู่โจมแม้สักครั้งเดียว
กองกําลังยิ่งใหญ่แตกกระจายประหนึ่งมี
อํานาจที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเข้ามาขับไล่
ทหารชาวฮัสนิยมตามสังหารกองทหาร
ทีม่ าบุกได้เป็นจํานวนมาก พวกเขาไล่ตาม
ผู ้ ห ลบหนี ไ ปและยึ ด ทรั พ ย์ ไ ว้ ม ากมาย
สงครามครัง้ นีแ้ ทนทีจ่ ะทําให้ยากจน กลับ
สร้างความรํ่ารวยให้แก่ชาวโบฮีเมีย {GC
116.2}
สองสามปีต่อมา ภายใต้การนําของ
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พระสันตะปาปาองค์ใหม่ มีการทําสงคราม
ครูเสดขึ้นอีกครั้ง เหมือนเช่นครั้งก่อนๆ
มีการเกณฑ์ชายหญิงจากประเทศในยุโรป
ภายใต้การปกครองของระบอบเปปาซี
มีการยื่นเสนอรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมอันตรายนี้ สัญญาจะให้
อภัยความผิดร้ายแรงที่สุดอย่างสมบูรณ์
แก่นักรบครูเสดทุกคน ทุกคนที่ตายใน
สงครามจะได้การตอบแทนอย่างอุดมใน
สวรรค์ และผู้ที่รอดมาจะได้รับเกียรติยศ
และทรัพย์สมบัตทิ ไี่ ด้จากการสูร้ บ อีกครัง้
หนึ่ ง กองกํ า ลั ง ทหารมหึ ม าได้ เ ข้ า ร่ ว ม
และเดินข้ามชายแดน เข้าไปในประเทศ
โบฮีเมีย กองกําลังของชาวฮัสนิยมถอย
กรูดต่อหน้าพวกเขา ปล่อยให้ผบู้ กุ รุกถลํา
ลึกเข้าไปในประเทศ และลวงให้พวกเขา
คิดว่าได้รบั ชัยชนะแล้ว ในทีส่ ดุ กองกําลัง
ทหารของนายพลโปรโดปิอูสปักหลักอยู่
กั บ ที่ แ ล้ ว กลั บ ตั ว หั น หน้ า เข้ า หาศั ต รู
รุกหน้าเข้าประจัญบาน บัดนี้ชาวครูเสด
จึงค้นพบความผิดพลาดของตนเอง พวก
เขาเก็บตัวอยู่ในค่ายคอยการจู่โจม เมื่อ
เสียงกระหึ่มของกองกําลังรุกหน้าเข้ามา
ใกล้ แม้กอ่ นทีจ่ ะมองเห็นชาวฮัสนิยม พวก
เขาแตกตื่นด้วยความหวาดกลัว เจ้าชาย
นายพลและทหารธรรมดาละทิง้ ยุทธภัณฑ์
และวิง่ หนีไปทัว่ สารทิศ ผูแ้ ทนของระบอบ
เปปาซีทเี่ ป็นหัวหน้าการบุกครัง้ นีพ
้ ยายาม
รวบรวมกองกําลังทีแ่ ตกตืน่ และไร้ระเบียบ
แต่กลับไร้ผล แม้เขาจะพยายามอย่างถึง
ที่สุดแล้วก็ตามที แม้แต่ตัวเขาเองก็ยัง
ถูกกวาดต้อนไปในกลุ่มผู้หลบหนี เมื่อ

ความชุลมุนวุ่นวายสิ้นสุดลง และอีกครั้ง
หนึ่งทรัพย์สินที่ทิ้งไว้ตกอยู่ในกํามือของ
ผู้ชนะ {GC 116.3}
ด้วยลักษณะเช่นนี้ เป็นครั้งที่สองที่
กองกํ า ลั ง มหึ ม าซึ่ ง รวบรวมจั ด ส่ ง โดย
ประเทศมหาอํานาจต่างๆ ในยุโรปและ
ประกอบด้วยชายฉกรรจ์นักสู้กล้าหาญที่
ผ่านการฝึกมาแล้วรวมทัง้ เพียบพร้อมด้วย
อาวุธต้องหลบหนีโดยทีย่ งั ไม่ทนั เป็นฝ่าย
โจมตีแม้แต่ครัง้ เดียวต่อหน้ากองกําลังของ
ประเทศอ่อนแอเล็กๆ เหตุการณ์เช่นนี้
สําแดงให้เห็นถึงอํานาจของพระเจ้า ผูบ้ กุ รุก
ถูกจู่โจมด้วยความกลัวซึ่งมีฤทธานุภาพ
เหนือธรรมชาติ พระองค์ผู้ทรงเอาชนะ
กองกําลังทหารขนาดใหญ่ของฟาโรห์ที่
ทะเลแดง ผู้ทรงกระทําให้กองทหารของ
ชาวมีเดียนหลบหนีต่อหน้ากิเดโอนและ
นักสูส้ ามร้อยคน ผูท้ รงกระทําให้กองกําลัง
ของชาวอาซีเรียนทีย่ โสสยบลงชัว่ ข้ามคืน
ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาอีกครั้งเพื่อต่อสู้
อํานาจของผูก้ ดขี่ “เขาทัง้ หลายจะอยูท่ นี่ นั่
อย่างหวาดกลัวยิ่งนัก หวาดกลัวอย่างที่
ไม่เคยเป็น เพราะพระเจ้าจะทรงกระจาย
กระดูกของคนทีต่ งั้ ค่ายสูเ้ จ้า เจ้าจะทําให้
พวกเขาอับอาย เพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธ
เขา” สดุดี 53:5 {GC 117.1}
ผูน้ าํ ระบอบเปปาซีถอดใจทีจ่ ะเอาชนะ
ด้วยการต่อสู้ ในที่สุดจึงเข้าหาด้วยวิธี
ทางการทูต พวกเขาใช้วิธีประนีประนอม
ทําเป็นว่ายอมให้ชาวโบฮีเมียมีเสรีภาพ
ทางจิตสํานึกแต่แท้จริงได้ทรยศให้พวก
เขาเข้าสูอ่ าํ นาจของโรม ชาวโบฮีเมียระบุ
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หัวข้อสําคัญสี่ประการเพื่อเป็นเงื่อนไข
สันติภาพกับโรมคือการมีเสรีภาพในการ
เทศน์คําสอนของพระคัมภีร์ สิทธิของทั่ว
ทัง้ คริสตจักรทีจ่ ะรับขนมปังและเหล้าองุน่
ในพิธีศีลมหาสนิท และใช้ภาษาแม่ใน
การนมัสการ การละเว้นบุคคลในตําแหน่ง
ฝ่ายสงฆ์จากการรับหน้าที่และตําแหน่ง
ใดๆ ทางฝ่ายโลก และในกรณีของอาชญกรรม อํานาจตัดสินคดีของศาลการเมือง
จะเหนือกว่าของการฝ่ายสงฆ์และฝ่าย
ฆราวาส ในที่สุดผู้มีอํานาจฝ่ายเปปาซี
“เห็นด้วยที่จะให้การยอมรับเงื่อนไขสี่ข้อ
ของชาวฮัสนิยม แต่สิทธิของการตีความ
เรือ่ งเหล่านีซ้ งึ่ หมายถึงการกําหนดความ
สําคัญที่แน่นอนจะต้องขึ้นอยู่กับสภา—
กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ต้ อ งขึ้ น กั บ พระ
สันตะปาปาและจักรพรรดิ” Wylie เล่มที่
3 บทที่ 18 มีการลงนามในสนธิสัญญา
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขเหล่านี้
ในที่สุด โรมก็ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ ซึ่ง
พลาดจากการใช้กําลัง ด้วยวิธีเสแสร้ง
และฉ้อฉล เพราะเวลาที่ตีความหมายข้อ
เขียนของฮัสเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์
โรมอยูใ่ นสถานะทีจ่ ะบิดเบือนความหมาย
เพือ่ รองรับจุดประสงค์ของตนเองได้ {GC
118.1}
มีคนกลุม่ ใหญ่ในประเทศโบฮีเมียทีม่ อง
เห็นว่าการกระทําเช่นนีท้ รยศต่อเสรีภาพ
ของพวกเขา พวกเขาไม่อาจให้การยินยอม
กั บ สนธิ สั ญ ญานี้ ไ ด้ ความขั ด แย้ ง และ
การแตกแยกจึงเกิดขึน้ ก่อให้เกิดการต่อสู้
และการนองเลือดภายในกันเอง ในการ

ต่อสู้ครั้งนี้ นายพลโปรโคปิอูสพ่ายแพ้
และประเทศโบฮีเมียสูญเสียเสรีภาพไป
{GC 118.2}
บัดนี้จักรพรรดิซีจิสมันด์ผู้ทรยศฮัส
และเจอโรมีได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์
ของประเทศโบฮี เ มี ย และพระองค์ ท รง
เดินหน้าสถาปนาหลักคําสอนและพิธกี รรม
ของระบอบเปปาซี ขึ้ น โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง
คําปฏิญาณที่ให้ไว้ว่าจะคํ้าจุนสิทธิของ
ชาวโบฮีเมีย แต่พระองค์ได้รับประโยชน์
เพียงเล็กน้อยจากการยอมอยู่ใต้การบัง
คับบัญชาของโรม เป็นเวลายี่สิบปีที่ชีวิต
ของพระองค์เต็มไปด้วยงานตรากตรํา
และภัยอันตราย กองทัพของพระองค์ไร้
ประโยชน์และคลังสมบัตริ วั่ ไหลเนือ่ งจาก
การต่อสู้ที่ยืดยาวและไร้ผลและบัดนี้หลัง
จากได้เสวยราชสมบัตหิ นึง่ ปีกส็ นิ้ พระชนม์
ปล่อยให้อาณาจักรของพระองค์จอ่ อยูบ่ น
ขอบหลุมของสงครามกลางเมืองและทิ้ง
ชื่อที่ตีตราด้วยความอัปยศเป็นมรดกให้
แก่คนรุ่นหลัง {GC 118.3}
ความวุ่นวาย ความโกลาหลและการ
นองเลือดยืดเยื้อต่อไป อีกครั้งหนึ่งทีก่ อง
กําลังต่างชาติรกุ เข้าไปในประเทศโบฮีเมีย
ความไม่พอใจภายในยังคงบัน่ ทอนประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ผู้ท่ีคงความซื่อสัตย์ต่อ
พระกิตติคณ
ุ ต้องตกอยูใ่ ต้การกดขีข่ ม่ เหง
ที่นองเลือด {GC 118.4}
เช่นเดียวกับที่พี่น้องร่วมชาติในอดีต
จับมือทําพันธสัญญากับโรมและซึมซับ
ความผิดของเธอ ผูท้ ยี่ ดึ ความเชือ่ โบราณ
ก็ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นคริสตจักรที่มี
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ลักษณะเฉพาะ โดยตั้งชื่อว่า “ยูไนเตด
เบรเธรน” [United Brethren] การกระทํา
นี้ชักนําคําสาปแช่งของทุกชนชั้นมาใส่
พวกเขา แต่ถึงกระนั้นความมั่นคงของ
คนเหล่านี้ไม่ยอมสั่นคลอน พวกเขาถูก
กดดันให้ต้องหาที่หลบซ่อนในป่าและถํ้า
พวกเขายั ง คงประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ อ่ า น
พระวจนะของพระเจ้าและเข้าร่วมนมัสการ
พระองค์ด้วยกัน {GC 119.1}
โดยทางผูน้ าํ สาส์นทีถ่ กู ส่งออกไปอย่าง
ลับๆ ไปยังประเทศต่างๆ พวกเขาเรียนรู้
จากทีโ่ น่นบ้าง ทีน่ บี่ า้ งว่ายัง “มีผเู้ ชือ่ ความ
จริงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกระจัดกระจายอยู่
ตามเมืองต่างๆ ซึง่ เป็นเหยือ่ ของการกดขี่
ข่มเหงเช่นเดียวกับพวกเขาและทีใ่ จกลาง
เทือกเขาแอลป์มีคริสตจักรโบราณแห่ง
หนึ่งที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในรากฐานของพระ
คัมภีร์และต่อต้านการเทิดทูนบูชาความ
ทุจริตของโรม” Wylie เล่มที่ 3 บทที่ 19
พวกเขารับทราบข่าวลับนีด้ ว้ ยความสุขใจ
อย่างเหลือล้นและเริ่มติดต่อสื่อสารกับ
เหล่ า คริ ส เตี ย นชาววอลเดนซิ ส {GC
119.2}
ชาวโบฮีเมียยืนหยัดอยูใ่ นพระกิตติคณ
ุ
พวกเขาเฝ้ารอคอยให้ผ่านพ้นราตรีแห่ง
การกดขี่ ข ่ ม เหง ในชั่ ว โมงมื ด มิ ด ที่ สุ ด
พวกเขาคงอดทนเพ่งสายตาไปยังขอบฟ้า

เหมือนดั่งผู้ที่เฝ้ารอเวลารุ่งอรุณ “ชะตา
กรรมของพวกเขาตกอยู่ในวันแห่งความ
เลวร้าย แต่...พวกเขาจําคําพูดทีฮ่ สั กล่าว
เป็ น คนแรกและยํ้ า โดยเจอโรมี ว ่ า หนึ่ ง
ศตวรรษจะต้ อ งหมุ น มาบรรจบก่ อ นที่
วันใหม่จะมาถึง คําพูดนี้ที่ให้ไว้กับชาว
ตาโบไรต์ [Taborites คือ ผู้ปฏิรูปชาวฮัส
นิยม] เป็นเหมือนคําพูดของโยเซฟที่ให้
ไว้กับชนเผ่าทั้งสิบสองที่ค่ายกักกันทาส
ว่า “เราจะตายแล้ว แต่พระเจ้าจะเสด็จมา
เยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆ และจะพาออก
ไปจากดินแดนนี้” Ibid. เล่มที่ 3 บทที่ 19
ช่วงเวลาปิดท้ายของศตวรรษทีส่ บิ ห้าเป็น
พยานให้กับการเติบโตขึ้นของคริสตจักร
เบรเธรนอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ถึงแม้ว่า
พวกเขาจะอยู ่ ห ่ า งไกลจากการไม่ ถู ก
รังควานก็ตาม พวกเขาก็ยังคงมีโอกาส
ได้ชื่นชมกับการพักผ่อนที่ค่อนข้างสงบ
บ้าง เมือ่ ต้นศตววรษทีส่ บิ หกเปิดฉากขึน้
มา โบสถ์ของพวกเขาในประเทศโบฮีเมีย
และโมราเวี ย มี จํ า นวนถึ ง สองร้ อ ยแห่ ง
Ezra Hall Gillett, Life and Times of
John Huss เล่มที่ 2 หน้า 570 ผู้ที่เหลือ
อยู่จํานวนน้อยนิดซึ่งหลุดพ้นจากเปลว
เพลิงและคมดาบได้ชื่นชมที่มีโอกาสเห็น
ฟ้าใหม่ซงึ่ ฮัสได้ทาํ นายไว้ลว่ งหน้า” Wylie
เล่ม 3 บทที่ 19 {GC 119.3}
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มาร์ตนิ ลูเธอร์ [Martin Luther] ยืนอยู่
ในแนวหน้าสุดของบรรดาผู้ที่ได้รับการ
ทรงเรียกให้นําคริสตจักรออกจากความ
มื ด ของหลั ก คํ า สอนและพิ ธี ก รรมของ
ระบอบเปปาซีเพือ่ เข้าสูค่ วามกระจ่างของ
ความเชื่ อ ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ยิ่ ง ขึ้ น เขาเป็ น คน
กระตือรือร้น มุ่งมั่น ภักดี ไม่กลัวผู้ใด
นอกจากความยํ า เกรงพระเจ้ า และไม่
ยอมรับรากฐานความเชื่อทางศาสนาใด
นอกจากพระคัมภีร์ ลูเธอร์เป็นบุคคลแห่ง
ยุ ค ในสมั ย ของเขา พระเจ้ า ทรงบรรลุ
พระราชกิจยิ่งใหญ่เพื่อการปฏิรูปคริสตจักร และเพื่อความกระจ่างแก่ชาวโลก
โดยผ่านทางเขา {GC 120.1}
ดั่ ง ผู ้ ป ระกาศข่ า วประเสริ ฐ รุ ่ น แรก
ลู เ ธอร์ เ ติ บ โตขึ้ น จากกลุ ่ ม ชนที่ ย ากจน
เขาใช้ ชี วิ ต ช่ ว งต้ น ในบ้ า นที่ ส มถะของ
ชาวนาชาวเยอรมันคนหนึ่ง คุณพ่อของ
เขาทํางานตรากตรําทุกวันในฐานะคนงาน
เหมื อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ งิ น สํ า หรั บ การศึ ก ษา
ของเขา เขาตั้งใจให้ลูกเป็นทนาย แต่
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาเป็นผู้ก่อสร้าง
ในวิหารยิ่งใหญ่ซึ่งเติบใหญ่อย่างเชื่องช้า
ในหลายศตวรรษที่ ผ ่ า นมา ความยาก
ลําบาก ความอดอยากและการอยูใ่ นวินยั
อย่างเคร่งครัดเป็นโรงเรียนซึง่ พระปัญญา
ของพระเจ้าเตรียมลูเธอร์สําหรับงานการ
รั บ ใช้ ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในชี วิ ต ของเขา {GC
120.2}

คุณพ่อของลูเธอร์เป็นคนทีม่ คี วามคิด
มัน่ คงและว่องไว และมีอปุ นิสยั ทีเ่ ข้มแข็ง
อย่างแรงกล้า ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นและซื่อตรง
เขาจริงใจต่อความสํานึกในหน้าที่ และ
ปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ควรจะเป็น
ความสามารถในการใช้ดลุ พินจิ อย่างดีและ
บริสุทธิ์ของเขาทําให้เขามองระบบของ
นักบวชด้วยความคลางแคลงใจ เขาไม่
พอใจอย่างมากเมื่อลูเธอร์ก้าวเข้าสู่ชีวิต
นักบวชโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเขา และ
เวลาผ่านไปสองปีกอ่ นทีพ
่ อ่ ลูกจะคืนดีกนั
กระนัน้ ทัศนคติของเขาก็ยงั คงเหมือนเดิม
{GC 120.3}
พ่อและแม่ของลูเธอร์ให้ความสนใจ
ต่อการศึกษาและการฝึกอบรมของลูกๆ
อย่างมาก พวกเขาบากบั่นสอนลูกเรื่อง
ความรู้ของพระเจ้าและปฏิบัติตามจริยธรรมอันดีของคริสเตียน บ่อยครัง้ ลูกชาย
คนนี้ จ ะได้ ยิ น คํ า อธิ ษ ฐานของคุ ณ พ่ อ
ดังขึน้ เพือ่ เขาจะจดจําพระนามของพระเจ้า
และสักวันหนึ่งจะช่วยเผยความจริงของ
พระองค์ให้กว้างไกลขึ้น ด้วยชีวิตตรากตรําของพวกเขาที่พอจะเอื้อได้อย่างมี
ความสุข พ่อแม่ทั้งสองนี้จะใช้ทุกโอกาส
พัฒนาด้วยความกระตือรือร้นเพือ่ ปลูกฝัง
ศีลธรรมหรือปัญญา ความพยายามของ
พวกเขานัน้ จริงใจและอุตสาหะเพือ่ เตรียม
ลู ก ๆ สํ า หรั บ ชี วิ ต เคร่ ง ครั ด ในศาสนา
และเป็นคนที่มีประโยชน์ ด้วยอุปนิสัยที่
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มั่ น คงแน่ ว แน่ แ ละแข็ ง แกร่ ง บางครั้ ง
พวกเขากวดขันมากเกินไป แต่นักปฏิรูป
เองแม้จะรูต้ วั ว่าในบางส่วนพวกเขาพลาด
ไปก็ จ ริ ง อยู ่ แต่ ก็ ยั ง รู ้ ว ่ า การฝึ ก อบรม
ของพวกเขาเป็นเรือ่ งทีเ่ หมาะสมมากกว่า
การตําหนิ {GC 121.1}
ขณะอยูท่ โี่ รงเรียนซึง่ เขาเข้าเรียนเมือ่
อายุยังน้อยนั้น ลูเธอร์ได้รับการปฏิบัติ
อย่างแข็งกร้าวจนถึงขั้นรุนแรง พ่อแม่
ของเขายากจนมากจนในการเดินทางจาก
บ้ า นไปโรงเรี ย นต่ า งเมื อ ง เขาจํ า เป็ น
ต้องขออาหารด้วยการร้องเพลงตามบ้าน
และบ่อยครั้งที่เขาต้องทนกับความหิว
แนวคิดทางศาสนาอันน่าเศร้าสลดและ
งมงายทีน่ ยิ มกันในเวลานัน้ ทําให้เขากลัว
เขานอนลงในเวลากลางคืนด้วยหัวใจที่
เศร้าสลด มองไปด้วยความหวาดหวั่น
ถึงอนาคตทีม่ ดื มนและหวาดกลัวอยูเ่ สมอ
เมื่อคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เข้มงวด เป็น
ผู้ตัดสินความที่ไม่ยอมผ่อนปรน เป็นผู้
ปกครองที่เกรี้ยวกราดโหดเหี้ยม แทนที่
จะเป็นพระบิดาผูท้ รงพระเมตตาแห่งสรวง
สวรรค์ {GC 121.2}
แต่ ก ระนั้ น ภายใต้ ค วามผิ ด หวั ง
มากมายและใหญ่หลวง ลูเธอร์มุ่งหน้า
บากบั่นรุกคืบหน้าไปสู่มาตรฐานที่สูงทั้ง
ฝ่ายศีลธรรมและความเป็นเลิศทางปัญญา
ซึง่ ดึงดูดจิตวิญญาณของเขา เขากระหาย
ความรู ้ และลั ก ษณะความคิ ด ที่ จ ริ ง ใจ
และปฏิ บั ติ ไ ด้ ข องเขานั้ น นํ า เขาให้
ปรารถนาสิ่ ง ที่ มั่ น คงและมี ป ระโยชน์
มากกว่าสิ่งที่มีไว้เพื่อโอ้อวดและผิวเผิน

{GC 121.3}
เมื่ออายุได้สิบแปดปี ลูเธอร์เข้าเรียน
ทีม่ หาวิทยาลัยเออร์เฟิรท์ สภาพของเขา
ดี ขึ้ น และอนาคตสดใสกว่ า ชี วิ ต ในช่ ว ง
แรกเริม่ ด้วยความมัธยัสถ์และความขยัน
ขันแข็งพ่อแม่ของเขาหาเงินได้พอที่จะ
เลีย้ งปากเลีย้ งท้องและให้การเลีย้ งดูตาม
ที่เขาต้องการ และอิทธิพลของมิตรรอบ
ข้างที่รู้ใจช่วยลดความมืดมนของชีวิตที่
เคยถูกอบรมมาก่อน เขาสมัครเข้าเรียน
กับอาจารย์ชื่อดังที่สุด เขาขยันขันแข็ง
เก็บสะสมแนวคิดอันลํ้าค่าที่สุดของพวก
เขาและเอาความรู้ของผู้มีปัญญามาเป็น
ของตน แม้เขาเคยอยูภ่ ายใต้ระเบียบวินยั
ที่เข้มงวดของครูผู้สอนในอดีต เขาฉาย
แววความโดดเด่นตั้งแต่แรก และด้วย
อิ ท ธิ พ ลที่ เ อื้ อ อํ า นวย สมองของเขา
พัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว ความจําทีแ่ ม่นยํา
ความคิดที่กระฉับกระเฉง พลังการใช้
เหตุผลอันแรงกล้าและการนํามาประยุกต์
ใช้อย่างไม่ยอ่ ท้อ ในไม่ชา้ ส่งเขาขึน้ ไปอยู่
ระดับหัวแถวท่ามกลางผู้ร่วมงาน การ
ฝึกวินัยทางปัญญาทําให้เขาเข้าใจอย่าง
เต็มทีแ่ ละปลุกการทํางานของสมองให้ตนื่
และทํ า ให้ ค วามเข้ า ใจเฉี ย บแหลม สิ่ ง
เหล่านีก้ าํ ลังจัดเตรียมเขาให้พร้อมสําหรับ
ความขัดแย้งในชีวิต {GC 121.4}
ความยําเกรงพระเจ้าฝังลึกอยูใ่ นหัวใจ
ของลูเธอร์ ทําให้เขายังคงรักษาความ
มัน่ คงของเป้าหมายและนําเขาไปสูค่ วาม
ถ่อมใจอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์พระเจ้า ในส่วน
ลึ ก ของหั ว ใจ เขารู ้ ว ่ า ต้ อ งพึ่ ง การทรง
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ช่วยของพระเจ้า เขาจึงไม่เคยพลาดที่จะ
เริ่มต้นแต่ละวันด้วยคําอธิษฐาน ในขณะ
ทีจ่ ติ ใจของเขาอ้อนวอนทูลขอการทรงนํา
และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เขาพูด
อยูเ่ สมอว่า “การอธิษฐานทีด่ ี เป็นอีกด้าน
ที่ดีของการศึกษา” D’Aubigné เล่มที่ 2
บทที่ 2 {GC 122.1}
วันหนึ่ง ในขณะที่เขาค้นคว้าศึกษา
หนังสือในห้องสมุดอยู่นั้น เขาพบพระ
คัมภีรภ์ าษาละตินเล่มหนึง่ หนังสือเช่นนี้
เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เขาไม่เคยรูเ้ ลยว่า
มีหนังสือเช่นนี้ เขาเคยได้ยนิ ว่ามีหนังสือ
พระกิ ต ติ คุ ณ และจดหมายของอั ค รทู ต
บางตอน ซึ่ ง นํ า มาอ่ า นในที่ ป ระชุ ม ให้
ประชาชนฟังและเขาคิดว่านั่นเป็นพระ
คัมภีร์ทั้งเล่ม บัดนี้เขาเห็นพระวจนะของ
พระเจ้ า ทั้ ง เล่ ม เป็ น ครั้ ง แรก เขาพลิ ก
หน้ากระดาษศักดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยความเกรงขาม
ระคนกับความพิศวง ด้วยชีพจรที่เต้น
แรงและหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะอย่างแรง
เขาอ่านพระวจนะแห่งชีวิตให้ตัวเองฟัง
หยุดชะงักครั้งแล้วครั้งเล่าและอุทานว่า
“โอ หากพระเจ้าจะประทานหนังสือเช่นนี้
ให้เป็นของข้าสักเล่มหนึ่ง” Ibid. เล่มที่ 2
บทที่ 2 ทูตสวรรค์อยู่เคียงข้างเขาและ
ลําแสงจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าเปิด
เผยขุมทรัพย์แห่งความจริงให้เขาเข้าใจ
เขาหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาที่จะทําให้
พระเจ้าไม่พอพระทัย แต่บัดนี้เขาสํานึก
ถึงสภาวะของเขาทีเ่ ป็นคนบาปอย่างทีเ่ ขา
ไม่เคยรู้สึกมาก่อน {GC 122.2}
ในที่สุด ความปรารถนาอย่างจริงใจที่

จะหลุดพ้นจากบาปและพบกับสันติสขุ ใน
พระเจ้านําเขาให้ก้าวเข้าไปประจําอยู่ใน
วัดและอุทิศตนเองสู่ชีวิตของนักบวช ใน
สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ขาถูกกําหนดให้ทาํ งานหนัก
จําเจทีต่ าํ่ ต้อยทีส่ ดุ และให้ขอทานตามบ้าน
เขาอยู่ในวัยที่ต้องการความเคารพและ
คําชมเชยมากที่สุด แต่หน้าที่การงานอัน
ตํ่าเช่นนี้ทําลายความรู้สึกตามธรรมชาติ
ของเขา แต่เขาก็ทนทํางานที่อับอายขาย
หน้านีอ้ ย่างอดทนโดยเชือ่ ว่าเป็นสิง่ จําเป็น
ที่ต้องทําเพราะบาปของตน {GC 123.1}
ทุกเสี้ยวนาทีที่เขาปลีกตัวจากหน้าที่
ประจํ า วั น ของเขาได้ เขาจะใช้ ใ นการ
ศึกษา อดหลับอดนอนและแม้แต่เจียด
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ประทานอาหารอั น
น้ อ ยนิ ด ของเขา เขาชื่ น ชอบกั บ การ
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่น
ใด เขาพบพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ล่ามโซ่
ติดกับผนังของคอนแวนต์ และบ่อยครั้ง
จะไปที่แห่งนี้ ขณะที่ความสํานึกผิดใน
บาปของเขาเพิ่มมากขึ้น เขาลงแรงด้วย
การกระทําของเขาเองเพือ่ จะรับการอภัย
และมีสันติสุข เขาดําเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดด้วยการอดอาหาร การเฝ้าระวังระไว
และทุบตีตัวเองเพื่อยับยั้งความชั่วตาม
ธรรมชาติของวัยของเขา ซึ่งชีวิตนักบวช
ของเขาไม่อาจปลดปล่อยเขาให้พ้นจาก
สิ่งเหล่านี้ได้ เขาไม่หลบหลีกจากหน้าที่
การเสียสละใดทีจ่ ะช่วยเขาไปให้ถงึ ความ
บริสุทธิ์แห่งหัวใจเพื่อทําให้เขาเข้าเฝ้า
เป็นที่ชอบเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า
เขาพูดในเวลาต่อมาว่า “ข้าพเจ้าเป็น
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นักบวชทีเ่ คร่งครัดอย่างจริงแท้และปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบอย่างกวดขันเกินกว่าที่
ข้าพเจ้าจะเอ่ยเป็นวาจาได้ หากมีนกั บวช
คนใดจะเข้าสวรรค์ได้ด้วยการงานของ
นักบวชเช่นนีแ้ ล้ว ข้าพเจ้าจะต้องเป็นคน
ทีค่ คู่ วรอย่างแน่นอน...หากข้าพเจ้ายังคง
กระทําการนี้ยืดยาวต่อไปอีก ข้าพเจ้า
น่าจะแบกความบัดสีของข้าพเจ้าไปถึง
ความตายเป็นแน่” Ibid. เล่มที่ 2 บทที่ 3
จากผลของความเข้ ม งวดทางวิ นั ย อั น
เจ็บปวดเช่นนี้ เขาสูญเสียพละกําลังและ
เป็นลมอยู่เสมอ ส่งผลให้เขากลับฟื้นสู่
สภาพปกติอีกต่อไปไม่ได้ แต่ด้วยความ
พากเพียรทั้งหมดนี้จิตวิญญาณของเขา
กลับไม่พบกับสันติสุข ในที่สุดเขาถูกบีบ
คัน้ จนเกือบตกสูค่ วามสิน้ หวัง {GC 123.2}
เมือ่ ลูเธอร์ดเู หมือนว่าสูญเสียทุกอย่าง
ไปแล้ว พระเจ้าประทานมิตรและผูช้ ว่ ยคน
หนึ่งมาให้เขา สเตาพิทซ์ผู้เคร่งครัดใน
ศาสนามาเปิดพระวจนะของพระเจ้าให้
ลูเธอร์เข้าใจและขอให้เขามองข้ามตนเอง
ยุตกิ ารไตร่ตรองถึงการลงโทษของพระเจ้า
อันเนือ่ งมาจากการล่วงละเมิดพระบัญญัติ
ของพระองค์และมองไปยังพระเยซู พระ
ผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงอภัยบาป “แทนที่จะ
ทรมานตัวเองอันเนื่องจากบาป ให้ท่าน
วิ่งเข้าหาอ้อมแขนของพระผู้ไถ่ จงวางใจ
ในพระองค์ ในชีวิตแห่งความชอบธรรม
ของพระองค์ ในความตายทีล่ บล้างบาป...
จงฟังพระบุตรของพระเจ้า พระองค์เสด็จ
มารับสภาพมนุษย์เพือ่ ประทานความมัน่ ใจ
แก่ทา่ นว่าจะได้รบั ความพึงพอพระทัยของ

พระเจ้า” “จงรับพระองค์ผทู้ รงรักท่านก่อน”
Ibid. เล่มที่ 2 บทที่ 4 ผู้สื่อข่าวแห่งพระ
กรุณาพูดไว้เช่นนี้ คําพูดของเขาสร้าง
ความประทับใจต่อความคิดของลูเธอร์
ภายหลังจากการดิน้ รนมากมายกับความ
ผิดที่เขายึดไว้มาเนิ่นนาน คําพูดทําให้
เขาเข้าใจความจริงและแล้วสันติสุขจึง
เกิดขึ้นในจิตวิญญาณที่ทุกข์โศกของเขา
{GC 123.3}
ลู เ ธอร์ ไ ด้ รั บ การเจิ ม ตั้ ง ให้ เ ป็ น
บาทหลวงและย้ายจากการจําวัดไปดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
แห่งวิตเทนเบิร์ก เขาพากเพียรกับการ
ศึกษาพระคัมภีร์ภาษาดั้งเดิม เริ่มเอา
เรื่องพระคัมภีร์มาบรรยายและนําพระ
ธรรมสดุดี พระกิตติคณ
ุ และจดหมายของ
อัครทูตมาเปิดเผยให้กลุม่ ชนทีช่ นื่ ชอบฟัง
คําเทศน์ของเขาเข้าใจ สเตาพิทซ์ผู้เป็น
ทัง้ เพือ่ นและผูบ้ งั คับบัญชาของเขาขอร้อง
ให้เขาก้าวขึ้นธรรมาสน์และเทศนาพระ
วจนะของพระเจ้า ลูเธอร์ลังเลใจ รู้สึกว่า
ตนเองไม่ คู ่ ค วรที่ จ ะพู ด กั บ ประชาชน
ในฐานะเป็นตัวแทนของพระคริสต์ หลัง
จากทีเ่ ขาดิน้ รนเป็นระยะเวลานานเขาจึง
ยอมทําตามคําขอของเพื่อน เขาเป็นผู้ที่
ชํานาญเรื่องของพระคัมภีร์อยู่แล้วและ
พระคุณของพระเจ้าสถิตอยูก่ บั เขา ความ
คล่องแคล่วในการพูดของเขาดึงดูดความ
สนใจของผูฟ
้ งั การนําเสนอความจริงของ
เขานัน้ ชัดเจนและมีพลัง สามารถโน้มน้าว
ความเข้าใจ และความศรัทธาแรงกล้าของ
เขาสัมผัสจิตใจของเหล่าผูฟ
้ งั {GC 124.1}
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ลู เ ธอร์ ยั ง คงเป็ น บุ ต รที่ ซื่ อ สั ต ย์ ข อง
คริสตจักรเปปาซีและไม่เคยคิดที่จะทํา
สิ่งอื่นใดเลย ภายใต้การจัดเตรียมของ
พระเจ้า เขาได้ไปเยือนกรุงโรม เขาออก
เดินทางด้วยเท้า พักแรมตามวัดริมทาง
ณ คอนแวนต์แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี
เขาตะลึงกับความรํา่ รวยโอ่อา่ ตระการตา
และความหรูหรา ด้วยรายได้มากมายจาก
เงินบริจาค นักบวชพักอาศัยอยูใ่ นห้องพัก
ที่โอ่โถง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรา
และราคาแพงที่สุด และกินเลี้ยงที่โต๊ะ
อาหารอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย ด้วยความ
สงสัยทีเ่ จ็บปวด ลูเธอร์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของภาพเช่นนีก้ บั ชีวติ ของเขาที่
ละทิ้งตนและความยากลําบาก ความคิด
ของเขาเริ่มสับสน {GC 124.2}
ในที่สุด เขามองเห็นเมืองที่มีภูเขา
เจ็ดยอดแต่ไกล เขาก้มลงกับพืน้ กราบด้วย
ความซึ้งใจพร้อมกับร้องว่า “กรุงโรมที่
บริ สุ ท ธิ์ ข้ า ขอน้ อ มคํ า นั บ ท่ า น” Ibid.
เล่มที่ 2 บทที่ 6 เขาเดินทางเข้าไปในเมือง
ไปเยีย่ มตามโบสถ์ตา่ งๆ ฟังนิยายอันแสน
ประหลาดที่พวกบาทหลวงและนักบวช
เล่าซํ้าแล้วซํ้าอีก และประกอบพิธีกรรม
ทั้งหมดตามที่กําหนด ทุกแห่งหน สิ่งที่
เขามองเห็นทําให้เขาเต็มไปด้วยความ
ประหลาดใจและความหวาดกลั ว เขา
ตระหนักว่าความชั่วร้ายมีดาษดื่นอยู่ใน
นักบวชทุกชนชั้น เขาได้ยินการพูดตลก
ลามกจากพวกพระราชาคณะและวิตก
กับวาจาหยาบคายอันน่ารังเกียจของพวก
เขาแม้ในขณะประกอบพิธีมิสซา ในขณะ

ทีเ่ ขาคลุกคลีอยูก่ บั นักบวชและประชาชน
เขาก็พบกับความสํามะเลเทเมาและความ
เสเพล ไม่ว่าเขาจะหันหน้าไปทิศใด แม้
ในสถานทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ขาก็พบแต่คาํ พูดหยาบ
คาย เขาเขียนบันทึกไว้ว่า “ไม่มีใครจะ
นึกภาพออกได้เลยว่า บาปหรือการกระ
ทําที่น่าอับอายจะพบได้ในโรม จะต้องไป
ดูและฟังเองก่อนจึงจะเชื่อ ด้วยเหตุนี้จึง
มีคนพูดติดปากว่า ‘หากมีนรก กรุงโรมก็
สร้างอยู่บนนั้น เป็นอเวจีที่ให้กําเนิดบาป
ทุกชนิด’” Ibid. เล่มที่ 2 บทที่ 6 {GC
124.3}
ด้วยคําสั่งของพระสันตะปาปาที่ตรา
ออกมาไม่ น านนั ก เรื่ อ งการอภั ย บาปที่
สั ญ ญาปลดปล่ อ ยทุ ก คนที่ คุ ก เข่ า ขึ้ น
“บันไดปีลาต” เป็นบันไดทีอ่ า้ งว่าพระเยซู
เสด็จก้าวลงขณะออกจากห้องพิพากษา
ของชาวโรมั น และทรงเคลื่ อ นย้ า ยจาก
กรุงเยรูซาเล็มมายังกรุงโรม วันหนึง่ ขณะ
ที่ลูเธอร์กําลังคุกเข่าขึ้นบันไดด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธาอยู่ ทันใดนั้น เขาได้ยิน
เสียงดังดัง่ ฟ้าร้องบอกกับเขาว่า “คนชอบ
ธรรมจะมี ชี วิ ต ดํ า รงอยู ่ โ ดยความเชื่ อ ”
โรม 1:17 เขากระโดดขึน้ ยืนและวิง่ ไปจาก
ที่นั่นด้วยความอับอายและความหวาด
กลัว ข้อพระคัมภีรน์ ไี้ ม่เคยสูญเสียอํานาจ
การดลใจไปจากจิตวิญญาณของเขาเลย
ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เขามองเห็น
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าก่อนถึงความล้ม
เหลวในการพึง่ การกระทําของมนุษย์เพือ่
ได้ความรอดและความจําเป็นที่จะต้องมี
ความเชือ่ ทีม่ นั่ คงเสมอในพระคุณความดี
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ของพระคริสต์ ตาของเขาเปิดออกแล้ว
และจะไม่มวี นั เปิดให้กบั การหลอกลวงของ
ระบอบเปปาซีอกี เมือ่ เขาหันหน้าออกไป
จากโรม เขาก็หนั หัวใจของเขาออกไปด้วย
ตั้งแต่เวลานั้นรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้นจน
เขาตั ด ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมดออกจาก
คริสตจักรของระบอบเปปาซี {GC 125.1}
หลังจากที่ลูเธอร์กลับจากโรม เขารับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต [ดอกเตอร์ หรือ
doctor ผู้ได้รับปริญญาเอก] ทางด้าน
ศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิตเทนเบิรก์
บัดนีเ้ ขามีเสรีภาพทีจ่ ะอุทศิ ตนให้กบั พระ
คัมภีรท์ เี่ ขารักอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน เขา
สัญญาอย่างจริงจังว่าจะศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้าด้วยความใส่ใจและเทศนา
ด้วยความสัตย์ซื่อตลอดชั่วชีวิต ไม่ใช่คํา
สอนหรือหลักข้อเชือ่ ของพระสันตะปาปา
เขาไม่ได้เป็นนักบวชหรือศาสตราจารย์
ธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็นผู้ประกาศพระ
คัมภีร์ที่ผ่านการรับรองมาแล้วคนหนึ่ง
เขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้เลี้ยงแกะ
เพือ่ อภิบาลลูกแกะในฝูงของพระเจ้าทีห่ วิ
และกระหายความจริง เขาประกาศอย่าง
แน่วแน่ว่า คริสเตียนจะต้องไม่รับหลัก
คําสอนอืน่ ใดนอกจากทีว่ างอยูบ่ นหลักฐาน
ของพระคั ม ภี ร ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คํ า พู ด เช่ น นี้
โจมตีทฐี่ านรากโดยตรงของระบอบเปปาซี
เป็นคําพูดที่ประกอบด้วยหลักการสําคัญ
ของการปฏิรูปศาสนา {GC 125.2}
ลูเธอร์มองเห็นถึงอันตรายของการ
ยกชูทฤษฎีของมนุษย์ขนึ้ เหนือพระวจนะ
ของพระเจ้า เขาโจมตีอย่างไม่เกรงกลัว

ถึงความซื่อสัตย์จอมปลอมที่หวังผลของ
ผู ้ ค งแก่ เ รี ย นและต่ อ ต้ า นปรั ช ญาและ
ศาสนศาสตร์ซงึ่ ครอบงําประชาชนมานาน
เขาประณามว่าความรูเ้ ช่นนีไ้ ม่เพียงไร้คา่
แต่ยังเป็นพิษที่อันตราย และเขาลงแรง
ที่จะนําความคิดของผู้ฟังของเขาให้หัน
จากเล่ ห ์ เ หลี่ ย มของนั ก ปรั ช ญาและ
นักศาสนศาสตร์ให้มาหาความจริงนิรนั ดร์
ตามคํ า สอนของผู ้ เ ผยพระวจนะและ
อัครทูต {GC 126.1}
ข่าวสารที่เขาประกาศแก่ประชาชนที่
สนใจฟังนั้นลํ้าค่ายิ่งนัก หูของพวกเขา
ไม่เคยได้ยินคําสอนเช่นนี้มาก่อน ข่าว
ประเสริฐแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้
รอด ความมัน่ ใจของการอภัยและสันติสขุ
โดยผ่านพระโลหิตของการไถ่บาป ทําให้
หัวใจของเขาทั้งหลายเปรมปรีดิ์และแตะ
ต้องใจของพวกเขาให้มีความหวังอมตะ
ขึ้นในใจ ที่เมืองวิตเทนเบิร์กลําแสงแห่ง
ความกระจ่างดวงหนึ่งถูกจุดให้สว่างขึ้น
และจะแผ่กว้างออกไปจนถึงที่สุดปลาย
ของโลกและจะทวีความสว่างยิง่ ขึน้ จนถึง
เวลาปิดฉากลง {GC 126.2}
แต่ความสว่างและความมืดประสาน
เข้ากันเป็นหนึ่งไม่ได้ ระหว่างความจริง
และความเท็ จ มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ ไ ม่ อ าจ
ปกปิดได้ การเชิดชูและปกป้องฝ่ายหนึ่ง
หมายถึงการโจมตีและเอาชนะอีกฝ่ายหนึง่
พระผู้ช่วยให้รอดเองทรงเปิดเผยว่า “เรา
ไม่ได้นาํ สันติภาพมาให้ แต่เรานําดาบมา”
มัทธิว 10:34 ไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่การ
ปฏิ รู ป ทางศาสนาเปิ ด ฉากขึ้ น ลู เ ธอร์
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พู ด ว่ า “พระเจ้ า ไม่ ไ ด้ ท รงนํ า ข้ า พเจ้ า
พระองค์ ท รงผลั ก ข้ า พเจ้ า ให้ เ ดิ น ไป
ข้างหน้า พระองค์เป็นผูข้ บั เคลือ่ นข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น นายของตั ว เอง
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะอยู่อย่างสงบแต่
ข้าพเจ้าถูกผลักให้เข้ามาอยู่ท่ามกลาง
ความทุกข์ยากและการปฏิวตั ”ิ D’Aubigné
เล่มที่ 5 บทที่ 2 บัดนี้เวลาที่กดดันให้เขา
เข้าสูก่ ารต่อสูก้ าํ ลังมาถึงแล้ว {GC 126.3}
คริสตจักรโรมันเอาพระคุณของพระเจ้า
มาทํ า เป็ น สิ น ค้ า โต๊ ะ ของคนแลกเงิ น
(มัทธิว 21: 12) ถูกจัดตัง้ ขึน้ ข้างแท่นบูชา
ของคริสตจักร และบรรยากาศของบริเวณ
คริสตจักรกระหึ่มไปด้วยเสียงร้องของผู้
ซื้อและผู้ขาย เบื้องหลังเสียงเชิญชวนใน
การหาเงินทุนเพื่อก่อสร้างโบสถ์เซนต์
ปีเตอร์ที่กรุงโรม มีการเสนอขายใบลบ
มลทินบาปอย่างเปิดเผยด้วยสิทธิอํานาจ
ของพระสันตะปาปา อาคารโบสถ์หลังหนึง่
จะถูกสร้างขึน้ ด้วยราคาอาชญากรรมเพือ่
ใช้นมัสการพระเจ้า ฐานรากของโบสถ์ตั้ง
อยู่บนค่าจ้างของความชั่ว แต่วิธีการซึ่ง
โรมนํามาใช้เพื่อขยายอํานาจของตนนั้น
ยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการตอบโต้อย่างเลว
ร้ายที่สุดต่ออํานาจและความยิ่งใหญ่ของ
โรม วิธีการเช่นนี้กระตุ้นให้เกิดศัตรูต่อ
หลั ก คํ า สอนและพิ ธี ก รรมของระบอบ
เปปาซีผู้มุ่งมั่นและทํางานอย่างเกิดผล
และนําไปสูส่ งครามทีส่ นั่ คลอนบัลลังก์ของ
ระบอบเปปาซีและกระแทกมงกุฎสามชัน้
บนพระเศียรของพระสันตะปาปา {GC
127.1}

เททเซลเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่งตัง้ ให้จดั การเรือ่ งการขายใบลบมลทิน
บาปในประเทศเยอรมนี เขาเคยถูกตัดสิน
ในความผิดเลวร้ายที่สุดต่อสังคมและต่อ
พระบัญญัตขิ องพระเจ้า แต่เขาก็หลุดพ้น
จากการลงโทษทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การจ้ า งให้
สานต่อโครงการระดมทุนทีไ่ ร้ศลี ธรรมของ
พระสันตะปาปา ด้วยความฮึกเหิม เขา
เน้นยํ้าคําล่อลวงอย่างเปิดเผยและเล่า
นิ ท านลวงโลกทั้ ง หลายเพื่ อ หลอก
ประชาชนที่ไม่รู้ ที่เชื่องมงายได้อย่าง
ง่ายดาย หากพวกเขามีพระวจนะของ
พระเจ้าอยูก่ บั ตัว พวกเขาก็จะไม่ถกู หลอก
เช่นนี้ เพื่อควบคุมประชาชนเหล่านี้ให้
อยูใ่ ต้การปกครองของระบอบเปปาซีและ
เพื่อขยายอํานาจและทรัพย์สมบัติของ
บรรดาผูน้ าํ พระคัมภีรจ์ งึ เป็นของต้องห้าม
สําหรับพวกเขา (โปรดดู John C. L.
Gieseler, A Compendium of
Ecclesiastical History ตอนที่ 4 เล่มที่ 1
ย่อหน้าที่ 5) {GC 127.2}
เมือ่ เททเซลเดินทางเข้าไปยังเมืองหนึง่
จะมีผู้ส่งข่าวคนหนึ่งเดินนําหน้าเขาและ
ประกาศว่า “พระคุณของพระเจ้าและของ
คุณพ่อศักดิส์ ทิ ธิม์ าเยือนท่านถึงประตูบา้ น
ของท่านแล้ว” D’Aubigné เล่มที่ 3 บทที่
1 และประชาชนจะออกมาต้ อ นรั บ ผู ้
เสแสร้งทีห่ มิน่ ประมาทพระเจ้าคนนีร้ าวกับ
ว่าเขาเป็นพระเจ้าเองทีเ่ สด็จมาจากสวรรค์
เพือ่ ลงมาหาพวกเขา ธุรกิจอันน่าอับอาย
นีเ้ กิดขึน้ ในคริสตจักรและเททเซลก้าวขึน้
ธรรมาสน์กล่าวยกย่องว่าใบลบมลทินบาป
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เป็นของประทานประเสริฐทีส่ ดุ ของพระเจ้า
เขาเปิดเผยว่าโดยความดีของใบลบมลทิน
บาปของเขา บาปทัง้ หมดทีผ่ ซู้ อื้ ปรารถนา
จะกระทําในภายหลังจะได้รบั การอภัยและ
ยังบอกด้วยว่า “การกลับใจเป็นสิ่งที่ไม่
จําเป็น” Ibid. เล่มที่ 3 บทที่ 1 นอกเหนือ
จากนี้ เขายังให้ความมั่นใจแก่ผู้ฟังว่าใบ
ลบมลทินบาปมีอาํ นาจไม่เพียงแต่จะช่วย
ผูท้ ยี่ งั มีชวี ติ ให้รอดแต่จะช่วยคนทีต่ ายไป
แล้วด้วย ทันทีที่เหรียญเงินตกกระทบ
ดังกริ๊งกับก้นตู้รับบริจาค ดวงวิญญาณ
ทีถ่ กู ชําระด้วยเงินนัน้ จะรอดพ้นจากแดน
ชําระและมุ่งหน้าขึ้นไปสวรรค์ (โปรดดู
K. R. Hagenbach, History of the
Reformation ตอนที่ 1 หน้า 96) {GC
127.3}
เมื่อซีโมน มากัสเสนอที่จะซื้ออํานาจ
ที่ จ ะทํ า การอั ศ จรรย์ จ ากอั ค รสาวกนั้ น
เปโตรตอบเขาว่า “เงินของเจ้าจงพินาศ
พร้ อ มกั บ ตั ว เจ้ า เพราะเจ้ า คิ ด ว่ า ของ
ประทานจากพระเจ้ า สามารถซื้ อ ด้ ว ย
เงิ น ได้ ” กิ จ การ 8:20 แต่ ค นนั บ พั น
กระเสือกกระสนคว้าสิ่งที่เททเซลเสนอ
ทองคําและเงินไหลเข้าสู่กองคลังของเขา
ความรอดที่เงินทองหาซื้อได้น้ันจะรับมา
ได้มาง่ายกว่าความรอดที่ต้องการการก
ลั บ ใจ ความเชื่ อ และการลงแรงอย่ า ง
พากเพียรเพื่อต่อต้านและเอาชนะบาป
(โปรดดูภาคผนวก) {GC 128.1}
ผูค้ งแก่เรียนและเคร่งครัดในคริสตจักร
โรมันต่อต้านหลักคําสอนเรือ่ งใบลบมลทิน
บาปและมีคนมากมายที่ไม่ศรัทธาในคํา

กล่าวอ้างที่ขัดแย้งต่อทั้งเหตุผลและการ
เปิดเผย ไม่มีพระราชาคณะองค์ใดกล้า
แม้แต่ส่งเสียงคัดค้านการค้าขายที่ชั่วช้า
เช่นนี้ แต่สติปัญญาของคนมากมายถูก
รบกวนและหงุดหงิด และหลายคนทูล
ถามพระเจ้าอย่างกระวนกระวายใจว่า
พระองค์จะไม่ทรงกระทําการใดๆ ผ่าน
เครื่องมือบางอย่างเพื่อชําระคริสตจักร
ของพระองค์หรือ {GC 128.2}
แม้ลูเธอร์จะยังคงเป็นผู้นิยมระบอบ
เปปาซีอย่างเข้มงวดก็ตามที เขาวิตกกับ
การหมิน่ ประมาทพระเจ้าอย่างอุกอาจใน
เรื่องธุรกิจใบลบมลทินบาปนี้ คนจํานวน
มากในโบสถ์ของเขาซือ้ ใบรับรองการอภัย
บาปและต่อมาไม่นานพวกเขาก็เข้ามาหา
ศาสนาจารย์ ข องตนเพื่ อ สารภาพบาป
ของตนและหวังจะได้รับการปลดเปลื้อง
บาปไม่ใช่เพราะการสํานึกผิดและมีความ
ปรารถนาจะปฏิรูปแต่อาศัยเหตุผลของ
การมีใบลบมลทินบาป ลูเธอร์ปฏิเสธที่
จะปลดเปลื้องพวกเขาและเตือนเขาทั้ง
หลายว่า หากพวกเขาจะไม่กลับใจและ
ปฏิรูปชีวิตของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะ
ต้ อ งพิ น าศไปพร้ อ มบาป ด้ ว ยความ
สังสัยพวกเขากลับไปหาเททเซล บ่นกับ
เขาว่ า ผู ้ รั บ สารภาพบาปปฏิ เ สธใบลบ
มลทินบาปของเขาและมีบางคนกล้าทวง
เงินคืนจากเขา นักบวชภราดรผู้นี้โกรธ
เป็ น ฟื น เป็ น ไฟ เขากล่ า วคํ า สาปแช่ ง
รุ น แรงมากมาย จั ด การวางเพลิ ง ตาม
สี่แยกต่างๆ พร้อมกับประกาศว่า “เขา
ได้ รั บ พระบั ญ ชาจากพระสั น ตะปาปา
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ให้เผาคนนอกรีตทั้งหลายที่กล้าต่อต้าน
ใบลบมลทิ น บาปอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ด ”
D’Aubigné เล่มที่ 3 บทที่ 4 {GC 128.3}
บัดนีล้ เู ธอร์กา้ วสูง่ านของเขาอย่างกล้า
หาญในฐานะผู้เชิดชูสัจธรรม เสียงเตือน
อย่างจริงใจและน่ายําเกรงของเขาดังออก
มาจากธรรมาสน์ เขาเปิดเผยลักษณะอัน
ก้าวร้าวของบาปต่อหน้าประชาชนและ
สอนพวกเขาว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะ
บรรเทาความผิดหรือหนีการลงโทษให้พน้
ด้ ว ยการกระทํ า ของตนเอง ไม่ มี สิ่ ง ใด
นอกจากการสํ า นึ ก ผิ ด การกลั บ ใจหั น
เข้าหาพระเจ้าและความเชือ่ ในพระคริสต์
จึงจะช่วยคนบาปให้รอดได้ พระคุณของ
พระคริ ส ต์ ซื้ อ ขายกั น ไม่ ไ ด้ เป็ น ของ
ประทานที่ให้เปล่า เขาแนะประชาชนไม่
ให้ ซื้ อ ใบลบมลทิ น บาปแต่ ใ ห้ ม องด้ ว ย
ความเชื่อไปยังพระผู้ไถ่ผู้ทรงถูกตรึงบน
กางเขน เขาเล่าประสบการณ์อันแสน
เจ็บปวดของตนในการแสวงหาความรอด
อย่างไร้สาระโดยการลงโทษตนเองและให้
ความมั่นใจแก่ผู้ฟังว่า ด้วยการหันมอง
ออกไปจากตัวเองและการมีความเชื่อใน
พระคริ ส ต์ พวกเขาจะพบสั น ติ สุ ข และ
ความสุข {GC 129.1}
ในขณะที่ เ ททเซลยั ง ดํ า เนิ น การค้ า
ของเขาและการเสแสร้งอย่างไม่ยําเกรง
พระเจ้านั้น ลูเธอร์ตัดสินใจต่อต้านการ
ล่วงละเมิดนี้ให้ได้ผลยิ่งขึ้น แล้วในไม่ช้า
โอกาสก็มาถึง โบสถ์ปราสาทแห่งเมือง
วิ ต เทนเบิ ร ์ ก มี วั ต ถุ ต ามตํ า นานโบราณ
มากมายและจะนําออกแสดงให้ประชาชน

บู ช าในเทศกาลศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ่ า งๆ เพื่ อ
สารภาพบาปและจะได้รับการอภัยอย่าง
หมดสิ้ น ด้ ว ยเหตุ ฉ ะนี้ ในวั น เหล่ า นี้
ประชาชนจํานวนมากจะเข้าเยีย่ มสถานที่
แห่ ง นี้ มี เ ทศกาลสํ า คั ญ ที่ สุ ด เทศกาล
หนึ่ ง คื อ วั น ฉลองนั ก บุ ญ ทั้ ง หลาย และ
กําลังใกล้จะมาถึงแล้ว ก่อนหน้านั้นหนึ่ง
วั น ลู เ ธอร์ ซึ่ ง มาพร้ อ มกั บ ฝู ง ชนไปยั ง
โบสถ์ เขานําแผ่นป้ายประกอบด้วยข้อ
เสนอเก้าสิบห้าข้อซึง่ ต่อต้านหลักคําสอน
เรือ่ งใบลบมลทินบาปไปปิดไว้ทหี่ น้าประตู
เขาเปิดเผยถึงความเต็มใจของเขาทีจ่ ะไป
ปกป้ อ งบทความเหล่ า นี้ ใ นวั น รุ ่ ง ขึ้ น ที่
มหาวิทยาลัยจากทุกคนทีเ่ ห็นสมควรทีจ่ ะ
โจมตีข้อเสนอเหล่านี้ {GC 129.2}
ข้อเสนอของเขาดึงดูดความสนใจของ
ฝูงชนอย่างกว้างขวาง มีคนมาอ่านแล้ว
อ่านอีกและเล่าต่อๆ กันในทุกที่ ความ
ตื่ น เต้ น เกิ ด ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย และทั่ ว
ทั้งเมือง บทความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
อํ า นาจที่ จ ะประทานการอภั ย บาปและ
ยกความผิ ด ไม่ เ คยมอบไว้ ใ ห้ กั บ พระ
สั น ตะปาปาหรื อ มนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง คนใด
อุบายทั้งหมดเป็นเรื่องตลกที่สร้างขึ้นมา
เอง เพื่ อ ขู ด รี ด เงิ น ด้ ว ยการเล่ น อยู ่ กั บ
ความงมงายของประชาชน เป็นเครือ่ งมือ
ของซาตานที่จะทําลายจิตวิญญาณของ
คนทัง้ หมดทีว่ างใจในเล่หเ์ หลีย่ มทีเ่ สแสร้ง
และหลอกลวงนี้ ทั้งยังแสดงให้เห็นอย่าง
ชั ด เจนว่ า ข่ า วประเสริ ฐ ของพระคริ ส ต์
เป็นสมบัติลํ้าค่าที่สุดของคริสตจักร และ
พระคุณของพระเจ้าที่เปิดเผยให้เห็นนั้น

108 ปลายทางแห่งความหวัง

ทรงโปรดประทานให้อย่างเสรีแก่ทกุ คนที่
แสวงหาด้วยการกลับใจและด้วยความเชือ่
{GC 130.1}
บทความของลูเธอร์ท้าทายการเปิด
อภิ ป รายปั ญ หานี้ แต่ ไ ม่ มี ผู ้ ใ ดกล้ า รั บ
คําท้านี้ เพียงไม่กี่วัน แนวคิดที่เขาเสนอ
กระหึ่มไปทั่วประเทศเยอรมนีและเพียง
ไม่กสี่ ปั ดาห์กด็ งั ก้องไปทัว่ อาณาจักรคริสต์
ศาสนา ผู ้ นิ ย มลั ท ธิ โ รมั น ที่ เ คร่ ง ครั ด
มากมายผูม้ องเห็นและโอดครวญถึงความ
ชั่วที่ดาษดื่นอยู่ในคริสตจักร แต่ไม่รู้ว่า
จะยับยัง้ การแพร่กระจายของมันในคริสตจั ก รได้ อ ย่ า งไร พวกเขาอ่ า นข้ อ ความ
เหล่านั้นด้วยความชื่นชมยินดี รู้ดีว่าเป็น
พระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขารู้สึกว่า
พระเจ้าทรงวางพระหัตถ์ทกี่ อปรด้วยพระ
เมตตาคุณลงมาเพือ่ หยุดยัง้ คลืน่ แห่งความ
ชัว่ ทีก่ าํ ลังทะลักออกมาจากราชสํานักของ
โรม เจ้าชายและเจ้าสํานักการปกครอง
ฉลองด้วยความยินดีอย่างลับๆ ทีเ่ กิดแรง
ทั ด ทานอํ า นาจซึ่ ง ปฏิ เ สธสิ ท ธิ์ ใ นการ
อุทธรณ์คําตัดสิน {GC 130.2}
แต่คนมากมายทีร่ กั บาปและเชือ่ อย่าง
งมงายกลับหวาดผวาเมื่อกลลวงต่างๆ
ของสํานักสงฆ์ทพ
ี่ วกเขายึดถือเพือ่ คลาย
ความกั ง วลของตนถู ก ทลายลง เหล่ า
สงฆ์เจ้าเล่หท์ งั้ หลายเมือ่ พบว่างานส่งเสริม
อาชญากรรมของพวกตนถูกขัดขวางและ
ผลประโยชน์กําลังตกอยู่ในอันตราย จึง
เดือดดาลยิ่งนักและรวบรวมกําลังเพื่อ
รักษาธุรกิจจอมปลอมของพวกตน นัก
ปฏิรปู ศาสนาผูน้ ตี้ อ้ งเผชิญหน้ากับผูก้ ล่าว

หาที่ โ หดร้ า ย บางคนกล่ า วหาว่ า เขา
กระทําตนอย่างหุนหันพลันแล่น และทํา
ไปโดยอารมณ์ชั่ววูบ คนอื่นกล่าวหาว่า
เขาสันนิษฐานขึน้ เอง ประกาศว่าพระเจ้า
ไม่ได้ทรงนําในสิ่งที่เขาทําอยู่แต่ทําจาก
ความยโสและทํ า ไปด้ ว ยความเถรตรง
เขาโต้กลับไปว่า “มีผใู้ ดไม่รหู้ รือว่า ไม่บอ่ ย
นักที่มนุษย์จะเสนอความคิดใหม่โดยไม่
แสดงออกบ้างถึงความภาคภูมิใจและไม่
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูย้ ยุ งการทะเลาะกัน...
ทําไม พระคริสต์และผูย้ อมพลีชพ
ี ทัง้ หลาย
จึงถูกประหาร ก็เพราะดูเหมือนว่าพวก
เขาหมิน่ ประมาทปัญญาของสมัยนัน้ และ
นําเสนอเรื่องแปลกใหม่โดยไม่ได้ขอคํา
แนะนําอย่างถ่อมตนจากผู้ควบคุมดูแล
ความคิดเห็นโบราณ” {GC 130.3}
เขาประกาศอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ว่ า “ไม่ ว ่ า
ข้าพเจ้าจะทําสิ่งใด สิ่งนั้นจะสําเร็จ ไม่ใช่
โดยความรอบรู ้ ข องมนุ ษ ย์ แ ต่ โ ดยการ
ทรงนําของพระเจ้า หากงานนั้นเป็นของ
พระเจ้า มีผใู้ ดจะห้ามงานนัน้ ได้ หากไม่ใช่
แล้วใครเล่าจะทําได้ ไม่ใช่ดว้ ยความตัง้ ใจ
ของข้าพเจ้าหรือของพวกเขาหรือของ
พวกเรา แต่โดยนํ้าพระทัยของพระองค์
พระบิดาผู้บริสุทธิ์ พระองค์ผู้สถิตอยู่บน
สรวงสวรรค์” Ibid. เล่มที่ 3 บทที่ 6 {GC
131.1}
ถึงแม้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงขับ
เคลือ่ นลูเธอร์ให้เริม่ งานของเขา แต่เขาก็
ไม่ได้ดําเนินงานคืบหน้าโดยปราศจาก
ความขัดแย้งที่รุนแรง คําตําหนิของศัตรู
ของเขา การแปลความหมายจุดประสงค์
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ของเขาไปในทางที่ ผิ ด คํ า ถากถางมุ ่ ง
ร้ า ยอย่ า งไร้ ค วามยุ ติ ธ รรมถึ ง อุ ป นิ สั ย
และเจตนาของเขานั้นถาโถมใส่เขาดั่ง
กระแสนํ้าเชี่ยวกราก และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
ปราศจากผล เขาเคยมั่ น ใจว่ า ผู ้ นํ า
ประชาชนทัง้ ในคริสตจักรและในโรงเรียน
จะร่วมมือกับเขาด้วยความยินดีในความ
พยายามที่ จ ะให้ มี ก ารปฏิ รู ป เกิ ด ขึ้ น
กํ า ลั ง ใจที่ ม าจากผู ้ อ ยู ่ ใ นตํ า แหน่ ง สู ง
ดลบันดาลให้เขามีความสุขและความหวัง
ด้วยความคาดหวังเขาเริม่ มองเห็นท้องฟ้า
วั น ใหม่ ข องคริ ส ตจั ก รที่ ส ดใสกว่ า แต่
กําลังใจกลับกลายเป็นคําตําหนิและคํา
ประณาม เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของทั้งคริสตจักรและรัฐต่างยอมรับว่าบทความของเขา
นั้นจริง แต่ในไม่ช้าพวกเขากลับมองเห็น
ว่าการยอมรับความจริงเหล่านี้จะต้อง
พัวพันกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย การ
ทําให้ประชาชนรอบรูแ้ ละปฏิรูปหมายถึง
การลอบทํ า ลายอํ า นาจของโรม หยุ ด
สายนํ้านับพันที่บัดนี้กําลังไหลเข้าสู่คลัง
สมบัตขิ องคริสตจักรและเป็นการตัดตอน
ความฟุม่ เฟือยและความหรูหราของผูน้ ํา
ระบอบเปปาซี ยิ่งกว่านั้น การสอนให้
ประชาชนคิดและปฏิบัติตนอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยมองหาความรอดในพระ
คริ ส ต์ เ ท่ า นั้ น จะควํ่ า บั ล ลั ง ก์ ข องพระ
สั น ตะปาปาและในที่ สุ ด ทํ า ลายอํ า นาจ
ของพวกเขาเอง ด้วยเหตุผลนี้ พวกเขา
ปฏิ เ สธสติ ป ั ญ ญาที่ พ ระเจ้ า ทรงโปรด
ประทานแก่เขาทัง้ หลายและตัง้ ตนขึน้ ต่อ
ต้านพระคริสต์และสัจธรรมด้วยการต่อ

ต้านผู้คนที่พระองค์ทรงบัญชาให้มาเปิด
เผยความกระจ่างแก่พวกเขา {GC 131.2}
ลูเธอร์ตัวสั่นเมื่อมาคํานึงถึงตนเอง
เขาลําพังเพียงคนเดียวที่ต่อต้านอํานาจ
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก บางครั้งเขาสงสัย
ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงนําเขาอยู่หรือ
ไม่ในการตัง้ ตนต่อต้านอํานาจของคริสตจักร เขาบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าคือผู้ใดเล่า
ที่จะมาต้านความยิ่งใหญ่ของพระสันตะปาปา ผู้ซึ่ง...พระราชาทั้งโลกและคนทั้ง
พิภพกลัวจนตัวสั่น...ไม่มีผู้ใดรู้ว่าหัวใจ
ของข้าพเจ้าทุกข์ทรมานเพียงไรในช่วง
เวลาสองปี แ รกนี้ แ ละต้ อ งท้ อ แท้ ใ จจน
ข้าพเจ้าแทบจะพูดได้ว่าอับปางไปแล้ว
ก็ ไ ด้ ” Ibid. เล่ ม ที่ 3 บทที่ 6 แต่ เ ขา
ไม่ถึงกับสิ้นหวังเสียเลยทีเดียว เมื่อการ
สนับสนุนของมนุษย์ลม้ เหลว เขาก็มองไป
ยังพระเจ้าแต่ผู้เดียวและเรียนรู้ว่าเขาพึ่ง
พิงสวัสดิภาพอันสมบูรณ์ในพระหัตถ์ที่
ยิ่งใหญ่ได้ {GC 132.1}
ลูเธอร์เขียนจดหมายไปถึงเพื่อนคน
หนึ่งของการปฏิรูปศาสนาว่า “เราเข้าไม่
ถึงความรอบรูใ้ นพระคัมภีรด์ ว้ ยการศึกษา
หรือด้วยทางปัญญา หน้าทีอ่ นั ดับแรกของ
ท่านคือเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน จงร้อง
ทูลขอพระเจ้าเพือ่ ประทานพระเมตตาคุณ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่ท่าน ซึ่งเป็น
ความรอบรูท้ แี่ ท้จริงในพระคําของพระองค์
ไม่มีใครแปลความหมายพระวจนะของ
พระเจ้าได้นอกจากพระผู้ทรงเป็นแหล่ง
กําเนิดของพระวจนะนี้ เพราะพระองค์ตรัส
เองว่า “พระเจ้าจะทรงสัง่ สอนพวกเขาทุก
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คน” ยอห์น 6:45 จงอย่าหวังสิ่งใดจาก
ผลการทํางานของท่าน จากความรู้ของ
ท่านเอง จงวางใจในพระองค์แต่ผู้เดียว
และในการดลใจของพระวิ ญ ญาณของ
พระองค์ จงเชื่ อ เรื่ อ งนี้ จ ากคํ า พู ด ของ
ชายคนหนึง่ ทีเ่ คยมีประสบการณ์มาแล้ว”
Ibid. เล่ ม ที่ 3 บทที่ 7 เรื่ อ งนี้ เ ป็ น
บทเรี ย นที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง สํ า หรั บ ผู ้ ท่ี
สัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เขาเสนอ
สั จ ธรรมที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ยุ ค นี้ แ ก่ ผู ้ อื่ น
สัจธรรมเหล่านีจ้ ะกระตุน้ ซาตานและสมุน
ผูร้ กั นิทานลวงโลกทีม่ นั แต่งขึน้ ให้เป็นศัตรู
กับเรา เราต้องการบางสิง่ บางอย่างทีม่ าก
กว่ากําลังทางปัญญาและความรูข้ องมนุษย์
ในการต่อสูก้ บั อํานาจความชัว่ {GC 132.2}
เมื่อฝ่ายศัตรูใช้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีหรือคํารับรองและอํานาจของ
พระสันตะปาปามาล่อลวง ลูเธอร์กเ็ ผชิญ
หน้ากับสิง่ เหล่านีด้ ว้ ยพระคัมภีรแ์ ละพระ
คัมภีร์เท่านั้น นี่เป็นคําโต้เถียงที่พวกเขา
ตอบไม่ได้ ดังนั้นทาสของลัทธินิยมยึด
ตามตัวบทกฎเกณฑ์และความงมงายจึง
ประกาศก้องตามหาโลหิตของเขา เช่น
เดียวกับที่ชาวยิวเคยร้องเรียกพระโลหิต
ของพระคริสต์มาแล้ว คนคลั่งไคล้ชาว
โรมันร้องว่า “เขาเป็นคนนอกรีต เป็น
การทรยศที่ร้ายแรงต่อคริสตจักรที่ปล่อย
ให้คนนอกรีตมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปอีกหนึง่ ชัว่ โมง
จงสร้างตะแลงแกงแขวนเขาทันที” Ibid.
เล่ ม ที่ 3 บทที่ 9 แต่ ลู เ ธอร์ ไ ม่ ไ ด้ ต ก
เป็ น เหยื่ อ ความรุ น แรงของคนเหล่ า นี้
พระเจ้ า ทรงมี ง านให้ เ ขาทํ า และส่ ง ทู ต

สวรรค์มาปกป้องเขา อย่างไรก็ตามมีคน
อีกมากมายทีไ่ ด้รบั ความกระจ่างอันลํา้ ค่า
จากลูเธอร์ตอ้ งตกเป็นเป้าความเคียดแค้น
ของซาตานและยอมพลีชพ
ี ต่อความทุกข์
ทรมานและความตายอย่างอาจหาญเพื่อ
เห็นแก่สัจธรรม {GC 132.3}
คําสอนของลูเธอร์ดึงดูดความสนใจ
ของผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญารอบคอบทัว่ ทัง้ ประเทศ
เยอรมนี ลําแสงแห่งความกระจ่างส่อง
ออกมาจากคําเทศนาและผลงานเขียน
ของเขาปลุกและส่องสว่างแก่คนนับพัน
ความเชื่อที่กอปรด้วยชีวิตกําลังเข้ามา
แทนที่ ลั ท ธิ ถื อ ระเบี ย บไร้ ชี วิ ต ที่ ดั ก จั บ
คริสตจักรมาแล้วอย่างเนิ่นนาน วันแล้ว
วันเล่าประชาชนกําลังสูญเสียความวางใจ
อย่างงมงายที่มีให้กับลัทธิโรมัน อคติที่
ขวางกั้นอยู่กําลังพังทลายไป พระวจนะ
ของพระเจ้าทีล่ เู ธอร์ใช้ทดสอบหลักคําสอน
ทุกอย่างและข้อโต้แย้งทุกเรือ่ งเป็นเหมือน
ดาบสองคมที่ เ ฉื อ นเข้ า ไปในหั ว ใจของ
ประชาชน ทั่วทุกแห่งหนเกิดการตื่นตัว
ของความปรารถนาทีจ่ ะก้าวหน้าทางฝ่าย
จิ ต วิ ญ ญาณ ทุ ก แห่ ง หนเกิ ด ความหิ ว
กระหายความชอบธรรมอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมานานแสนนาน สายตาของ
ประชาชนที่เคยหันไปมองแต่พิธีกรรม
ของมนุษย์และผูไ้ กล่เกลีย่ ฝ่ายโลกนัน้ บัดนี้
กําลังหันมาหาพระคริสต์และองค์ผทู้ รงถูก
ตรึงกางเขนด้วยความสํานึกต่อบาปและ
ด้วยความเชื่อ {GC 133.1}
ความสนใจที่แพร่กระจายอย่างกว้าง
ขวางนี้ ยิ่ ง ปลุ ก ความกลั ว ของผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ น
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อํ า นาจของระบอบเปปาซี เ ป็ น ทวี คู ณ
ลูเธอร์ได้รับคําสั่งให้ไปรายงานตัวที่กรุง
โรมเพือ่ ให้การกับข้อกล่าวหาเรือ่ งคําสอน
นอกรีต คําสั่งนี้ทําให้เพื่อนๆ ของเขา
วิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาทราบดี
อย่างเต็มอกถึงภัยอันตรายที่จะคุกคาม
ตัวเขาในเมืองที่เลวทรามนั้น ซึ่งเมามาย
ี เพือ่ พระเยซู
ด้วยโลหิตของผูท้ ยี่ อมพลีชพ
มาแล้ว พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการเดิน
ทางไปกรุงโรมของลูเธอร์และยืน่ ขอให้เขา
รับการตรวจสอบที่ประเทศเยอรมนี {GC
133.2}
ในที่สุดคําขอก็ประสบผลสําเร็จและ
มีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนทางกฎหมายของพระ
สั น ตะปาปาเพื่ อ มาฟั ง คดี นี้ ในคํ า สั่ ง ที่
พระสันตะปาปาทรงให้ไว้กบั ผูแ้ ทนท่านนี้
ลูเธอร์ถูกระบุว่าเป็นคนนอกรีตแล้ว ผู้แทนของพระสันตะปาปาจึงสั่งให้ “ฟ้อง
และบังคับโดยไม่รอช้า” หากลูเธอร์ยังคง
ไม่ยอมอ่อนข้อและยังยืนกรานต่อไปและ
ผูแ้ ทนไม่อาจจับตัวเขาได้ ผูแ้ ทนมีอาํ นาจ
“เนรเทศเขาในทุกภาคของประเทศเยอรมนี
กํ า จั ด สาปแช่ ง และบั พ พาชนี ย กรรม
[กรรมทีส่ งฆ์ทาํ แก่ภกิ ษุทจี่ ะพึงขับไล่ออก
จากศาสนา] ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขา”
Ibid. เล่มที่ 4 บทที่ 2 นอกจากนี้ เพื่อ
จัดการถอนรากการแพร่กระจายของกลุม่
นอกรีตนี้ พระสันตะปาปายังทรงสั่งให้ผู้
แทนของพระองค์ บั พ พาชนี ย กรรมทุ ก
คนนอกจากจักรพรรดิไม่ว่าจะมีตําแหน่ง
ใดในคริสตจักรหรือตําแหน่งการปกครอง
ทีล่ ะเลยการจับกุมลูเธอร์และผูต้ ดิ ตามของ

เขาและส่งมอบตัวพวกเขาให้กับโรมเพื่อ
การแก้แค้นได้อย่างสาสมใจ {GC 133.3}
พฤติกรรมนีแ้ สดงถึงวิญญาณอันแท้จริง
ของหลักคําสอนและพิธกี รรมของระบอบ
เปปาซี คําสั่งทั้งฉบับไม่ปรากฏร่องรอย
ของหลั ก การของคริ ส เตี ย นหรื อ แม้ แ ต่
ความยุตธิ รรมของคนทัว่ ไป ลูเธอร์อยูห่ า่ ง
จากโรมเป็นระยะทางไกลมาก เขาไม่มี
โอกาสทีจ่ ะอธิบายหรือปกป้องจุดยืนของ
เขา แต่ถงึ กระนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีการพิจารณา
คดีของเขา เขาก็ถูกสรุปว่าเป็นคนนอก
รีตเสียแล้ว และในวันเดียวกันนั้นเขาก็
ถูกเคี่ยวเข็ญ ถูกกล่าวโทษ ถูกพิพากษา
และถูกตัดสินลงโทษ และเรื่องทั้งหมดนี้
กระทําโดยคุณพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งตนเอง
ขึ้นมาเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดที่ไม่รู้พลั้งใน
คริสตจักรหรือในการปกครอง {GC 134.1}
ในช่วงเวลานี้ซึ่งลูเธอร์ต้องการความ
เห็นใจและคําแนะนําของมิตรแท้ พระเจ้า
ทรงจัดส่งเมลังค์ธอน [Melanchthon]
ไปยังเมืองวิตเทนเบิร์ก เขามีอายุน้อย มี
กิริยาสงบเสงี่ยมและสุภาพถ่อมตน การ
พินจิ พิเคราะห์ทรี่ อบคอบของเมลังค์ธอน
ความรอบรู้ท่ีกว้างขวางและความคล่องแคล่วในวาทะรวมทั้งความบริสุทธิ์และ
อุปนิสัยที่ซื่อตรงได้ชนะใจความเลื่อมใส
และความชื่นชมของคนอย่างกว้างขวาง
ความสามารถอันปราดเปรือ่ งของเขาก็ไม่
แพ้อารมณ์อันสุขุมของเขา ไม่นานเขา
กลายเป็นสาวกทีซ่ อื่ สัตย์ของข่าวประเสริฐ
และเป็นมิตรที่ลูเธอร์วางใจมากที่สุดและ
เป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น อั น ลํ้ า ค่ า ความสุ ภ าพ
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ความระมัดระวังและความละเอียดของเขา
กลายเป็นสิง่ ทีเ่ สริมกําลังให้แก่ความกล้า
หาญและพลั ง ของลู เ ธอร์ การเข้ า ร่ ว ม
ทํางานด้วยกันของพวกเขาส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับงานของการปฏิรูปศาสนา
และเป็นแหล่งกําลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ลูเธอร์
{GC 134.2}
เมืองออกซ์บูร์กถูกกําหนดให้เป็นที่
พิจารณาคดี และนักปฏิรูปท่านนี้จึงออก
เดินทางด้วยเท้ามุ่งหน้าไปที่นั่น ความ
น่ากลัวรุนแรงรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลา
คําขู่อย่างเปิดเผยว่าเขาจะถูกจับกุมและ
ลอบฆ่าในระหว่างทางและมิตรสหายทั้ง
หลายต่างขอให้เขาอย่าออกเดินทาง แม้
กระทั่งยังขอร้องเขาให้ออกไปจากเมือง
วิตเทนเบิร์กสักระยะหนึ่งและเข้าไปหาที่
หลบซ่อนปลอดภัยกับผู้ที่จะปกป้องเขา
ด้วยความยินดี แต่เขาไม่ยอมทิ้งหน้าที่
ที่พระเจ้าทรงจัดวางไว้ให้เขา เขาต้อง
รักษาสัจธรรมไว้อย่างซื่อสัตย์ต่อไป แม้
ต้องทนกับปัญหาและความลําบากอย่าง
ใหญ่หลวง คําพูดที่เขาให้ไว้คือ “ข้าพเจ้า
เป็ น เหมื อ นเยเรมี ย ์ เป็ น ผู ้ ที่ ต ่ อ สู ้ แ ละ
ดิน้ รน แต่คาํ ขูข่ องพวกเขายิง่ เพิม่ มากขึน้
เท่าไร ความสุขของข้าพเจ้าก็จะทวีมาก
ยิ่งขึ้นเท่านั้น...พวกเขาทําลายเกียรติยศ
และชื่ อ เสี ย งของข้ า พเจ้ า ไปแล้ ว มี อ ยู ่
เพียงสิง่ เดียวทีค่ งเหลืออยู่ นัน่ คือร่างกาย
ที่น่าสมเพชของข้าพเจ้า ให้พวกเขาเอา
ไปเลย พวกเขาจะทําให้ชวี ติ ของข้าพเจ้า
สัน้ ลงไปไม่กชี่ วั่ โมง แต่สาํ หรับจิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้าแล้วพวกเขาเอาไปไม่ได้ ผูท้ ี่

ปรารถนาจะประกาศพระวจนะของพระ
คริสต์แก่โลกจะต้องคาดว่าความตายจะ
มาเยือนได้ในทุกขณะ” Ibid. เล่มที่ 4
บทที่ 4 {GC 134.3}
ข่าวเรื่องลูเธอร์เดินทางมาถึงเมือง
ออกซ์ บู ร ์ ก ทํ า ให้ ผู ้ แ ทนกฎหมายของ
ระบอบเปปาซี พึ ง พอใจเป็ น ล้ น พ้ น ดู
ประหนึ่งว่าคนนอกรีตที่ปลุกความสนใจ
ของคนทัง้ โลกนัน้ บัดนีต้ กอยูใ่ นอํานาจของ
โรมแล้ว และผู้แทนระบอบเปปาซีตั้งใจ
อย่างแน่วแน่วา่ จะไม่ปล่อยเขาให้หลุดไป
นักปฏิรปู ทําพลาดไปทีไ่ ม่ได้ขอใบสัง่ การ
คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ต นเอง
มิตรสหายทัง้ หลายของเขาต่างกําชับเขา
ว่าอย่าไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้แทนของ
ระบอบเปปาซี ห ากไม่ ไ ด้ ใ บสั่ ง นี้ และ
พวกเขาร่วมกันลงแรงที่จะขอจักรพรรดิ
ให้ ต ราใบคุ ้ ม ครองนี้ ทู ต ของระบอบ
เปปาซีตั้งใจไว้แล้วว่าหากทําได้จะบังคับ
ให้ลูเธอร์ถอนความเชื่อ หรือหากทําไม่
สําเร็จจะบังคับย้ายเขาไปกรุงโรมเพื่อรับ
จุบจบเช่นเดียวกับฮัสและเจอโรมี ด้วย
เหตุนี้ โดยผ่านทางผู้แทนของตน เขา
ลงแรงโน้มน้าวให้ลเู ธอร์ไปปรากฏตัวโดย
ปราศจากใบคุ้มครองความปลอดภัย ให้
วางใจในความเมตตาของเขา เรื่องนี้นัก
ปฏิ รู ป ไม่ ย อมทํ า ตามอย่ า งแข็ ง ขั น จน
กระทั่งเขาได้ใบคุ้มครองของจักรพรรดิ
แล้ว เขาจึงไปปรากฏตัวต่อหน้าทูตของ
ผู้นําระบอบเปปาซี {GC 135.1}
เพื่อทําตามนโยบาย ผู้แทนของเหล่า
ผู้นิยมลัทธิโรมันตัดสินใจที่จะพยายาม
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เอาชนะลูเธอร์ดว้ ยการแสดงความสุภาพ
อ่อนโยน ในการสัมภาษณ์ของผูแ้ ทนพระ
สันตะปาปานั้น เขาแสดงออกถึงความ
เป็นมิตรเป็นอย่างดี แต่ยนื่ ข้อเรียกร้องให้
ลูเธอร์ยอมจํานนต่ออํานาจของคริสตจักร
โดยปริยายและยอมในทุกเรือ่ งโดยไม่มขี อ้
โต้แย้งหรือความสงสัย เขาไม่ได้ประเมิน
อุ ป นิ สั ย ของชายที่ เ ขากํ า ลั ง ต่ อ กรด้ ว ย
อย่างถูกต้อง ในคําตอบของลูเธอร์ เขา
อธิบายถึงความเคารพต่อคริสตจักร ความ
ปรารถนาของเขาเพือ่ สัจธรรม ความพร้อม
ของเขาที่จะตอบเรื่องทั้งหมดที่ขัดแย้ง
กับเรื่องที่เขาสอนและยินดีมอบคําสอน
ของเขาให้มหาวิทยาลัยชั้นนําบางแห่ง
ตัดสิน แต่ในเวลาเดียวกันเขาประท้วง
แนวทางของพระคาร์ดนิ ลั ทีก่ าํ หนดให้เขา
ถอนความเชือ่ ของเขาโดยไม่ได้พสิ จู น์เสีย
ก่อนว่าเขาผิดจริง {GC 135.2}
คําตอบสนองเดียวทีเ่ ขาได้รบั คือ “ถอน
ความเชือ่ ให้ถอนความเชือ่ เสีย” นักปฏิรปู
ศาสนาคนนีแ้ สดงให้เห็นว่าจุดยืนของเขา
นั้นมีพระคัมภีร์สนับสนุนและยืนกราน
อย่างแข็งขันว่าเขาจะไม่ละทิ้งสัจธรรม ผู้
แทนของระบอบเปปาซีตอบคําโต้แย้งของ
ลู เ ธอร์ ไ ม่ ไ ด้ จึ ง ประโคมคํ า ตํ า หนิ คํ า
ถากถางเสียดสี และคํายกยอทีแ่ ทรกด้วย
ข้ อ ความจากธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
คํากล่าวของบรรพบุรษ
ุ โหมกระหนํา่ ลงใส่
เขา ทําให้นกั ปฏิรปู ศาสนาไม่มโี อกาสพูด
เมื่อเห็นว่าการประชุมคงจะดําเนินต่อไป
เช่นนี้และไม่เกิดผล ในที่สุด ด้วยความ
ไม่เต็มใจ ลูเธอร์ได้รบั อนุญาตให้นาํ เสนอ

คําตอบด้วยลายลักษณ์อกั ษร {GC 136.1}
เขากล่าวในจดหมายที่เขียนถึงเพื่อน
คนหนึ่งว่า “ด้วยการทําเช่นนี้ ผู้ถูกกดขี่
กลับได้ประโยชน์ถึงสองต่อ ประการแรก
สิ่ ง ที่ เ ขี ย นไว้ นั้ น อาจถู ก ยื่ น ไปให้ ผู ้ อื่ น
พิจารณา และประการที่สองเขามีโอกาส
ที่ดีกว่าที่จะจัดการกับความหวาดหวั่น
มากกว่ากับจิตสํานึกของผูก้ ดขีท่ มี่ อี าํ นาจ
เด็ดขาด ยโสและพูดจาพล่ามไม่เป็นภาษา
ผูซ้ งึ่ หากเป็นได้จะเอาชนะด้วยภาษาข่มขู่
บังคับของตนเอง” Martyn, The Life and
Times of Luther หน้า 271, 272 {GC
136.2}
ในการสอบสวนครั้งต่อมา ลูเธอร์นํา
เสนอคําอธิบายทัศนะของเขาที่ชัดเจน
รวบรั ด และหนั ก แน่ น สนั บ สนุ น อย่ า ง
เต็มทีด่ ว้ ยข้ออ้างจากพระคัมภีร์ หลังจาก
ทีล่ เู ธอร์อา่ นเสียงดังจบลง เขาก็ยนื่ เอกสาร
นั้นให้พระคาร์ดินัล ซึ่งรับมาโยนไว้ข้าง
ตัวด้วยอาการดูหมิ่นเหยียดหยามและ
ประกาศว่าล้วนเป็นคําพูดที่ไร้สาระและ
เป็ น ข้ อ อ้ า งที่ ไ ร้ เ หตุ ผ ล ลู เ ธอร์ ฉุ น จั ด
ตอนนี้เขาเผชิญหน้ากับพระราชาคณะที่
ยโสคนนี้บนจุดยืนของท่านเอง—นั่นคือ
ธรรมเนียมและคําสอนของคริสตจักร—
และได้ล้มล้างข้ออ้างของพระราชาคณะ
ลงอย่างเด็ดขาด {GC 136.3}
เมื่อพระราชาคณะเห็นว่าตนเองไม่
อาจโต้คําอธิบายอย่างมีเหตุและผลของ
ลูเธอร์ได้ ท่านก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่และ
ตะโกนลั่นว่า “ถอนคําพูดเสีย มิฉะนั้น
เราจะส่งเจ้าไปกรุงโรมให้ไปรายงานตัวต่อ
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หน้าคณะผูพ้ พิ ากษาทีแ่ ต่งตัง้ ไว้เพือ่ จัดการ
กับอุดมการณ์ของเจ้า เราจะบัพพาชนียกรรมเจ้าและพรรคพวกทั้งหมดของเจ้า
และทุกคนที่สนับสนุนเจ้าไม่ว่าจะเป็น
เวลาใดก็ตาม และจะขับไล่พวกเขาออก
จากโบสถ์” และในที่สุดท่านประกาศด้วย
นํ้าเสียงโอหังและโกรธว่า “ถอนคําพูด
เสี ย หากไม่ ถ อนก็ อ ย่ า ได้ ก ลั บ มาอี ก ”
D’Aubigné, London ed. เล่มที่ 4 บทที่
8 {GC 136.4}
นักปฏิรปู ศาสนาพร้อมด้วยมิตรสหาย
ของเขารีบออกไปจากที่นั่นทันที การทํา
เช่นนีป้ ระกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ถอน
คําพูด พระคาร์ดินัลไม่คาดคิดว่าจะเกิด
เรื่องเช่นนี้ ท่านเคยนึกชมตนเองว่าจะ
สามารถใช้ ค วามรุ น แรงข่ ม ขู ่ ลู เ ธอร์ ใ ห้
ยอมจํานนได้ บัดนี้ท่านถูกทิ้งให้อยู่ตาม
ลําพังกับผู้สนับสนุน ท่านมองหน้าแต่ละ
คนด้ ว ยความเสี ย ใจอย่ า งแสนสาหั ส ที่
แผนการล้มเหลวอย่างไม่คาดฝัน {GC
137.1}
ความพยายามของลูเธอร์ในเหตุการณ์
ครั้ ง นี้ มิ ไ ด้ ไ ร้ ผ ล ฝู ง ชนขนาดใหญ่ ที่
ติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ใ นวั น นั้ น มี โ อกาส
เปรียบเทียบชายสองคนและตัดสินด้วย
ตนเองถึงสภาพจิตวิญญาณของแต่ละคน
ที่แสดงออกมา รวมทั้งจุดแข็งและความ
จริงของจุดยืนของพวกเขา ช่างแตกต่าง
มากเพียงไร นักปฏิรูปมีลักษณะที่เรียบ
ง่าย ถ่อมตน มั่นคง ยืนหยัดด้วยพระ
กําลังของพระเจ้า มีความจริงอยู่กับตัว
ส่ ว นผู ้ แ ทนของพระสั น ตะปาปาถื อ ว่ า

ตนเองสํ า คั ญ หยิ่ ง ยโส โอหั ง และไร้
เหตุผล ไม่มีข้อโต้แย้งอ้างอิงแม้สักข้อ
ที่ได้จากพระคัมภีร์ แต่ถึงกระนั้นก็ยัง
ร้องลั่นว่า “จงถอนคําพูดหรือจะให้นําตัว
ส่งไปลงโทษที่กรุงโรม” {GC 137.2}
แม้ว่าลูเธอร์ได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภั ย แล้ ว ก็ ต าม เหล่ า ผู ้ นิ ย มลั ท ธิ
โรมันก็ยังวางแผนที่จะบุกจับและนําเขา
เข้าคุกให้ได้ มิตรสหายของเขาแนะว่า
หากอยู่ในเมืองนี้ต่อจะไม่เกิดประโยชน์
เขาควรกลับไปยังเมืองวิตเทนเบิรก์ อย่าง
ไม่ ร อช้ า และให้ ป กปิ ด แผนนี้ ไ ว้ อ ย่ า ง
เข้มงวด ก่อนฟ้าสาง บนหลังม้าเขาพร้อม
กับผู้นําทางเพียงคนเดียวที่เจ้าพนักงาน
ปกครองจั ด หามาให้ เ ดิ น ทางออกจาก
เมืองออกซ์บูร์ก ด้วยข้อเตือนห้ามต่างๆ
ลูเธอร์เดินทางอย่างลับๆ ฝ่าความมืดและ
ถนนอันเงียบสงัดของเมือง ศัตรูที่ตื่นตัว
อยูแ่ ละโหดเหีย้ มกําลังวางแผนทําลายเขา
เขาจะหนีพน้ กับดักทีเ่ ตรียมไว้สาํ หรับเขา
หรือไม่ เป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงและ
ต้องอธิษฐานอย่างแรงกล้า เขามาถึงประตู
เล็กบานหนึ่งของกําแพงเมือง ประตูเปิด
ไว้สําหรับเขา เขาพร้อมด้วยคนนําทาง
เดินผ่านประตูไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ
ทันทีที่ออกนอกเมืองอย่างปลอดภัย ผู้
หลบหนีทงั้ สองเร่งการเดินทางและก่อนที่
ผู้แทนของพระสันตะปาปาจะทราบเรื่อง
การหลบหนีของลูเธอร์ เขาก็อยู่ไกลเกิน
ผูก้ ดขีจ่ ะเอือ้ มมือไปถึง ซาตานและผูแ้ ทน
ของมันพ่ายแพ้ ผู้ที่พวกเขาคิดว่าอยู่ใน
กํามือของพวกเขานั้นหนีไปเสียแล้ว ดั่ง
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นกที่รอดพ้นจากกับดักของนายพราน
{GC 137.3}
เมื่อผู้แทนของพระสันตะปาปาทราบ
ข่ า วการหลบหนี ข องลู เ ธอร์ ท่ า นรู ้ สึ ก
แปลกใจและโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่ง ท่าน
เคยคาดหวั งว่า จะได้รับ เกี ยรติ ยิ่ง ใหญ่
สําหรับปัญญาและความแน่วแน่ในการ
จัดการกับผู้ก่อกวนของคริสตจักรได้ แต่
กลับพลาดหวังไปแล้ว ท่านบรรยายความ
โกรธเคืองในจดหมายที่เขียนถึงเจ้าชาย
เฟรเดอริ ค ผู ้ ท รงเป็ น อิ เ ล็ ก เตอร์ แ ห่ ง
แซกโซนี โดยประณามลูเธอร์อย่างขมขืน่
และยื่นคําขาดว่าเจ้าชายเฟรเดอริคจะ
ต้ อ งส่ ง ตั ว นั ก ปฏิ รู ป ไปยั ง กรุ ง โรมหรื อ
ต้องอเปหิลเู ธอร์ออกไปจากเมืองแซกโซนี
{GC 138.1}
เพื่อเป็นการปกป้องตนเอง ลูเธอร์
เรียกร้องให้ผู้แทนของพระสันตะปาปา
หรือองค์พระสันตะปาปาเองแสดงให้เขา
เห็นข้อผิดพลาดของเขาที่ต่างจากพระ
คัมภีรแ์ ละเขาปฏิญาณตนอย่างจริงจังทีส่ ดุ
ที่จะละทิ้งคําสอนของเขาหากสามารถ
แสดงให้เห็นว่าขัดแย้งกับพระวจนะของ
พระเจ้า และเขาขอบคุณพระเจ้าทีเ่ ห็นว่า
ตนเองสมควรได้รับการทรมานในอุดมการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ {GC 138.2}
ในเวลานั้นอิเล็กเตอร์ยังทรงมีความรู้
เรื่องคําสอนของนักปฏิรูปเพียงเล็กน้อย
แต่พระองค์ทรงประทับใจอย่างสุดซึ้งใจ
กับคําพูดที่ตรงไปตรงมา หนักแน่นและ
ชัดเจนของลูเธอร์ และเจ้าชายเฟรเดอริค
ทรงตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้างปกป้องเขา

จนกว่าจะพิสูจน์ว่านักปฏิรูปนั้นอยู่ฝ่าย
ผิด พระองค์ทรงตอบคําสั่งของผู้แทน
พระสันตะปาปาด้วยการเขียนว่า “เนื่อง
จาก ดร. มาร์ตนิ รายงานตัวต่อท่านทีเ่ มือง
ออกซ์ บู ร ์ ก แล้ ว น่ า จะเป็ น ที่ พึ ง พอใจ
สําหรับท่าน พวกเราไม่คาดว่าท่านจะ
พยายามบังคับให้เขาถอนคําพูดโดยทีย่ งั
ไม่ได้ทําให้มั่นใจว่าเขาผิด ไม่มีคนมีการ
ศึกษาสักคนในละแวกของพวกเราที่มา
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าหลักคําสอนของ
มาร์ตนิ นัน้ ขาดจริยธรรม ต่อต้านคริสเตียน
หรือนอกรีต’ นอกจากนี้เจ้าชายยังทรง
ปฏิเสธที่จะส่งเขาไปกรุงโรมหรือขับเขา
ออกไปจากรัฐการปกครองของพระองค์”
D’Aubigné เล่มที่ 4 บทที่10 {GC 138.3}
อิ เ ล็ ก เตอร์ ท รงมองเห็ น ว่ า ศี ล ธรรม
ของสังคมโดยทั่วไปเสื่อมลงมานานแล้ว
จําเป็นต้องมีการปฏิรปู อย่างมากมาย การ
จัดการอย่างสลับซับซ้อนและสิ้นเปลือง
เพือ่ ควบคุมและลงโทษอาชญากรรมเป็น
สิ่งที่ไร้ความจําเป็นหากมนุษย์เพียงแต่
ยอมรับและเชือ่ ฟังข้อกําหนดของพระเจ้า
และคํ า สั่ ง ของจิ ต สํ า นึ ก ที่ ไ ด้ รั บ ความ
กระจ่างแล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าลูเธอร์
กําลังทํางานเพือ่ บรรลุถงึ เป้าหมายนีแ้ ละ
ทรงแอบดีใจทีใ่ นคริสตจักรเริม่ รูส้ กึ ถึงผล
กระทบในเรื่องนี้ {GC 138.4}
พระองค์ยงั ทรงมองเห็นว่าลูเธอร์ประสบ
ความสําเร็จอย่างโดดเด่นในฐานะที่เป็น
ศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เวลาผ่านไปเพียงปีเดียวตั้งแต่นักปฏิรูป
ติดบทความของเขาทีโ่ บสถ์ประจําปราสาท
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จํานวนคนที่เดินทางมาแสวงบุญที่โบสถ์
ในเทศกาลนักบุญทัง้ หลายลดลงไปอย่าง
มาก ทําให้โรมขาดทัง้ คนเข้าร่วมนมัสการ
และเงินถวาย แต่มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้า
มาแทนที่ พวกเขามายังเมืองวิตเทนเบิรก์
ไม่ใช่ในฐานะนักแสวงบุญเพื่อบูชาวัตถุ
ของขลังแต่ในฐานะนักเรียนเพื่อเข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนของเมือง ผลงานเขียน
ของลูเธอร์จดุ ประกายไปทัว่ ทุกแห่งหนให้
เกิดความสนใจในพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิข์ นึ้
มาใหม่และไม่ใช่เฉพาะในทุกภาคของ
ประเทศเยอรมนีเท่านัน้ แต่มาจากดินแดน
ห่างไกลอื่นๆ ด้วย นักศึกษาพากันมายัง
มหาวิทยาลัย เยาวชนคนหนุ่มเมื่อเดิน
ทางมาเห็นเมืองวิตเทนเบิรก์ เป็นครัง้ แรก
จะ “ชูมือขึ้นไปยังท้องฟ้าและสรรเสริญ
พระเจ้ า ผู ้ ท รงทํ า ให้ ค วามกระจ่ า งแห่ ง
สัจธรรมส่องออกมาจากเมืองนีเ้ หมือนเช่น
ได้ส่องออกมาจากศิโยนในสมัยโบราณ
และแผ่ขยายจากที่นั่นไปยังที่สุดปลาย
ของประเทศห่ า งไกล” Ibid. เล่ ม ที่ 4
บทที่ 10 {GC 139.1}
ในเวลานั้นลูเธอร์ไม่เห็นด้วยแต่เพียง
บางส่วนของคําสอนผิดๆ ของลัทธิโรมัน
แต่เมือ่ เขาเปรียบเทียบข้อเขียนศักดิส์ ทิ ธิ์
กับคําสัง่ และธรรมนูญของระบอบเปปาซี
เขาตกใจและแปลกใจอย่างมาก เขาบันทึก
ไว้ว่า “ข้าพเจ้ากําลังอ่านคําสั่งของพระ
สันตะปาปาและ...ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพระ
สันตะปาปาเองเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ
หรือเป็นอัครทูตของพระองค์กนั แน่ แบบ
อย่างของพระคริสต์ถูกบิดเบือนไปจาก

ความจริงอย่างมากและถูกตรึงไว้ในบรรดา
พระสันตะปาปาเหล่านี้” Ibid. เล่มที่ 5
บทที่ 1 อย่ า งไรก็ ต าม ในเวลานั้ น
ลูเธอร์กย็ งั เป็นผูส้ นับสนุนคริสตจักรโรมัน
และไม่เคยคิดที่จะแยกตัวออกจากความ
สัมพันธ์ของเธอ {GC 139.2}
ผลงานเขียนของนักปฏิรปู ศาสนาและ
หลักคําสอนของเขาขยายไปยังทุกประเทศ
ของอาณาจั ก รคริ ส เตี ย น ผลงานนี้ แ ผ่
กระจายไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์และ
ประเทศฮอลลั น ดา งานเขี ย นเป็ น เล่ ม
กระจายไปถึงประเทศฝรัง่ เศสและประเทศ
สเปน ประเทศอังกฤษต้อนรับคําสอน
ของเขาดัง่ พระวจนะแห่งชีวติ สัจธรรมแผ่
ขยายไปยังประเทศเบลเยียมและประเทศ
อิตาลีดว้ ย คนเป็นพันตืน่ จากความเซือ่ งซึมเหมือนตายมาสู่ความชื่นชมยินดีและ
ความหวังของชีวิตแห่งความเชื่อ {GC
139.3}
การโจมตี ข องลู เ ธอร์ ยิ่ ง ทํ า ให้ โ รม
ฉุนเฉียว ผู้คัดค้านเขาอย่างบ้าระหํ่าบาง
คนรวมทั้ ง บรรดาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย คาทอลิ ก ทั้ ง หลายต่ า งพากั น
ประกาศว่ า ผู ้ ใ ดที่ ฆ ่ า นั ก บวชทรยศผู ้ นี้
ได้ จ ะเป็ น คนที่ ไ ร้ บ าป วั น หนึ่ ง มี ค น
แปลกหน้ า คนหนึ่ ง ซ่ อ นปื น สั้ น ไว้ ใ ต้
เสื้อคลุมเดินเข้ามาหานักปฏิรูปศาสนา
และถามว่ า ทํ า ไมจึ ง เดิ น อยู ่ ต ามลํ า พั ง
ลูเธอร์ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าอยูใ่ นพระหัตถ์
ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกําลังและ
โล่ของข้าพเจ้า มนุษย์จะทําอะไรข้าพเจ้า
ได้เล่า” Ibid. เล่มที่ 6 บทที่ 2 เมื่อคน
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แปลกหน้าได้ยนิ เช่นนัน้ สีหน้าของเขาซีด
ลงทันทีและวิง่ ออกไปจากทีน่ นั่ เหมือนเห็น
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยูท่ นี่ นั่ {GC 140.1}
โรมมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทําลายลูเธอร์ แต่พระเจ้า
ทรงเป็นผู้ต่อสู้ปกป้องแทนเขา คําสอน
ของเขามีให้ฟังทุกที่ “ในกระท่อมและใน
คอนแวนต์ . ..ในปราสาทของผู ้ ดี ใน
มหาวิทยาลัยและในพระราชวังของพระ
ราชา” และขุนนางทั้งหลายกําลังลุกขึ้น
ในทุกที่เพื่อสนับสนุนความพยายามของ
เขา Ibid. เล่มที่ 6 บทที่ 2 {GC 140.2}
ในช่วงเวลานีล้ เู ธอร์อา่ นผลงานของฮัส
และพบความจริงยิง่ ใหญ่ในเรือ่ งการทําให้
ชอบธรรมโดยความเชือ่ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ขา
กําลังพากเพียรเพื่อยึดถือและสอน เป็น
คําสอนตรงกับที่นักปฏิรูปชาวโบฮีเมียน
ผู ้ นี้ ยึ ด ถื อ ไว้ ก ่ อ นแล้ ว ลู เ ธอร์ ก ล่ า วว่ า
“พวกเรารวมทั้งเปาโล ออกัสตินและตัว
ข้าพเจ้าล้วนเป็นชาวฮัสนิยมมาตลอด
โดยไม่รตู้ วั ” ลูเธอร์กล่าวต่อไปว่า “พระเจ้า
จะเสด็ จ มาเยื อ นโลกนี้ อ ย่ า งแน่ น อน
เพราะมีผเู้ ทศนาเรือ่ งนีแ้ ก่ชาวโลกเมือ่ หนึง่
ศตวรรษทีแ่ ล้วและถูกเผาสังเวยไป” Wylie
เล่มที่ 6 บทที่ 1 {GC 140.3}
ในคําอุทธรณ์ที่เขียนไปถึงจักรพรรดิ
และขุนนางของประเทศเยอรมนีในนาม
ของการปฏิรูปศาสนาคริสต์นั้น ลูเธอร์
เขียนถึงเรือ่ งของพระสันตะปาปาว่า “เป็น
เรือ่ งน่าสะพรึงกลัวเพียงไรทีม่ องดูมนุษย์
คนนั้นอุปโลกน์ตัวเองให้เป็นผู้แทนของ
พระคริสต์ แสดงความยิ่งใหญ่ตระการตา
ที่ไม่มีจักรพรรดิองค์ใดจะเสมอเหมือน

บุคคลท่านนี้มีลักษณะเหมือนพระเยซู
ผู ้ ย ากจนหรื อ เปโตรผู ้ ถ ่ อ มตนหรื อ ไม่
พวกเขาพูดกันว่าเขาเป็นเจ้านายของโลก
แต่ พ ระคริ ส ต์ ผู ้ ที่ บุ ค คลท่ า นนี้ อ ้ า งว่ า
เป็นตัวแทนของพระองค์ ตรัสว่า “ราช
อํานาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี”้ ยอห์น
18:36 อาณาบริ เ วณการปกครองของ
ผู้แทนพระคริสต์จะครอบคลุมเกินกว่า
อาณาเขตของเจ้านายผู้ทรงเป็นหัวหน้า
ของเขารึ” D’Aubigné เล่มที่ 6 บทที่ 3
{GC 140.4}
เขาเขียนถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้
เช่นนี้ว่า “ข้าพเจ้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะกลายเป็นประตู
ทางเข้าของนรก นอกเสียจากว่าพวก
เขาจะพากเพี ย รเพื่ อ อธิ บ ายและจารึ ก
พระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิไ์ ว้ในหัวใจของเยาวชน
ข้าพเจ้าไม่ขอแนะนําให้ผู้ใดเอาบุตรของ
ตนไปอยู่ในที่ๆ พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นผู้
ปกครองหลัก สถาบันทุกแห่งที่มนุษย์ไม่
ใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลา
จะตกตํ่าไปสู่ความชั่วช้าเลวทราม” Ibid.
เล่มที่ 6 บทที่ 3 {GC 140.5}
คําอุทธรณ์นแี้ พร่กระจายไปทัว่ ประเทศ
เยอรมนีอย่างรวดเร็วและส่งอิทธิพลอย่าง
มากต่อประชาชน คนทั้งประเทศถูกปลุก
ขึ้นมาและฝูงชนจํานวนมากถูกกระตุ้น
เพื่อรวมกําลังไปอยู่รอบธงชัยของการ
ปฏิ รู ป ผู ้ ต ่ อ ต้ า นลู เ ธอร์ เ ดื อ ดดาลด้ ว ย
ความต้องการแก้แค้น พวกเขาเรียกร้อง
ให้ พ ระสั น ตะปาปาจั ด การขั้ น เด็ ด ขาด
กับเขา มีคําสั่งประกาศว่าให้ประณาม
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คําสอนของเขาทันที ให้เวลาหกสิบวัน
แก่นกั ปฏิรปู และพรรคพวกให้ถอนคําพูด
หากพ้นกําหนดนี้แล้วจะถูกบัพพาชนียกรรม {GC 141.1}
นั่นเป็นวิกฤตอันน่าโหดร้ายสําหรับ
นักปฏิรูปศาสนาคนนี้ เป็นเวลาหลาย
ศตวรรษมาแล้วที่คําสั่งบัพพาชนียกรรม
ของโรมสร้ า งความหวาดผวาแก่ เ หล่ า
ราชวงศ์ที่มีอํานาจ เป็นคําสั่งที่นําความ
วิ บั ติ แ ละความหายนะมาสู ่ อ าณาจั ก ร
ยิง่ ใหญ่มากมาย คนทัว่ ไปจะถือเป็นเรือ่ ง
น่ า กลั ว และหวาดหวั่ น หากผู ้ ใ ดได้ รั บ
คําสาปเช่นนี้ พวกเขาจะถูกตัดขาดจาก
การคบค้าสมาคมกับเพื่อนร่วมชาติและ
ถู ก ปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งคนนอกกฎหมายและ
ถูกตามล่าล้างผลาญ ลูเธอร์ตระหนักดีถงึ
พายุทกี่ าํ ลังโหมกระหนํา่ มาใส่เขา แต่เขา
ยืนหยัดอย่างมัน่ คงวางใจในพระคริสต์เพือ่
สนับสนุนและปกป้องเขา ด้วยความเชื่อ
และความกล้าหาญของผู้ยอมสังเวยชีพ
เขาบันทึกไว้ว่า “สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้น
ข้าพเจ้าไม่อาจบอกได้ และข้าพเจ้าก็ไม่
สนใจเช่นกันทีจ่ ะกลัว ให้มนั เกิด ณ สถาน
ที่ใดก็ได้ เพราะข้าพเจ้าปราศจากความ
กลัว ไม่มีใบไม้แม้แต่เพียงหนึ่งใบที่ร่วง
โดยทีไ่ ม่ใช่พระประสงค์ของพระบิดา เช่น
นั้ น แล้ ว พระองค์ จ ะทรงดู แ ลพวกเรา
มากกว่านี้เพียงไร เป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะ
ตายเพือ่ พระวจนะ ในเมือ่ พระวจนะทีท่ รง
บังเกิดเป็นเนื้อหนังเองทรงสิ้นพระชนม์
แล้ว หากเราตายไปกับพระองค์ เราก็จะ
มีชวี ติ อยูก่ บั พระองค์ และดําเนินชีวติ ผ่าน

สิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงดําเนินผ่านไปก่อนพวก
เรา เราจะไปอยู่ในที่ๆ พระองค์ทรงอยู่
และอยูร่ ว่ มกับพระองค์ตลอดไป” Ibid. 3d
London ed., Walther, 1840 เล่มที่ 6
บทที่ 9 {GC 141.2}
เมือ่ สาส์นตราตัง้ ของระบอบเปปาซีมา
ถึงลูเธอร์ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าชังและตําหนิ
คําสัง่ นีว้ า่ ไร้จริยธรรมและเป็นความเท็จ...
คําสัง่ นีเ้ ป็นการประณามองค์พระคริสต์...
ข้าพเจ้าชืน่ ชมยินดีทตี่ อ้ งมาแบกรับความ
เลวเช่นนี้เพื่อผลดีที่สุดของอุดมการณ์
นี้ บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกมีเสรีภาพมากขึ้นใน
หัวใจเพราะในทีส่ ดุ ข้าพเจ้าทราบดีวา่ พระ
สันตะปาปาเป็นพระคริสต์เทียมเท็จและ
บัลลังก์ของพระองค์นั้นเป็นของซาตาน
เอง” D’Aubigné เล่มที่ 6 บทที่ 9 {GC
141.3}
อย่างไรก็ตามคําสัง่ ของโรมไม่ใช่ไร้ผล
ห้องขัง การทรมานและดาบเป็นอาวุธ
อย่างรุนแรงที่จะบังคับให้ปฏิบัติตาม คน
อ่อนแอและคนที่เชื่องมงายต่างกลัวจน
ตัวสัน่ อยูภ่ ายใต้คาํ สัง่ ของพระสันตะปาปา
และแม้วา่ โดยทัว่ ไปจะมีความเห็นอกเห็น
ใจลูเธอร์ก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ถือว่าชีวิต
ตนเองมีค่ามากเกินกว่าที่จะเข้าเสี่ยงกับ
อุดมการณ์ของการปฏิรูป ทุกสิ่งบ่งบอก
ว่างานการปฏิรูปศาสนากําลังจะปิดฉาก
ลง {GC 142.1}
แต่ ลู เ ธอร์ ก็ ยั ง ไม่ ก ลั ว โรมโยนคํ า
ประณามใส่ ลู เ ธอร์ แ ละโลกก็ จ ้ อ งมอง
เหตุ ก ารณ์ นี้ ไม่ น ่ า สงสั ย เลยว่ า เขาจะ
ต้องพินาศหรือไม่กถ็ กู บังคับให้ยอมจํานน
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แต่ดว้ ยพละกําลังอันเหลือเชือ่ เขาโยนคํา
สั่ ง ตั ด สิ น ป ร ะ ห า ร ก ลั บ ไ ป ใ ส ่ พ ร ะ
สันตะปาปาและเปิดเผยต่อสาธารณชนถึง
ความตั้งใจที่จะละทิ้งความเคารพต่อองค์
พระสันตะปาปาตลอดไป ลูเธอร์นาํ สาส์น
ตราตั้งของพระสันตะปาปาพร้อมทั้งกฎ
ระเบียบทางวินัยศาสนา กฎระเบียบของ
พระสันตะปาปาในเรื่องของศาสนาและ
เอกสารบางอย่างที่สนับสนุนอํานาจของ
ระบอบเปปาซีมาเผาต่อหน้ากลุม่ นักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตทั้งหลายและประชาชนทุก
ระดับชั้นที่มาชุมนุม เขากล่าวว่า “ศัตรู
ของข้าพเจ้าเผาหนังสือของข้าพเจ้าเพื่อ
ทําร้ายอุดมการณ์ของสัจธรรมในสมอง
ของประชาชนและทําลายจิตวิญญาณของ
พวกเขา ด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าก็ขอเผา
หนังสือของพวกเขาเป็นการตอบแทน
ความขั ด แย้ ง ที่ รุ น แรงกํ า ลั ง เริ่ ม ต้ น ขึ้ น
จนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าเพียงแค่เล่นกับพระ
สันตะปาปา ข้าพเจ้าเริม่ งานนีใ้ นพระนาม
ของพระเจ้า งานนีจ้ ะถูกทําให้สนิ้ สุด เสร็จ
สิ้นโดยไม่มีข้าพเจ้าแต่โดยฤทธานุภาพ
ของพระองค์” Ibid. เล่มที่ 6 บทที่ 10 {GC
142.2}
ลู เ ธอร์ ต อบโต้ คํ า ตํ า หนิ ข องศั ต รู ทั้ ง
หลายที่ เ หน็ บ แนมเขาถึ ง จุ ด อ่ อ นของ
อุ ด มการณ์ ข องเขาว่ า “ใครจะรู ้ ไ ด้ ว ่ า
พระเจ้ า ไม่ ไ ด้ ท รงเลื อ กและทรงเรี ย ก
ข้าพเจ้า และหากพวกเขาไม่กลัวแล้ว โดย
การดู แ คลนข้ า พเจ้ า พวกเขาก็ กํ า ลั ง
ดูแคลนพระเจ้าเองมิใช่หรือ โมเสสอยู่ตัว
คนเดียวขณะเดินทางออกจากประเทศ

อี ยิ ป ต์ เอลี ย าห์ อ ยู ่ เ พี ย งลํ า พั ง ในสมั ย
กษัตริย์อาหับครองราชสมบัติ อิสยาห์
อยู่คนเดียวในกรุงเยรูซาเล็ม เอเสเคียล
อยู่ตามลําพังที่กรุงบาบิโลน...พระเจ้าไม่
ทรงเคยเลือกผู้เผยพระวจนะไม่ว่าจาก
มหาปุโรหิตหรือบุคคลยิง่ ใหญ่อนื่ แต่โดย
ทั่วไปพระองค์ทรงเลือกคนที่ตํ่าต้อยและ
ถูกเหยียดหยามซึ่งครั้งหนึ่งทรงเลือกแม้
กระทั่งคนเลี้ยงแกะอย่างอาโมส ในทุก
ยุค คนของพระเจ้าจะต้องตําหนิผยู้ งิ่ ใหญ่
เช่นพระราชา ขุนนาง ปุโรหิต และนัก
ปราชญ์ดว้ ยการเสีย่ งภัยต่อชีวติ ...ข้าพเจ้า
ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นผู้เผยพระวจนะ
แต่ข้าพเจ้าบอกว่าพวกเขาจะต้องเกรง
กลัวอย่างแน่นอนเพราะว่าข้าพเจ้ามีเพียง
คนเดี ย วและพวกเขามี ค นมากมาย
ข้าพเจ้ามั่นใจในข้อนี้ว่าพระวจนะของ
พระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าและไม่ได้อยู่
กับพวกเขา” Ibid. เล่มที่ 6 บทที่ 10 {GC
142.3}
แต่ ถึ ง กระนั้ น ลู เ ธอร์ ต ้ อ งต่ อ สู ้ กั บ
ตนเองอย่ า งรุ น แรงในการตั ด สิ น ใจขั้ น
สุดท้ายที่จะแยกตัวออกจากคริสตจักร
ในช่วงเวลานี้เขาบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้า
ตระหนั ก มากขึ้ น ในแต่ ล ะวั น ถึ ง ความ
ลําบากที่จะต้องละทิ้งหลักธรรมที่ฝังใน
สมองมาตั้งแต่เด็ก โอ มันช่างเจ็บปวด
กระไรปานนัน้ แม้ขา้ พเจ้ามีพระคัมภีรอ์ ยู่
เคียงข้างข้าพเจ้า เพื่อรับรองแก่ข้าพเจ้า
ให้ ก ล้ า ยื น หยั ด ตามลํ า พั ง ต่ อ ต้ า นพระ
สันตะปาปาและจับได้วา่ เขาเป็นพระคริสต์
เทียมเท็จ มีความทุกข์ลําบากในใจอะไร
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บ้างที่ข้าพเจ้าไม่ได้ประสบ มีสักกี่ครั้งที่
ข้าพเจ้าไม่ได้ถามตนเองด้วยความขมขืน่
ถึงคําถามทีต่ ดิ อยูบ่ นริมฝีปากของบรรดา
ผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีวา่ ‘มีเจ้าเพียงผูเ้ ดียว
ที่ฉลาดหรือ คนอื่นเป็นฝ่ายผิดหรือ จะ
เป็นเช่นไร หากในที่สุดตัวเจ้าเองที่เป็น
ฝ่ายผิดและทําให้จิตวิญญาณมากมายที่
ยุง่ เกีย่ วกับความผิดของเจ้าต้องพินาศไป
ตลอดกาล’ ข้าพเจ้าต่อสู้เช่นนี้กับตัวเอง
และกับซาตานจนพระคริสต์เสด็จมาเสริม
กําลังหัวใจของข้าพเจ้าเพือ่ ต่อสูก้ บั ข้อสงสัย
เหล่านี้” Martyn หน้า 372, 373 {GC
143.1}
พระสันตะปาปาข่มขูล่ เู ธอร์วา่ หากเขา
ไม่ถอนคําพูดจะถูกบัพพาชนียกรรม และ
บั ด นี้ คํ า ขู ่ นั้ น ก็ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง มี คํ า สั่ ง ของ
พระสันตะปาปาฉบับใหม่ปรากฏออกมา
ประกาศเรื่องการตัดนักปฏิรูปออกจาก
คริสตจักรโรมันเป็นครัง้ สุดท้าย ประณาม
เขาว่าเป็นผู้ที่ถูกสวรรค์แช่งสาปและยัง
รวมถึงทุกคนทีร่ บั เชือ่ หลักคําสอนของเขา
ก็ได้รับคําตัดสินเช่นนี้ด้วย พวกเขาก้าว
เข้าสู่การต่อสู้ยิ่งใหญ่อย่างเต็มตัวแล้ว
{GC 143.2}
การต่อต้านเป็นชะตากรรมซึง่ เกิดขึน้
กับทุกคนที่พระเจ้าทรงใช้ให้เสนอความ
จริงโดยเฉพาะทีป่ ระยุกต์ใช้กบั ยุคของพวก
เขา ยุคสมัยของลูเธอร์มคี วามจริงสําหรับ
ในยุคนัน้ ซึง่ เป็นความจริงทีส่ าํ คัญสําหรับ
เวลานัน้ มีความจริงแห่งยุคสําหรับคริสตจักรในปัจจุบนั นีด้ ว้ ย พระองค์ผทู้ รงกระทํา
การตามคําแนะนําของพระประสงค์ของ

พระองค์จะทรงพอพระทัยที่จะนํามนุษย์
ไปอยู่ในสภาวการณ์ต่างๆ และบัญชาให้
พวกเขารับหน้าที่พิเศษสําหรับยุคที่พวก
เขามีชีวิตอยู่และภายใต้สภาพที่พวกเขา
ถูกใช้ให้ไป หากพวกเขาจะซาบซึ้งใน
คุณค่าของความกระจ่างที่ประทานให้แก่
พวกเขา สัจธรรมอันยิ่งใหญ่ก็จะถูกเปิด
ออกแก่พวกเขา แต่คนส่วนใหญ่ในทุกวัน
นี้ไม่ปรารถนาสัจธรรมมากไปกว่าพวก
นิยมระบอบเปปาซีที่ต่อต้านลูเธอร์ พวก
เขามีความปรารถนาแบบเดียวกันทีจ่ ะรับ
ทฤษฎี แ ละธรรมเนี ย มของมนุ ษ ย์ แ ทน
พระวจนะของพระเจ้าเหมือนเช่นสมัยก่อน
ผู้ที่นําเสนอความจริงสําหรับยุคนี้ไม่ควร
คาดหวังทีจ่ ะได้รบั ความพึงพอใจทีม่ ากไป
กว่านักปฏิรูปในอดีตที่ผ่านมา ความขัด
แย้งยิง่ ใหญ่ระหว่างสัจธรรมกับความเท็จ
ระหว่างพระคริสต์และซาตานจะต้องเพิม่
ความรุ น แรงมากขึ้ น จนถึ ง วั น ปิ ด ฉาก
ประวัติศาสตร์ของโลก {GC 143.3}
พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า
“ถ้าพวกท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะ
รักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่าน
ไม่ได้เป็นของโลก คือเราเลือกท่านออก
จากโลก เพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชัง
ท่าน จงระลึกถึงคําทีเ่ รากล่าวกับพวกท่าน
แล้วว่า ‘บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้า
พวกเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงพวก
ท่านด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคําของเรา
พวกเขาก็จะปฏิบัติตามคําของพวกท่าน
ด้วย” ยอห์น 15:19, 20 และในอีกทาง
หนึ่งพระเจ้าทรงประกาศอย่างชัดเจนว่า
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“วิ บั ติ เ มื่ อ ทุ ก คนบอกว่ า ท่ า นดี เพราะ
บรรพบุรุษของเขาก็ทําอย่างนั้นกับพวก
ผูเ้ ผยพระวจนะเท็จเหมือนกัน” ลูกา 6:26
ในวั น นี้ วิ ญ ญาณของโลกเข้ า ประสาน
กับพระวิญญาณของพระคริสต์ไม่ได้มาก
ไปกว่ า ในสมั ย อดี ต และในเวลานี้ ผู ้ ที่
เทศนาสอนพระวจนะของพระเจ้าอย่าง

บริสุทธิ์ถูกต้องจะไม่ได้รับความชื่นชอบ
มากไปกว่าในสมัยนั้น รูปแบบของการ
ต่ อ ต้ า นสั จ ธรรมอาจเปลี่ ย นไป ความ
เป็นศัตรูกนั อาจไม่โจ่งแจ้งเพราะปกปิดได้
ดียิ่งขึ้น แต่ความขัดแย้งแบบเดียวกัน
ยังคงมีอยู่และจะปรากฏให้เห็นจนถึงยุค
สุดปลาย {GC 144.1}
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ชาร์ลส์ที่ 5 [Charles V] ทรงเป็น
จั ก รพรรดิ อ งค์ ใ หม่ ที่ ขึ้ น ครองราชย์ ใ น
ประเทศเยอรมนี และผูแ้ ทนของโรมรีบส่ง
สารแสดงความยินดีมาทันทีและโน้มน้าว
ให้พระราชาใช้อํานาจต่อต้านการปฏิรูป
ศาสนา ในทางกลับกัน อิเล็กเตอร์แห่ง
แซกโซนีซึ่งจักรพรรดิชาร์ลส์เป็นหนี้บุญ
คุ ณ จากการได้ ขึ้ น ครองราชย์ ก ลั บ ทรง
ขอร้องให้พระองค์อย่าทรงกระทําการใด
ต่อต้านลูเธอร์จนกว่าพระองค์จะทรงให้
โอกาสฟังเขาเสียก่อน จักรพรรดิจึงทรง
ตกทีน่ งั่ ลําบากและเสียหน้าอย่างยิง่ เหล่า
ผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีจะไม่พงึ พอใจกับสิง่
ใดเลยจนกว่าจะมีพระบัญชากําหนดโทษ
ประหารชีวิตลูเธอร์ อิเล็กเตอร์เคยทรง
ประกาศอย่างแข็งขันแล้วว่า “พระราชา
หรือบุคคลอื่นใดก็ยังไม่เคยพิสูจน์ว่าผล
งานเขียนของลูเธอร์ผิด” ดังนั้นพระองค์
จึงทรงขอให้ “จัดหาการคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้กับ ดร. ลูเธอร์เพื่อเขาจะ
ปรากฏตัวต่อหน้าการไต่สวนของคณะผู้
พิพากษาที่มีความรู้ มีจริยธรรมและไม่
ลําเอียง” D’Aubigné เล่มที่ 6 บทที่ 11
{GC 145.1}
บัดนี้ หลังจากที่จักรพรรดิชาร์ลส์ขึ้น
ครองราชสมบัตไิ ม่นาน ทุกฝ่ายหันความ
สนใจไปที่การประชุมสภาของรัฐต่างๆ
ของประเทศเยอรมนี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ ง
วอร์มส์ มีปัญหาการเมืองและเรื่องน่า

สนใจที่ต้องให้ที่ประชุมสภาแห่งชาตินี้
พิจารณา เป็นครั้งแรกที่เจ้าผู้ครองแคว้น
ทั้งหลายของประเทศเยอรมนีจะเข้าเฝ้า
จักรพรรดิหนุ่มในการประชุมที่ปรึกษานี้
เจ้าหน้าทีช่ นั้ สูงของคริสตจักรและของรัฐ
จากทุกมุมของบ้านเกิดต่างเดินทางมาที่
นี่ เจ้านายทางฝ่ายโลก คนทีเ่ กิดในตระกูล
ชัน้ สูง คนมีอาํ นาจและหวงในศักดิศ์ รีชาติ
ตระกูลของตน คณะสงฆ์ทโี่ อ่อา่ ภาคภูมิ
ด้วยความรู้สึกที่เหนือกว่าผู้อื่นทั้งฐานะ
และอํานาจ อัศวินจากพระราชสํานักกับ
มหาดเล็กดูแลอาวุธของตนและทูตานุทตู
จากดินแดนต่างชาติที่ห่างไกล ต่างมา
ชุมนุมกันที่เมืองวอร์มส์ กระนั้นเรื่องที่
ปลุกความสนใจอย่างลึกซึ้งของผู้ชุมนุม
จํานวนมากนัน้ เป็นเรือ่ งของนักปฏิรปู ชาว
แซกโซนท่านนั้น {GC 145.2}
ก่อนหน้านี้ จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงแนะ
อิเล็กเตอร์ให้นาํ ลูเธอร์มาทีป่ ระชุมรัฐสภา
ด้วยโดยทรงรับรองเรื่องความปลอดภัย
และทรงสัญญาทีจ่ ะให้มกี ารอภิปรายหารือ
ปัญหาทีโ่ ต้แย้งกันอยูอ่ ย่างเสรีกบั ผูร้ อบรู้
และมี ค วามสามารถ ลู เ ธอร์ มี ค วาม
กระตือรือร้นทีจ่ ะมาปรากฏตัวต่อเบือ้ งพระ
พักตร์จกั รพรรดิ บัดนี้ สุขภาพของเขาไม่สู้
แข็งแรงนัก แต่ถึงกระนั้นเขาเขียนจด
หมายถึงอิเล็กเตอร์มีใจความว่า “หาก
ข้าพเจ้าไปเมืองวอร์มส์ในสภาพทีแ่ ข็งแรง
ไม่ได้ ก็ให้หามข้าพเจ้าไป ไม่ว่าข้าพเจ้า
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จะเจ็ บ ป่ ว ยมากเพี ย งไร เพราะว่ า เมื่ อ
จักรพรรดิทรงเรียกข้าพเจ้าให้เข้าเฝ้าแล้ว
ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่านัน่ คือการทรงเรียก
ของพระเจ้า หากพวกเขาปรารถนาที่จะ
ใช้ความรุนแรงต่อข้าพเจ้าและเป็นเรื่อง
ที่มีโอกาสเป็นไปได้มาก (เพราะนี่ไม่ใช่
เป็นคําสัง่ ของพวกเขาเองทีเ่ รียกข้าพเจ้า
ให้ปรากฏตัว) ข้าพเจ้าขอมอบเรื่องนี้ไว้
ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรง
ปกป้องรักษาชายหนุม่ ทัง้ สามจากเตาหลอม
ที่ ไ ฟลุ กรุ น แรงนั้ น ยั ง ทรงพระชนม์ และ
ทรงครองอํานาจอยู่ หากพระองค์จะไม่
ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด ชีวติ ของข้าพเจ้า
ก็มีความสําคัญเพียงเล็กน้อย ขอเพียง
ให้เราปกป้องข่าวประเสริฐไว้ไม่เปิดโอกาส
ให้คนชัว่ ดูแคลนและให้เรายอมหลัง่ เลือด
เพื่อข่าวประเสริฐด้วยเกรงว่าพวกเขาจะ
ได้ชัยชนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้าพเจ้า
ที่จะมาตัดสินว่าชีวิตหรือความตายของ
ข้าพเจ้าจะมีส่วนช่วยให้คนอื่นๆ ทั้งหมด
ได้รบั ความรอดหรือไม่...ท่านอาจคาดหวัง
ทุกสิง่ จากข้าพเจ้าได้...นอกจากการวิง่ หนี
และถอนคําพูด ข้าพเจ้าบินไม่ได้และถอน
คําพูดก็ยิ่งทําไม่เป็น” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่
1 {GC 146.1}
ข่าวเรือ่ งลูเธอร์จะปรากฏตัวต่อทีป่ ระชุม
รัฐสภาซึ่งกระจายไปทั่วเมืองวอร์มส์นั้น
สร้างความตื่นเต้นไปทั่ว อาเลียนเดอร์ผู้
แทนของพระสั น ตะปาปาที่ ไ ด้ รั บ มอบ
หมายให้ติดตามคดีนี้เป็นพิเศษรู้สึกตื่น
ตระหนกและโกรธจัด เขาเห็นว่าผลลัพธ์
ของเรื่องนี้จะส่งผลร้ายต่อระบอบเปปาซี

การอนุญาตให้สอบสวนคดีที่พระสันตะปาปาทรงตัดสินประหารชีวิตแล้วนั้นจะ
เป็นการดูแคลนอํานาจเด็ดขาดของพระ
สั น ตะปาปา นอกจากนี้ เ ขายั ง กลั ว ว่ า
วาทศิลป์และการโต้แย้งอันทรงพลังของ
ชายคนนี้ อ าจเปลี่ ย นใจผู ้ ค รองแคว้ น
จํานวนมากให้ออกห่างจากวิถีของพระ
สั น ตะปาปา ดั ง นั้ น เขาจึ ง ทั ด ทานด้ ว ย
ท่าทีเร่งด่วนที่สุดกับจักรพรรดิชาร์ลส์
ให้ คั ด ค้ า นการปรากฏตั ว ของลู เ ธอร์ ที่
เมืองวอร์มส์ ในเวลานั้นคําสั่งของพระ
สันตะปาปาให้บัพพาชนียกรรมลูเธอร์ได้
ประกาศไปแล้วและบวกกับคําเรียกร้อง
ของผู้แทนพระสันตะปาปาโน้มน้าวให้
จักรพรรดิยอมจํานน พระองค์ทรงเขียน
จดหมายไปถึงอิเล็กเตอร์ว่าหากลูเธอร์
ไม่ ย อมถอนคํ า พู ด เขาก็ ต ้ อ งอยู ่ ที่ เ มื อ ง
วิตเทนเบิร์กต่อไป {GC 146.2}
อาเลียนเดอร์ไม่พอใจกับชัยชนะครั้ง
นี้ ด้ ว ยกํ า ลั ง และเล่ ห ์ เ หลี่ ย มเขาเพี ย ร
พยายามด้วยอํานาจทั้งปวงที่เขามีเพื่อ
กําหนดโทษลูเธอร์ให้ได้ ด้วยความไม่
ลดละเพื่ออุดมการณ์ที่ดีกว่า เขาผลักดัน
ให้เจ้าผู้ครองแคว้น พระราชาคณะ และ
สมาชิ ก อื่ น ๆ ของสภาให้ หั น มาสนใจ
เรื่องนี้ โดยกล่าวหานักปฏิรูปผู้นี้ว่า “ก่อ
ความไม่สงบ กบฏ ไม่เคร่งครัดในศาสนา
และหมิน่ ประมาทพระเจ้า” แต่ความรุนแรง
และอารมณ์ที่ผู้แทนของพระสันตะปาปา
แสดงออกนั้ น เปิ ด เผยอย่ า งชั ด เจนถึ ง
วิ ญ ญาณที่ ห นุ น เขาอยู ่ “เขาดํ า เนิ น ไป
ด้ ว ยความเกลี ย ดชั ง และการแก้ แ ค้ น ”
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“มากกว่าด้วยความกระตือรือร้นและฝักใฝ่
ทางศาสนา” เป็นคําวิจารณ์ของคนทั่วไป
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 1 สมาชิกส่วนใหญ่
ของทีป่ ระชุมรัฐสภามีความโน้มเอียงทีจ่ ะ
ชืน่ ชอบอุดมการณ์ของลูเธอร์ {GC 147.1}
อาเลียนเดอร์เพิ่มความพยายามเป็น
สองเท่าเพื่อโน้มน้าวจักรพรรดิถึงหน้าที่
ที่ จ ะต้ อ งทํ า ตามประกาศิ ต ต่ า งๆ ของ
ระบอบเปปาซี ใ ห้ สํ า เร็ จ แต่ ภ ายใต้
กฎหมายของประเทศเยอรมนีเรื่องนี้ทํา
ไม่ได้หากปราศจากความเห็นชอบของ
บรรดาเจ้ า ผู ้ ค รองแคว้ น และในที่ สุ ด
จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงแพ้ต่อการรบเร้า
ของผู้แทนพระสันตะปาปาจึงทรงขอให้
ผู ้ แ ทนเสนอเรื่ อ งของเขาเข้ า ที่ ป ระชุ ม
รัฐสภา “เป็นวันที่ภาคภูมิใจสําหรับทูต
ของพระสั น ตะปาปา การประชุ ม สภา
นั้นยิ่งใหญ่ อุดมการณ์นั้นยิ่งใหญ่กว่า
อาเลียนเดอร์จะเป็นผูเ้ รียกร้องเพือ่ โรม...
ผู้เป็นมารดาและมีอํานาจสิทธิ์ขาดของ
คริสตจักรทั้งปวง” เขาจะแก้ต่างให้แก่
อาณาจักรของเปโตรต่อหน้าเจ้านายของ
อาณาจั ก รคริ ส เตี ย นที่ ร ่ ว มประชุ ม กั น
“เขามี ข องประทานของการพู ด อย่ า ง
คล่องแคล่วและเขาใช้โอกาสได้อย่างยิ่ง
ใหญ่และเหมาะเจาะ พระเจ้าทรงจัดเตรียม
และสัง่ การให้นกั พูดผูม้ คี วามสามารถทีส่ ดุ
ของโรมมาปรากฏตัวและอ้อนวอนต่อหน้า
บั ล ลั ง ก์ ศ าลที่ ส ง่ า งามน่ า เคารพที่ สุ ด นี้
ก่อนที่โรมจะถูกกําหนดโทษ” Wylie เล่ม
ที่ 6 บทที่ 4 ผู้ที่สนับสนุนนักปฏิรูปคาด
คะเนผลคํากล่าวหาของอาเลียนเดอร์ดว้ ย

ความหวาดหวั่นเล็กน้อย อิเล็กเตอร์แห่ง
แซกโซนีไม่ได้เสด็จมาร่วมประชุม แต่
พระองค์ทรงสัง่ การให้สมาชิกสภาบางคน
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมอยูท่ นี่ นั่ จดบันทึกคําแถลง
ของผู ้ แ ทนของพระสั น ตะปาปา {GC
147.2}
อาเลียนเดอร์ตั้งใจใช้พลังความรู้และ
วาทศิลป์ทงั้ หมดเพือ่ ล้มล้างสัจธรรม เขา
โจมตีลเู ธอร์ดว้ ยข้อหาชุดแล้วชุดเล่า เรือ่ ง
การเป็ น ศั ต รู กั บ คริ ส ตจั ก รและรั ฐ คน
เป็นและคนตาย บรรพชิตและฆารวาส
สภาและคริสเตียนทั่วไป เขาประกาศว่า
“ความผิ ด ของลู เ ธอร์ นั้ น มี ม ากจนเป็ น
เหตุผลเท่าเทียมกับที่จะเผาคนนอกรีต
ทั้งเป็นได้ถึงแสนคน” {GC 148.1}
ในตอนสรุ ป เขาพยายามโยนความ
เหยียดหยามใส่ผู้ที่สนับสนุนความเชื่อ
ของการปฏิรปู “พวกลูเธอร์เรนเหล่านีเ้ ป็น
ใครกันนะ พวกครูจองหองอวดดี พวก
พระเลวทราม นักบวชเหลวไหลเสเพล
ทนายทีร่ ไู้ ม่เท่าทันและขุนนางทีเ่ สือ่ มกับ
ประชาชนทั่วไปที่ถูกชักนําและบิดเบือน
ให้ ห ลงทาง ศั ก ยภาพและอํ า นาจของ
คาทอลิกนั้นเหนือกว่าพวกเขาเพียงไร
คําตัดสินเอกฉันท์จากสภาอันทรงเกียรติ
นี้จะสร้างความกระจ่างแก่คนธรรมดา
เตือนคนทีไ่ ม่รอบคอบ ช่วยการตัดสินของ
คนทีไ่ ม่มนั่ ใจและเสริมกําลังแก่คนอ่อนแอ”
D’Aubigné เล่มที่ 7 บทที่ 3 {GC 148.2}
ผูส้ นับสนุนสัจธรรมในทุกยุคถูกอาวุธ
เช่นนี้โจมตี คําโต้แย้งแบบเดียวกันถูก
ยั ด เยี ย ดใส่ ผู ้ ที่ ก ล้ า นํ า เสนอคํ า สอนอั น
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เรียบง่ายและตรงไปตรงมาของพระวจนะ
ของพระเจ้าเพื่อคัดค้านข้อผิดพลาดของ
คริสตจักร ผู้ที่ชื่นชอบศาสนายอดนิยม
มักอุทานว่า “นักเทศน์หลักข้อเชื่อแนว
ใหม่เหล่านี้คือผู้ใดเล่า พวกเขาไม่มีการ
ศึ ก ษา มี ไ ม่ กี่ ค นและแถมยั ง เป็ น คน
ชนชั้นยากจน กระนั้นพวกเขาก็อ้างว่า
มี ค วามจริ ง และเป็ น คนที่ พ ระเจ้ า ทรง
เลือกสรรไว้แล้ว พวกเขาขาดความรู้และ
ถูกหลอก คริสตจักรของเรามีจํานวนคน
และอิทธิพลเหนือกว่าพวกเขามากเพียงไร
บุคคลยิง่ ใหญ่และมีความรูส้ งู จํานวนมาก
เพียงไรที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา ฝ่ายเรามี
พละกําลังมากกว่าเพียงไร” สิ่งเหล่านี้คือ
ข้อโต้แย้งที่ส่งอิทธิพลต่อโลก แต่ปัจจุบัน
นี้ก็ไม่อาจสรุปใดๆ ได้มากไปกว่าในสมัย
ของนักปฏิรูป {GC 148.3}
การปฏิรูปศาสนาไม่ได้จบลงที่ลูเธอร์
ตามทีห่ ลายคนคิด แต่จะดําเนินต่อไปจน
ประวัตศิ าสตร์โลกปิดฉากลง ลูเธอร์ทาํ งาน
ยิง่ ใหญ่ทสี่ ะท้อนความกระจ่างซึง่ พระเจ้า
ทรงอนุญาตให้สอ่ งไปอยูใ่ นตัวเขา อย่างไร
ก็ตามเขาก็ไม่ได้รบั ความกระจ่างทัง้ หมด
ที่ต้องประทานแก่ชาวโลก จากสมัยนั้น
จนมาถึงยุคนี้ ความกระจ่างใหม่ๆ ยัง
ส่องมาสูพ
่ ระคัมภีรแ์ ละสัจธรรมใหม่กเ็ ปิด
เผยออกมาอยู่ตลอดเวลา {GC 148.4}
คําปราศรัยของผูแ้ ทนพระสันตะปาปา
ฝังความประทับใจที่ลึกซึ้งต่อที่ประชุม
รั ฐ สภา ลู เ ธอร์ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ นั่ น เพื่ อ เอา
สัจธรรมที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือของพระ
วจนะของพระเจ้ามาตอบโต้ผู้แทนของ

ระบอบเปปาซี ไม่มีความพยายามใดๆ
เลยทีจ่ ะปกป้องนักปฏิรปู ผูน้ ี้ มีการแสดง
ออกถึงอารมณ์โดยทั่วไปที่ไม่เพียงเพื่อ
กําหนดโทษเขาและประณามหลักคําสอน
ของเขาเท่านั้นแต่หากเป็นไปได้จะถอน
รากถอนโคนคําสอนนอกรีตนีด้ ว้ ย โรมใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่ได้เปรียบที่สุดใน
การปกป้องอุดมการณ์ของเธอ ทุกสิ่งที่
โรมน่าจะพูดเพื่อแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาของ
ตนเองนัน้ เธอก็พดู หมดไปแล้ว แต่ชยั ชนะ
ที่ ป รากฏออกมาเป็ น สั ญ ญาณบอกถึ ง
ความพ่ายแพ้ ต่อแต่นี้ไปความแตกต่าง
ระหว่างความจริงและความผิดนัน้ จะปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายจะลง
สนามสู้รบกันอย่างเปิดเผย ตั้งแต่วันนั้น
เป็ น ต้ น มาโรมจะไม่ ไ ด้ ยื น อย่ า งมั่ น คง
เหมือนทีเ่ คยยืนมาก่อนอีกเลย {GC149.1}
ในขณะทีส่ มาชิกส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุม
รัฐสภาไม่ลงั เลทีจ่ ะมอบลูเธอร์ให้โรมชําระ
แค้นยังมีสมาชิกอีกจํานวนมากทีเ่ ห็นและ
เศร้าใจกับความชั่วช้าที่เกิดขึ้นในคริสต
จักร และปรารถนาที่จะยับยั้งการกระทํา
ทารุณต่างๆ ที่คนเยอรมันต้องทนทุกข์
ทรมานซึ่งเป็นผลจากความเหลวแหลก
และความโลภของสภาการปกครองของ
สงฆ์ ผูแ้ ทนของพระสันตะปาปาเสนอกฎ
ของระบอบเปาปาซีออกมาอย่างสมเหตุ
สมผล บัดนีพ
้ ระเจ้าทรงดลใจสมาชิกของ
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาท่ า นหนึ่ ง ให้ ก ล่ า วคํ า
บรรยายอย่างถูกต้องถึงผลของความโหด
เหี้ยมของระบอบเปปาซี ดิวค์ จอร์จแห่ง
แซกโซนี ลุ ก ขึ้ น ยื น ในที่ ป ระชุ ม อั น ทรง
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เกียรติและอธิบายด้วยความแม่นยําอย่าง
ยิ่งถึงการหลอกลวงและเรื่องน่ารังเกียจ
ของหลักคําสอนและพิธกี รรมของระบอบ
เปปาซีและผลลัพธ์ทรี่ า้ ยกาจของสิง่ เหล่า
นี้ เขาปิดท้ายด้วยการพูดว่า {GC 149.2}
“สิง่ เหล่านีเ้ ป็นการละเมิดบางประการ
ทีร่ อ้ งโอดครวญถึงโรม ความละอายทัง้ สิน้
ถูกปัดทิง้ และเป้าหมายเดียวของพวกเขา
คือ…เงิน เงิน เงิน…จนนักเทศน์ซึ่งควร
สอนเรื่องสัจธรรมไม่กล่าวถึงเรื่องใดเลย
นอกจากความเท็จและไม่ใช่ผู้ฟังยอมทน
ฟังเท่านั้น แต่ยังมอบรางวัลตอบแทนอีก
ด้วยเพราะยิง่ โกหกเท่าไร พวกเขาก็จะได้
ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น นํ้าโสโครกเช่น
นี้ไหลออกมาจากบ่อนํ้าพุเหม็นเน่านี้เอง
ความเสเพลยื่นมือออกไปสู่ความโลภ…
โอ อนิจจังเรือ่ งอับอายอือ้ ฉาวทีค่ ณะสงฆ์
ก่อ ทําให้จติ วิญญาณทีน่ า่ สงสารมากมาย
ถูกเหวี่ยงสู่ความหายนะนิรันดร์กาล จะ
ต้องมีการปฏิรปู อย่างทัว่ ถึงเกิดขึน้ ให้ได้”
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 4 {GC 149.3}
ลู เ ธอร์ เ องคงไม่ อ าจเสนอคํ า ต่ อ ว่ า
ระบอบเปปาซีที่รุนแรงและได้ผลดีกว่านี้
และความจริงมีอยู่ว่า ผู้พูดเป็นศัตรูที่มี
ความตัง้ ใจแน่วแน่ของนักปฏิรปู กลับสร้าง
อิทธิพลอันยิง่ ใหญ่แก่คําพูดของเขา {GC
150.1}
หากดวงตาของทีป่ ระชุมสภาเปิดกว้าง
ออกได้มากกว่านี้ พวกเขาน่าจะมองเห็น
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวก
เขา ส่องลําแสงแห่งความกระจ่างขวาง
ความมืดแห่งความผิดและเปิดสมองและ

จิตใจเพือ่ ให้รบั สัจธรรม อํานาจของพระเจ้า
แห่งสัจธรรมและสติปัญญาที่ควบคุมแม้
กระทั่งศัตรูของการปฏิรูปศาสนา ดังนี้
แล้วจึงเตรียมทางให้กบั งานยิง่ ใหญ่ทกี่ าํ ลัง
จะบรรลุผล มาร์ติน ลูเธอร์ไม่ได้อยู่ในที่
ประชุมสภาแห่งนี้ แต่พระสุรเสียงของ
พระองค์ผทู้ รงยิง่ ใหญ่กว่าลูเธอร์ดงั ขึน้ จน
ได้ยินทั้งสภา {GC 150.2}
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาจึ ง ตั้ ง กรรมการขึ้ น
ทันที เพือ่ เตรียมหนังสือแจกแจงการกดขี่
ข่มเหงของระบอบเปปาซีทสี่ ร้างภาระหนัก
หน่วงต่อชาวเยอรมัน คณะกรรมการยื่น
หนังสือนีท้ ปี่ ระกอบด้วยรายละเอียดละเมิด
ถึงหนึ่งร้อยกับอีกหนึ่งข้อต่อจักรพรรดิ
พร้อมกับเรียกร้องให้พระองค์ทรงรีบจัดการ
แก้ไขข้อละเมิดเหล่านี้ ผู้ที่ทูลข้อเสนอ
พูดว่า “ช่างเป็นการสูญเสียจิตวิญญาณ
ของคริสเตียนอะไรปานนี้ ช่างเป็นการ
ปล้นสะดม การขูดเลือดอะไรเช่นนี้กับ
เรื่องอื้อฉาวที่ห้อมล้อมอยู่รอบผู้นําฝ่าย
จิตวิญญาณของโลกคริสเตียน เป็นหน้าที่
ของเราทีจ่ ะป้องกันความหายนะและการ
เสียเกียรติยศชือ่ เสียงคนของเรา ด้วยเหตุ
นี้เราจึงร้องขอด้วยความถ่อมใจและเร่ง
ด่วนทีส่ ดุ ให้พระองค์ทรงโปรดสัง่ การให้มี
การปฏิรปู อย่างทัว่ ถึงและดําเนินจนบรรลุ
ผลสําเร็จ” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 4 {GC
150.3}
บัดนีส้ ภาเรียกร้องให้นกั ปฏิรปู ศาสนา
เข้ารายงานตัวต่อพวกเขา ในที่สุดจักรพรรดิ ท รงยอมตามคํ า เรี ย กร้ อ งแม้ ว ่ า
อาเลียนเดอร์จะอ้อนวอน คัดค้านและ
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ข่มขู่ก็ตามทีและลูเธอร์ได้รับหมายเรียก
ให้ ป รากฏตั ว ต่ อ หน้ า ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา
หมายเรี ย กนี้ ม าพร้ อ มใบรั บ รองความ
ปลอดภัยเพื่อนําเขากลับไปยังที่ที่มั่นคง
ปลอดภัย พนักงานป่าวประกาศคนหนึ่ง
เป็นผู้นําสาส์นเหล่านี้มายังเมืองวิตเทนเบิร์กและเขาได้รับภารกิจให้นําลูเธอร์ไป
ยังเมืองวอร์มส์ด้วย {GC 150.3}
มิตรสหายของลูเธอร์หวัน่ วิตกและเป็น
ทุกข์ พวกเขาตระหนักถึงอคติและความ
เกลียดชังที่มีต่อเขา พวกเขากลัวว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งจะไม่เคารพแม้คํารับรองความ
ปลอดภัยและขอร้องให้เขาอย่านําชีวติ ของ
ตนไปหาภัยอันตราย เขาตอบว่า “บรรดา
ผู้นิยมระบอบเปปาซีไม่ได้ปรารถนาที่จะ
ให้ข้าพเจ้ามาเมืองวอร์มส์แต่ต้องการ
กําหนดโทษและความตายของข้าพเจ้า
นี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ไม่ต้องอธิษฐานเผื่อ
ข้าพเจ้า แต่อธิษฐานเผื่อพระวจนะของ
พระเจ้ า ...พระคริ ส ต์ จ ะประทานพระ
วิ ญ ญาณของพระองค์ ใ ห้ ข ้ า พเจ้ า ที่ จ ะ
เอาชนะอาจารย์แห่งความเท็จเหล่านี้ ใน
ชีวติ นีข้ า้ พเจ้าชังพวกเขา ด้วยความตาย
ข้าพเจ้าจะมีชัยเหนือพวกเขา พวกเขา
ทํ า งานยุ ่ ง ที่ เ มื อ งวอร์ ม ส์ เ พื่ อ บั ง คั บ ให้
ข้าพเจ้าถอนคําพูดและนี่คือการถอนคํา
พูดของข้าพเจ้า ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าบอก
ว่าพระสันตะปาปาเป็นผู้แทนของพระ
คริสต์ บัดนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่าพระองค์
เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์และเป็นอัคร
สาวกของมาร” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 6 {GC
150.5}

การเดินทางอันตรายเช่นนี้ ลูเธอร์ไม่
ได้ไปตามลําพังคนเดียว นอกจากผู้ส่ง
สาส์นของสํานักพระราชวังแล้ว ยังมีมติ ร
สหายสนิทที่สุดของเขาสามคนตั้งใจที่จะ
ไปกับเขาด้วย เมลังค์ธอนปรารถนาอย่าง
จริงใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเขา หัวใจของ
เขาผู ก ติ ด อยู ่ กั บ หั ว ใจของลู เ ธอร์ แ ละ
ต้องการที่จะติดตามเขาไป หากจําเป็น
แม้ จ ะต้ อ งถู ก ขั ง หรื อ พบกั บ ความตาย
ก็ตามที แต่คําร้องขอของเขาถูกปฏิเสธ
หากลูเธอร์จะพินาศ ความหวังของการ
ปฏิรูปศาสนาจะต้องตกอยู่กับผู้ร่วมงาน
หนุ ่ ม ของเขา นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาพู ด กั บ
เมลั ง ค์ ธ อนขณะที่ ล าจากกั น ว่ า “หาก
ข้าพเจ้าไม่กลับมาและศัตรูของข้าพเจ้า
ฆ่าข้าพเจ้าให้ตาย จงเทศนาสอนต่อไป
และยืนหยัดอยูใ่ นสัจธรรม จงทํางานแทน
ข้าพเจ้า...หากท่านรอด ความตายของ
ข้าพเจ้าก็เป็นความเสียหายอันน้อยนิด”
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 7 นักศึกษาและ
ประชาชนที่ร่วมชุมนุมกันเพื่อเป็นพยาน
ในการออกเดิ น ทางของลู เ ธอร์ นั้ น รู ้ สึ ก
เร้าใจกับเหตุการณ์นนั้ อย่างมาก ชนกลุม่
ใหญ่ ที่ หั ว ใจได้ รั บ การสั ม ผั ส ของข่ า ว
ประเสริฐแล้วพากันมาร่วมรํ่าไห้ลาเขา
ด้วยบรรยากาศเช่นนี้ นักปฏิรูปศาสนา
และผู้ติดตามจึงออกเดินทางจากเมือง
วิตเทนเบิร์ก {GC 151.1}
ระหว่างการเดินทาง พวกเขาพบว่า
จิ ต ใจของประชาชนถู ก ครอบงํ า ด้ ว ย
ความหวาดกลัวที่หดหู่ ในบางเมืองไม่มี
เกียรติยศที่จะมอบให้พวกเขา เมื่อหยุด
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พักแรมในยามคํ่าคืน มีบาทหลวงหวังดี
คนหนึ่งแสดงความวิตกของตนโดยการ
ให้ลเู ธอร์ดภู าพของนักปฏิรปู ชาวอิตาเลียน
ที่ ต ้ อ งพลี ชี พ เพื่ อ ความเชื่ อ วั น รุ ่ ง ขึ้ น
พวกเขาได้รบั ข่าวว่างานเขียนของลูเธอร์
ถูกประณามที่เมืองวอร์มส์ ผู้ส่งข่าวของ
สํานักพระราชวังกําลังประกาศคําสั่งของ
จักรพรรดิและเรียกร้องให้ประชาชนนํา
งานเขียนเหล่านัน้ ไปให้เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครอง ผูน้ าํ สาส์นทีน่ าํ เขามาหวาดหวัน่
ต่อความปลอดภัยของลูเธอร์ในทีส่ ภาและ
คิดว่าความตั้งใจของเขาคงหวั่นไหวจึง
ถามเขาว่ายังคิดที่จะเดินทางต่อไปหรือ
ไม่ เขาตอบว่า “แม้จะถูกสั่งห้ามในทุก
เมือง ข้าพเจ้าก็จะมุ่งหน้าต่อไป” Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 7 {GC 151.2}
ที่เมืองเออร์เฟิร์ท ลูเธอร์ได้รับการ
ต้อนรับอย่างมีเกียรติ ฝูงชนทีช่ นื่ ชอบเขา
ต่างมาห้อมล้อมเขาไว้ เขาเดินไปตาม
ถนนทีเ่ ขาเคยยํา่ เท้ามาก่อนแล้วพร้อมกับ
ถุงเงินขอทานของเขา เขาไปเยี่ยมห้อง
คอนแวนต์ของเขาและใคร่ครวญถึงการ
ต่อสูผ้ า่ นทางความกระจ่างทีเ่ ขาได้รบั มอบ
ซึง่ บัดนีก้ าํ ลังปกคลุมทัว่ ประเทศเยอรมนี
ชาวบ้านขอร้องให้ลูเธอร์เทศนาซึ่งเป็น
เรือ่ งทีเ่ ขาถูกสัง่ ห้ามกระทํา แต่ผนู้ าํ สาส์น
อนุ ญ าตให้ เ ขาเทศน์ แ ละบั ด นี้ นั ก บวช
ภราดรที่ครั้งหนึ่งเคยทํางานจําเจที่คอนแวนต์ แ ห่ ง นี้ ก็ ก ้ า วขึ้ น ธรรมาสน์ {GC
152.1}
ต่ อ หน้ า ฝู ง ชนที่ แ ออั ด กั น หนาแน่ น
เขายํ้าถึงพระคําของพระคริสต์ว่า “ขอให้

สั น ติ สุ ข จงเป็ น ของท่ า น” “บรรดานั ก
ปรั ช ญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และนั ก เขี ย นทั้ ง
หลายพยายามสอนมนุ ษ ย์ ไ ปให้ ถึ ง วิ ถี
ทีจ่ ะได้ชวี ติ นิรนั ดร์ แต่พวกเขาไม่ประสบ
ความสําเร็จ บัดนี้ข้าพเจ้าจะมาบอกวิธี
แก่ทา่ น...พระเจ้าทรงเรียกชายคนหนึง่ ให้
กลับเป็นขึ้นจากความตาย คือพระเยซู
คริ ส ต์ อ งค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของเราเพื่ อ
พระองค์จะทรงทําลายความตาย กําจัด
บาปและปิดประตูนรก นี่เป็นพระราชกิจ
ของการช่วยให้รอด...พระคริสต์ทรงได้
ชัยชนะแล้ว นี่เป็นข่าวแห่งความยินดี
และเราได้รบั ความรอดโดยการกระทําของ
พระองค์ แ ละไม่ ใ ช่ โ ดยการกระทํ า ของ
เราเอง...พระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ของเราตรั ส ว่ า ‘สั น ติ สุ ข จงมี แ ก่ ท ่ า น
ทั้ ง หลาย จงดู ที่ มื อ ของเรา’ พู ด อี ก
นัยหนึ่งก็คือ โอ มนุษย์ทั้งหลาย ดูเถิด
เพราะเรา เราผู้เดียวเท่านั้น ผู้ซึ่งกําจัด
บาปของท่ า น และไถ่ ท ่ า นให้ เ ป็ น ไท
บัดนีท้ า่ นมีสนั ติสขุ แล้ว พระเจ้าตรัสดังนี”้
{GC 152.2}
เขาพูดต่อ ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อที่แท้
จริงนัน้ จะปรากฎให้เห็นด้วยชีวติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์
“เนือ่ งจากพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดแล้ว
ก็ขอให้เราจัดการกับงานของเราให้เข้าที่
เข้ า ทางเพื่ อ จะให้ พ ระองค์ ท รงยอมรั บ
ท่านเป็นคนรํา่ รวยหรือ ก็ขอให้สมบัตขิ อง
ท่ า นเลี้ ย งดู ค วามต้ อ งการของผู ้ ขั ด สน
ท่านเป็นคนยากจนหรือ ขอให้งานการรับ
ใช้ของท่านเป็นที่ยอมรับของคนรํ่ารวย
หากงานของท่านมีประโยชน์ต่อตัวท่าน
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เองเท่านัน้ งานรับใช้ของท่านทีท่ า่ นแสร้ง
ทํ า เพื่ อ ถวายพระเจ้ า นั้ น เป็ น การมุ ส า
โดยสิ้นเชิง” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 7 {GC
152.3}
ประชาชนฟั ง อย่ า งตะลึ ง หลงใหล
อาหารแห่งชีวติ ทีแ่ บ่งปันให้แก่จติ วิญญาณ
ทีห่ วิ กระหาย พระคริสต์ได้รบั การเทิดทูน
ต่อหน้าผู้ฟังให้อยู่เหนือพระสันตะปาปา
ผู้แทนพระองค์ จักรพรรดิและพระราชา
ลูเธอร์ไม่ได้กล่าวถึงภัยอันตรายทีค่ กุ คาม
ตนเองเลย เขาไม่ได้พยายามทําให้ตวั เอง
เป็นเป้าหมายให้คนห่วงใยหรือเห็นใจเลย
เขาใคร่ครวญถึงพระคริสต์จนลืมตนเอง
ไป เขาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังพระองค์แห่ง
กางเขนคาลวารี คอยหาทางทีจ่ ะนําเสนอ
พระเยซูในฐานะพระผูช้ ว่ ยให้รอดของคน
บาปเท่านั้น {GC 152.4}
ในขณะทีน่ กั ปฏิรปู ศาสนาเดินทางต่อ
ไป ทุกที่ที่เขาไปนั้นให้ความสนใจเขา
เป็ น อย่ า งมาก กลุ ่ ม ชนขนาดใหญ่ ที่
กระตือรือร้นห้อมล้อมเขาไว้และเสียงที่
เป็นมิตรเตือนเขาถึงจุดประสงค์ของผูน้ ยิ ม
ลัทธิโรมัน บางคนพูดว่า “พวกเขาจะเอา
ท่านไปเผาและสลายร่างกายของท่านให้
เป็นเถ้าถ่านเหมือนที่ทํากับยอห์น ฮัส”
ลูเธอร์ตอบว่า “แม้ว่าพวกเขาจะก่อไฟ
ตลอดทางจากเมื อ งวอร์ ม ส์ ไ ปถึ ง เมื อ ง
วิตเทนเบิร์กจนเปลวสูงขึ้นไปถึงสวรรค์
ข้าพเจ้าก็จะเดินผ่านไปในนามของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
ข้าพเจ้าจะเดินเข้าไปในปากของสัตว์ใหญ่
ประหลาดตั ว นี้ แ ละหั ก ฟั น ของมั น เพื่ อ

ประกาศนามของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 7 {GC
153.1}
ข่าวการเดินทางใกล้ถึงเมืองวอร์มส์
ของลูเธอร์ก่อให้เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
ครัง้ ใหญ่ มิตรสหายวิตกถึงความปลอดภัย
ของเขาจนตัวสั่น ศัตรูของเขาหวาดหวั่น
ต่อความสําเร็จในอุดมการณ์ของพวกเขา
พวกเขาพยายามทุ่มเทอย่างเหนียวแน่น
โน้มน้าวไม่ให้ลูเธอร์เดินทางเข้าเมือง
ด้วยคําปลุกปั่นของเหล่าผู้นิยมระบอบ
เปปาซี เขาได้รับการขอร้องให้ไปพักที่
ปราสาทแห่งหนึง่ ของอัศวินทีเ่ ป็นมิตร ณ
ที่แห่งนี้พวกเขาประกาศว่าความยุ่งยาก
ทัง้ หมดจะปรับให้เข้ากันอย่างมีมติ รไมตรี
เพือ่ นๆ คอยพยายามปลุกเขาให้กลัวด้วย
การสาธยายถึงภัยอันตรายที่คุกคามเขา
อยู่ ความพยายามทัง้ ปวงของพวกเขาล้ม
เหลว ลูเธอร์ยงั คงไม่หวัน่ ไหวประกาศว่า
“แม้วา่ ในกรุงวอร์มส์จะมีจาํ นวนปีศาจมาก
พอๆ กับจํานวนกระเบื้องบนหลังคาบ้าน
ข้าพเจ้าก็ยังจะมุ่งหน้าเดินเข้าไป” Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 7 {GC 153.2}
เมื่อลูเธอร์เดินทางมาถึงเมืองวอร์มส์
มีกลุ่มคนขนาดใหญ่มารวมตัวกันอยู่ที่
ประตูเมืองเพือ่ ต้อนรับเขา ไม่เคยมีกลุม่ ชน
ขนาดใหญ่เช่นนีอ้ อกมาต้อนรับจักรพรรดิ
มาก่ อ น ความตื่ น เต้ น นั้ น แรงมากและ
จากท่ามกลางหมู่คนเหล่านี้ มีเสียงเพลง
สวดศพดังขึน้ อย่างสยองขวัญและละห้อย
ส่ ง มาเตื อ นลู เ ธอร์ ถึ ง จุ ด จบที่ ร อเขาอยู ่
ในขณะที่ลูเธอร์ก้าวลงจากรถม้า เขาพูด
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ว่า “พระเจ้าจะทรงเป็นโล่ปอ้ งกันข้าพเจ้า”
{GC 153.3}
บรรดาผู ้ นิ ย มระบอบเปปาซี ไ ม่ เ ชื่ อ
ว่าลูเธอร์กล้าเสี่ยงมาปรากฏตัวที่เมือง
วอร์มส์และการมาถึงของเขาทําให้พวก
เขาขวัญหาย จักรพรรดิทรงเรียกทีป่ รึกษา
ให้พิจารณาถึงแนวทางที่จะดําเนินการ
ต่ อ ไป มี บิ ช อปองค์ ห นึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ผู ้ นิ ย ม
ระบอบเปปาซีทเี่ ข้มแข็งได้ประกาศว่า “เรา
หารือกันถึงเรื่องนี้มานานแล้ว ใช้อํานาจ
จักรพรรดิของท่านกําจัดชายคนนีเ้ สียทันที
ไม่ใช่ซีจิสมันด์หรือที่บงการให้เผายอห์น
ฮัส เราไม่มภี าระผูกพันทีต่ อ้ งออกใบหรือ
ปฏิบตั ติ ามใบคุม้ ครองความปลอดภัยของ
คนนอกรีตคนหนึง่ ” จักรพรรดิตรัสว่า “ไม่
เราต้องรักษาสัญญาของเราทีใ่ ห้ไว้” Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 8 ดังนัน้ พวกเขาจึงลงความ
เห็นกันว่าต้องฟังคําแก้ตา่ งของนักปฏิรปู
ศาสนาผู้นี้เสียก่อน {GC 153.4}
คนทัง้ เมืองกระตือรือร้นอยากเห็นชาย
น่าพิศวงคนนีแ้ ละในไม่ชา้ มีกลุม่ คนขนาด
ใหญ่เข้ามาเยือนทีพ
่ กั ของเขา ลูเธอร์แทบ
จะยังไม่ทนั ฟืน้ คืนสูค่ วามปกติจากอาการ
เจ็บป่วยเมื่อไม่นานมานี้ เขาอ่อนเปลี้ย
จากการเดินทางที่ใช้เวลาถึงสองสัปดาห์
เต็ม เขาต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์สาํ คัญในวันรุง่ ขึน้ และเขาต้องการ
ความสงบและการพักผ่อน แต่ประชาชน
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะพบเขา
ให้ ไ ด้ จ นเขาได้ เ วลาพั ก ผ่ อ นเพี ย งไม่ กี่
ชัว่ โมง เมือ่ ขุนนาง อัศวิน บาทหลวงและ
ประชาชนมาล้อมเขาไว้อย่างใจจดใจจ่อ

ในท่ามกลางคนเหล่านี้มีขุนนางอยู่หลาย
คนทีก่ ล้าเรียกร้องให้จกั รพรรดิปฏิรปู การ
กระทําล่วงละเมิดต่างๆ ของกิจกรรมสงฆ์
จนลูเธอร์กล่าวว่า “คนเหล่านี้เป็นไทแล้ว
โดยข่าวประเสริฐของเรา” Martyn หน้า
393 ทั้ ง ศั ต รู แ ละมิ ต รเข้ า มาเยี่ ย มพระ
นักบวชกล้าหาญท่านนี้ แต่เขาต้อนรับ
พวกเขาด้วยใจสงบที่ไม่หวั่นไหว ตอบ
ทุกคนด้วยความสง่าผ่าเผยและปัญญา
ท่าทางของเขามัน่ คงและกล้าหาญ ใบหน้า
ซีดผอมทีม่ รี อ่ งรอยของการตรากตรําและ
ความเจ็ บ ป่ ว ยกลั บ แสดงออกถึ ง ความ
เมตตาและความสุข คําพูดเคร่งขรึมและ
จริงใจลึกซึ้งของเขาทําให้เขามีพลังที่แม้
กระทั่งศัตรูของเขาก็ยังรับมือไม่อยู่ ทั้ง
มิตรสหายและศัตรูรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่าง
ล้นพ้น บางคนเชื่อว่ามีฤทธานุภาพของ
พระเจ้าสถิตอยูใ่ นตัวเขา คนอืน่ ๆ ประกาศ
เหมือนเช่นพวกฟาริสีพูดถึงพระเยซูว่า
“มีผีเข้าสิงอยู่” มัทธิว 11:18 {GC 154.1}
วั น ต่ อ มา ลู เ ธอร์ ถู ก สั่ ง ให้ ไ ปยั ง ที่
ประชุมรัฐสภา เจ้าหน้าทีส่ าํ นักพระราชวัง
คนหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้นําเขาไปยังห้อง
ประชุม แต่เขาเข้าไปในสภาด้วยความยาก
ลําบาก มีประชาชนแออัดแน่นอยูท่ กุ ซอก
ซอย ทุกคนต้องการมาดูพระนักบวชที่
กล้าต่อต้านสิทธิอาํ นาจของพระสันตะปาปา
{GC 154.2}
ในขณะทีเ่ ขากําลังจะเดินก้าวเข้าไปยัง
เบือ้ งหน้าคณะผูพ
้ พ
ิ ากษาของเขานัน้ นาย
พลวีรบุรษ
ุ สูงอายุทา่ นหนึง่ ผูผ้ า่ นสงคราม
ในหลายสนามพูดกับเขาด้วยความปรานี
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ว่า “พระผูน้ า่ สงสาร พระผูน้ า่ สงสาร บัดนี้
ท่านกําลังปกป้องศักดิ์ศรีอันสูงเกียรติ
ยิ่งกว่าข้าหรือมากกว่าแม่ทัพคนใดใน
สงครามที่ดุเดือดที่สุดของเรา แต่หาก
การต่อสู้ของท่านนั้นชอบธรรมและท่าน
มั่นใจในการต่อสู้ครั้งนี้ ก็จงมุ่งหน้าต่อไป
ในพระนามของพระเจ้าและอย่ากลัวสิง่ ใด
ทั้งสิ้น พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งท่าน”
D’Aubigné เล่มที่ 7 บทที่ 8 {GC 154.3}
ในทีส่ ดุ ลูเธอร์กม็ ายืนอยูเ่ บือ้ งหน้าสภา
จักรพรรดิประทับบนพระทีน่ งั่ พวกขุนนาง
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของอาณาจักร
ห้ อ มล้ อ มพระองค์ ไ ว้ ไม่ เ คยมี ผู ้ ใ ดมา
ปรากฏต่อที่ประชุมอันสูงเกียรติกว่านี้
ดังมาร์ติน ลูเธอร์ที่ต้องมาแก้ต่างความ
เชื่อของตนเอง “การปรากฎตัวครั้งนี้เป็น
สั ญ ญาณในตั ว ของมั น เองบ่ ง บอกถึ ง
ชัยชนะเหนืออํานาจของระบอบเปปาซี
พระสันตะปาปาทรงตัดสินกําหนดโทษ
ชายคนนี้แล้วและในเวลานี้เขากําลังยืน
อยู่ต่อหน้าศาลซึ่งโดยพฤตินัยตั้งตัวขึ้น
เหนื อ อํ า นาจของพระสั น ตะปาปาแล้ ว
พระสันตะปาปาทรงบัญชาให้เขาอยู่ภาย
ใต้คําสั่งต้องห้ามและทรงตัดเขาขาดจาก
สังคมมนุษย์ทงั้ ปวง แต่ถงึ กระนัน้ เขากลับ
ได้รับคําสั่งให้มาปรากฏตัวด้วยถ้อยคําที่
น่ายําเกรงเคารพและได้รับการต้อนรับ
จากที่ประชุมอันทรงเกียรติที่สุดในโลก
พระสันตะปาปาทรงกําหนดโทษให้เขา
ปิดปากเงียบไปตลอดกาลและบัดนี้เขา
กําลังจะอ้าปากพูดต่อหน้าคนที่สนใจมา
ฟังเขานับพันซึง่ มาชุมนุมกันจากดินแดน

ที่ไกลที่สุดของอาณาจักรคริสเตียน จาก
เหตุการณ์นี้ ลูเธอร์กลายเป็นตัวจักรสําคัญ
ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น โรม
กําลังถดถอยลงจากบัลลังก์ของเธอและ
เป็นเพราะเสียงของพระสงฆ์องค์หนึ่งที่
เป็นต้นเหตุให้เกิดเรือ่ งน่าอับอายอดสูเช่น
นี้ขึ้น Ibid. เล่าที่ 7 บทที่ 8 {GC 155.1}
เมือ่ ลูเธอร์มาอยูเ่ บือ้ งหน้าทีป่ ระชุมอัน
ทรงเกียรติและมีอํานาจมากเช่นนี้ เขา
รูส้ กึ ประหม่าและทําตัวไม่ถกู มีเจ้าผูค้ รอง
แคว้นอยูห่ ลายพระองค์สงั เกตเห็นอารมณ์
เช่นนีข้ องเขาจึงเดินเข้าไปหาเขาและมีอยู่
พระองค์หนึง่ กระซิบว่า “อย่ากลัวคนทีจ่ ะ
ฆ่ากายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณได้”
มีอกี พระองค์หนึง่ พูดว่า “เมือ่ พวกเขาพา
ท่านเข้าไปอยู่ต่อหน้าผู้มีอํานาจและพระ
ราชาเพราะเห็นแก่พระเจ้า พระวิญญาณ
ของพระบิดาจะประทานสิ่งที่ท่านจะพูด
ให้แก่ท่าน” ด้วยวิธีนี้ บุรุษยิ่งใหญ่ของ
โลกนําพระดํารัสของพระคริสต์มาหนุนใจ
ผูร้ บั ใช้ของพระองค์ในยามวิกฤตของการ
พิพากษา {GC 155.2}
ลูเธอร์ถกู นําตัวให้มาอยูต่ อ่ หน้าบัลลังก์
ของจักรพรรดิโดยตรง ความเงียบสงัด
ปกคลุ ม อยู ่ เ หนื อ ที่ ป ระชุ ม แออั ด แห่ ง นี้
แล้วเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังลุกขึ้นยืน
และเอามือชีไ้ ปทีผ่ ลงานเขียนกองหนึง่ ของ
ลูเธอร์ เรียกร้องให้นักปฏิรูปศาสนาคนนี้
ตอบคําถามสองข้อคือยอมรับว่าเป็นของ
ตนไหมและเขาจะเสนอขอถอนแนวคิด
ที่เขาประกาศออกไปหรือไม่ เมื่ออ่าน
ชื่อเรื่องของหนังสือแล้ว ลูเธอร์ตอบว่า
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สําหรับคําถามแรกนั้นเขายอมรับว่าเป็น
หนังสือของเขา เขาพูดต่อไปว่า “สําหรับ
คําถามทีส่ องซึง่ เกีย่ วข้องกับความเชือ่ และ
ความรอดของจิตวิญญาณซึ่งพระวจนะ
ของพระเจ้าอันเป็นสมบัตลิ าํ้ ค่าทีส่ ดุ ไม่วา่
จะเป็นบนสวรรค์หรือบนโลกมีสว่ นพัวพัน
ด้วย จะเป็นการไม่รอบคอบหากข้าพเจ้า
จะตอบโดยไม่ไตร่ตรองเสียก่อน ข้าพเจ้า
อาจรับรองน้อยกว่าที่สถานการณ์เรียก
ร้องหรือพูดมากกว่าความจริงที่ต้องการ
และจะกระทํ า บาปต่ อ พระดํ า รั ส ของ
พระคริสต์ที่ว่า “แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเรา
ต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้น
เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิต
ในสวรรค์ด้วย” มัทธิว 10:33 ด้วยเหตุผล
นีข้ า้ พเจ้าจึงขอพระบรมราชานุญาตโปรด
ประทานเวลาให้ข้าพเจ้าเพื่อจะทูลตอบ
โดยไม่ ผิ ด ต่ อ พระคํ า ของพระเจ้ า ”
D’Aubigné เล่มที่ 7 บทที่ 8 {GC 155.3}
ลูเธอร์ดําเนินด้วยความชาญฉลาด
ในการนําเสนอคําอุทธรณ์นี้ การกระทํา
ของเขาโน้มน้าวให้ทปี่ ระชุมเชือ่ ว่าเขาไม่
ได้ทําตามอารมณ์หรือด้วยความหุนหัน
ไม่มใี ครคาดคิดว่าบุคคลทีม่ กั แสดงความ
แกร่งกล้าและไม่ยอมประนีประนอมจะมี
ความสงบนิ่งและควบคุมตนเช่นนี้ได้ ซึ่ง
ยิง่ เสริมกําลังให้เขาและในเวลาต่อมาช่วย
ให้เขาสามารถตอบอย่างรอบคอบแน่วแน่
มีปญ
ั ญาและสง่างามจนทําให้ศตั รูของเขา
แปลกใจและผิดหวังและตําหนิความทะนง
โอหังและความอวดดีของพวกเขาเอง {GC
156.1}

วันต่อมาเขาต้องปรากฏตัวเพื่อให้คํา
ตอบสุดท้ายของเขา หัวใจของเขาหดหู่
ไประยะเวลาหนึง่ เมือ่ เขาใคร่ครวญถึงกอง
กําลังที่รวมตัวต่อต้านสัจธรรม ความเชื่อ
ของเขาสะดุด ความหวาดผวาจนตัวสั่น
คุกคามเขา ความกลัวครอบงําเขา ภัย
อันตรายเพิ่มทวีคูณอยู่ต่อหน้าเขา ศัตรู
ของเขาดูเหมือนจะกําชัยชนะ อํานาจ
ของความมื ด ดู เ หมื อ นจะเป็ น ต่ อ เมฆ
หมอกมาก่อตัวอยูร่ อบตัวเขาและดูคล้าย
กั บ ว่ า แยกเขาออกจากพระเจ้ า เขา
ปรารถนาที่จะได้หลักประกันว่าพระเจ้า
จอมโยธาจะสถิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั บ เขา ด้ ว ย
จิต วิ ญ ญาณที่ปวดร้ า ว เขาฟุ บ หน้าลง
กับพืน้ และเปล่งเสียงร้องด้วยหัวใจทีแ่ ตก
สลายซึง่ ไม่มผี ใู้ ดนอกจากพระเจ้าจะเข้าใจ
ได้อย่างครบถ้วน {GC 156.2}
เขาทูลวิงวอนว่า “โอพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ โลกนี้ช่าง
โหดร้ายจริงหนอ ดูเถิดมันอ้าปากเพื่อ
กลืนข้าพระองค์และข้าพระองค์มีความ
วางใจในพระองค์เพียงน้อยนิด...หากข้า
พระองค์มกี าํ ลังบนโลกเพียงเท่านีใ้ นความ
เชือ่ มัน่ ต่อพระองค์ทกุ อย่างก็จะจบลงเพียง
นี.้ ..เวลาช่วงสุดท้ายของข้าพระองค์มาถึง
แล้ ว เขาประกาศกํ า หนดโทษของข้ า
พระองค์แล้ว...โอ ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วย
ข้าพระองค์ตอ่ ต้านปัญญาทัง้ ปวงของชาว
โลก เรือ่ งนี.้ ..เพราะพระองค์เพียงผูเ้ ดียว...
เพราะนี่ไม่ใช่งานของข้าพระองค์แต่เป็น
ของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่ต้อง
ทําทีน่ ี่ ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะแข่งขันกับคนยิง่ ใหญ่
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ของโลกนี้ . ..แต่ อุ ด มการณ์ นี้ เ ป็ น ของ
พระองค์...เป็นอุดมการณ์ชอบธรรมและ
ชั่วนิรันดร์ โอ พระเจ้าข้า โปรดช่วยข้า
พระองค์ดว้ ย พระเจ้าผูท้ รงสัตย์ซอื่ และไม่
เปลีย่ นแปลง ข้าพระองค์จะไม่มอบความ
วางใจไว้กับมนุษย์คนใด...เรื่องทั้งหมด
ของมนุษย์นั้นไม่แน่นอน ทุกสิ่งที่มาจาก
มนุษย์นนั้ ล้มเหลว...พระองค์ทรงเลือกข้า
พระองค์ให้ทํางานนี้...โปรดยืนเคียงข้าง
ข้าพระองค์เพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ผู้ที่
พระองค์ทรงรัก ผูท้ รงปกป้องข้าพระองค์
ทรงเป็ น โล่ แ ละเป็ น ป้ อ มปราการอั น
แข็งแกร่งของข้าพระองค์” Ibid. เล่มที่ 7
บทที่ 8 {GC 156.3}
พระเจ้ า องค์ สั พ พั ญ ญู ป ระทานให้
ลูเธอร์ตระหนักถึงภัยอันตรายของเขาเพือ่
เขาจะไม่วางใจในกําลังของตนเองและพุง่
เข้าหาภัยอันตรายอย่างหุนหัน อย่างไร
ก็ตาม ไม่ใช่ความกลัวเรือ่ งความเจ็บปวด
ส่วนตัว การทรมานหรือความตายที่น่า
สยดสยองที่กําลังคืบกระชั้นชิดเข้ามาหา
เขาที่ทําให้เขาเกิดความหวาดกลัวสยอง
ขวัญ เขามาถึงวิกฤตแล้วและตระหนักถึง
ความบกพร่องของตนเองทีจ่ ะเผชิญหน้า
กับมัน โดยความอ่อนแอของเขา อุดมการณ์ของสัจธรรมอาจได้รบั ความเสียหาย
เขาปลํ้ า สู ้ กั บ พระเจ้ า ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยของตัวเขาเอง แต่เพื่อชัยชนะ
ของข่าวประเสริฐ เช่นเดียวกับอิสราเอล
การปลํ้าสู้ในคืนนั้นที่ข้างลําธารเปลี่ยว
เนื่องมาจากความปวดร้าวและความขัด
แย้งในจิตวิญญาณของเขา เหมือนเช่น

อิสราเอล เขามีชัยชนะร่วมกับพระเจ้า
ในความสิ้นหวังตํ่าสุดของเขา ความเชื่อ
ของเขายึดมั่นติดอยู่กับพระคริสต์ พระผู้
ช่วยกูผ้ ทู้ รงพลัง เขาเข้มแข็งขึน้ ด้วยความ
มั่นใจว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสภา
ตามลําพัง สันติสุขกลับคืนสู่จิตวิญญาณ
ของเขา และเขาชืน่ ชมยินดีทไี่ ด้รบั อนุญาต
ให้เทิดทูนพระวจนะของพระเจ้าต่อหน้าผู้
ปกครองของประเทศทัง้ หลาย {GC 157.1}
ด้วยสติที่ยึดมั่นอยู่ในพระเจ้า ลูเธอร์
เตรี ย มตั ว เพื่ อ การต่ อ สู ้ ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหน้ า
เขา เขาวางแผนถึงเรื่องคําตอบของเขา
ตรวจสอบข้อความผลงานเขียนต่างๆ ของ
ตนเอง และดึงข้อพิสูจน์ที่เหมาะสมจาก
พระคั ม ภี ร ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น จุ ด ยื น ของตน
แล้ ว เอามื อ ซ้ า ยวางอยู ่ บ นพระคั ม ภี ร ์
ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดอยู่ ชูมือขวาขึ้นสู่สวรรค์
และปฏิญาณว่า “จะผดุงความซื่อสัตย์
ต่อข่าวประเสริฐและสารภาพความเชื่อ
ของเขาอย่างเสรีแม้ว่าเขาจะต้องประทับ
คําพยานด้วยเลือดของเขาเองก็ตาม” Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 8 {GC 157.2}
อีกครัง้ หนึง่ เมือ่ เขาถูกนํามาปรากฏตัว
อยู่หน้าที่ประชุมรัฐสภา สีหน้าของเขา
ไม่มรี อ่ งรอยของความหวาดกลัวหรือความ
ขุ่นมัวเลย สงบและมีสันติสุข แต่ด้วย
ความกล้าหาญและทรงเกียรติอย่างภูมฐิ าน
ในฐานะพยานของพระเจ้าเขายืนขึน้ ท่าม
กลางผู้ยิ่งใหญ่ของโลก บัดนี้เจ้าหน้าที่
สํ า นั ก พระราชวั ง สั่ ง ให้ เ ขาตั ด สิ น ว่ า จะ
ต้องการถอนคําสอนข้อเชือ่ ของเขาหรือไม่
ลูเธอร์กล่าวตอบด้วยนํ้าเสียงที่นอบน้อม
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และถ่ อ ม ปราศจากความรุ น แรงหรื อ
อารมณ์ ท่าทางของเขานิ่งสุขุมและน่า
เคารพยําเกรง แต่เขาแสดงให้เห็นถึง
ความมัน่ ใจและความเปรมปรีดซิ์ งึ่ ทําให้ที่
ประชุมแปลกใจ {GC 158.1}
ลูเธอร์พูดว่า “จักรพรรดิผู้สุขุมเยือก
เย็นที่สุด เจ้านายอันทรงเกียรติทั้งหลาย
ขุนนางที่เคารพ ข้าพเจ้ามาปรากฏตัว
ต่ อ หน้ า ท่ า นในวั น นี้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า
บัญชาที่เมื่อวานนี้กําชับแก่ข้าพเจ้าและ
โดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้า
ขออนุญาตวิงวอนท่านและขุนนางยิง่ ใหญ่
ทั้งหลายโปรดใส่ใจฟังการปกป้องอุดมการณ์เรือ่ งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้ามัน่ ใจว่าชอบธรรม
และสัตย์จริง หากข้าพเจ้าจะล่วงเกินใน
การใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ไปในทาง
ที่ไม่เหมาะไม่ควรอันเนื่องจากการขาด
ความรู้แล้ว ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอภัย
แก่ขา้ พเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เติบโตขึน้
ในพระราชวังของพระราชาแต่อยู่อย่าง
สั น โดษในคอนแวนต์ ” Ibid. เล่ ม ที่ 7
บทที่ 8 {GC 158.2}
แล้วเขาพูดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ
ปัญหา เขาอธิบายว่างานเขียนทั้งหมด
ของเขาทีต่ พ
ี มิ พ์ออกมานัน้ ไม่ใช่มลี กั ษณะ
แบบเดียวกันหมด ในบางส่วนเขากล่าว
ถึงเรื่องความเชื่อและการทําความดีและ
แม้ศตั รูของเขาก็ยงั ประกาศว่าผลงานเหล่า
นั้นไม่เป็นภัยแต่กลับเป็นคุณประโยชน์
หากจะถอนงานเขียนเหล่านี้จะเป็นการ
ประณามความจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับ งาน
ประเภทที่สองประกอบด้วยข้อเขียนที่

เปิ ด โปงความเลวและการละเมิ ด ของ
ระบอบเปปาซี หากจะลบล้างผลงานเหล่า
นี้ก็จะไปส่งเสริมความโหดเหี้ยมของโรม
และเปิ ด โอกาสให้ ก ว้ า งขึ้ น แก่ ค วามไร้
จริ ย ธรรมอี ก มากมายให้ ท วี คู ณ ส่ ว น
ผลงานประเภทที่ ส าม เขามุ ่ ง โจมตี
เฉพาะตัวบุคคลที่ปกป้องความชั่วที่เห็น
อยู่กลาดเกลื่อน เขาสารภาพอย่างไม่
ลังเลว่าเรือ่ งนีเ้ ขาใช้ความรุนแรงมากกว่า
ความสุภาพ เขาไม่ได้อ้างว่าตนเองไร้
ข้อบกพรอง แต่แม้กระทั่งหนังสือเหล่านี้
เขาก็ยังไม่อาจถอนได้ เพราะการกระทํา
เช่นนั้นจะไปเสริมความฮึกเหิมของศัตรู
แห่งสัจธรรมและพวกเขาก็จะใช้โอกาสนัน้
บดขยีค้ นของพระเจ้าด้วยความโหดเหีย้ ม
ยิ่งขึ้น {GC 158.3}
เขาพูดต่อไปว่า “อย่างไรก็ตามข้าพเจ้า
เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึง่ ไม่ใช่พระเจ้า
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจะปกป้องตัวเองเหมือนเช่น
ทีพ
่ ระคริสต์ทรงกระทําว่า ‘ถ้าเราพูดผิดก็
จงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้น’... โดยพระ
เมตตาคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ท่านจักรพรรดิผู้ทรงสุขุมเยือกเย็นที่สุด
และท่านขุนนางผู้เรืองนามทั้งหลายและ
บุรษ
ุ ทุกระดับชัน้ ให้ทา่ นใช้ขอ้ เขียนของผู้
เผยพระวจนะและของอัครทูตพิสูจน์ว่า
ข้าพเจ้าทําผิด ทันทีที่ข้าพเจ้าจํานนต่อ
หลักฐานเหล่านี้ ข้าพเจ้าจะเป็นคนแรก
ที่คว้าหนังสือของข้าพเจ้าและโยนมันลง
ไปในกองเพลิง {GC 159.1}
“ข้าพเจ้าหวังว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดไป
เมื่อสักครู่น้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
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ข้าพเจ้าตรวจสอบอย่างระมัดระวังและ
พิจารณาถึงภัยอันตรายที่ข้าพเจ้ากําลัง
นําตัวเองเข้าไปเสี่ยง แต่แทนที่จะท้อแท้
ข้าพเจ้ากลับชื่นชมยินดีที่เห็นว่าในเวลา
นี้เหมือนเช่นในยุคก่อน ข่าวประเสริฐ
เป็นต้นเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
นี่เป็นลักษณะและชะตากรรมของพระ
วจนะของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ตรัสว่า
‘เราไม่ได้นําสันติภาพมาให้ แต่เรานํา
ดาบมา’ มัทธิว 10:34 คําสอนของพระเจ้า
นั้ น แสนประเสริ ฐ และแสนน่ า กลั ว จง
ระมัดระวังเกลือกว่าโดยทึกทักที่จะระงับ
ความขัดแย้ง ท่านกลับไปกดขี่พระวจนะ
อันศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเจ้าและชักนํากระแส
อันตรายอันเชี่ยวกรากที่รุนแรง น่ากลัว
ความหายนะในปัจจุบันและความพินาศ
นิรนั ดร์กาลมาสูต่ วั ท่านเอง...ข้าพเจ้าอาจ
ยกตัวอย่างมากมายจากพระวจนะของ
พระเจ้าได้ ข้าพเจ้าอาจพูดถึงเรื่องของ
ฟาโรห์ เรือ่ งกษัตริยแ์ ห่งกรุงบาบิโลนและ
กษัตริย์อื่นๆ ของประเทศอิสราเอล ซึ่ง
พฤติกรรมของพวกเขานัน้ ล้วนมีสว่ นอย่าง
เห็นผลในการทําลายตนเองเมื่อพวกเขา
แสวงหาคําปรึกษาทีด่ เู หมือนว่าชาญฉลาด
ที่ สุ ด เพื่ อ เพิ่ ม ขยายอาณาจั ก รของตน
‘พระองค์ผทู้ รงเคลือ่ นภูเขาและมันก็ไม่ร’ู้ ”
โยบ 9:5 Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 8 {GC 159.2}
ลูเธอร์กล่าวเป็นภาษาเยอรมันไปแล้ว
บัดนี้เขาได้รับการขอให้พูดเรื่องเดียวกัน
อีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาละติน แม้จะหมด
แรงจากการพูดที่ผ่านมาก็ตามเขาก็ยอม
ทําตามและกล่าวคําพูดของเขาอีกครัง้ ด้วย

ความชัดเจนและด้วยพลังเหมือนเช่นครัง้
แรก การทรงนําของพระเจ้าคอยชีแ้ นะอยู่
ในเรือ่ งนี้ ความผิดและความงมงายปิดบัง
สมองของเจ้าชายจํานวนมาก จนมองไม่
เห็นนํา้ หนักของเหตุผลในการพูดครัง้ แรก
แต่การพูดครั้งที่สองทําให้พวกเขามอง
เห็นใจความที่เสนอไว้อย่างชัดเจน {GC
160.1}
พวกที่ดื้อรั้นไม่ยอมรับความกระจ่าง
และตั้งใจไม่ยอมให้สัจธรรมมาโน้มน้าว
จิตใจของตนพากันเดือนดาลกับพลังคํา
พูดของลูเธอร์ ขณะที่เขาหยุดพูด โฆษก
ของสภาพูดด้วยความโกรธว่า “ท่านยังไม่
ได้ตอบคําถามที่ให้ไว้...ท่านจะต้องให้คํา
ตอบที่ชัดเจนและแน่นอน...ท่านจะถอน
ความเชื่อหรือไม่ถอน” {GC 160.1}
นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาตอบว่ า “ในเมื่ อ
จักรพรรดิผสู้ ขุ มุ เยือกเย็นทีส่ ดุ และขุนนาง
ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าให้
คําตอบที่ชัดเจน ฟังง่ายและตรงไปตรง
มา ข้าพเจ้าก็จะตอบท่านและคําตอบก็คอื
ข้าพเจ้ามิอาจจํานนความเชือ่ ของข้าพเจ้า
ให้กบั พระสันตะปาปาหรือให้กบั สภาต่างๆ
ได้ เพราะเรื่องนี้ชัดแจ้งยิ่งกว่ายามเที่ยง
วันว่าพวกเขาทําผิดและขัดแย้งกันเองอยู่
บ่อยๆ ด้วยเหตุนนี้ อกเสียจากว่าพวกเขา
จะโน้มน้าวข้าพเจ้าได้ด้วยคําพยานของ
พระคัมภีร์หรือโดยอ้างเหตุผลที่ชัดเจน
ที่สุด นอกเสียจากว่าพวกเขาจะชักจูง
ข้าพเจ้าสําเร็จโดยใช้ข้อความที่ข้าพเจ้า
อ้างไว้ และนอกเสียจากว่าพวกเขาจะมา
เปลีย่ นจิตสํานึกของข้าพเจ้าซึง่ ยึดติดกับ
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พระวจนะของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่
สามารถและจะไม่ถอนความเชื่อเพราะ
เป็นเรื่องไม่ปลอดภัยที่คริสเตียนคนหนึ่ง
มาพูดค้านกับจิตสํานึกของเขา ข้าพเจ้า
ยืนอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าจะไม่ทําประการอื่นใด
ขอพระเจ้ า ทรงโปรดช่ว ยข้ า พเจ้ าด้ วย
อาเมน” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 8 {GC 160.2}
ด้วยประการเช่นนีช้ ายชอบธรรมคนนี้
ยื น อยู ่ บ นรากฐานที่ มั่ น คงของพระเจ้ า
แสงสว่างของสวรรค์แจ่มจํารัสอยูใ่ นสีหน้า
ของเขา ความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์
ของอุปนิสัยของเขา สันติสุขและความ
ชื่นชมยินดีของเขาปรากฏให้ทุกคนเห็น
ในขณะทีเ่ ขาเป็นพยานคัดค้านอํานาจแห่ง
ความชั่ ว และเป็ น พยานถึ ง ความเชื่ อ ที่
เอาชนะโลก {GC 160.3}
คนทั้งห้องประชุมนิ่งเงียบด้วยความ
ประหลาดใจไปชั่วขณะหนึ่ง ในการตอบ
ครั้งแรก ลูเธอร์พูดด้วยนํ้าเสียงตํ่า ด้วย
ความเคารพยําเกรงแทบจะนอบน้อมถ่อม
ตน เหล่าผูน้ ยิ มลัทธิโรมันแปลความหมาย
การแสดงออกเช่นนี้ว่าเขากําลังเริ่มเสีย
ขวัญ พวกเขาคิดว่าทีเ่ ขาขอเลือ่ นเวลาพูด
ออกไปนั้น เป็นการเปิดทางให้กับการ
ถอนคําพูด จักรพรรดิชาร์ลส์พระองค์เอง
ก็ทรงสังเกตอย่างกึ่งดูแคลน เห็นท่าทีที่
อิดโรยของนักบวชคนนี้ อาภรณ์ที่เรียบ
และคําแถลงที่ชัดเจนบ่งบอกให้ทราบว่า
“พระนักบวชองค์นี้จะไม่มีทางทําให้เรา
เป็นคนนอกรีตอย่างแน่นอน” แต่ความ
กล้าและความแน่วแน่ทบี่ ดั นีเ้ ขาแสดงออก
มา รวมทัง้ พลังและความชัดเจนในการใช้

เหตุผลของเขาทําให้คนทุกฝ่ายแปลกใจ
จักรพรรดิทรงเปลี่ยนไปเป็นความชื่นชม
ทรงอุทานขึน้ มาว่า “พระนักบวชองค์นพ
ี้ ดู
ด้วยใจที่ปราศจากความกลัวและความ
กล้าหาญทีไ่ ม่หวัน่ ไหว” เจ้าผูค้ รองแคว้น
เยอรมนีหลายพระองค์ทรงมองดูผู้แทน
ประเทศคนนี้ของพวกเขาด้วยความภาค
ภูมิใจและความชื่นชมยินดี {GC 160.4}
พรรคพวกของโรมแตกกระจุ ย ไป
อุดมการณ์ของพวกเขาดูเหมือนตกอยูใ่ น
สภาพทีไ่ ม่เอือ้ อํานวยทีส่ ดุ พวกเขาจึงหา
ทางรักษาอํานาจของตนไม่ใช่ด้วยการ
ปฏิบัติตามพระคัมภีร์แต่เลือกที่จะใช้วิธี
ข่มขู่ ซึ่งเป็นวิธีโต้เถียงที่โรมไม่เคยลดละ
โฆษกของสภาพูดว่า “หากท่านไม่ยอม
ถอนความเชือ่ จักรพรรดิและผูน้ าํ ของทัง้
ประเทศจะปรึกษาว่าจะเลือกใช้วธิ ใี ดเพือ่
ต่อต้านคนนอกรีตที่ไม่ยอมแก้ไขคนนี้”
{GC 161.1}
มิตรสหายของลูเธอร์ที่ฟังคําปกป้อง
อันประเสริฐด้วยความชืน่ ชมนัน้ เมือ่ ได้ยนิ
คําพูดเช่นนีก้ ต็ กใจกลัว แต่ตวั ดุษฎีบณ
ั ฑิต
เองกลับพูดอย่างสงบนิ่งว่า “ขอพระเจ้า
ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะ
ไม่ถอนคําพูดใดเลย” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่
8 {GC 161.2}
แล้วพวกเขานําลูเธอร์ออกไปจากที่
ประชุมรัฐสภา ในขณะทีเ่ จ้าผูค้ รองแคว้น
ทั้งหลายทรงปรึกษาหารือร่วมกัน เกิด
ความรูส้ กึ ทัว่ ไปว่าวิกฤตครัง้ ยิง่ ใหญ่มาถึง
แล้ว การยืนกรานปฏิเสธที่จะยอมจํานน
อาจส่งผลต่อประวัตศิ าสตร์ของคริสตจักร
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เป็นเวลาหลายยุค สภาตัดสินใจที่จะให้
โอกาสลูเธอร์อกี ครัง้ หนึง่ ทีจ่ ะถอนคําสอน
พวกเขานําลูเธอร์เข้ามาในสภาเป็นครั้ง
สุดท้าย ถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าจะปฏิเสธ
คําสอนของเขาหรือไม่ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้า
ไม่มคี าํ ตอบอืน่ ใดทีจ่ ะให้ นอกจากทีใ่ ห้ไว้
แล้ว” เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าไม่มสี งิ่ ใดจะโน้มน้าว
เขาได้เลย ไม่วา่ จะด้วยคําสัญญาหรือด้วย
คําขูท่ จี่ ะให้เขายอมจํานนต่อคําตัดสินของ
โรม {GC 161.3}
ผูน้ าํ ระบอบเปปาซีทงั้ หลายรูส้ กึ เดือดดาลทีอ่ าํ นาจของพวกเขาซึง่ ทัง้ พระราชา
และขุนนางทัง้ หลายกลัวจนตัวสัน่ ต้องถูก
พระนักบวชตํ่าต้อยคนหนึ่งเหยียดหยาม
ดู แ คลน พวกเขาปรารถนาที่ จ ะทํ า ให้
นักบวชผูน้ สี้ มั ผัสกับความพิโรธของพวก
เขาด้วยการทรมานชีวิตของเขาให้มลาย
ไป แต่ลเู ธอร์เข้าใจถึงภัยอันตรายของเขา
พูดกับคนทัง้ หลายด้วยเกียรติยศและความ
สุขมุ เยือกเย็นของคริสเตียน ถ้อยคําของ
เขาปราศจากความหยิง่ ยโส กิเลส ตัณหา
และการหลอกลวง เขาไม่ได้คดิ ถึงตนเอง
หรือผู้สูงศักดิ์ที่อยู่รอบตัวเขา รู้เพียงว่า
เขาอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรง
สภาพลํ้าเลิศอย่างไร้ขอบเขตกว่าพระ
สันตะปาปา พระราชาคณะ พระราชาและ
จักรพรรดิ พระคริสต์ตรัสผ่านคําพยาน
ของลูเธอร์ด้วยพลังและความยิ่งใหญ่ที่
ดลใจทั้ ง มิ ต รสหายและศั ต รู ด ้ ว ยความ
ตะลึงและความพิศวงไปชัว่ ขณะหนึง่ พระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงร่วมสถิตอยู่ใน
ที่ประชุมสภาแห่งนั้นเพื่อสัมผัสใจผู้นํา

สูงสุดของอาณาจักร มีขนุ นางจํานวนหนึง่
ยอมรับความชอบธรรมในอุดมการณ์ของ
ลูเธอร์ หลายคนถูกโน้มน้าวให้มาเชื่อ
สัจธรรม แต่ความประทับใจที่ได้รับของ
บางคนอยู ่ ไ ม่ น าน มี ค นอยู ่ อี ก จํ า พวก
หนึง่ ทีไ่ ม่แสดงออกถึงความเชือ่ ของพวก
เขาในเวลานั้น แต่แสวงหาสิ่งที่รับทราบ
จากพระคัมภีร์ด้วยตนเอง จนเวลาต่อมา
กลายเป็นผูส้ นับสนุนงานการปฏิรปู อย่าง
ไม่กลัวผู้ใด {GC 161.4}
อิเล็กเตอร์เฟรดเดอริคทรงคอยการ
ปรากฏตัวของลูเธอร์ต่อที่ประชุมรัฐสภา
ด้วยความกังวลใจและฟังด้วยอารมณ์ที่
ซาบซึง้ ขณะทีล่ เู ธอร์พดู พระองค์ทรงเป็น
พยานด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ
ถึงความกล้าหาญ ความแน่วแน่และการ
รู้จักตนเองและความตั้งใจที่จะยืนหยัด
อย่างมัน่ คงยิง่ ขึน้ ในการปกป้องอุดมการณ์
ของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ท่ า นนี้ พระองค์ ท รง
เปรียบเทียบความแตกต่างของคู่กรณีที่
โต้ แ ย้ ง กั น และมองเห็ น ว่ า อํ า นาจของ
สัจธรรมทําให้ปญ
ั ญาของพระสันตะปาปา
พระราชาและพระราชาคณะหมดความหมาย ระบอบเปปาซีต้องรับภาระของ
ความพ่ า ยแพ้ ที่ สั ม ผั ส ได้ ท ่ า มกลางชน
ทุกชาติและตลอดทุกยุคสมัย {GC 162.1}
ในขณะที่ผู้แทนของพระสันตะปาปา
รู้สึกถึงผลที่ได้จากคําแถลงของลูเธอร์
เขาหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึง
ความมั่นคงของอํานาจของโรมและตั้งใจ
ทีจ่ ะใช้ทกุ วิธภี ายใต้อาํ นาจของตนเพือ่ ล้ม
ล้างนักปฏิรูปศาสนาคนนี้ ด้วยวาทศิลป์
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และวิธที างการทูตทีเ่ ป็นคุณสมบัตโิ ดดเด่น
ของเขา เขานําเสนอจักรพรรดิผทู้ รงเยาว์
วัยให้เห็นถึงความเขลาและอันตรายของ
การสละมิตรภาพและการสนับสนุนของ
ราชสํานักที่เรืองอํานาจของโรมเพื่อแลก
กับอุดมการณ์ของนักบวชที่ไม่สําคัญคน
หนึ่ง {GC 162.2}
คําพูดของเขานั้นไม่ได้ปราศจากผล
เสียเลยทีเดียว ในวันต่อมาหลังจากคําตอบของลูเธอร์ จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงส่ง
สาส์นมาเพือ่ ให้นาํ เสนอต่อทีป่ ระชุมรัฐสภา
ประกาศเจตนารมณ์ ข องพระองค์ ที่ จ ะ
ดําเนินตามนโยบายของผูน้ าํ คนก่อนหน้า
นีใ้ นการรักษาและปกป้องศาสนาคาทอลิก
เนือ่ งจากลูเธอร์ปฏิเสธทีจ่ ะละทิง้ ความผิด
ของตน จึงจําเป็นต้องใช้มาตรการขัน้ เด็ด
ขาดกับเขาและคําสอนนอกรีตที่เขาสอน
“พระนักบวชเพียงองค์เดียวที่หลงผิดไป
ด้วยความโง่เขลาของตนเองได้ลุกขึ้นต่อ
ต้านความเชื่อของอาณาจักรคริสเตียน
เพือ่ หยุดยัง้ ความไม่เคารพยําเกรง เราจะ
สละซึง่ ราชอาณาจักรของเรา ทรัพย์สมบัติ
ของเรา มิตรสหายของเรา กายของเรา
เลือดของเรา จิตวิญญาณของเราและชีวติ
ของเรา เรากําลังจะขับไล่ออกัสติน ลูเธอร์
ออกไปให้พน้ ห้ามเขามาก่อกวนแม้เพียง
เล็กน้อยที่สุดท่ามกลางประชาชน แล้ว
เราจะดําเนินต่อไปเพื่อบัพพาชนียกรรม
เขาและพวกผู ้ ติ ด ตามของเขาในฐานะ
คนนอกรีตดือ้ รัน้ ด้วยการสัง่ ให้เป็นบุคคล
ต้องห้ามและด้วยการใช้ทุกวิธีการที่จะ
ทําลายพวกเขา เราเรียกร้องให้สมาชิก

ของทุกรัฐทําตัวให้เป็นคริสเตียนทีซ่ อื่ สัตย์”
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9 อย่างไรก็ตาม
จักรพรรดิทรงประกาศว่าต้องเคารพต่อ
หนังสือคุ้มครองที่ออกให้กับลูเธอร์และ
ก่อนทีจ่ ะสานต่อเรือ่ งใดเพือ่ กําจัดเขา ต้อง
ปล่ อ ยให้ เ ขากลั บ ไปยั ง บ้ า นด้ ว ยความ
ปลอดภัยเสียก่อน {GC 162.3}
บัดนี้ ท่ามกลางสมาชิกสภามีความ
เห็ น ที่ ขั ด แย้ ง กั น อยู ่ ส องฝ่ า ย ทู ต และ
ตัวแทนของพระสันตะปาปาเรียกร้องให้
ไม่ต้องไปคํานึงถึงหนังสือรับรองความ
ปลอดภัยของนักปฏิรูปศาสนา พวกเขา
พูดว่า “แม่นํ้าไรน์จะต้องรับเถ้าถ่านของ
เขาเหมือนทีร่ บั เถ้าถ่านของยอห์น ฮัสเมือ่
ศตวรรษที่แล้ว” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9 แต่
เจ้าชายทั้งหลายของประเทศเยอรมนีแม้
พวกเขาเองจะเป็นผู้นิยมระบอบเปปาซี
และปฏิญาณตนเป็นศัตรูของลูเธอร์ก็ยัง
คั ด ค้ า นการฝ่ า ฝื น ความวางใจระดั บ
สาธารณชนว่าเป็นรอยด่างแห่งศักดิ์ศรี
ของประเทศชาติ พวกเขาชี้ถึงหายนะที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ฮัสตายและประกาศว่า
พวกเขาไม่กล้าที่จะทําให้ความชั่วอันน่า
สยดสยองเหล่านัน้ เกิดขึน้ ซํา้ อีกกับประเทศ
เยอรมนีและกับจักรพรรดิเยาว์วัยของ
ประเทศ {GC 163.1}
จักรพรรดิชาร์ลส์พระองค์เองทรงให้
คําตอบกับข้อเสนอเลวทรามนี้ว่า “แม้ว่า
เกียรติยศและความเชือ่ จะถูกลบเลือนออก
ไปจากโลก สิ่งเหล่านี้ก็ยังควรจะมีอยู่ใน
จิตใจของเจ้าชายผู้ครองแคว้นทั้งหลาย”
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9 ศัตรูตัวยงสมุน
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ระบอบเปปาซีของลูเธอร์ยังคงเรียกร้อง
ให้จกั รพรรดิปฏิบตั ติ อ่ นักปฏิรปู เหมือนที่
จักรพรรดิซจี สิ มันด์กระทํากับฮัสคือปล่อย
ให้เขาไปอยูใ่ นความเมตตาของคริสตจักร
แต่เมื่อพระองค์ทรงหวนคิดถึงภาพเหตุ
การณ์เมือ่ ฮัสอยูใ่ นทีช่ มุ ชนสาธารณะชีใ้ ห้
ดูโซ่ตรวนของเขาและเตือนให้จักรพรรดิ
รําลึกถึงความเชือ่ ถือในคํามัน่ สัญญาของ
พระองค์ จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 จึงทรง
ประกาศว่า “เราไม่ตอ้ งการเสียหน้าเหมือน
ซีจิสมันด์” Lenfant เล่มที่ 1 หน้า 422
{GC 163.2}
อย่างไรก็ตาม จักรพรรดิชาร์ลส์ทรง
จงใจไม่ ย อมรั บ สั จ ธรรมที่ ลู เ ธอร์ เ สนอ
พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่า “เราตัดสินใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะทําตามแบบอย่างของ
บรรพบุรุษ” D’Aubigné เล่มที่ 7 บทที่ 9
พระองค์ทรงตัดสินใจแล้วทีจ่ ะไม่กา้ วออก
จากเส้นทางของธรรมเนียม แม้เพื่อเดิน
ไปบนทางแห่งสัจธรรมและความชอบธรรม
ก็ตาม ด้วยเหตุที่บรรพบุรุษของพระองค์
ทรงทําเช่นนั้น พระองค์ก็จะทรงเชิดชูระ
บอบเปปาซีพร้อมกับความโหดร้ายและ
ความเสือ่ มทรามทัง้ หมดของมันด้วย ด้วย
ประการฉะนี้ พระองค์จงึ ทรงยึดจุดยืนของ
พระองค์ คือ ทรงปฏิเสธที่จะรับความ
กระจ่างใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าบรรพบุรษ
ุ
ของพระองค์ทรงเคยรับไว้ หรือทรงปฏิเสธ
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ดๆ ทีบ่ รรพบุรษ
ุ ไม่เคย
ปฏิบัติ {GC 163.3}
ในปัจจุบัน มีผู้คนมากมายที่ยังคงยึด
ติดอยู่กับ ธรรมเนีย มและประเพณีของ

บรรพบุรุษเช่นนั้น เมื่อพระเจ้าประทาน
ความกระจ่ า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น พวกเขากลั บ
ปฏิเสธที่จะรับ เพราะไม่ได้ประทานแก่
บรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาจึงไม่
ยอมรั บ ด้ ว ย เราไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นสถานะที่
บรรพบุ รุ ษ ของเราอยู ่ ผลที่ ต ามมาคื อ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเราก็จะไม่
เหมือนของพวกเขา เราจะไม่เป็นที่ชอบ
พระทัยของพระเจ้าเมื่อเราดูแบบอย่าง
ของบรรพบุรุษเพื่อใช้เป็นเครื่องกําหนด
หน้าที่ของเราแทนที่จะค้นหาพระวจนะ
ของพระเจ้ า เพื่ อ ตั ว ของเราเอง ความ
รั บ ผิดชอบของเรานั้นสําคัญกว่าความ
รับผิดชอบของบรรพบุ รุ ษ ของเรา เรา
ต้องรับผิดชอบต่อความกระจ่างทีพ
่ วกเขา
ได้รับและตกทอดมาสู่เรา และเรายังต้อง
รับผิดชอบต่อความกระจ่างเพิ่มเติมซึ่ง
บัดนีก้ าํ ลังส่องมายังพวกเราจากพระวจนะ
ของพระเจ้า {GC 164.1}
พระคริสต์ตรัสถึงชาวยิวที่ไม่เชื่อว่า
“ถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขา เขาก็คง
จะไม่มีบาป แต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อ
แก้ตัวในเรื่องบาปของเขา” ยอห์น 15:22
อํานาจของพระเจ้าแบบเดียวกันตรัสผ่าน
ลูเธอร์ไปถึงจักรพรรดิและเจ้าผูค้ รองแคว้น
ทั้ ง หลายของประเทศเยอรมนี ขณะที่
ความกระจ่างส่องออกจากพระวจนะของ
พระเจ้า พระวิญญาณของพระองค์ทรง
ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายกับผู้ร่วมประชุม
หลายท่าน ดัง่ เช่นปีลาตเมือ่ หลายศตวรรษ
ก่อนหน้านีย้ อมให้ความหยิง่ จองหองและ
ความต้องการเป็นที่นิยมของประชาชน
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ปิ ด หั ว ใจของเขาจากพระผู ้ ไ ถ่ ข องโลก
ดังเช่นเฟลิกส์ที่กลัวจนตัวสั่นบัญชาผู้นํา
สาส์นแห่งสัจธรรมว่า “วันนี้เจ้าไปได้แล้ว
ถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก” ดั่งเช่น
กษัตริย์อากริปปาผู้หยิ่งยโสสารภาพว่า
“เจ้าจะชวนเราเป็นคริสเตียนในช่วงเวลา
เพียงสั้นๆ หรือ” กิจการ 24:25; 26:28
ถึงอย่างนั้น จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 ทรง
หันหนีจากข่าวสารทีส่ วรรค์ประทานมาให้
ยอมแพ้ต่อคําบัญชาของความทะนงและ
นโยบายทางโลก ทรงตัดสินใจไม่ยอมรับ
ความกระจ่างแห่งสัจธรรม {GC 164.2}
ข่าวลือเรื่องแผนจัดการลูเธอร์แพร่
กระจายไปอย่างกว้างขวางทําให้เกิดความ
ตื่นเต้นครั้งใหญ่ทั่วทั้งเมือง นักปฏิรูป
ศาสนามี มิ ต รสหายมากมาย ซึ่ ง รู ้ ดี ถึ ง
ความโหดเหีย้ มน่ากลัวของโรมทีม่ ตี อ่ ผูค้ น
ทั้งหลายที่เปิดโปงความชั่วของเธอ พวก
เขาลงความเห็นว่าจะไม่ยอมให้เขาถูกนํา
ไปพลีชพ
ี ขุนนางนับร้อยร่วมกันปฏิญาณ
ตนทีจ่ ะปกป้องเขา มีคนไม่นอ้ ยประณาม
อย่างเปิดเผยว่าข่าวของสํานักราชวังแสดง
ถึงการยอมจํานนอย่างอ่อนๆ ต่ออํานาจ
ของโรม ที่ ป ระตู รั้ ว บ้ า นต่ า งๆ และใน
สถานที่สาธารณะหลายแห่งติดแผ่นป้าย
บ้างก็ประณามและบ้างก็สนับสนุนลูเธอร์
มีอยูป่ า้ ยหนึง่ ทีค่ ดั แต่ขอ้ พระคัมภีรส์ าํ คัญ
ในพระธรรมปัญญาจารย์ว่า “โอ แผ่นดิน
เอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็น
เพี ย งคนรั บ ใช้ ” ปั ญ ญาจารย์ 10:16
ศรัทธาทีช่ นื่ ชมลูเธอร์ทวั่ ทัง้ เยอรมนีทาํ ให้
ทั้งจักรพรรดิและที่ประชุมรัฐสภาเชื่อว่า

ความอยุตธิ รรมใดทีก่ ระทําต่อเขาจะทําลาย
สันติสุขของจักรวรรดิและแม้กระทั่งต่อ
ความมั่นคงของราชบัลลังก์ {GC 164.3}
อิ เ ล็ ก เตอร์ เ ฟรเดอริ ค แห่ ง แคว้ น
แซกโซนีทรงสงวนท่าทีดว้ ยความรอบคอบ
พระองค์ทรงปกปิดความรู้สึกแท้จริงที่มี
ต่อนักปฏิรปู ศาสนา ในขณะเดียวกันทรง
คอยปกป้องเขาอย่างระมัดระวัง ทรงดู
การเคลื่อนไหวทั้งหมดของเขาและของ
ศัตรูทงั้ หมดของเขาด้วย แต่มคี นมากมาย
ทีไ่ ม่พยายามปกปิดความเห็นใจต่อลูเธอร์
มีเจ้าผู้ครองแคว้น ขุนนาง บารอนและ
บุ ค คลที่ โ ดดเด่ น อื่ น ๆ ทั้ ง ฆารวาสและ
นั ก บวชทยอยมาเยี่ ย มเขา สปาลาทิ น
เขียนบันทึกไว้ว่า “ห้องเล็กๆ ของดุษฎี
บั ณ ฑิ ต ไม่ พ อรั บ แขกที่ เ ข้ า มาหาเขา”
Martyn เล่มที่ 1 หน้าที่ 404 ประชาชน
มองเขาราวกับเป็นคนที่เหนือมนุษย์ แม้
คนที่ไม่มีความเชื่อในคําสอนของเขายัง
อดทีจ่ ะชืน่ ชอบไม่ได้กบั จริยธรรมอันสูงส่ง
ทีน่ าํ เขาให้กล้าเผชิญกับความตายแทนการ
ละเมิดจิตสํานึกของตนเอง {GC 165.1}
มีความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังที่
จะให้ลเู ธอร์เห็นชอบกับการประนีประนอม
กับโรม ขุนนางและเจ้าผู้ครองแคว้นมาก
มายแนะเขาว่า หากเขายังคงยืนกราน
ยึ ด มั่ น อยู ่ กั บ การตั ด สิ น ใจของตนเอง
ต่อต้านคําบัญชาของคริสตจักรและของ
สภาต่างๆ ในไม่ช้าเขาคงจะถูกเนรเทศ
ออกไปจากราชอาณาจักร แล้วก็จะไม่ได้
รับการปกป้อง ลูเธอร์ตอบข้อเรียกร้องนี้
ว่า “ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไม่อาจ
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ประกาศออกไปโดยปราศจากการต่อต้าน
...แล้วทําไมจึงต้องให้ความหวาดกลัวหรือ
ความหวาดหวัน่ เรือ่ งภัยอันตรายแยกเรา
ออกจากพระเจ้าและจากพระวจนะของ
พระองค์ซึ่งเป็นสัจธรรมเพียงอย่างเดียว
ไม่ ข้าพเจ้าเลือกสละร่างกาย เสียเลือด
และพลีชีพดีกว่า” D’Aubigné เล่มที่ 7
บทที่ 10 {GC 165.2}
อีกครัง้ หนึง่ เขาถูกรบเร้าให้ยอมจํานน
ต่อคําตัดสินของจักรพรรดิ แล้วเขาจะไม่
ต้องกลัวสิ่งอื่นใดเลย เขาตอบว่า “ด้วย
สุ ดหั ว ใจของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า ยอมให้
จักรพรรดิ เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายและ
แม้คริสเตียนที่ดุร้ายที่สุดตรวจสอบและ
พิ พ ากษาผลงานของข้ า พเจ้ า แต่ ด ้ ว ย
เงือ่ นไขเพียงข้อเดียวคือ พวกเขาต้องยึด
พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐาน มนุษย์
ไม่มีสิ่งอื่นใดต้องทํานอกจากเชื่อปฏิบัติ
ตามพระวจนะ จงอย่าเสนอความรุนแรง
มาสู่จิตสํานึกของข้าพเจ้าซึ่งผูกติดและ
ล่ า มโซ่ ไ ว้ กับ พระคั ม ภี ร ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล้ ว ”
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 10 {GC 166.1}
เขากล่าวกับข้อเรียกร้องอีกข้อหนึง่ ว่า
“ข้าพเจ้ายินดีที่จะสละการคุ้มครองความ
ปลอดภัย ข้าพเจ้ามอบกายของข้าพเจ้า
เองและชี วิ ต ไว้ ใ นพระหั ต ถ์ ข ององค์
จักรพรรดิ แต่พระวจนะของพระเจ้านั้น-ไม่มที าง” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 10 เขากล่าว
ว่าเขาเต็มใจทีจ่ ะยอมตามคําตัดสินของที่
ประชุมใหญ่แต่ดว้ ยเงือ่ นไขเพียงข้อเดียว
คื อ ที่ ป ระชุ ม ต้ อ งตั ด สิ น ตามพระคั ม ภี ร ์
เขาเสริมว่า “ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระวจนะ

ของพระเจ้าและความเชื่อ คริสเตียนทุก
คนเป็นผูต้ ดั สินได้ดเี ท่ากับพระสันตะปาปา
แม้ว่าจะมีที่ประชุมนับล้านอาจเห็นพ้อง
สนับสนุนก็ตาม” Martyn เล่มที่ 1 หน้าที่
410 ในที่สุดทั้งมิตรสหายและศัตรูก็เชื่อ
ว่าความพยายามที่จะให้ปรองดองกันคง
ไม่เกิดผล {GC 166.2}
หากนักปฏิรปู ศาสนายอมอ่อนข้อเพียง
จุดเดียว ซาตานและสมุนของมันก็จะได้
รับชัยชนะ แต่ความแน่วแน่อย่างไม่สั่น
คลอนเป็นวิถที างของการปลดปล่อยคริสตจั ก รและเริ่ ม ยุ ค ที่ ใ หม่ แ ละดี ก ว่ า ขึ้ น มา
อิทธิพลของชายหนุม่ หนึง่ คนนี้ ผูก้ ล้าคิด
และทําตามความคิดของตนเองในเรื่อง
ของศาสนาส่งผลต่อคริสตจักรและโลก
ไม่ใช่เพียงแต่ในยุคของเขาเท่านั้นแต่ใน
ทุกยุคของภายภาคหน้า ความแน่วแน่
และความสั ต ย์ ซื่ อ จะเสริ ม กํ า ลั ง ให้ ค น
ทัง้ ปวงจนถึงวันสิน้ ยุคซึง่ ต้องผ่านประสบการณ์ทคี่ ล้ายคลึงกัน อํานาจและความยิง่
ใหญ่ของพระเจ้ายืนตะหง่านเหนือเล่ห์
เหลีย่ มของมนุษย์และเหนืออํานาจยิง่ ใหญ่
ของซาตาน {GC 166.3}
ไม่นานต่อมาเจ้าหน้าทีข่ องจักรพรรดิ
มาสั่ ง ให้ ลู เ ธอร์ ก ลั บ บ้ า นและเขารู ้ ดี ว ่ า
คําตัดสินลงโทษเขาจะตามติดคําสัง่ นีอ้ ย่าง
รวดเร็ว เส้นทางของเขาปกคลุมด้วยเมฆ
หมอกดํ า ทะมึ น แต่ ใ นขณะที่ เ ขาเดิ น
ทางออกจากเมืองวอร์มส์ ใจของเขากลับ
เต็มล้นด้วยความสุขและการสรรเสริญ
เขาพูดว่า “มารเองก็ยังยืนปกป้องอยู่ที่
ป้อมปราการของพระสันตะปาปาแต่พระ
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คริสต์ทรงกระทําให้เกิดช่องว่างกว้างขวาง
ขึ้นในที่แห่งนั้นและซาตานถูกบังคับให้
สารภาพว่ า พระเจ้ า ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า มั น ”
D’Aubigné เล่มที่ 7 บทที่ 11 {GC 166.4}
หลั ง จากออกเดิ น ทางไปแล้ ว ด้ ว ย
ความปรารถนาให้คนทัง้ หลายไม่เข้าใจผิด
ว่าความแน่วแน่ของเขานั้นเป็นการกบฏ
ลูเธอร์จงึ เขียนจดหมายไปถึงจักรพรรดิวา่
“พระเจ้าผู้ทรงหยั่งรู้หัวใจทรงเป็นพยาน
ของข้าพเจ้า ว่าข้าพเจ้าเตรียมพร้อมอย่าง
จริงใจที่สุดที่จะเชื่อฟังพระจักรพรรดิ ทั้ง
ด้วยเกียรติยศและปราศจากเกียรติยศ
ด้วยชีวิตและด้วยความตาย และไม่มีข้อ
ยกเว้นนอกจากพระวจนะของพระเจ้าที่
มนุษย์ใช้ดํารงชีวิต ในทุกกิจกรรมของ
ชีวิตในปัจจุบันนี้ ความภักดีของข้าพเจ้า
จะไม่หวั่นไหว เพราะในเรื่องนี้การที่จะ
สูญเสียหรือได้กําไรนั้นไม่มีผลต่อความ
รอด แต่เมือ่ เกีย่ วกับผลประโยชน์นริ นั ดร์
กาลแล้ว พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์
ไม่ควรยอมจํานนต่อมนุษย์ดว้ ยกัน เพราะ
การยอมจํานนในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ
เช่นนี้คือการนมัสการที่แท้จริง และควร
จะต้องถวายแด่พระผู้สร้างเท่านั้น” Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 11 {GC 167.1}
ในการเดินทางออกจากเมืองวอร์มส์
ลูเธอร์ได้รับการต้อนรับอย่างภาคภูมิใจ
มากกว่าขณะที่เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง
วอร์มส์ก่อนหน้านั้น คณะสงฆ์อันทรง
เกียรติต้อนรับนักบวชที่ถูกบัพพาชนียกรรมแล้วผู้นี้ ผู้ปกครองฝ่ายพลเรือนให้
เกียรติกับชายที่จักรพรรดิทรงประณาม

เขาได้รับการร้องขอให้เทศนาทั้งๆ ที่มี
คําสั่งห้ามจากสํานักพระราชวัง อีกครั้ง
หนึ่งเขาก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์ และพูดว่า
“ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิญาณทีจ่ ะเอาโซ่มาล่าม
พระวจนะของพระเจ้าไว้และจะไม่มีทาง
ทําเช่นนั้นด้วย” Martyn เล่มที่ 1 หน้าที่
420 {GC 167.2}
เมื่อเขาไปจากเมืองวอร์มส์ได้ไม่นาน
เหล่ า ผู ้ นิ ย มระบอบเปปาซี เ กลี้ ย กล่ อ ม
จักรพรรดิให้ทรงประกาศกฤษฎีกาต่อต้าน
เขา ในคํ า สั่ ง นี้ ลู เ ธอร์ ถู ก ประณามว่ า
“เป็นซาตานที่มาในร่างของมนุษย์และ
แต่งตัวด้วยชุดของนักบวช” D’Aubigné
เล่มที่ 7 บทที่ 11 มีคําสั่งประกาศว่าใน
ทันทีที่หนังสือคุ้มครองความปลอดภัย
หมดอายุ จะต้องจัดการทุกทางทีจ่ ะยับยัง้
งานของเขา ห้ามทุกคนให้ทพ
ี่ าํ นักแก่เขา
ให้อาหารหรือนํ้าดื่มแก่เขาหรือโดยทาง
คําพูดหรือการกระทําในที่สาธารณะหรือ
ในที่ส่วนตัวที่จะช่วยหรือยุยงส่งเสริมเขา
จะต้องจับกุมเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดและ
ส่งมอบให้กบั ผูม้ อี าํ นาจ ผูต้ ดิ ตามของเขา
จะต้องถูกจับเข้าคุกและทรัพย์สมบัตขิ อง
พวกเขาจะต้องถูกยึด งานเขียนของเขา
ต้องถูกทําลายและในที่สุดทุกคนที่กล้า
ขัดขืนคําสั่งนี้จะถูกรวมอยู่ในการลงโทษ
นี้ด้วย อิเล็กเตอร์แห่งแซกโซนีและเจ้าผู้
ครองแคว้นทั้งหลายที่เป็นมิตรกับลูเธอร์
เดินทางออกไปจากเมืองวอร์มส์หลังจาก
ที่เขาเดินทางออกไปไม่นาน และคําสั่ง
ของจักรพรรดิได้ผ่านมติของที่ประชุม
รัฐสภา บัดนีเ้ หล่าผูน้ ยิ มลิทธิโรมันพากัน
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ชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น พวกเขาถือว่า
จุดจบของนักปฏิรปู ศาสนาถูกประทับตรา
ไว้แล้ว {GC 167.3}
พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางหนีภัย
ให้ ผู ้ รั บ ใช้ ข องพระองค์ ใ นช่ ว งเวลาที่
อันตรายนี้ มีสายตาหนึ่งคอยเฝ้าติดตาม
การเคลื่อนไหวของลูเธอร์ และหัวใจที่
ซื่อสัตย์และประเสริฐดวงหนึ่งตัดสินใจ
เข้ามาช่วยเหลือ เป็นที่ประจักษ์อย่าง
แน่ ชั ด ว่ า ไม่ มี สิ่ ง ใดจะทํ า ให้ โ รมพอใจ
นอกจากความตายของเขา ด้ ว ยการ
ซ่อนตัวเท่านัน้ ทีจ่ ะถนอมเขาไว้ให้พน้ จาก
เขี้ ย วสิ ง ห์ พระเจ้ า ประทานสติ ป ั ญ ญา
ให้ กั บ อิ เ ล็ ก เตอร์ เ ฟรเดอริ ค แห่ ง แคว้ น
แซกโซนีเพือ่ วางแผนทีจ่ ะรักษานักปฏิรปู
ศาสนาผู้นี้ไว้ ด้วยความร่วมมือของพระ
สหายทีซ่ อื่ สัตย์คนหนึง่ ทําให้จดุ ประสงค์
ของอิเล็กเตอร์ทําได้สําเร็จและลูเธอร์ถูก
ซ่อนตัวจากมิตรสหายและศัตรูอย่างได้ผล
ในขณะทีเ่ ดินทางกลับบ้านอยูน่ นั้ เขาถูก
ลักพาตัวจากผูท้ คี่ วบคุมเขาและรีบส่งตัว
ผ่านป่าไปยังปราสาทวาร์ตบูร์กซึ่งเป็น
ป้อมปราการอ้างว้างโดดเดี่ยวบนภูเขา
ทัง้ การลักพาตัวและการซ่อนตัวนัน้ ทํากัน
อย่างลึกลับ แม้แต่อิเล็กเตอร์เฟรเดอริค
เองก็ไม่รู้อยู่เป็นเวลานานว่าเขาไปที่ใด
การไม่ รู ้ ร ะแคะระคายถึ ง เรื่ อ งนี้ ก็ ไ ม่ ใ ช่
ปราศจากการวางแผน ตราบใดที่อิเล็กเตอร์ไม่ทรงทราบเรือ่ งของลูเธอร์ พระองค์
ก็จะทรงเปิดเผยสิ่งใดไม่ได้ พระองค์เอง
พอพระทัยกับความปลอดภัยของนักปฏิรปู
ศาสนาและรู้แค่นี้ก็พอพระทัยแล้ว {GC

168.1}
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง
ผ่านไปและฤดูหนาวมาถึงแล้วและลูเธอร์
ยังคงเป็นนักโทษอยู่ อาเลียนเดอร์และ
พวกของเขายิ น ดี ห รรษาอย่ า งยิ่ ง ที่ ดู
ประหนึ่งว่าแสงสว่างของข่าวประเสริฐ
กํ า ลั ง จะดั บ ลง แต่ แ ทนที่ จ ะเป็ น เช่ น นี้
นักปฏิรปู ศาสนากําลังเติมนํา้ มันใส่ตะเกียง
ของเขาจากคลังแห่งความจริงและแสง
สว่างจะส่องออกมาด้วยลําแสงทีแ่ จ่มจํารัส
มากขึ้น {GC 168.2}
ในความคุ้มครองอย่างเป็นมิตรของ
ปราสาทวาร์ตบูรก์ ลูเธอร์อยูอ่ ย่างมีความ
สุขชัว่ ขณะหนึง่ ทีไ่ ด้หลุดพ้นจากความร้อน
และความโกลาหลของการต่อสู้ แต่เขา
ไม่อาจพบความพึงพอใจในความสงบและ
การพักผ่อนได้นานนัก ชีวิตของเขานั้น
คุ้นเคยกับการทํางานและความขัดแย้งที่
เกรี้ยวกราด เขาทนอยู่กับการไม่ทํางาน
ไม่ได้ ในวันเวลาที่โดดเดี่ยวนั้น สภาพ
ของคริสตจักรปรากฏขึ้นอยู่ต่อหน้าเขา
และเขาร้องขึน้ ด้วยความสิน้ หวัง “อนิจจา
ไม่มีผู้ใดในยุคสุดท้ายของพระพิโรธของ
พระเจ้ า ที่ จ ะยื น ขึ้ น ดั่ ง กํ า แพงอยู ่ เ บื้ อ ง
พระพั ก ตร์ พ ระเจ้ า และช่ ว ยอิ ส ราเอล
ให้รอด” Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 2 อีกครัง้ หนึง่
ความคิดของเขาวกกลับมาหาเขาเองและ
เขาวิตกว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขีข้ ลาด
ที่ถอยหนีออกจากการต่อสู้ แล้วเขาก็
ตําหนิตัวเองที่เกียจคร้านและเอาแต่ใจ
ตนเอง แต่กระนั้นในเวลาเดียวกันในทุก
วันเขากลับบรรลุผลงานได้มากกว่าทีช่ าย
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คนหนึ่งจะทําได้ ปากกาของเขาไม่เคย
อยูน่ งิ่ ในขณะทีศ่ ตั รูของเขายกยอตนเอง
ว่าเขาหายเงียบไปแล้ว พวกเขาแปลกใจ
และมึนงงกับหลักฐานที่มีตัวตนซึ่งแสดง
ว่าเขายังทํางานอย่างขันแข็งอยู่ ใบปลิว
เป็นตั้งๆ ที่ออกมาจากปากกาของเขา
กระจายไปทั่วประเทศเยอรมนี เขายังได้
รับใช้งานสําคัญที่สุดเพื่อเพื่อนร่วมชาติ
ของเขาด้วยการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาเยอรมัน
จากเกาะหินปัทมอสของเขา เป็นเวลา
เกื อ บหนึ่ ง ปี เ ต็ ม ที่ เ ขาได้ ป ระกาศข่ า ว
ประเสริฐและตําหนิบาปและความผิดใน
ยุคของเขา {GC 168.3}
แต่ พ ระเจ้ า ทรงถนอมผู ้ รั บ ใช้ ข อง
พระองค์ให้ออกจากเวทีของชีวติ สาธารณะ
ไม่ใช่เพียงเพือ่ ถนอมรักษาชีวติ ของลูเธอร์
จากความอาฆาตของศัตรูหรือเพื่อเอื้อ
ให้เขามีเวลาเงียบสําหรับทํางานสําคัญ
เท่านั้น เขาได้ผลลัพธ์ที่ลํ้าค่ามากกว่านี้
ในที่พักบนภูเขาที่โดดเดี่ยวและห่างไกล
ลิบลับของเขานั้น ลูเธอร์ถูกกันออกจาก
การสนับสนุนทางโลกและปิดตนเองจาก
คําสรรเสริญเยินยอของมนุษย์ เขาจึงหลุด
พ้นจากความหยิง่ ทะนงและความมัน่ ใจใน
ตนเองซึ่งบ่อยครั้งมีต้นเหตุมาจากความ
สําเร็จ โดยการทนทุกข์และการได้รบั ความ
อดสู เขากําลังถูกเตรียมตัวให้พร้อมอีก
ครัง้ เพือ่ จะเดินอย่างปลอดภัยบนเส้นทาง
สูงอันน่าเวียนหัวซึ่งเขาถูกยกย่องและ

เชิดชูขึ้นไปอย่างกะทันหัน {GC 169.1}
ในขณะทีม่ นุษย์ชนื่ ชมยินดีกบั เสรีภาพ
ที่สัจธรรมนํามานั้น พวกเขามีความโน้ม
เอียงที่จะเชิดชูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาเพื่อ
ตั ด โซ่ แ ห่ ง ความผิ ด และความงมงาย
ซาตานคอยหาทางที่จะหันแนวคิดและ
ความรักของมนุษย์ให้ออกห่างไปจาก
พระเจ้าและให้ยดึ ติดกับสือ่ ตัวแทนทีเ่ ป็น
มนุษย์ มันนําพวกเขาให้ไปยกย่องเครือ่ ง
มือธรรมดาและให้ละเลยพระหัตถ์ที่ทรง
นําพาเหตุการณ์ทั้งหมดของการทรงนํา
บ่อยครัง้ ผูน้ าํ ศาสนาทีไ่ ด้รบั การสรรเสริญ
เยินยอและเคารพเช่นนี้จะสูญเสียความ
รู ้ สึ ก ที่ ต ้ อ งพึ่ ง พระเจ้ า และถู ก ชั ก นํ า ให้
เชื่อในตัวเขาเอง ผลที่ตามมาคือเขาจะ
พยายามควบคุมความคิดและจิตสํานึก
ของประชาชน ผูซ้ งึ่ มีใจโอนเอียงทีจ่ ะหวัง
คอยให้เขานําแทนที่จะพึ่งพระวจนะของ
พระเจ้า บ่อยครัง้ ทีง่ านของการปฏิรปู ล่าช้า
เพราะบรรดาผู้สนับสนุนหมกมุ่นอยู่กับ
ความรูส้ กึ เช่นนี้ พระเจ้าทรงประสงค์ทจี่ ะ
ปกป้องอุดมการณ์ของการปฏิรูปให้ออก
ไปจากภัยอันตรายนี้ พระองค์ทรงประสงค์
ให้พระราชกิจของพระเจ้ารับรอยประทับ
ทีไ่ ม่ใช่เป็นของมนุษย์แต่เป็นของพระเจ้า
สายตาของมนุษย์หันไปหาลูเธอร์เพราะ
ว่าเป็นผู้อธิบายสัจธรรม เขาถูกนําออก
ไปเพื่อว่าสายตาทั้งปวงของมนุษย์จะหัน
ไปมองผูท้ รงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งสัจธรรม
{GC 169.2}

146 ปลายทางแห่งความหวัง

9 นักปฏิรูปศาสนาชาวสวิส 147

9

นักปฏิรูปศาสนาชาวสวิส

เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ในการคัดสรรบุคคล
ที่จะมาปฏิรูปคริสตจักร พระเจ้าทรงใช้
แบบแผนเดียวกันกับการก่อตัง้ คริสตจักร
พระอาจารย์แห่งสวรรค์ทรงมองข้ามบุคคล
ยิ่ ง ใหญ่ ข องโลก คนมี ย ศศั ก ดิ์ แ ละคน
รํ่ารวยที่คุ้นเคยกับคําเยินยอและเทิดทูน
ให้เป็นผูน้ าํ ของประชาชน พวกเขาเย่อหยิง่
และมั่นใจในตนเองกับสถานะที่เหนือชั้น
กว่าของตนเกินกว่าทีจ่ ะยอมถูกหล่อหลอม
จิตใจให้เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลกและ
ยอมทีจ่ ะเป็นผูร้ ว่ มงานของบุรษ
ุ แห่งเมือง
นาซาเร็ธ พระดํารัสทีก่ ล่าวกับชาวประมง
กาลิลที ไี่ ม่มกี ารศึกษาและตรากตรําทํางาน
หนักว่า “จงตามเรามา และเราจะตั้งท่าน
ให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” มัทธิว 4:19
สาวกเหล่ า นี้ เ ป็ น คนถ่ อ มและเป็ น
คนที่สอนได้ ยิ่งพวกเขารับอิทธิพลจาก
คําสอนจอมปลอมของยุคนั้นน้อยเท่าไร
พระคริสต์ก็จะทรงสอนและฝึกพวกเขา
เพื่ อ งานรั บ ใช้ ข องพระองค์ ไ ด้ ม ากขึ้ น
เท่านั้น ในสมัยของงานปฏิรูปยิ่งใหญ่จึง
มีสภาพเป็นเช่นนี้ นักปฏิรูปศาสนาแนว
หน้าทัง้ หลายเป็นคนทีม่ าจากพืน้ ฐานชีวติ
ทีย่ ากจนถ่อมตัวคือเป็นผูท้ หี่ ลุดพ้นอย่าง
มากที่สุดจากความหยิ่งผยองของฐานะ
และจากอิทธิพลของความทิฐิมานะ และ
เล่ห์กลของนักบวช แผนการของพระเจ้า
เลือกที่จะใช้เครื่องมือที่ตํ่าต้อยเพื่อผลที่

ยิ่ ง ใหญ่ แล้ ว เกี ย รติ ย ศจะไม่ เ ป็ น ของ
มนุษย์แต่จะถวายพระสิรแิ ด่พระเจ้าผูท้ รง
ประกอบกิจผ่านพวกเขาให้เป็นไปตาม
นํ้าพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์
{GC 171.1}
สองสามสัปดาห์หลังจากลูเธอร์เกิด
ในกระท่อมชาวเหมืองที่แคว้นแซกโซนี
อูลริค สวิงก์ลี [Ulric Zwingli] เกิดใน
กระต๊อบของคนเลีย้ งสัตว์ทา่ มกลางเทือก
เขาแอลป์ สภาพแวดล้อมของสวิงก์ลีใน
วัยเด็กและการฝึกอบรมในวัยเยาว์นั้นได้
เตรียมเขาเพือ่ ทํางานรับใช้ในอนาคต เขา
ได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความยิ่งใหญ่
งดงามและลํา้ เลิศของธรรมชาติ สติปญ
ั ญา
ของเขาถูกประทับด้วยความรูส้ กึ ของความ
ยิง่ ใหญ่ มีพลังอํานาจและความเกรียงไกร
ของพระเจ้า ประวัตศิ าสตร์ผลงานอันกล้า
หาญทีเ่ กิดขึน้ ในเทือกเขาบ้านเกิดของเขา
นั้นจุดประกายแรงบันดาลใจอันเยาว์วัย
ของเขา และเขานัง่ อยูเ่ คียงข้างกายคุณย่า
ผูเ้ คร่งครัดศาสนา ตัง้ ใจฟังนิทานจากพระ
คัมภีร์อันลํ้าค่าที่เธอรวบรวมจากตํานาน
และประเพณีสืบทอดมาของคริสตจักร
ด้วยความสนใจอย่างกระตือรือร้นเขาฟัง
เรือ่ งราววีรกรรมอันน่ายกย่องของบรรพชน
และผูเ้ ผยพระวจนะ เรือ่ งของคนเลีย้ งแกะ
ที่ เ ฝ้ า ฝู ง แกะบนเนิ น เขาของแผ่ น ดิ น
ปาเลสไตน์ทที่ ตู สวรรค์มาแจ้งกับพวกเขา

148 ปลายทางแห่งความหวัง

เรือ่ งของทารกน้อยแห่งหมูบ่ า้ นเบธเลเฮม
และบุรษุ แห่งกางเขนคาลวารี {GC 171.2}
บิดาของสวิงก์ลมี คี วามปรารถนาเช่น
เดียวกับยอห์น ลูเธอร์ทตี่ อ้ งการให้ลกู ชาย
มี ก ารศึ ก ษาและได้ ส ่ ง เด็ ก ชายออกไป
จากหุ บ เขาบ้ า นเกิ ด ตั้ ง แต่ ยั ง เยาว์ วั ย
สติปญ
ั ญาของเขาพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว
จนไม่นานต่อมาเกิดเป็นปัญหาในการหา
ครูที่มีความสามารถมาสอนเขา เมื่ออายุ
13 ปีเขาไปที่เมืองเบิร์นซึ่งในเวลานั้น
เป็นโรงเรียนที่โดดเด่นที่สุดของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ แต่ ณ ที่นี้ มีภัยอันตราย
เรื่องหนึ่งปรากฏขึ้นที่คุกคามชะตาชีวิต
ของเขา นักบวชภราดรหลายองค์ทุ่มเท
แย่งกันที่จะชักนําให้เขาก้าวเข้าสู่ชีวิต
ของนักบวช ในเวลานั้นพระนักบวชของ
นิ ก ายโดมิ นิ กั น และฟรานซิ ส กั น มี ก าร
แข่งขันกันทีจ่ ะแย่งความนิยมจากชาวบ้าน
พวกเขาลงแรงตกแต่งโบสถ์ต่างๆ ของ
พวกเขาอย่างตระการตา มีพธิ กี รรมอย่าง
โอ่อ่าและใช้เครื่องรางเรืองนามและของ
ขลังเพื่อดึงดูดความสนใจ {GC 172.1}
นักบวชนิกายโดมินกิ นั แห่งเมืองเบิรน์
เห็นว่าหากเขาสามารถเอาชนะนักศึกษา
หนุม่ ทีม่ คี วามสามารถสูงนีม้ าเข้าเป็นพวก
ด้วยแล้ว พวกเขาจะได้ทั้งประโยชน์และ
เกียรติยศ ความหนุ่มแน่นของเขา ความ
สามารถตามธรรมชาติในการพูดและใน
การเขียนของเขาและอัจฉริยะทางดนตรี
และกาพย์กลอนจะดึงดูดประชาชนเข้า
มายังที่ประชุมของพวกเขาและเพิ่มราย
ได้ให้กับนิกายของตนได้ดีกว่าพิธีกรรม

และการแสดงออกอย่างหรูหรา พวกเขา
พากเพียรด้วยเล่ห์กลและคําป้อยอจน
สามารถชักนําสวิงก์ลเี ข้ามายังคอนแวนต์
ของพวกตน เมื่อลูเธอร์ยังเป็นนักเรียน
อยูน่ นั้ เขาต้องเก็บตัวเองอยูใ่ นห้องเล็กๆ
ของคอนแวนต์และหากพระเจ้าไม่ทรงจัด
เตรียมที่จะปลดปล่อยเขาแล้วเขาคงจะ
จมหายไปกับโลก ส่วนสวิงก์ลนี นั้ ไม่ได้รบั
อนุญาตให้เผชิญกับภัยอันตรายแบบเดียว
กันนี้ ภายใต้การทรงนําของพระเจ้า คุณ
พ่อของเขารูร้ ะแคะระคายกับข่าวสารเรือ่ ง
แผนการของพวกนักบวช เขาไม่เคยตัง้ ใจ
ที่จะปล่อยให้ลูกชายมีชีวิตที่เกียจคร้าน
และไร้ ป ระโยชน์ ข องนั ก บวชทั้ ง หลาย
เขาเห็นว่าชีวติ ทีม่ ปี ระโยชน์ในอนาคตของ
ลูกกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงจึงรีบเรียก
ตัวเขากลับบ้านโดยไม่รอช้า {GC 172.2}
ชายหนุ่มเชื่อฟังคําสั่งนี้ แต่อยู่อย่าง
พึงพอใจในหุบเขาบ้านเกิดได้ไม่นานและ
ไม่ชา้ ต่อมาเขาจึงกลับไปเรียนหนังสืออีก
และเวลาผ่านไประยะหนึ่งเขาเดินทางไป
กรุงบาเซล ที่นี่เองสวิงก์ลีได้ยินถึงเรื่อง
ข่าวประเสริฐของพระคุณของพระเจ้าที่
ประทานให้เปล่าๆ เป็นครั้งแรก วิทเทมบากครูสอนภาษาโบราณคนหนึง่ พบพระ
คั ม ภี ร ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง เล่ ม ในขณะที่ ศึ ก ษา
ภาษากรีกและฮีบรู และด้วยเหตุนลี้ าํ แสง
แห่งความกระจ่างของพระเจ้าจึงส่องมายัง
สติปัญญาของนักเรียนที่เรียนอยู่กับเขา
เขาประกาศว่ามีสัจธรรมที่เก่าแก่และมี
คุณค่าอันไร้ขอบเขตมากกว่าทฤษฎีใดๆ
ที่ ค รู ใ นโรงเรี ย นและนั ก ปราชญ์ ส อน
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สัจธรรมโบราณนี้คือความตายของพระ
คริสต์เป็นค่าไถ่เดียวของคนบาป สําหรับ
สวิงก์ลีแล้ว คําพูดเหล่านี้เป็นดั่งลําแสง
แรกที่ ส ่ อ งออกมาในยามรุ ่ ง อรุ ณ {GC
173.1}
ไม่นานต่อมา พระเจ้าทรงเรียกสวิงก์
ลีให้ออกจากกรุงบาเซลเพือ่ ทํางานทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ในชีวติ ขอบข่ายงานชิน้ แรกของเขา
อยู่ท่ีโบสถ์แห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ซึ่ง
ห่างจากหุบเขาบ้านเกิดของเขาไม่ไกล
มากนัก เมื่อเขาได้รับการเจิมตั้งให้เป็น
บาทหลวงแล้ว ผู้ร่วมงานปฏิรูปคนหนึ่ง
กล่าวว่า เขา “อุทิศจิตวิญญาณทั้งหมด
ของเขาให้ กั บ การค้ น หาสั จ ธรรมของ
พระเจ้าเพราะเขาตระหนักดีวา่ เขาจะต้อง
เรียนรู้มากสักเพียงไรเพื่อดูแลฝูงแกะที่
พระคริสต์ทรงโปรดมอบความวางใจไว้กบั
เขา” Wylie เล่มที่ 8 บทที่ 5 ยิ่งเขาค้นหา
พระคัมภีร์มากขึ้นเท่าไร เขาก็พบความ
แตกต่างระหว่างความจริงของพระคัมภีร์
และคําสอนนอกรีตของโรม เขามอบความ
ไว้วางใจให้กบั พระคัมภีรว์ า่ เป็นพระวจนะ
ของพระเจ้า เป็นกฎเกณฑ์เดียวที่เพียบ
พร้อมและไม่ผิดเพี้ยน เขามองเห็นว่า
พระคัมภีร์ต้องแปลความหมายของพระ
คัมภีรเ์ อง เขาไม่กล้าพยายามอธิบายพระ
คัมภีรเ์ พือ่ สนับสนุนทฤษฏีหรือหลักคําสอน
ซึ่งตั้งสมมติฐานไว้แล้ว แต่ยึดมั่นว่าเป็น
หน้าที่ของเขาที่จะเรียนรู้คําสอนซึ่งเป็น
คําสอนที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน เขา
มุ่งมั่นทําตัวให้พร้อมเพื่อสนับสนุนทุก
ความพยายามเพื่อเข้าใจความหมายให้

ครบถ้วนและถูกต้องและเขายังทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสทุ ธิซ์ งึ่ เขา
ประกาศว่าจะเป็นผู้เปิดเผยความหมาย
นั้นแก่ทุกคนที่แสวงหาด้วยความจริงใจ
และด้วยการอธิษฐาน {GC 173.2}
สวิงก์ลีกล่าวว่า “พระคัมภีร์มาจาก
พระเจ้า ไม่ได้มาจากมนุษย์ และยิ่งไป
กว่านัน้ พระเจ้าผูป้ ระทานความกระจ่างนี้
จะประทานให้ท่านเข้าใจว่าคําพูดเหล่านี้
มาจากพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าไม่
ผิดพลาด เป็นพระวจนะที่แจ่มจํารัส มี
คําสอนอยูใ่ นตัว เปิดเผยตนเอง ส่องสว่าง
ให้จติ วิญญาณด้วยความรอดและพระคุณ
ทั้งหมด ประโลมใจในพระเจ้า ถ่อมใจลง
เพื่ อ ยอมจํ า นนและแม้ ก ระทั่ ง สละสิ ท ธิ์
ตนเองไปและกอดพระเจ้าไว้” สวิงก์ลีเอง
พิ สู จ น์ ค วามจริ ง ของคํ า พู ด เหล่ า นี้ แ ล้ ว
เขาเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงเวลานีข้ อง
ชีวิตและเขียนไว้ในเวลาต่อมาว่า “เมื่อ...
ข้าพเจ้าเริม่ ทีจ่ ะมอบถวายตนเองทัง้ หมด
ให้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ปรัชญาและ
หลักคําสอนจะเสนอแนะคําขัดแย้งให้แก่
ข้าพเจ้าเสมอ ในที่สุดข้าพเจ้าก็มาถึงจุด
หนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่า ‘ท่านต้องปล่อยวาง
ทั้ ง หมดไว้ แ ละเรี ย นรู ้ ค วามหมายของ
พระเจ้าจากพระวจนะอันเรียบง่ายของ
พระองค์เอง’ แล้วข้าพเจ้าเริม่ ทูลขอความ
กระจ่างของพระองค์ และพระคัมภีรก์ ก็ ลาย
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากสําหรับข้าพเจ้า”
Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6 {GC 174.1}
หลักคําสอนที่สวิงก์ลีเทศน์นั้น เขา
ไม่ได้รับจากลูเธอร์ แต่เป็นหลักคําสอน
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ของพระคริสต์ นักปฏิรูปชาวสวิสกล่าว
ว่า “หากลูเธอร์เทศนาเรือ่ งของพระคัมภีร์
เขาจะทําสิ่งที่ข้าพเจ้ากําลังทําอยู่ คนที่
เขานํามาหาพระคริสต์มีจํานวนมากกว่า
ที่ข้าพเจ้านํามาเอง แต่เรื่องนี้ไม่สําคัญ
ข้าพเจ้าจะไม่เป็นพยานถึงนามอื่นนอก
จากพระนามของพระคริสต์ ข้าพเจ้าเป็น
ทหารของพระองค์และพระองค์ทรงเป็น
หัวหน้าเพียงพระองค์เดียวของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนอักษรสักคําไปหา
ลูเธอร์และเขาก็ไม่เคยเขียนถึงข้าพเจ้า
ทําไม...ก็เพือ่ แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณ
ของพระเจ้ า ทรงทํ า งานอย่ า งเป็ น หนึ่ ง
เดียวกันเนือ่ งจากเราทัง้ สองไม่ได้สมรูร้ ว่ ม
คิดกันแต่สอนหลักคําสอนของพระคริสต์
ที่เหมือนกันเช่นนี้” D’Aubigné เล่มที่ 8
บทที่ 9 {GC 174.2}
ในปี ค.ศ. 1516 สวิงก์ลีได้รับเชิญให้
เป็นนักเทศน์ในคอนแวนต์ที่เมืองไอน์ซีเดน ทีน่ เี่ องเขาจะได้เห็นความชัว่ ช้าของ
โรมได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น และจะได้ ส ่ ง
อิทธิพลการเป็นนักปฏิรูปศาสนาให้แผ่
ขยายไกลออกไปจากบ้านเกิดของเขาบน
เทือกเขาแอลป์ ในบรรดาสิ่งที่ดึงดูดใจ
ของเมืองไอน์ซีเดนนั้นมีรูปปั้นพระแม่
พรหมจารีทเี่ ชือ่ กันว่ามีอาํ นาจกระทําการ
อัศจรรย์ได้ เหนือประตูทางเข้าคอนแวนต์
มีขอ้ ความจารึกไว้วา่ “สถานทีแ่ ห่งนีท้ า่ น
จะได้รบั การอภัยบาปอย่างสมบูรณ์” Ibid.
เล่มที่ 8 บทที่ 5 ผู้แสวงบุญจะเดินทาง
มายั ง ศาลของพระแม่ พ รหมจารี แ ห่ ง นี้
ตลอดทุกฤดูกาล แต่งานเฉลิมฉลองยิ่ง

ใหญ่ประจําปีของการเทิดทูนเกียรติจะมี
ฝูงชนมากันอย่างล้นหลามจากทุกสารทิศ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์แม้กระทัง่ ไกล
ไปถึงประเทศฝรัง่ เศสและประเทศเยอรมนี
สวิงก์ลีรู้สึกทุกข์ใจจากภาพเหล่านี้เป็น
อย่างยิง่ เขาจึงฉวยโอกาสประกาศอิสรภาพ
ผ่านการเทศนาข่าวประเสริฐแก่ผทู้ ตี่ กเป็น
ทาสของความเชื่องมงาย {GC 174.3}
เขาพูดว่า “โปรดอย่านึกภาพว่าพระเจ้า
สถิตอยู่กับวิหารหลังนี้มากกว่าสถานที่
อื่นๆ ซึ่งพระองค์ทรงสร้าง ไม่ว่าท่านจะ
พํานักอยู่ในประเทศใด พระเจ้าสถิตอยู่
รอบตัวท่านและสดับฟังท่าน...การกระทํา
ที่ไม่เกิดประโยชน์ การเดินทางไกลเพื่อ
แสวงบุ ญ ของถวาย รู ป ปั ้ น การร้ อ ง
อุทธรณ์ขอพระแม่พรหมจารีหรือนักบุญ
ทั้งหลายจะทําให้ท่านได้รับพระคุณของ
พระเจ้ากระนัน้ หรือ...เราจะได้อะไรกับการ
พูดมากมายในคําอธิษฐานของเรา เรา
จะได้ อ ะไรจากผ้ า คลุ ม ศี ร ษะเงางาม
ศีรษะทีถ่ กู กล้อนอย่างราบเรียบ เสือ้ คลุม
ยาวระย้ อ ยหรื อ รองเท้ า แตะทองคํ า ...
พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจ และ
หัวใจของเราก็ห่างไกลจากพระองค์” เขา
พู ด ต่ อ อี ก ว่ า “พระคริ ส ต์ ผู ้ ท รงถู ก ตรึ ง
กางเขนครัง้ เดียวนัน้ ทรงเป็นเครือ่ งถวาย
บู ช าและทรงเป็ น เหยื่ อ ที่ เ พี ย งพอแล้ ว
สําหรับบาปของผู้เชื่อตลอดนิรันดร์กาล”
Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 5 {GC 175.1}
คําสอนเช่นนี้ไม่เป็นที่ต้อนรับสําหรับ
ผูฟ
้ งั จํานวนมาก เป็นเรือ่ งน่าผิดหวังอย่าง
ยิ่งสําหรับพวกเขาที่ได้รับการบอกเล่า
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ว่าการเดินทางแสนเหนื่อยยากของพวก
เขานัน้ ไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่เข้าใจเรือ่ ง
การอภัยที่ให้เปล่าๆ ผ่านทางพระคริสต์
พวกเขาพอใจกับวิถีเดิมที่นําไปสู่สวรรค์
ตามที่โรมจัดวางไว้ให้พวกเขา พวกเขา
หดถอยจากความยุ่งยากในการค้นหาสิ่ง
ทีด่ กี ว่า เป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะวางใจมอบความ
รอดไว้กับบาทหลวงและพระสันตะปาปา
มากกว่าการแสวงหาความบริสุทธิ์แห่ง
จิตใจ {GC 175.2}
แต่มคี นอีกกลุม่ หนึง่ ทีร่ บั ข่าวสารแห่ง
การช่วยให้รอดผ่านทางพระคริสต์ด้วย
ความชื่นชมยินดี การถือระเบียบต่างๆ
ตามทีโ่ รมกําหนดไม่อาจให้สนั ติสขุ แก่จติ
วิ ญ ญาณ และด้ ว ยความเชื่ อ พวกเขา
ยอมรับพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด
เพื่อไถ่บาปของพวกเขา คนเหล่านี้กลับ
ไปยังบ้านและเปิดเผยความกระจ่างอัน
ลํา้ ค่าทีพ
่ วกเขาได้รบั ให้แก่คนอืน่ ๆ ความ
จริงจึงกระจายจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีก
หมู่บ้านหนึ่ง จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมือง
หนึง่ และจํานวนของผูแ้ สวงบุญทีไ่ ปยังศาล
เจ้าพระแม่พรหมจารีลดลงอย่างมาก เงิน
ถวายก็ลดลงและส่งผลต่อเงินเดือนของ
สวิงก์ลีที่มาจากเงินถวายเหล่านั้น แต่
เรือ่ งเช่นนีท้ าํ ให้เขามีความสุขเมือ่ เขาเห็น
อํานาจของความคลัง่ ไคล้และความงมงาย
เริ่มแตกสลายไป {GC 175.3}
ผู้มีอํานาจในคริสตจักรไม่ได้ตาบอด
กับงานทีส่ วิงก์ลบี รรลุผล แต่สาํ หรับเวลา
นี้ พวกเขาอดทนที่จะไม่เข้าไปขัดขวาง
หวังว่ายังจะใช้เขาทํางานตามอุดมการณ์

ของพวกตน พวกเขาลงแรงเพื่อเอาชนะ
เขาด้วยคําเยินยอและในขณะเดียวกัน
สั จ ธรรมกํ า ลั ง เข้ า ยึ ด ครองหั ว ใจของ
ประชาชน {GC 176.1}
การทํางานของสวิงก์ลีที่เ มืองไอน์ซีเดนฝึกเขาให้ทํางานในขอบเขตที่กว้าง
ขึ้นซึ่งเขาจะต้องก้าวเข้าไปในไม่ช้า หลัง
จากอยู่ที่นี่สามปี เขาได้รับเชิญให้ไปอยู่
ที่สํานักนักเทศน์ในโบสถ์ของเมืองซูริค
ในเวลานั้นที่นี่เป็นเมืองสําคัญที่สุดของ
สมาพันธ์สวิส และอิทธิพลใดทีเ่ คลือ่ นไหว
ออกจากทีน่ จี่ ะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง
แต่คณะนักบวชทีเ่ ชิญเขามายังเมืองซูรคิ
ตัง้ ใจขัดขวางแนวคิดใหม่ใดๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
พวกเขาจึงดําเนินการต่อด้วยการแนะแนว
ถึงหน้าที่ต่างๆ ของเขา {GC 176.2}
พวกเขาแจกแจงว่า “ท่านต้องบากบัน่
ทุกทางที่จะจัดเก็บรายได้ของหน่วยโดย
ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยที่สุด ท่านต้อง
เคีย่ วเข็ญคนทีซ่ อื่ สัตย์ ทัง้ จากบนธรรมาสน์
และในห้องสารภาพผิดให้ชาํ ระสิบลดและ
เงินถวายอืน่ ทีต่ อ้ งจ่ายและให้ใช้เงินถวาย
เป็นตัววัดความรักที่มีต่อคริสตจักร ท่าน
ต้องขยันในการเพิม่ รายได้จากคนเจ็บป่วย
จากมวลชนทั้งหลายและโดยทั่วไปจาก
ทุกคําสัง่ ของคณะนักบวช” พวกเขาสําทับ
ต่อไปอีกว่า “การประกอบพิธศี าสนาต่างๆ
การเทศนาและการอภิบาลฝูงแกะก็เป็น
หน้าที่ของอนุศาสกเช่นกัน แต่สําหรับ
เรือ่ งเหล่านี้ ท่านอาจหาคนมาทําแทนได้
และโดยเฉพาะในเรื่ อ งของการเทศนา
ท่านไม่ควรประกอบพิธีศาสนาแก่ผู้ใด
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นอกจากผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงและจะประกอบก็ตอ่
เมื่อได้รับเชิญ ท่านห้ามประกอบพิธีโดย
ปราศจากการแบ่งแยกคนทัง้ หลาย” Ibid.
เล่มที่ 8 บทที่ 6 {GC 176.3}
สวิงก์ลีฟังคําสั่งนี้อย่างเงียบๆ และ
หลังจากแสดงความขอบคุณทีไ่ ด้รบั เกียรติ
มารับตําแหน่งสําคัญนี้ เขาอธิบายต่อไป
เสนอแนวทางทีเ่ ขาจะทํา เขาพูดว่า “ชีวติ
ของพระคริสต์ถกู ปกปิดไว้จากประชาชน
นานเกินไปแล้ว ข้าพเจ้าจะเทศนาพระ
ธรรมพระกิตติคณ
ุ ทัง้ หมดเริม่ จากมัทธิว...
ซึง่ จะคัดมาจากพระคัมภีรเ์ พียงแหล่งเดียว
หยั่ ง ลึ ก ถึ ง ก้ น บึ้ ง เปรี ย บเที ย บข้ อ พระ
คัมภีรก์ บั อีกข้อพระคัมภีรแ์ ละค้นหาความ
เข้าใจด้วยการอธิษฐานอยูเ่ สมอและอย่าง
กระตือรือร้น ข้าพเจ้าจะมอบถวายการ
รับใช้เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า เพื่อ
สรรเสริญพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อความรอดของจิตวิญญาณและเพื่อ
อบรมในทางธรรมของความเชือ่ ทีแ่ ท้จริง”
Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6 ถึงแม้คณะสงฆ์
ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแผนการของเขา
และพยายามห้ามปรามเขาก็ตาม สวิงก์ลี
คงยืนหยัดอย่างหนักแน่น เขาประกาศ
ว่าเขาไม่ได้เสนอแนะวิธกี ารใหม่ใดๆ เลย
แต่เป็นวิธีการเก่าแก่ที่คริสตจักรใช้ใน
สมัยแรกเริม่ และในยุคทีย่ งั บริสทุ ธิอ์ ยู่ {GC
176.4}
สัจธรรมที่เขาสอนกระตุ้นความสนใจ
ให้ตื่นขึ้นแล้ว และประชาชนจํานวนมาก
พากันเข้ามาฟังคําเทศนาของเขา รวมถึง
หลายคนที่เลิกเข้าร่วมนมัสการมานาน

แล้ว เขาเริ่มงานรับใช้ของเขาด้วยการ
เปิดพระธรรมพระกิตติคณ
ุ อ่านและอธิบาย
ถึงเรื่องชีวิต คําสอนและความตายอัน
ดลใจของพระคริสต์แก่ผู้ฟังของเขา เช่น
เดียวกับที่เมืองไอน์ซีเดน เขาเสนอพระ
วจนะของพระเจ้าว่าเป็นสิทธิอํานาจอัน
ไม่แปรเปลี่ยน และความตายของพระ
คริสต์เป็นการถวายบูชาเดียวที่สมบูรณ์
แบบ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะ
นําท่านไปหาพระคริสต์ ไปยังพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นต้นกําเนิดแห่งความรอดที่แท้
จริง” Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6 ประชาชนทุก
ชนชั้นรายล้อมนักเทศน์ท่านนี้ไว้ ตั้งแต่
รัฐบุรษ
ุ และผูค้ งแก่เรียนไปจนถึงช่างฝีมอื
และชาวนา พวกเขาฟังถ้อยคําของเขา
ด้วยความสนใจอย่างลํ้าลึก เขาไม่เพียง
แต่ประกาศเสนอความรอดที่ให้เปล่าๆ
แต่ยังตําหนิความชั่วและความทุจริตใน
ยุคนัน้ อย่างไม่เกรงกลัวผูใ้ ด หลายคนออก
จากโบสถ์ พ ร้ อ มกั บ สรรเสริ ญ พระเจ้ า
พวกเขาพูดกันว่า “ชายคนนีเ้ ป็นนักเทศน์
แห่งความจริง เขาจะเป็นโมเสสของเรา
เพือ่ นําเราออกจากความมืดของชาวอียปิ ต์”
Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6 {GC 177.1}
แต่แม้วา่ งานของเขาได้รบั การต้อนรับ
ในช่วงแรกอย่างกระตือรือร้นก็ตาม ผ่าน
ไประยะหนึ่ ง การต่ อ ต้ า นก็ ป รากฏขึ้ น
พระนั ก บวชจํ า นวนหนึ่ ง ตั้ ง ตนขึ้ น เพื่ อ
ขัดขวางงานของเขาและประณามคําสอน
ของเขา หลายคนโจมตีเขาด้วยคําถากถาง
และการเยาะเย้ย คนอื่นๆ หันไปใช้วิธี
หยาบคายและการข่มขู่ แต่สวิงก์ลีรับมือ

9 นักปฏิรูปศาสนาชาวสวิส 153

กับเรื่องทั้งหมดด้วยความอดทน เขาพูด
ว่า “หากเราปรารถนาทีจ่ ะนําคนชัว่ มาอยู่
ฝ่ายของพระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปิด
ตาให้กับหลายสิ่ง” Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6
{GC 177.2}
ประมาณช่วงเวลานี้มีตัวแทนคนใหม่
เข้ามาช่วยงานการปฏิรปู ให้คบื หน้าต่อไป
มีสหายคนหนึง่ ทีศ่ รัทธาในการปฏิรปู จาก
เมืองบาเซลได้ส่งลูเซียนคนหนึ่งมายัง
เมื อ งซู ริ ค พร้ อ มนํ า ผลงานเขี ย นของ
ลูเธอร์ติดตัวมาด้วย เขาแนะนําว่าการ
ขายหนังสือเหล่านีอ้ าจเป็นวิธอี นั ทรงพลัง
ในการกระจายความกระจ่างให้กว้างขวาง
ออกไป เขาเขี ย นจดหมายถึ ง สวิ ง ก์ ลี
ความว่า “ให้ทดสอบชายคนนี้ว่ามีความ
รอบคอบและความสามารถเพียงพอหรือ
ไม่ หากมีก็ให้เขานําผลงานของลูเธอร์
ไปยังทุกเมือง ทุกตําบล ทุกหมู่บ้านและ
แม้ ก ระทั่ ง ทุ ก ๆ บ้ า นในประเทศสวิ ส เซอร์แ ลนด์ แ ละโดยเฉพาะการอธิบ าย
คําอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง
ละเอียดที่เขียนไว้ให้คนทั่วไปอ่าน ยิ่งมี
คนรูม้ าก ก็จะยิง่ มีคนต้องการซือ้ มากขึน้ ”
Ibid. เล่ ม ที่ 8 บทที่ 6 ด้ ว ยวิ ธี เ ช่ น นี้
ความกระจ่างจึงได้พบประตูทางเข้า {GC
178.1}
ในช่วงเวลาทีพ่ ระเจ้าจะทรงตัดโซ่ตรวน
ของความโง่เขลาและความงมงาย ก็เป็น
เวลาทีซ่ าตานทํางานอย่างสุดกําลังยิง่ ขึน้
เพื่อปกปิดมนุษย์ให้อยู่ในความมืดและ
ล่ามโซ่พวกเขาให้แน่นหนายิง่ ขึน้ ขณะที่
มนุษย์กําลังลุกขึ้นในดินแดนต่างๆ เพื่อ

นําเสนอเรื่องการอภัยและการชําระให้
บริสุทธิ์โดยผ่านทางพระโลหิตของพระ
คริ ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปนั้ น โรมก็
ดําเนินการต่อไปด้วยพลังที่เสริมขึ้นใหม่
เพื่อเปิดตลาดของเธอให้ครอบคลุมทั่ว
อาณาจักรของคริสเตียน โดยเสนอการ
อภัยด้วยการแลกกับเงิน {GC 178.2}
ทุกบาปมีราคาติดไว้และคนทั้งหลาย
ได้รบั ใบอนุญาตทําบาปอย่างเสรีหากคลัง
สมบัติของคริสตจักรจะเต็มอยู่เสมอ ดัง
นัน้ ขบวนการทัง้ สองดําเนินหน้าต่อไปคือ
ขบวนการหนึง่ เสนอการอภัยบาปด้วยการ
แลกกับเงินและอีกขบวนการหนึ่งเสนอ
การอภั ย บาปโดยผ่ า นพระคริ ส ต์ โรม
อนุญาตให้ทาํ บาปได้และใช้เป็นแหล่งทีม่ า
ของรายได้ ส่วนนักปฏิรูปประณามบาป
และชี้ไปยังพระคริสต์ผู้ทรงชําระและทรง
ไถ่บาป {GC 178.3}
ในประเทศเยอรมนี งานของการขาย
ใบลบมลทินบาปได้ถกู มอบหมายให้พวก
นั ก บวชภราดรคณะโดมิ นิ กั น และให้
เทคเซลผู้โหดเหี้ยมเป็นผู้ดําเนินการ ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การค้าใบลบมลทิน
บาปนั้นตกอยู่ในมือของนักบวชภราดร
คณะฟรานซิสกันภายใต้การควบคุมของ
แซมสั น ผู ้ เ ป็ น นั ก บวชชาวอิ ต าเลี ย น
แซมสันเคยทํางานรับใช้คริสตจักรอย่างดี
มาแล้วด้วยการนําเงินมหาศาลจากประเทศ
เยอรมนีและประเทศสวิสเซอร์แลนด์เข้า
คลังของระบอบเปปาซี บัดนี้เขาเดินทาง
ไปทั่วประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อดึงดูด
ฝูงชนจํานวนมาก ปล้นเงินทองเล็กน้อย
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ที่ชาวนาผู้ยากไร้หามาและรีดไถสมบัติมี
ค่ามากมายจากชนชัน้ รํา่ รวย แต่ผลกระทบ
ของการปฏิรูปทําให้รายได้ลดน้อยลงแม้
จะยังไม่หยุดชะงักไป ในขณะทีส่ วิงก์ลยี งั
อยู่ที่ไอน์ซีเดนนั้นแซมสันเดินทางเข้า
มายังประเทศสวิสเซอร์แลนด์และในเวลา
ต่อมาไม่นานเดินทางมาถึงหมู่บ้านใกล้
เคียงพร้อมสินค้าของเขา เมื่อนักปฏิรูป
ศาสนาได้รับรายงานถึงพันธกิจของเขา
เขาก็ออกเดินทางเพือ่ ไปต่อต้านทันที ทัง้
สองไม่ได้เผชิญหน้ากัน แต่ความสําเร็จ
ตกเป็นของสวิงก์ลีเมื่อสามารถเปิดโปง
การหลอกลวงของนักบวชภราดรผู้นี้จน
เขาต้องหลบไปหาสถานที่แห่งใหม่ {GC
178.4}
ทีเ่ มืองซูรคิ สวิงก์ลเี ทศนาอย่างเร่าร้อน
ต่อต้านคนเร่ขายใบลบมลทินบาปและเมือ่
แซมสันเดินทางมาถึงทีน่ นั่ มีผสู้ ง่ ข่าวจาก
สภามาแจ้งเขาว่าให้เดินทางต่อไป แต่ใน
ทีส่ ดุ เขาใช้เล่หอ์ บุ ายจนสามารถเข้าเมือง
ได้ แต่ถูกขับออกไปโดยไม่ได้ขายใบลบ
มลทินบาปแม้เพียงสักใบและไม่นานต่อ
มาเขาก็ออกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
{GC 179.1}
การปฏิรูปศาสนาได้รับการสนับสนุน
อย่างท่วมท้นจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นซึ่ง
เรียกกันว่าความตายครั้งยิ่งใหญ่ที่กวาด
ไปทั่วประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.
1519 เมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับผู้ทําลาย
หลายคนมาถึงจุดที่รู้สึกว่าการอภัยโทษ
บาปที่เขาซื้อไว้เมื่อไม่นานมานี้มันช่าง
อนิจจังและไร้ค่าเพียงไรและพวกเขาตั้ง

ตารอคอยรากฐานของความเชื่อที่มั่นคง
กว่านี้ สวิงก์ลีล้มป่วยลงที่เมืองซูริค และ
สภาพของเขาหมดหวังอย่างสิ้นเชิงที่จะ
หายป่วยและมีข่าวแพร่กระจายทั่วไปว่า
เขาตายไปแล้ว ในห้วงเวลาวิกฤตแห่ง
การทดลองนั้น ความหวังและกําลังใจ
ของเขาไม่สนั่ คลอน เขามองไปยังกางเขน
แห่งคาลวารีด้วยความเชื่อ วางใจในการ
อภัยจากบาปที่มีอย่างเพียงพอ เมื่อเขา
กลับออกมาจากประตูมรณะ เขาเทศนา
ข่าวประเสริฐด้วยความกระตือรือร้นยิง่ ขึน้
กว่าก่อนและคําพูดของเขาส่งผลทีม่ อี าํ นาจ
มากกว่าเก่า ประชาชนต้อนรับอาจารย์
ที่รักยิ่งของพวกเขาที่กลับจากปากแดน
ของหลุมศพด้วยความยินดี พวกเขาเอง
ก็มาจากการดูแลคนเจ็บและคนที่จวนจะ
ตายและพวกเขาสัมผัสได้ถึงคุณค่าของ
ข่าวประเสริฐอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
{GC 179.2}
สวิงก์ลคี น้ พบความเข้าใจแห่งสัจธรรม
ด้วยความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ประสบ
ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ถึงอํานาจของการ
ฟื้นฟูขึ้นใหม่ เขาใส่ใจในเรื่องการล้มลง
ในบาปของมนุษย์และแผนการไถ่ให้รอด
เขาพูดว่า “โดยทางอาดัม เราทุกคนตาย
หมด จมปลักอยู่ในความเสื่อมโทรมและ
ถูกกําหนดลงโทษ” Wylie เล่มที่ 8 บทที่
9 “พระคริสต์...ทรงไถ่เราให้ได้รับความ
รอดที่ไม่มีวันสิ้นสุด...การทนทุกข์ระทม
ของพระองค์เป็นเครือ่ งถวายบูชาชัว่ นิรนั ดร์
และมีฤทธิแ์ ห่งการรักษาอย่างยัง่ ยืน สร้าง
ความพอพระทัยแก่ความยุติธรรมของ
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พระเจ้าไปตลอดกาลเพื่อเห็นแก่ทุกคนที่
วางใจด้วยความเชื่อที่มั่นคงและไม่หวั่น
ไหว” อย่างไรก็ตามเขายังสอนอย่างชัดเจน
ว่าเนือ่ งด้วยพระคุณของพระคริสต์ มนุษย์
ไม่มเี สรีภาพทีจ่ ะทําบาปอีกต่อไป “ทีใ่ ดที่
มีความเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าสถิตอยู่ที่
นัน่ และทีใ่ ดทีพ
่ ระเจ้าทรงร่วมสถิตอยูด่ ว้ ย
แล้วทีน่ นั่ จะมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเร่งเร้า
และบังคับให้มนุษย์ทาํ การดี” D’Aubigné
หน้า 8 บทที่ 9 {GC 180.1}
คําเทศนาเช่นนี้ปลุกความสนใจจนมี
คนเข้ามาฟังเขาเทศน์จนล้นโบสถ์ เขา
เปิดเผยสัจธรรมทีละเล็กทีละน้อยให้แก่
ผู้ฟังเท่าที่พวกเขาจะรับได้ ในตอนแรก
เขาระมัดระวังที่จะไม่นําเสนอเรื่องที่จะ
ทําให้พวกเขาตืน่ ตกใจและก่อให้เกิดอคติ
งานของเขาคือการเอาชนะจิตใจของพวก
เขาให้เข้ามาหาคําสอนของพระคริสต์ เพือ่
ให้ความรักของพระองค์ทําให้จิตใจของ
พวกเขาอ่อนโยนลงและยกชูแบบอย่าง
ของพระองค์ไว้ต่อหน้า และเมื่อพวกเขา
พร้อมที่จะรับหลักการของข่าวประเสริฐ
ความเชื่ อ และการกระทํ า ที่ ง มงายของ
พวกเขาจะพ่ายแพ้ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ {GC 180.2}
การปฏิรปู ศาสนาในเมืองซูรคิ คืบหน้า
ไปทีละก้าว ด้วยความหวาดผวา ศัตรู
ของการปฏิรปู ถูกปลุกเร้าให้ตอ่ ต้านอย่าง
แข็งขัน หนึ่งปีก่อนหน้านี้ พระนักบวช
แห่ ง เมื อ งวิ ต เทนเบิ ร ก์ เ อ่ ย ปากปฏิ เ สธ
พระสั น ตะปาปาและจั ก รพรรดิ ที่ ใ ห้ ไ ป
ปรากฏตัวทีเ่ มืองวอร์มส์และบัดนีด้ เู หมือน

ว่าทุกสิ่งบ่งบอกถึงการคัดค้านข้อกล่าว
หาของระบอบเปปาซีที่เมืองซูริคเช่นกัน
มี ก ารโจมตี ใ ส่ ส วิ ง ก์ ลี ค รั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า
ในแคนเทินของระบอบเปปาซี [Canton
เขตการปกครองขนาดเล็กของระบอบ
เปปาซี] มีการจับสาวกของข่าวประเสริฐ
ไปยังตะแลงแกงเผาทัง้ เป็นอยูเ่ ป็นระยะๆ
แต่ นี่ ยั ง ไม่ พ อ จะต้ อ งปิ ด ปากครู ส อน
นอกรีตให้เงียบไปด้วย เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ทีว่ างแผนไว้ บิชอปแห่งเมืองคอนสเตนซ์
จัดส่งผู้ช่วยสามคนไปยังสภาของเมือง
ซูริคเพื่อกล่าวหาสวิงก์ลีเรื่องการสอน
ประชาชนให้ละเมิดกฎระเบียบของคริสตจักร การทําเช่นนี้จะคุกคามต่อสันติภาพ
และระเบียบวินัยอันดีของสังคม เขายํ้า
ว่าหากยกเว้นผู้มีอํานาจของคริสตจักร
คนหนึง่ จะทําให้เกิดความสับสนอลหม่าน
ไปทั่ว สวิงก์ลีตอบพวกเขาว่า ตลอดสี่ปี
มานี้ เขาสอนข่าวประเสริฐที่เมืองซูริค
“ซึ่ ง มี ค วามสงบและมี สั น ติ สุ ข มากกว่ า
เมื อ งอื่ น ๆในสมาพั น ธ์ นี้ ” เขาพู ด ว่ า
“คริสต์ศาสนาไม่ใช่โล่คมุ้ ภัยทัว่ ไปทีด่ ที สี่ ดุ
หรือ” Wylie เล่มที่ 8 บทที่ 11 {GC 180.3}
พวกผู้ช่วยให้คําแนะนําเตือนสมาชิก
สภาให้คงอยู่ในคริสตจักรต่อไป พวกเขา
ประกาศว่าหากออกไปจากที่นี่ก็จะไม่มี
ความรอด สวิงก์ลตี อบสนองโดยให้กาํ ลัง
ใจแก่เหล่าสมาชิกสภาว่า “ขออย่าให้คํา
กล่าวหานี้ทําให้พวกท่านหวั่นไหวเลย
รากฐานของคริสตจักรคือพระศิลา คือ
พระคริสต์องค์เดียวกับที่ประทานนามนี้
ให้เปโตรเพราะเขายอมรับพระองค์อย่าง
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สัตย์ซื่อ ในทุกประเทศ ผู้ใดก็ตามที่เชื่อ
อย่างสุดจิตสุดใจในพระเยซูคริสต์เจ้าจะ
เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า แท้จริงแล้ว
สถานที่ แ ห่ ง นี้ คื อ คริ ส ตจั ก ร ออกจาก
ที่ นี่ แ ล้ ว จะไม่ มี ผู ้ ใ ดได้ รั บ ความรอด”
D’Aubigné London ed. เล่มที่ 8 บทที่
11 จากผลของการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วย
คนหนึง่ ของบิชอปได้รบั ความเชือ่ ของการ
ปฏิรูป {GC 181.1}
สภาบอกปัดทีจ่ ะตัดสินลงโทษสวิงก์ลี
และโรมเตรียมตัวทีจ่ ะเข้าจูโ่ จมใหม่อกี ครัง้
นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาเมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ถึ ง การ
วางแผนของศัตรูก็อุทานขึ้นมาว่า “ให้
พวกเขาเข้ามาเลย ข้าพเจ้ากลัวเขาเหมือน
หน้าผาหินกลัวคลื่นที่ซัดกระหนํ่าใส่ตีน
หน้าผา” Wylie เล่มที่ 8 บทที่ 11 ความ
พยายามของคณะนั ก บวชมี แ ต่ ทํ า ให้
ขบวนการทีพ่ วกเขาพยายามล้มล้างเติบโต
ขึ้น สัจธรรมยังคงแพร่กระจายออกไป
ในประเทศเยอรมนีผู้ที่ยึดถือความเชื่อนี้
ที่โศกเศร้าจากการหายตัวไปของลูเธอร์
กลับมีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อมองเห็น
ความก้าวหน้าของข่าวประเสริฐในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ {GC 181.2}
ในขณะที่การปฏิรูปทางศาสนาหยั่ง
รากลงในเมื อ งซู ริ ค ได้ อ ย่ า งมั่ น คงแล้ ว
ผลลัพธ์ที่เห็นอย่างเด่นชัดคือการกําจัด
ความชัว่ และการส่งเสริมความเป็นระเบียบ
และความสามัคคีกนั สวิงก์ลเี ขียนบันทึก
ไว้ว่า “สันติสุขได้เข้ามาอยู่ในเมืองของ
เราแล้ว ไม่มีการทะเลาะกัน ไม่มีเรื่อง
หน้าไหว้หลังหลอก ไม่มคี วามอิจฉาริษยา

ไม่มีการต่อสู้ขัดแย้งกัน ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันเช่นนี้จะมาจากที่ใดได้นอกจาก
จะมาจากพระเจ้าและคําสอนของเราซึ่ง
เติมเต็มพวกเราด้วยผลของสันติสุขและ
ความเคร่งครัดในศาสนา” Ibid. เล่มที่ 8
บทที่ 15 {GC 181.3}
ชัยชนะที่การปฏิรูปศาสนาได้รับนั้น
ยั่ ว ยุ เ หล่ า ผู ้นิ ย มลั ท ธิ โ รมั น ให้ ยิ่ ง มุ ่ง มั่ น
บากบั่นที่จะโค่นล้มอุดมการณ์นี้ลงให้ได้
เมื่อพวกเขาเห็นว่าการใช้วิธีกดขี่ข่มเหง
มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการกําจัดงานของ
ลูเธอร์ในประเทศเยอรมนี พวกเขาตัดสินใจทีจ่ ะใช้วธิ หี นามยอกเอาหนามบ่งกับการ
ปฏิรูปด้วยอาวุธของมันเอง พวกเขาจะ
จัดเวทีโต้วาทีกับสวิงก์ลีขึ้นและวางแผน
การดําเนินงานทีม่ นั่ ใจว่าจะได้ชยั ชนะโดย
เลือกคนของตนเองไม่เพียงแต่สถานที่
ต่อสู้เท่านั้น แต่รวมถึงคณะผู้ตัดสินการ
โต้เวทีครัง้ นีด้ ว้ ย และหากพวกเขาสามารถ
ควบคุมสวิงก์ลีให้อยู่ภายใต้อํานาจของ
พวกเขาแล้วพวกเขาจะต้องดูแลไม่ให้เขา
หนีรอด เมือ่ ใดทีป่ ดิ ปากผูน้ าํ ได้ ขบวนการ
นี้ จ ะถู ก บดขยี้ ไ ปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จุ ด
มุ่งหมายนี้ถูกปกปิดไว้อย่างระมัดระวัง
{GC 181.4}
เวทีโต้วาทีนี้กําหนดให้จัดขึ้นที่เมือง
เบเดน แต่สวิงก์ลไี ม่ได้ไปปรากฏตัวทีน่ นั่
สภาของเมืองซูริคสงสัยแผนของเหล่าผู้
นิยมระบอบเปปาซีและได้รบั การเตือนจาก
กองเพลิงที่ถูกจุดขึ้นในแคนเทินสําหรับ
ผู้ที่ยึดข่าวประเสริฐ พวกเขาจึงสั่งห้าม
ศาสนาจารย์ของตนไปเปิดเผยตัวเองให้
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เป็นเป้าของภัยนี้ ทีเ่ มืองซูรคิ เขาพร้อมที่
จะพบหน้ากับพรรคพวกทีโ่ รมจะส่งมา แต่
การที่จะเดินทางไปยังเมืองเบเดนที่ซึ่ง
เลือดของผูพ
้ ลีชพ
ี เพือ่ ความจริงเพิง่ จะหลัง่
ไปนั้นจะเป็นการเข้าหาความตายอย่าง
แน่นอน อีโคลัมพาเดียสและแฮลเลอร์
[Oecolampadius and Haller] ได้รบั เลือก
ให้เป็นตัวแทนของนักปฏิรปู ศาสนาในขณะ
ที่ ดร. เอคผูโ้ ด่งดังซึง่ บรรดาดุษฎีบณ
ั ฑิต
และพระราชาคณะให้การสนับสนุนเป็นผู้
แทนฝ่ายโรม {GC 182.1}
แม้สวิงก์ลไี ม่ได้ปรากฏตัวทีห่ อ้ งประชุม
ผู้คนในที่แห่งนั้นสัมผัสได้ถึงอิทธิพลของ
เขา เลขาทั้งหมดได้รับการคัดเลือกโดย
กลุ ่ ม ผู ้ นิ ย มระบอบเปปาซี แ ละคนอื่ น ๆ
ถูกสัง่ ห้ามบันทึกข้อความใดๆ เป็นอันขาด
โดยมีโทษถึงตาย อย่างไรก็ตามทุกวัน
สวิงก์ลไี ด้รบั รายงานบันทึกอย่างเทีย่ งตรง
ถึงเรื่องทั้งหมดที่พูดในเมืองเบเดน ทุก
คืนนักเรียนคนหนึง่ ทีเ่ ข้าฟังการโต้วาทีได้
จดบันทึกสิง่ ทีโ่ ต้เถียงกันในวันนัน้ นักเรียน
อี ก สองคนอาสานํ า เอกสารนี้ ส ่ ง พร้ อ ม
จดหมายของอีโคลัมพาเดียสไปให้สวิงก์ลี
ที่ เ มื อ งซู ริ ค นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาจะตอบ
จดหมายพร้อมให้คําแนะนําและข้อเสนอ
แนะ เขาเขียนจดหมายในเวลากลางคืน
และนักเรียนนํากลับไปยังเมืองเบเดนใน
เช้าวันรุง่ ขึน้ เพือ่ หลบหลีกความเข้มงวด
ในการตรวจตราของยามทีเ่ ฝ้าอยูต่ รงประตู
กําแพงเมือง ผู้สื่อข่าวเหล่านี้เอาตะกร้า
เป็ดไก่ทนู วางบนศีรษะจึงเดินผ่านได้โดย
ไม่มีอุปสรรคใดเลย {GC 182.2}

ด้วยวิธีเช่นนี้สวิงก์ลียืนหยัดต่อสู้กับ
ศัตรูเจ้าเล่ห์ของเขา ไมโคเนียสพูดว่า
“ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรอง อดหลับ
อดนอนของเขา และด้วยคําแนะนําที่ส่ง
ไปยังเมืองเบเดน เขากลับทํางานได้มาก
กว่าการไปอภิปรายด้วยตนเองท่ามกลาง
ศัตรูของเขา” D’Aubigné เล่มที่ 11 บทที่
13 {GC 183.1}
บรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันเต็มล้นด้วย
ชัยชนะทีค่ าดว่าจะได้ พวกเขาพากันเดิน
ทางมายังเมืองเบเดนสวมใส่ชุดอาภรณ์
หรู ที่ สุ ด และตกแต่ ง ด้ ว ยเครื่ อ งประดั บ
แวววาว พวกเขาอยูอ่ ย่างสุขกายสบายใจ
โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารชั้นเลิศและ
เหล้าไวน์ทผี่ า่ นการคัดสรรมาอย่างดีทสี่ ดุ
แล้ว พวกเขาชดเชยภาระหนักในหน้าที่
ของศาสนกิ จ ด้ ว ยความรื่ น เริ ง และการ
สนุกสนานอย่างสํามะเลเทเมา แตกต่าง
อย่างชัดแจ้งจากพวกนักปฏิรูปศาสนา
ซึ่งประชาชนมองดูพวกเขาว่าดีกว่าพวก
ขอทานเพียงเล็กน้อยและความมัธยัสถ์ใน
การใช้เงินของพวกเขาทําให้พวกเขาอยู่
ที่โต๊ะอาหารเพียงชั่วครู่ บางครั้งเจ้าของ
บ้านที่อีโคลัมพาเดียสพักอาศัยด้วย ถือ
โอกาสสังเกตเขาในห้องของเขา พบว่า
เขาศึกษาและอธิษฐานอยูต่ ลอดเวลาและ
รูส้ กึ สงสัยอย่างยิง่ จนต้องรายงานว่าอย่าง
น้อยทีส่ ดุ คนนอกรีตก็เป็นคนที่ “เคร่งครัด
ศาสนาอย่างมากยิ่ง” {GC 183.2}
ที่ประชุม “เอคเดินอย่างจองหองขึ้น
ธรรมาสน์ที่ตกแต่งอย่างหรู ในขณะที่
อีโคลัมพาเดียสแต่งตัวอย่างถ่อมตน ถูก
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บังคับให้นั่งบนเก้าอี้ไม้เดี่ยวที่แกะสลัก
อย่างหยาบๆ อยูข่ า้ งหน้าคูต่ อ่ สู”้ Ibid. เล่ม
ที่ 11 บทที่ 13 เสียงดังฟังชัดและความ
มั่ น ใจของเอคไม่ เ คยทํ า ให้ เ ขาผิ ด หวั ง
ความกระตือรือร้นของเขาถูกกระตุน้ ด้วย
ความหวังในทองคําและชื่อเสียงเพราะผู้
ที่ปกป้องความเชื่อจะได้รับเงินตอบแทน
อย่างงดงาม เมื่อคําถกเถียงที่ดีล้มเหลว
เขาก็หันไปใช้คําหมิ่นประมาทและแม้แต่
คําสาบานแทน {GC 183.3}
อีโคลัมพาเดียสเสงี่ยมเจียมตัวและ
ไม่วางใจในตัวเอง เขาเคยถอยออกจาก
การต่อสู้มาก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้เขาก้าว
เข้ามาด้วยคําปฏิญาณอันเคร่งขรึมว่า
“ข้าพเจ้าไม่ยอมรับมาตรฐานการพิพากษา
อื่ น ใดนอกจากพระวจนะของพระเจ้ า ”
Ibid. เล่มที่ 11 บทที่ 13 แม้จะอ่อนสุภาพ
และท่าทางทีม่ มี ารยาท เขาผ่านการพิสจู น์
ว่ามีความสามารถและไม่สะทกสะท้าน
ในขณะที่ผู้นิยมลัทธิโรมัน ร้องขอการใช้
สิทธิอาํ นาจในการดําเนินตามธรรมเนียม
ปฏิบัติของคริสตจักรซึ่งพวกเขาปฏิบัติ
กันมาจนเป็นนิสัย นักปฏิรูปศาสนาท่าน
นีย้ ดึ มัน่ อย่างมัน่ คงในพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
แย้งว่า “ธรรมเนียมปฏิบัติไม่มีผลบังคับ
ใช้ ใ นประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ข องเรา

นอกเสียจากว่าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และในขณะนี้ ในเรื่องของความเชื่อนั้น
พระคัมภีร์เป็นรัฐธรรมนูญของเรา” Ibid.
เล่มที่ 11 บทที่ 13 {GC 183.4}
ความแตกต่างระหว่างผูโ้ ต้เถียงทัง้ สอง
นีใ้ ช่วา่ ไม่มผี ล การใช้เหตุผลอย่างสงบนิง่
และโปร่งใสของนักปฏิรปู ทีเ่ สนอไปอย่าง
สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเป็นที่ถูกใจ
ของสติปัญญาของผู้ที่หันหนีด้วยความ
สะอิดสะเอียนจากเรือ่ งทึกทักเอาเองอย่าง
โอ้อวดและอึกทึกของเอค {GC 184.1}
การอภิปรายดําเนินอย่างต่อเนือ่ งเป็น
เวลาสิบแปดวัน เมื่อสิ้นสุดการประชุม
เหล่าผู้นิยมระบอบเปปาซีอ้างว่าตนเป็น
ฝ่ายชนะอย่างมั่นใจ ผู้ช่วยส่วนใหญ่เข้า
ข้างโรมและที่ประชุมรัฐสภาแถลงว่านัก
ปฏิรปู ศาสนาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และประกาศ
ว่าพวกเขาทัง้ หมดรวมทัง้ สวิงก์ลผี นู้ าํ ของ
พวกเขาต้องถูกตัดขาดออกไปจากคริสตจักร แต่ผลของการประชุมเผยให้เห็นว่า
ความได้เปรียบนัน้ อยูฝ่ า่ ยใด การประลอง
กันครั้งนี้มีผลอย่างยิ่งต่อแรงผลักดันใน
อุดมการณ์ของโปรเตสแตนต์และไม่นาน
ต่อมาเมืองทีส่ าํ คัญคือเมืองเบิรน์ และเมือง
บาเซลก็ได้ประกาศเข้าข้างฝ่ายการปฏิรปู
ศาสนา {GC 184.2}
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การหายตัวไปอย่างลึกลับของลูเธอร์
สร้ า งความตื่ น ตระหนกไปทั่ ว ประเทศ
เยอรมนี เสียงถามหาความเป็นอยูข่ องเขา
ดังขึ้นทุกแห่งหน ข่าวลือที่โหดร้ายที่สุด
แพร่สะพัดไปทั่วและหลายคนเชื่อว่าเขา
ถูกลอบสังหารไปแล้ว มีการรํ่าไห้ครํ่าครวญอย่างทุกข์ระทมไม่เพียงในหมูม่ ติ ร
ร่วมสาบานทั้งหลายแต่รวมถึงผู้ที่ไม่เปิด
เผยตัวเองว่ายืนเข้าข้างการปฏิรปู ศาสนา
หลายคนเอ่ยปากปฏิญาณกับตนเองว่าจะ
แก้แค้นให้กับการตายของลูเธอร์ {GC
185.1}
ผู้นําชาวโรมันมองดูด้วยความหวาด
ผวาถึงความรู้สึกต่อต้านพวกตนที่เพิ่ม
มากขึ้ น แม้ ว ่ า ในช่ ว งแรกพวกเขาจะ
ยินดีปรีดากับการตายของลูเธอร์ตามที่
สันนิษฐานไว้กต็ าม แต่ไม่นานต่อมาพวก
เขาปรารถนาที่จะหลบออกไปจากความ
โกรธแค้นของประชาชน ศัตรูของเขาไม่
ได้เป็นทุกข์มากนักจากการกระทําอันกล้า
หาญที่สุดของเขาที่ผ่านมาในขณะที่เขา
อยูท่ า่ มกลางพวกเขาเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ตอนที่ เ ขาถู ก กํ า จั ด ออกไปแล้ ว ความ
กลัวเข้ามาครอบงําพวกที่โกรธแค้นและ
พากเพียรที่จะทําลายนักปฏิรูปผู้กล้าคน
นี้ซึ่งในเวลานี้กลายเป็นผู้ต้องขังที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้ มีคนหนึ่งพูดว่า “มีอยู่ทาง
เดี ย วที่ จ ะช่ ว ยพวกเราให้ ร อดได้ คื อ ให้

จุดคบเพลิงและค้นหาลูเธอร์ทั่วทั้งโลก
เพื่อนําเขากลับคืนมาให้แก่ประชาชาติที่
ตามหาเขาอยู ่ ” D’Aubigné เล่ ม ที่ 9
บทที่ 1 คําสั่งของจักรพรรดิดูประหนึ่ง
ว่ า ไม่ มี อํ า นาจ บรรดาผู ้ แ ทนของพระ
สันตะปาปาโกรธแค้นจัดเมือ่ พวกเขาเห็น
ว่ามีคนสนใจพวกเขาน้อยกว่าจุดจบของ
ลูเธอร์เสียอีก {GC 185.2}
ข่ า วเรื่ อ งที่ ว ่ า เขาปลอดภั ย แม้ จ ะ
กลายเป็ น นั ก โทษทํ า ให้ ค วามกลั ว ของ
ประชาชนสงบลง แต่ยิ่งปลุกเร้าความ
สนใจที่ จ ะชื่ น ชมเขาต่ อ ไป มี ก ารอ่ า น
ผลงานเขียนของเขาด้วยความกระตือรือร้นมากกว่าเดิม มีคนจํานวนเพิ่มขึ้น
มาเข้าร่วมอุดมการณ์ของชายผูก้ ล้าหาญ
ทีก่ ล้ายืนขึน้ ปกป้องพระวจนะของพระเจ้า
ในสภาพที่เสี่ยงภัยเช่นนี้ ความเข้มแข็ง
ของการปฏิรปู ศาสนาเพิม่ ขึน้ อย่างไม่ลดละ
เมล็ดที่ลูเธอร์หว่านไปแล้วนั้นงอกขึ้นใน
ทุ ก แห่ ง หน การหายตั ว ของเขาทํ า ให้
งานหนึ่งสําเร็จซึ่งหากเขายังปรากฏตัว
อยู่อาจทําไม่สําเร็จก็ได้ คนทํางานอื่นๆ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบใหม่ทเี่ กิดขึน้
ซึง่ บัดนีผ้ นู้ าํ ยิง่ ใหญ่ของพวกเขาถูกกําจัด
ออกไปจากพวกเขา ด้วยความเชื่อและ
ความกระตือรือร้นที่ใหม่ พวกเขารุกคืบ
ไปข้างหน้าด้วยกําลังของเขาเท่าทีจ่ ะทําได้
เพื่องานซึ่งเริ่มขึ้นอย่างงามสง่าจะได้ไม่
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ถูกขัดขวาง {GC 185.3}
แต่ซาตานไม่ได้อยู่นิ่งเฉย บัดนี้มัน
หันมาใช้ความพยายามที่เคยทํามาแล้ว
ในทุกขบวนการของการปฏิรูปอื่นๆ นั่น
คือการหลอกลวงและการทําลายประชาชน
ด้วยวิธตี บตาเอาของเทียมมาแทนของแท้
ดัง่ ในคริสตจักรของศตวรรษทีห่ นึง่ ทีม่ พ
ี ระ
คริสต์เทียมเท็จ ในศตวรรษที่สิบหกก็มี
ผู้เผยพระวจนะจอมปลอมด้วยเช่นกัน
{GC 186.1}
มีชายอยู่จํานวนหนึ่งที่ได้ผลกระทบ
จากความตืน่ เต้นในโลกของศาสนา พวก
เขาจินตนาการนึกว่าตนได้รบั การเปิดเผย
พิ เ ศษจากสวรรค์ แ ละอ้ า งว่ า ได้ รั บ การ
บัญชาจากพระเจ้าให้สานต่อการปฏิรูป
ศาสนาที่ลูเธอร์เริ่มต้นอย่างบอบบางให้
สําเร็จ ความจริงพวกเขากําลังจะรื้อถอน
งานที่ลูเธอร์ทําเสร็จสิ้นไปแล้ว พวกเขา
ปฏิเสธหลักการยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นรากฐาน
ของงานการปฏิรปู ศาสนา ทีว่ า่ พระวจนะ
ของพระเจ้าเป็นกฎแห่งความเชือ่ และการ
ปฏิบัติที่ครบถ้วนบริบูรณ์ รวมทั้งยังเอา
มาตรฐานของความคิดและความรู้สึกที่
เปลี่ยนแปลงได้และไม่แน่นอนของพวก
ตนไปแทนที่ พ ระวจนะซึ่ ง ไม่ ผิ ด พลาด
ด้วยวิธีนี้ พวกเขาเคลื่อนย้ายเครื่องจับ
เท็จของพระเจ้าและเปิดทางสะดวกให้
ั ญา
ซาตานนําความเท็จมาควบคุมสติปญ
ของมนุษย์ตามทีม่ นั พึงพอใจ {GC 186.2}
หนึ่ ง ในพวกผู ้ เ ผยพระวจนะเหล่ า นี้
อ้างว่าตนได้รับการชี้แนะจากทูตสวรรค์
กาเบรียล นักเรียนคนหนึ่งซึ่งเข้าร่วมกับ

เขาและได้ละทิ้งการเรียนไป เปิดเผยว่า
พระเจ้ า เองประทานพระปั ญ ญาของ
พระองค์แก่เขาเพือ่ อธิบายพระวจนะของ
พระองค์ ส่วนคนอื่นๆ ที่มีแนวโน้มไปใน
ทางความคลั่งไคล้ก็เข้าร่วมกับพวกเขา
การดําเนินการของผู้สนับสนุนเหล่านี้ก่อ
ให้เกิดความตื่นเต้นไม่น้อย การเทศนา
ของลู เ ธอร์ ที่ ผ ่ า นมาได้ ป ลุ ก ประชาชน
ทุกแห่งหนให้ตระหนักถึงความจําเป็นที่
ต้องปฏิรูป แต่ในเวลานี้คนที่จริงใจอย่าง
แท้จริงบางคนกลับถูกเล่ห์เหลี่ยมของผู้
เผยพระวจนะใหม่นําไปในทางผิด {GC
186.3}
ผูน้ าํ ของขบวนการนีม้ งุ่ หน้าไปยังเมือง
วิตเทนเบิร์กและเร่งเร้าคําอ้างของพวก
เขาให้กับเมลังค์ธอนและผู้ร่วมงานของ
เขา พวกเขาพูดว่า “พระเจ้าทรงจัดส่งเรา
มาให้สอนประชาชน เราได้สนทนาด้วย
ความสนิทสนมกับพระเจ้า เรารูด้ วี า่ อะไร
จะเกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เราเป็น
อัครทูตและผู้เผยพระวจนะ และจะมา
อ้อนวอน ดร. ลูเธอร์” Ibid. เล่มที่ 9 บทที่
7 {GC 187.1}
นักปฏิรูปศาสนาทั้งหลายรู้สึกแปลก
ใจและงุนงง เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคย
เผชิญหน้ามาก่อนและพวกเขาไม่รู้ว่าจะ
ปฏิบัติตามแนวทางใดดี เมลังค์ธอนพูด
ขึ้นมาว่า “แน่นอนทีเดียว ชายเหล่านี้มี
วิญญาณพิเศษอยู่ด้วยแต่เป็นวิญญาณ
ประเภทใด...ในทางหนึ่งให้เราระวังอย่า
ไปดับพระวิญญาณของพระเจ้าและอีกทาง
หนึ่งก็อย่าให้วิญญาณของซาตานนําเรา
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ให้หลงทาง” Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7 {GC
187.2}
ผลของคําสอนใหม่ปรากฏให้เห็นใน
เร็ววัน คําสอนนี้นําประชาชนให้ละเลย
หรือแม้กระทัง่ ทิง้ พระคัมภีรไ์ ปโดยสิน้ เชิง
โรงเรียนตกสู่สภาพโกลาหล นักเรียนปัด
ทิ้งการควบคุมทั้งหมด ละทิ้งการเรียน
และถอนตัวออกจากมหาวิทยาลัย กลุ่ม
คนที่คิดว่าตนมีความสามารถฟื้นฟูและ
ควบคุมงานของการปฏิรูปศาสนาเกือบ
นําอุดมการณ์นี้ไปสู่ความหายนะอย่าง
สมบูรณ์ บัดนี้เหล่าผู้นิยมลัทธิโรมันได้
ความมัน่ ใจกลับคืนมาและร้องอุทานด้วย
ความปรีดาว่า “การต่อสู้อยู่ขั้นสุดท้าย
แล้วและทัง้ หมดก็จะตกเป็นของเรา” Ibid.
เล่มที่ 9 บทที่ 7 {GC 187.3}
ที่เมืองวาร์ตบูร์ก เมื่อลูเธอร์ได้ยินสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ก็พูดด้วยความห่วงใยอย่างสุด
ซึ้ ง ว่ า “ข้ า พเจ้ า คาดคะเนอยู ่ เ สมอว่ า
ซาตานจะส่งภัยพิบัตินี้มาให้เรา” Ibid.
เล่มที่ 9 บทที่ 7 เขามองเห็นธาตุแท้ของ
ผู้เผยพระวจนะเสแสร้งเหล่านั้นและมอง
เห็นภัยอันตรายที่คุกคามอุดมการณ์ของ
สัจธรรม การต่อต้านของพระสันตะปาปา
และของจักรพรรดิไม่ได้ทาํ ให้เขางุนงงและ
เป็นทุกข์เหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ศัตรู
เลวร้ายที่สุดออกมาจากกลุ่มคนที่อ้างว่า
ตนเป็นมิตรของการปฏิรปู ศาสนา สัจธรรม
อันเดียวกันนี้ที่เคยนําความชื่นชมยินดี
และกําลังใจมาให้เขากําลังถูกนํามาก่อ
ความอลหม่านและสร้างความสับสนให้
เกิดขึ้นในคริสตจักร {GC 187.4}

ในงานของการปฏิรูป พระวิญญาณ
ของพระเจ้าเคยนําลูเธอร์ให้รกุ คืบหน้ามา
แล้วและก้าวรุดลํ้าเกินหน้าตัวเขาเองไป
เขาไม่ได้เสนอตัวทีจ่ ะมาทําหน้าทีท่ เี่ ขาทํา
แล้วนี้หรือทําการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
เช่นนี้ เขาเป็นเพียงภาชนะในพระหัตถ์
ของพระเจ้ า ผู ้ ท รงฤทธานุ ภ าพอั น ไร้
ขอบเขต แต่กระนัน้ เขาจะหวัน่ วิตกกับผล
ของงานอยู่เสมอ เขาเคยพูดครั้งหนึ่งว่า
“หากข้าพเจ้ารู้ว่าคําสอนของข้าพเจ้าจะ
ไปทําให้คนหนึ่งเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ว่า
จะเป็นคนที่ตํ่าต้อยหรือไม่มีชื่อเสียง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นข่าว
ประเสริฐเอง—ข้าพเจ้าจะยอมตายสิบครัง้
ดีกว่าที่จะไม่ถอนคําพูด” Ibid. เล่มที่ 9
บทที่ 7 {GC 188.1}
ในเวลานี้ ที่ เ มื อ งวิ ต เทนเบิ ร ์ ก เอง
จุดศูนย์กลางของงานการปฏิรูปศาสนา
กําลังตกสูอ่ าํ นาจของความบ้าคลัง่ และไร้
กฎระเบียบ สภาพอันน่ากลัวเช่นนี้ไม่ได้
เกิ ด จากคํ า สอนของลู เ ธอร์ แต่ ทั่ ว ทั้ ง
ประเทศเยอรมนี ศัตรูของเขากําลังระดม
กล่าวหาเขาว่าเป็นต้นเหตุ ด้วยความ
ขมขื่นในจิตวิญญาณเขาถามขึ้นในบาง
ครั้งว่า “งานปฏิรูปศาสนาอันยิ่งใหญ่นี้จะ
จบลงในลักษณะเช่นนี้หรือ” Ibid. เล่มที่
9 บทที่ 7 อี ก ครั้ ง ที่ เ มื่ อ เขาปลํ้ า สู ้ กั บ
พระเจ้าในคําอธิษฐาน สันติสุขหลั่งไหล
เข้าไปในจิตใจของเขา เขาพูดว่า “งานนี้
ไม่ใช่เป็นงานของข้าพเจ้าแต่เป็นของ
พระองค์เอง พระองค์คงไม่ปล่อยให้ความ
งมงายหรื อ ความคลั่ ง ไคล้ ม ากั ด กร่ อ น
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พระราชกิจนี้” เขาไม่อาจทนรับกับความ
คิ ด ที่ ย อมนิ่ ง เฉยไม่ ทํ า อะไรกั บ ความ
ขัดแย้งในวิกฤตเช่นนี้อีกต่อไป จึงตัดสิน
ใจกลับไปเมืองวิตเทนเบิร์ก {GC 188.2}
เขาเริม่ ออกเดินทางเสีย่ งภัยครัง้ นีโ้ ดย
ไม่รีรอ เขาอยู่ภายใต้คําสั่งต้องห้ามของ
อาณาจักร ศัตรูมีสิทธิเสรีที่จะปลิดชีวิต
ของเขาได้ มิตรสหายได้รับคําสั่งห้าม
เกื้อหนุนหรือให้ที่เขาพักพิง รัฐบาลของ
จักรพรรดิกาํ ลังใช้วธิ กี วดขันเข้มงวดทีส่ ดุ
กับผู้ติดตามของเขา แต่เขาเห็นว่างาน
ของการประกาศข่าวประเสริฐกําลังตกอยู่
ในอันตรายและในพระนามของพระเจ้าเขา
จึงออกไปต่อสู้ในสงครามเพื่อสัจธรรม
อย่างไม่เกรงกลัว {GC 188.3}
ในจดหมายฉบั บ หนึ่ ง ที่ เ ขี ย นถึ ง
อิเล็กเตอร์ ลูเธอร์ทูลถึงจุดประสงค์ของ
เขาที่จะออกจากเมืองวาร์ตบูร์กว่า “ขอ
กราบทูลให้ฝ่าพระบาททราบว่าข้าพเจ้า
กํ า ลั ง จะเดิ น ทางไปเมื อ งวิ ต เทนเบิ ร ์ ก
ภายใต้การคุ้มครองที่เหนือกว่าทั้งของ
ขุนนางและอิเล็กเตอร์ทั้งหลาย ข้าพเจ้า
ไม่ ไ ด้ คิ ด ที่ จ ะทู ล ขอการสนั บ สนุ น ของ
ฝ่าพระบาทและยิง่ ไม่ปรารถนาทีจ่ ะขอการ
คุ้มครองของท่าน ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะ
ปกป้องตัวเอง หากข้าพเจ้าทราบว่าฝ่า
พระบาทจะสามารถปกป้องและจะปกป้อง
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคงจะไม่มุ่งหน้าไป
ยังเมืองวิตเทนเบิรก์ เลย ไม่มดี าบอันใดที่
จะสานต่ออุดมการณ์นไี้ ด้ พระเจ้าเท่านัน้
ทีจ่ ะทรงกระทําทุกสิง่ โดยไม่ตอ้ งการช่วย
เหลือหรือความเห็นชอบของมนุษย์ ผู้ที่

มีความเชือ่ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ จะเป็นผูท้ ปี่ กป้อง
ได้ดีที่สุด” Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 8 {GC
188.4}
ในจดหมายฉบั บ ที่ ส องที่ เ ขี ย นใน
ระหว่างการเดินทางไปเมืองวิตเทนเบิร์ก
ลูเธอร์เขียนเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้าพร้อมที่
จะรับความไม่พอพระทัยของฝ่าพระบาท
และความโกรธของคนทั้งโลก คนเมือง
วิตเทนเบิรก์ ไม่ใช่ลกู แกะของข้าพเจ้าหรือ
พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบพวกเขามาอยูภ่ าย
ใต้การดูแลของเราหรือและหากจําเป็น
ไม่ควรหรือทีข่ า้ พเจ้าจะต้องเสีย่ งตายเพือ่
เขาทั้งหลาย นอกจากนี้แล้วข้าพเจ้ากลัว
ที่จะเห็นการจลาจลที่น่ากลัวเกิดขึ้นใน
ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นวิธีที่พระเจ้าจะ
ทรงใช้ในการลงโทษบ้านเมืองของเรา”
Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7 {GC 189.1}
ด้วยความระมัดระวังและความถ่อมตน
แต่กระนั้นด้วยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่
และเข้มแข็ง เขาก้าวเข้าสู่งานของเขา
เขาพูดว่า “เราจะต้องใช้คําพูดปราบและ
ทํ า ลายสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความรุ น แรง
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้กาํ ลังต่อต้านความงมงาย
และความไม่เชือ่ ...ไม่มผี ใู้ ดจะต้องถูกบังคับ
ฝืนใจ เสรีภาพเป็นแก่นแท้ของความเชือ่ ”
Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 8 {GC 189.2}
ในไม่ ช ้ า มี ข ่ า วกระจายไปทั่ ว เมื อ ง
วิตเทนเบิร์กว่าลูเธอร์กลับมาแล้วและจะ
มาเทศนา ประชาชนเดินทางมาจากทั่ว
สารทิศและเข้ามาในโบสถ์จนล้นโบสถ์
ลู เ ธอร์ ก ้ า วขึ้ น สู ่ ธ รรมาสน์ เขาเทศนา
สอนสั่งและเตือนด้วยพระปัญญายิ่งใหญ่
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และความอ่อนโยน เขาพูดถึงวิถขี องบาง
คนที่เข้าหาวิธีการรุนแรงเพื่อลบล้างพิธี
มิสซา เขาพูดว่า {GC 189.3}
“พิธีมิสซานั้นเป็นสิ่งไม่ดี เป็นพิธีที่
พระเจ้าทรงต่อต้าน ควรที่จะกําจัดทิ้งไป
และข้าพเจ้าปรารถนาว่าทั่วทั้งโลกควร
เอางานเลีย้ งแห่งข่าวประเสริฐเข้ามาแทน
แต่อย่าเอากําลังแยกผู้ใดออกมา เราจะ
ต้องปล่อยเรื่องนี้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นผู้
กระทํา ไม่ใช่ดว้ ยคําพูดของเราและทําไม
จึงเป็นเช่นนี้ ท่านจะถาม เพราะข้าพเจ้า
ไม่ ไ ด้ กํ า หั ว ใจของมนุ ษ ย์ ไ ว้ ใ นมื อ ของ
ข้าพเจ้าเหมือนดินในมือของช่างปัน้ หม้อ
เรามีสิทธิที่จะพูด เราไม่มีสิทธิที่จะลงมือ
ทํา ให้เราเทศนา ส่วนงานที่เหลือเป็น
ของพระเจ้ า หากข้ า พเจ้ า จะใช้ กํ า ลั ง
ข้ า พเจ้ า จะได้ ป ระโยชน์ อ ะไร หน้ า ตา
บูดบึง้ พิธรี ตี รอง ถูกล้อเลียน กฎระเบียบ
ของมนุษย์ และความหน้าซื่อใจคด...แต่
จะไม่มคี วามจริงใจหรือความเชือ่ หรือความ
รั ก เมื่ อ ขาดสามสิ่ ง นี้ แ ล้ ว ทุ ก สิ่ ง ก็ จ ะ
พร่องไปด้วยและข้าพเจ้าจะไม่ยอมแลก
กิง่ หนึง่ ของต้นแพร์กบั ผลเช่นนี.้ ..พระเจ้า
ทรงกระทําการด้วยพระวจนะของพระองค์
เพียงอย่างเดียวได้มากกว่าที่ท่านและ
ข้าพเจ้าและคนทั้งโลกร่วมแรงลงมือทํา
พระเจ้ า ทรงสั ม ผั ส ที่ หั ว ใจและเมื่ อ ทรง
กําหัวใจได้แล้ว ทุกสิ่งก็จะมีชัย...{GC
189.4}
“ข้าพเจ้าจะเทศนา ปรึกษาหารือกัน
และเขียน แต่ข้าพเจ้าจะไม่บังคับผู้ใด

เพราะความเชื่อเป็นการกระทําที่ทําด้วย
ความสมัครใจ ให้คิดตามดูว่าข้าพเจ้าทํา
อะไรไปบ้าง ข้าพเจ้าลุกขึ้นต่อต้านพระ
สันตะปาปา ใบลบมลทินบาป และบรรดา
ผู้นิยมระบอบเปปาซี แต่ปราศจากความ
รุนแรงหรือเอะอะโวยวาย ข้าพเจ้านําเสนอ
พระวจนะของพระเจ้า ข้าพเจ้าเทศนาและ
เขียน นี่คือสิ่งทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทํา และ
กระนั้นในขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่...
พระวจนะทีข่ า้ พเจ้าเทศนาไปนัน้ ได้ลม้ ล้าง
หลั ก คํ า สอนและพิ ธี ก รรมของระบอบ
เปปาซี จนแม้เจ้าชายหรือจักรพรรดิก็ไม่
เคยอาจทําลายล้างได้มากเท่านีแ้ ละกระนัน้
ข้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ ทํ า อะไรเลย พระวจนะ
ทํางานนีโ้ ดยลําพัง หากข้าพเจ้าปรารถนา
ที่จะเข้าพึ่งการใช้กําลังแล้ว ทั้งประเทศ
เยอรมนีคงนองเลือดไปแล้ว แต่ผลจะ
เป็นเช่นไร ความเสียหายและความพินาศ
ทั้งต่อร่างกายและจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า
จึงนิ่งเงียบไว้และปล่อยให้พระวจนะแพร่
กระจายไปทั่วโลกตามลําพัง” Ibid. เล่มที่
9 บทที่ 8 {GC 190.1}
วันแล้ววันเล่า ตลอดทัง้ สัปดาห์ ลูเธอร์
เทศนาให้กบั ฝูงชนทีส่ นใจต่อไป พระวจนะ
ของพระเจ้าสลายมนตร์ขลังของความ
คลัง่ ไคล้ในศาสนา อํานาจของข่าวประเสริฐ
นําประชาชนทีห่ ลงผิดให้กลับมาสูเ่ ส้นทาง
แห่งสัจธรรม {GC 190.2}
ลูเธอร์ไม่ปรารถนาทีจ่ ะเผชิญหน้ากับ
ผู้ที่คลั่งศาสนาซึ่งวิธีของพวกเขาคือการ
สร้างความเลวทรามตํ่าช้า เขารู้ว่าคน
เหล่านีเ้ ป็นคนทีม่ แี นวทางการตัดสินใจที่
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ไม่ มั่ น คงและมี อ ารมณ์ ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้
เป็นคนทีอ่ า้ งตนว่าได้รบั ความกระจ่างจาก
สวรรค์ส่องลงมาเป็นพิเศษแต่จะไม่ยอม
ทนกับความขัดแย้งแม้เพียงเล็กน้อยทีส่ ดุ
หรือแม้แต่การเตือนสอนและคําแนะนํา
อย่างเมตตาที่สุด พวกเขาอ้างตนอย่าง
อวดดีว่ามีอํานาจสูงสุด และกําหนดให้
ทุกคน ต้องยอมรับคํากล่าวอ้างของพวก
เขาโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ แต่เมื่อ
พวกเขายื่นคําขาดที่จะขอสัมภาษณ์เขา
[ลูเธอร์] เขาก็ตอบตกลงที่จะพบพวกเขา
และถื อ โอกาสเปิ ด โปงเล่ ห ์ เ หลี่ ย มการ
หลอกลวงของพวกเขาได้สําเร็จ จนคน
หลอกลวงเหล่ า นั้ น ต้ อ งออกจากเมื อ ง
วิตเทนเบิร์กทันที {GC 190.3}
พวกคลัง่ ศาสนาถูกหยุดยัง้ ไปชัว่ ขณะ
หนึง่ แต่หลายปีตอ่ มาเหตุการณ์เกิดปะทุ
ขึน้ มาอย่างรุนแรงมากกว่าและให้ผลลัพธ์
ที่น่ากลัวกว่านี้ ลูเธอร์กล่าวถึงเรื่องผู้นํา
ในการเคลื่อนไหวนี้ว่า “สําหรับพวกเขา
แล้ว พระคัมภีร์เป็นเพียงจดหมายที่ตาย
ไปแล้วฉบับหนึง่ และพวกเขาทัง้ หมดเริม่
ร้ อ งว่ า ‘พระวิ ญ ญาณ พระวิ ญ ญาณ’
แน่นอนที่สุด ข้าพเจ้าจะไม่ตามไปสถาน
ที่ซึ่งพระวิญญาณของพวกเขานําไป ขอ
พระเจ้าแห่งความเมตตาโปรดทรงคุม้ ครอง
ข้าพเจ้าให้พ้นจากคริสตจักรที่ไม่มีผู้ใด
นอกจากนักบุญ ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะ
อยู่กับคนถ่อมตนอ่อนแอ คนเจ็บป่วยที่
รู้และสํานึกบาปของตนเอง และเป็นผู้ที่
โอดครวญและร้องต่อพระเจ้าจากก้นบึ้ง
ของหัวใจอยูเ่ สมอเพื่อจะได้รับการปลอบ

ประโลมใจและการสนับสนุนของพระองค์”
Ibid. เล่มที่ 10 บทที่ 10 {GC 190.4}
โธมัส มูนเซอร์ เป็นคนคลั่งศาสนา
รุนแรงที่สุดคนหนึ่ง เขาเป็นคนที่มีความ
สามารถมากมายซึง่ หากนําพาในแนวทาง
ที่ถูกต้องจะช่วยเขาให้กระทําการดีได้
แต่เขาไม่ได้เรียนรู้หลักการแท้จริงอันดับ
แรกของศาสนา “เขาถู ก ครอบงํ า ด้ ว ย
ความปรารถนาทีจ่ ะปฏิรปู โลกและเหมือน
เช่นผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าทั้งหลายที่ลืม
ไปว่าการปฏิรปู จะต้องเริม่ ต้นทีต่ วั เขาเอง”
Ibid. เล่ ม ที่ 9 บทที่ 8 เขามี ค วาม
ทะเยอทะยานอยากได้ตาํ แหน่งและบารมี
และไม่ยอมทีจ่ ะเป็นรองแม้ตอ่ ลูเธอร์ เขา
ประกาศว่านักปฏิรปู ศาสนาทีน่ าํ พระคัมภีร์
เข้ามาแทนอํานาจของพระสันตะปาปานัน้
เพี ย งแต่ กํ า ลั ง จั ด ตั้ ง หลั ก คํ า สอนและ
พิธีกรรมของระบอบเปปาซีรูปแบบใหม่
เท่านั้น เขาอ้างว่าตัวเขาเองได้รับการ
บัญชาจากพระเจ้าให้นําเสนอการปฏิรูป
ทีแ่ ท้จริง มูนเซอร์กล่าวว่า “ผูท้ มี่ วี ญ
ิ ญาณ
นี้จะประกอบด้วยความเชื่อที่แท้จริงแม้
ในชีวิตของเขาจะไม่เคยเห็นพระคัมภีร์
ก็ตาม” Ibid. เล่มที่ 10 บทที่ 10 {GC
191.1}
ครู ข องพวกคลั่ ง ศาสนายอมปล่ อ ย
ตนเองให้ อ ยู ่ ใ นการควบคุ ม ของความ
ประทับใจโดยถือว่าทุกความคิดและแรง
กระตุน้ เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า ผลที่
ตามมาคือคนเหล่านีก้ ลายเป็นพวกสุดขัว้
บางคนถึงกับเผาพระคัมภีร์ของตนทิ้ง
พร้อมกับร้องอุทานว่า “ตัวอักษรฆ่าชีวิต

10 ความก้าวหน้าของการปฏิรูปในประเทศเยอรมนี 165

แต่พระวิญญาณประทานชีวิต” คําสอน
ของมูนเซอร์ถูกอกถูกใจความปรารถนา
ของมนุษย์ทตี่ อ้ งการสิง่ ทีน่ า่ พิศวงในขณะ
เดียวกันก็สนองต่อความหยิง่ ทะนงโดยนํา
ความคิดและความเห็นของมนุษย์มาอยู่
เหนือพระวจนะของพระเจ้า คนนับพัน
ต้ อ นรั บ คํ า สอนของเขา ในไม่ ช ้ า เขา
ประณามระเบียบทัง้ หมดของการนมัสการ
ในที่สาธารณะและประกาศว่าการเชื่อฟัง
ขุนนางทั้งหลายจะเป็นความพยายามใน
การรับใช้ทั้งพระเจ้าและพระเบลีอัล {GC
191.2}
สติปัญญาของประชาชนที่ได้เริ่มทิ้ง
แอกจากการปกครองของระบอบเปปาซี
นั้นก็เริ่มไม่อดทนต่อการอยู่ภายใต้การ
ควบคุ ม ของอํ า นาจรั ฐ เช่ น กั น คํ า สอน
แบบปฏิวัติของมูนเซอร์ที่อ้างว่ามาจาก
พระเจ้านําพวกเขาตีตัวออกห่างจากกฎ
ระเบียบทั้งปวงและปล่อยการตัดสินใจ
ไว้กับอคติและตัณหา ภาพน่ากลัวและ
โหดร้ายที่สุดของความไม่สงบและความ
ขั ด แย้ ง ก็ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาและทุ ่ ง นาของ
ประเทศเยอรมนีกจ็ มอยูใ่ นกองเลือด {GC
191.3}
ความระทมทุ ก ข์ ข องจิ ต วิ ญ ญาณที่
ลูเธอร์เคยประสบก่อนหน้านัน้ เนิน่ นานมา
แล้ ว ที่ เ มื อ งเออร์ เ ฟิ ร ์ ท บั ด นี้ ม าทั บ ถม
ทวีคูณลงบนตัวเขาเมื่อเขาเห็นผลลัพธ์
ของความคลัง่ ศาสนากระทําต่อขบวนการ
ปฏิ รู ป ศาสนา ขุ น นางที่ นิ ย มระบอบ
เปปาซีประกาศว่าการจลาจลเป็นผลอัน
ถูกต้องตามหลักคําสอนของลูเธอร์ และ

มีขนุ นางอีกมากมายพร้อมทีจ่ ะสนับสนุน
แม้ว่าข้อกล่าวหานี้จะปราศจากรากฐาน
แม้แต่นอ้ ย แต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีส่ ร้างแต่ความ
ทุกข์ระทมให้แก่ลูเธอร์ การที่อุดมการณ์
ของสัจธรรมต้องมารับความอับอายขาย
หน้าด้วยการถูกจัดให้เทียบเท่ากับความ
คลั่งศาสนาอันตํ่าช้าที่สุดเช่นนี้ดูเหมือน
จะเกินกว่าที่เขาจะทนได้ ในอีกทางหนึ่ง
ผูน้ าํ ของการจลาจลเกลียดชังลูเธอร์ เพราะ
เขาไม่เพียงต่อต้านคําสอนของพวกตน
และปฏิเสธคําอ้างของพวกตนทีบ่ อกว่าได้
รับการดลใจจากเบื้องบนเท่านั้นแต่ยัง
ประกาศว่าพวกตนเป็นกบฏต่ออํานาจรัฐ
อีกด้วย คนเหล่านี้โต้ด้วยการประณาม
เขาว่าเป็นผู้หลอกลวงที่ตํ่าช้า ดูเหมือน
ว่าเขาจะได้สร้างศัตรูให้แก่ตัวเองทั้งจาก
ทางฝ่ายขุนนางและฝ่ายประชาชน {GC
192.1}
บรรดาผู ้ นิ ย มลั ท ธิ โ รมั น พากั น ยิ น ดี
ปรีดาคาดว่าคงจะได้เห็นการล่มสลาย
อย่างรวดเร็วของขบวนการปฏิรปู ศาสนา
และพวกเขาโยนความผิดให้แก่ลูเธอร์
แม้กระทั่งความผิดที่เขาเคยพากเพียร
อย่างจริงใจในการแก้ไข พวกคลั่งศาสนา
ประสบความสําเร็จได้รบั ความเห็นใจจาก
คนกลุ่มใหญ่ด้วยการอ้างความเท็จว่าถูก
กระทําอย่างไร้ความยุติธรรม และก็มัก
จะเป็นเช่นนีก้ บั ผูเ้ ข้าข้างฝ่ายทีผ่ ดิ คือพวก
เขากลับถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่ยอมพลีชีพ
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ลงแรงต่อต้านการปฏิรูป
ศาสนากลับได้รบั ความสงสารและยกย่อง
ว่าเป็นเหยื่อของความโหดร้ายและการ
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กดขี่ข่มเหง นี่เป็นงานของซาตานที่กระตุ้นด้วยวิญญาณของการกบฏซึ่งเป็นอัน
เดียวกันกับที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสวรรค์
{GC 192.2}
ซาตานเพียรพยายามอยูต่ ลอดเวลาที่
จะหลอกลวงมนุษย์และนําพวกเขาให้เรียก
บาปเป็นความชอบธรรม มารทํางานนี้
ได้ ผ ลสํ า เร็ จ อย่ า งดี ยิ่ ง บ่ อ ยครั้ ง การ
จั บ ผิ ด และการต่ อ ว่ า ถู ก โยนใส่ ผู ้ รั บ ใช้
ซือ่ สัตย์ของพระเจ้าเพราะพวกเขายืนหยัด
ปกป้องสัจธรรม มนุษย์ที่เป็นเพียงสมุน
ของซาตานกลับได้รับคําสรรเสริญและ
คําเยินยอและแม้กระทั่งถูกมองว่าเป็น
ผู้ ยอมพลีชีพ ในขณะพวกที่ควรได้รับ
ความเคารพและยกย่องเนื่องจากความ
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากลับถูกละเลยให้ยืน
อย่างเดียวดายภายใต้ความสงสัยและ
ความแคลงใจ {GC 192.3}
ความบริสุทธิ์ที่จอมปลอม การชําระ
บริสุทธิ์ที่หลอกลวง ยังคงทํางานของมัน
ในการล่อลวง ภายใต้รปู แบบต่างๆ นานา
เล่ ห ์ เ หลี่ ย มเหล่ า นี้ ยั ง คงเปิ ด เผยถึ ง
วิ ญ ญาณเดิ ม เช่ น เดี ย วกั บ ในสมั ย ของ
ลูเธอร์ เพื่อหันเหจิตใจออกห่างจากพระ
คัมภีร์และนํามนุษย์ให้ติดตามความคิด
และความรู้สึกของตนเองมากกว่าที่จะ
ยอมเชือ่ ฟังพระบัญญัตขิ องพระเจ้า นีเ่ ป็น
เครือ่ งมือหนึง่ ของซาตานทีท่ าํ งานได้อย่าง
เกิ ด ผลที่ สุ ด ด้ ว ยการโยนคํ า ตํ า หนิ ใ ส่
ความบริสุทธิ์และสัจธรรม {GC 193.1}
ลูเธอร์ปกป้องข่าวประเสริฐจากการ
ถูกโจมตีจากทุกชนชั้นอย่างไม่เกรงกลัว

พระวจนะของพระเจ้าผ่านการพิสจู น์จาก
ทุกความขัดแย้งแล้วว่าเป็นอาวุธอันทรง
อานุภาพ ด้วยพระวจนะนั้นเขาต่อสู้กับ
อํานาจทีป่ ล้นมาของพระสันตะปาปาและ
ปรัชญาแห่งเหตุผลของนักวิชาการ ใน
ขณะที่เขาปักหลักอย่างมั่นคงดั่งศิลาต่อ
ต้านพวกคลัง่ ศาสนาทีห่ าทางเป็นพันธมิตร
กับการปฏิรูปศาสนา {GC 193.2}
แต่ละองค์ประกอบทีต่ อ่ ต้านนีใ้ นตัวมัน
เองก็เป็นการตัดพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิอ์ อก
ไปและเชิดชูปญ
ั ญาของมนุษย์ให้เป็นแหล่ง
ของความจริงและความรูท้ างศาสนาแทน
ลัทธินิยมเหตุผลนั้นบูชาเหตุผลอยู่แล้ว
และนํ า เรื่ อ งนี้ ม าเป็ น บรรทั ด ฐานของ
ศาสนา ลัทธิโรมันอ้างว่าอํานาจสูงสุดของ
พระสันตะปาปานั้นเป็นแรงบันดาลใจที่
สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างไม่ขาดสายจาก
อัครทูตและเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาตลอด
ทุกยุค การอ้างนี้เปิดโอกาสมากมายให้
แก่ความฟุ่มเฟือยทุกรูปแบบและความ
ฉ้ อ ฉลที่ ถู ก ปกปิ ด ภายใต้ สิ ท ธิ ข องการ
ปกป้องคําสั่งของอัครทูต การทรงดลใจ
ทีม่ นู เซอร์และมิตรสหายอ้างนัน้ ได้มาจาก
แหล่งความคิดทีไ่ ม่สงู ไปกว่าการจินตนาการขึน้ เองแต่กลับมีอทิ ธิพลลบล้างอํานาจ
ทั้ ง ปวงไม่ ว ่ า เป็ น ของมนุ ษ ย์ ห รื อ ของ
พระเจ้ า คริ ส เตี ย นที่ แ ท้ จ ริ ง จะรั บ พระ
วจนะของพระเจ้าเหมือนคลังขุมทรัพย์อนั
ยิง่ ใหญ่แห่งสัจธรรมทีไ่ ด้รบั การดลใจและ
เป็นเครื่องทดสอบแรงดลใจทั้งปวง {GC
193.3}
เมื่อลูเธอร์กลับจากเมืองวาร์ทเบิร์ก
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เขาแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จนเสร็จสมบูรณ์และไม่นาน
ต่ อ มาได้ แ จกจ่ า ยข่ า วประเสริ ฐ ให้ กั บ
ประชาชนในประเทศเยอรมนีในภาษาของ
พวกเขาเอง ผู้ที่รักความจริงรับผลงาน
แปลนี้ด้วยความปลื้มปีติอย่างยิ่ง ส่วนผู้
ที่ ฝ ั ก ใฝ่ ใ นขนบธรรมเนี ย มและบั ญ ญั ติ
ของมนุษย์กจ็ ะปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม
{GC 193.4}
บาทหลวงทัง้ หลายต่างหวาดผวาเมือ่
รู้ว่าประชาชนทั่วไปสามารถโต้ตอบกับ
พวกเขาในเรือ่ งคําสอนของพระวจนะของ
พระเจ้าและความไม่รู้ของพวกเขาจะถูก
เปิดโปง อาวุธในการใช้เหตุผลฝ่ายเนื้อ
หนังของพวกเขานั้นไม่มีประสิทธิภาพที่
จะไปต่อกรกับดาบของพระวิญญาณ โรม
จึงสัง่ ระดมผูท้ มี่ อี าํ นาจทัง้ หมดให้ขดั ขวาง
การแจกจ่ า ยพระคั ม ภี ร ์ แต่ คํ า สั่ ง คํ า
ประณามและการทรมานล้วนมีคา่ เท่ากัน
คือไม่เกิดผล โรมยิ่งประณามและยิ่งสั่ง
ห้ามพระคัมภีรม์ ากเพียงไร ความกระตือรือร้นของประชาชนทีอ่ ยากรูว้ า่ สอนเรือ่ ง
อะไรกันแน่ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ทุกคนที่
อ่านหนังสือได้ ร้อนรนอยากศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้าด้วยตนเอง พวกเขา
พกพาพระคัมภีร์ไปทุกแห่งและอ่านแล้ว
อ่านอีกและจะไม่พอใจจนกว่าจะท่องพระ
คัมภีร์ส่วนใหญ่ได้ เมื่อเห็นถึงความชื่น
ชอบที่ประชาชนต้อนรับพระคริสตธรรม
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ลูเธอร์ก็เริ่ม
แปลภาคพันธสัญญาเดิมทันทีและตีพมิ พ์
เป็นตอนๆ ในทันทีทแี่ ปลเสร็จ {GC 194.1}

ผลงานเขี ย นของลู เ ธอร์ ไ ด้ รั บ การ
ต้อนรับแบบเดียวกันทัง้ ในเมืองและในหมู่
บ้านเล็กๆ “อะไรที่ลูเธอร์และมิตรสหาย
เขียน คนอื่นๆ ก็จะเผยแพร่ออกไป พระ
นักบวชจํานวนมากเมือ่ เข้าใจถึงข้อกําหนด
ของชีวติ นักบวชทีผ่ ดิ บทบัญญัตกิ ม็ คี วาม
ปรารถนาที่จะแลกเปลี่ยนชีวิตเฉื่อยชา
ยืดยาดกับชีวิตที่กระฉับกระเฉงตื่นตัว
แต่พวกเขาขาดความรู้ที่จะประกาศพระ
วจนะของพระเจ้าจึงทําได้เพียงเดินทาง
ไปยังหมู่บ้าน เดินเยี่ยมไปตามหมู่บ้าน
เล็กๆ และกระต๊อบต่างๆ ขายหนังสือ
ของลูเธอร์และเพื่อน ต่อมาไม่นาน จึงมี
บรรณากรผู้กล้าหาญเหล่านี้กระจายไป
ทั่วประเทศเยอรมนี” Ibid. เล่มที่ 9 บทที่
11 {GC 194.2}
คนมัง่ มีและคนยากจน คนมีการศึกษา
และคนขาดความรูต้ า่ งศึกษาผลงานเขียน
เหล่านีด้ ว้ ยความสนใจอย่างยิง่ ยามคํา่ คืน
ครูของโรงเรียนในหมู่บ้านอ่านออกเสียง
ให้คนกลุ่มเล็กๆ ที่ล้อมอยู่รอบเตาผิงฟัง
ในแต่ละความพยายามจะมีจิตวิญญาณ
บางดวงสํานึกได้ในสัจธรรมเหล่านี้และ
รับพระวจนะด้วยความยินดี พวกเขาจะ
กระจายข่าวดีตอ่ ไปให้แก่ผอู้ นื่ {GC 194.3}
พระวจนะทีไ่ ด้รบั การดลใจเหล่านีผ้ า่ น
การรับรองแล้วว่า “การอธิบายพระวจนะ
ของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความ
เข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:130 การ
ศึกษาพระคัมภีร์กําลังสร้างการเปลี่ยน
แปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสติปัญญาและจิตใจ
ของประชาชน กฎของระบอบเปปาซีผูก
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แอกเหล็ ก ไว้ บ นประชาชนผู ้ อ ยู ่ ใ ต้ ก าร
ปกครองของตน ซึ่งบังคับพวกเขาให้อยู่
ในความโง่เขลาและความตกตํา่ มีการถือ
รักษาพิธีงมงายต่างๆ อย่างเหนียวแน่น
แต่สติปญ
ั ญาและหัวใจของพวกเขามีสว่ น
ร่ ว มเพี ย งน้ อ ยนิ ด ในพิ ธี ก รรมเหล่ า นั้ น
คําเทศนาของลูเธอร์ทเี่ ปิดเผยสัจธรรมอัน
ชัดเจนเรียบง่ายของพระวจนะของพระเจ้า
ได้ถูกวางไว้ในมือของประชาชนธรรมดา
และจากนัน้ พระวจนะนีเ้ องก็จะปลุกอํานาจ
ทีห่ ลับไปของพวกเขาให้ตนื่ ขึน้ พระวจนะ
เหล่านีไ้ ม่เพียงชําระและยกระดับธรรมชาติ
ฝ่ายวิญญาณให้บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยัง
ประทานกําลังและความกระปรี้กระเปร่า
ใหม่แก่สติปัญญาอีกด้วย {GC 195.1}
เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าประชาชนทุกระดับชัน้
ถือพระคัมภีร์ไว้ในมือ พวกเขาปกป้อง
หลักคําสอนของการปฏิรปู ศาสนา บรรดา
ผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีซงึ่ พึง่ การศึกษาพระ
คัมภีรไ์ ว้กบั บาทหลวงและนักบวชทัง้ หลาย
นัน้ บัดนีพ
้ ยายามเกลีย้ กล่อมผูส้ อนให้กา้ ว
ออกมาและลบล้างคําสอนใหม่ แต่เนื่อง
จากขาดความรู้ทั้งในเรื่องของพระคัมภีร์
และอํานาจของพระเจ้า บาทหลวงและ
นักบวชภราดรทั้งหลายจึงพ่ายแพ้อย่าง
ยับเยินให้กับผู้ที่พวกเขาประณามว่าไร้
การศึกษาและนอกรีต นักเขียนคาทอลิก
คนหนึ่งเขียนบันทึกไว้ว่า “ด้วยความไม่
เป็นสุข ลูเธอร์ได้ชักชวนผู้ติดตามของ
เขาให้อย่าวางใจคําสอนอื่นนอกจากพระ
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” D’Aubigné เล่มที่ 9
บทที่ 11 ประชาชนจะชุมนุมกันเพื่อฟัง

สั จ ธรรมซึ่ ง พู ด สนั บ สนุ น โดยผู ้ ที่ มี ก าร
ศึกษาน้อย และแม้แต่ฟงั การอภิปรายของ
พวกเขากับนักศาสนศาสตร์ทมี่ กี ารศึกษา
และมีวาทศิลป์ ความรู้ไม่เท่าทันอันน่า
อับอายของบุคคลผูม้ หี น้าทีส่ าํ คัญเหล่านี้
ปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งเมือ่ คําโต้เถียง
ของพวกเขาต้องถูกหักล้างด้วยคําสอน
เรี ย บง่ า ยของพระวจนะของพระเจ้ า
กรรมกร ทหาร สตรีและแม้กระทั่งเด็กๆ
คุน้ เคยกับคําสอนของพระคัมภีรม์ ากกว่า
บรรดาบาทหลวงและดุษฎีบณ
ั ฑิตทัง้ หลาย
ที่มีการศึกษาสูง {GC 195.2}
ความแตกต่างระหว่างสาวกของข่าว
ประเสริฐกับผู้สนับสนุนความเชื่องมงาย
ของระบบสันตะปาปาปรากฏให้เห็นในหมู่
ชนชั้นผู้มีการศึกษาไม่น้อยไปกว่าในหมู่
คนธรรมดา “ตรงกันข้ามกับผู้ปกป้อง
หลักการคําสอนฝ่ายสภาการปกครองของ
สงฆ์ฝ่ายเดิม ผู้ซึ่งได้ละเลยการศึกษา
ภาษาและพัฒนาความรูด้ า้ นวรรณกรรม...
[ฝ่ายปฏิรูป] คือ เยาวชนผู้มีใจเปิดกว้าง
ผู้ซึ่งอุทิศตัวในการศึกษา การค้นคว้า
พระคัมภีรแ์ ละฝึกฝนตัวพวกเขาเองให้คนุ้
เคยกับผลงานชิ้นเอกในอดีต พวกเขามี
สมองที่ว่องไว มีจิตวิญญาณที่สูงส่งและ
หัวใจที่กล้าหาญ ในไม่ช้าชายหนุ่มเหล่า
นี้กอบโกยความรู้มากมายจนช่วงเวลา
หนึ่งที่ยาวนานไม่มีผู้ใดสามารถแข่งกับ
พวกเขาได้...ฉะนัน้ เมือ่ ผูป้ กป้องขบวนการ
ปฏิรปู เยาว์วยั เหล่านีม้ าเผชิญหน้าอภิปราย
กับดุษฎีบัณฑิตผู้นิยมโรมทั้งหลายในที่
ประชุมใดก็ตาม พวกเขาโจมตีคู่ต่อสู้ได้
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อย่างง่ายดายและด้วยความมั่นใจจนคู่
ต่อสู้ลังเลใจ เสียหน้า และตกสู่สภาพ
อันน่าอับอายในสายตาของทุกคน” Ibid.
เล่มที่ 9 บทที่ 11 {GC 195.3}
เมื่อคณะสงฆ์ของโรมเห็นจํานวนคน
ที่มาเข้าร่วมประชุมในโบสถ์ลดน้อยลง
พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือของเจ้า
พนั ก งานการปกครองและใช้ ทุ ก วิ ธี ที่
อํานาจของพวกตนจะทําได้เพื่อพยายาม
นําผู้ฟังกลับคืนมา แต่ประชาชนพบคํา
สอนใหม่ ซึ่ ง สนองความต้ อ งการฝ่ า ย
จิตวิญญาณของเขาทัง้ หลายแล้ว พวกเขา
จึงหันหนีจากผูท้ ปี่ อ้ นพวกเขาด้วยแกลบ
ของความงมงายและประเพณีของมนุษย์
อันไร้ค่าที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน {GC
196.1}
เมื่อการกดขี่ข่มเหงเริ่มต้นกระทําต่อ
บรรดาครูสอนสัจธรรม พวกเขาทําตาม
พระดํารัสของพระคริสต์ท่ีว่า “เมื่อเขา
ข่มเหงท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีก
เมืองหนึ่ง” มัทธิว 10:23 ความกระจ่าง
ส่องทะลุไปทุกแห่งหน ในบางแห่ง ผู้ลี้
ภัยมักจะพบประตูที่เป็นมิตรเปิดให้พวก

เขาเพื่อพักอยู่ที่นั่น พวกเขาก็จะเทศนา
เรื่องพระคริสต์ ในบางครั้งก็เทศนากันใน
โบสถ์หรือหากสิทธิพิเศษนั้นถูกปฏิเสธ
ก็จะเทศนากันในบ้านหรือในที่กลางแจ้ง
ที่ ใ ดก็ ต ามที่ มี ผู ้ ฟ ั ง ที่ นั่ น ก็ คื อ วิ ห าร
ศักดิ์สิทธิ์ สัจธรรมที่ถูกประกาศออกไป
ด้วยพลังและความมั่นใจเช่นนี้แผ่ขยาย
ออกไปด้วยฤทธานุภาพทีไ่ ม่อาจต้านทาน
ได้ {GC 196.2}
อํานาจทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายปกครอง
ระดมกํ า ลั ง กั น เข้ า บดขยี้ พ วกนอกรี ต
อย่ า งไร้ ผ ล พวกเขาเปลี่ ย นไปใช้ ก าร
คุมขัง การทรมาน เผาทัง้ เป็นและคมดาบ
ซึ่งก็ไร้ผลเช่นกัน ผู้เชื่อนับพันประทับ
ตราความเชื่อด้วยเลือดของตนเอง แต่
งานก็ยังคงดําเนินต่อไป การกดขี่ได้แต่
ทําหน้าที่กระจายสัจธรรมให้ยิ่งกว้างไกล
ออกไปและพวกคลั่ ง ศาสนาที่ ซ าตาน
พยายามนําเข้ามาผูกติดกับพวกปฏิรูป
ทํ า ให้ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งงานของ
ซาตานและพระราชกิจของพระเจ้าเห็น
เด่นชัดยิ่งขึ้น {GC 196.3}
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คําพยานอันสง่างามสูงสุดเรื่องหนึ่ง
เท่าทีเ่ คยกล่าวมาซึง่ แสดงความเห็นชอบ
ต่อการปฏิรูปศาสนาคือคําประท้วงของ
เจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ที่เป็นคริสเตียน
ของประเทศเยอรมนีซงึ่ เสนอในทีป่ ระชุม
รัฐสภาแห่งเมืองสปายส์ในปี ค.ศ. 1529
ความกล้ า หาญ ความเชื่ อ และความ
แน่วแน่ของคนของพระเจ้านําอิสรภาพ
ทางความคิดและจิตสํานึกมาให้กับคน
ในยุคต่อๆ มา คําประท้วงของพวกเขา
ทํ า ให้ ค ริ ส ตจั ก รที่ ป ฏิ รู ป แล้ ว ได้ ชื่ อ ว่ า
คริสตจักรโปรเตสแตนต์ หลักการของ
ชื่อนี้คือ “สาระที่แท้จริงของผู้คัดค้าน”
D’Aubigné เล่มที่ 13 บทที่ 6 {GC
197.1} [โปรเตส มาจากคําภาษาอังกฤษ
protest แปลว่าคัดค้าน ประท้วง คําว่า
โปรเตสแตนต์หมายถึงผู้คัดค้านหรือ
ผู้ประท้วง]
วันมืดมนและมีภัยคุกคามคืบคลาน
มาถึงการปฏิรปู ศาสนาแล้ว แม้วา่ คําสัง่
จากเมืองวอร์มส์ทปี่ ระกาศว่าลูเธอร์เป็น
คนผิดกฎหมายและห้ามเขาสอนหรือ
ให้ ผู ้ ใ ดเชื่ อ คํ า สอนของเขา แต่ จ นถึ ง
ตอนนี้ การให้สทิ ธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาก็ ยั ง มี อ ยู ่ ทั่ ว ไปในอาณาจั ก ร
พระพรของพระเจ้ายังคงยับยั้งอํานาจ
ของฝ่ า ยต่ อ ต้ า นสั จ ธรรม จั ก รพรรดิ
ชาร์ลส์ที่ 5 ทรงมุ่งมั่นที่จะบดขยี้การ

ปฏิรูปศาสนาแต่บ่อยครั้งเมื่อพระองค์
ทรงยกพระหัตถ์ขนึ้ เพือ่ ฟาดฟัน จะต้อง
มีเหตุการณ์มาบังคับพระองค์ให้ทรงหัน
การโจมตีไปทางอื่น ครั้งแล้วครั้งเล่าดู
เหมือนว่า ผู้ที่กล้าเอาตนเองไปคัดค้าน
โรมคงต้องพบจุดจบในทันทีอย่างหลีก
หนีไม่พ้น แต่ในเสี้ยวนาทีวิกฤตเหล่า
นั้น กองทหารชาวเติร์กปรากฏตัวขึ้นที่
ชายแดนฝั่งตะวันออก หรือกษัตริย์ของ
ประเทศฝรั่ ง เศส หรื อ แม้ ก ระทั่ ง องค์
พระสันตะปาปาเองทีท่ รงอิจฉาจักรพรรดิ
ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มชมชอบมากขึ้ น ก็
เปิดศึกทําสงครามกับพระองค์ และด้วย
เหตุการณ์เหล่านีท้ า่ มกลางความขัดแย้ง
และความวุน่ วายของประเทศ การปฏิรปู
ศาสนาจึ ง ถู ก ปล่ อ ยให้ แ ข็ ง แกร่ ง และ
ขยายกว้างไกลยิ่งขึ้น {GC 197.2}
อย่างไรก็ตาม ในทีส่ ดุ ชนชัน้ ปกครอง
ของระบอบเปปาซีได้ระงับความอาฆาต
ต่างๆ ของพวกเขา แล้วหาเหตุผลมา
ร่วมมือกันกําจัดพวกนักปฏิรูปศาสนา
ที่ประชุมรัฐสภาแห่งเมืองสปายส์ในปี
ค.ศ. 1526 อนุญาตให้แต่ละรัฐมีเสรีภาพ
อย่างเต็มทีใ่ นเรือ่ งของศาสนาจนกว่าจะ
ถึงการประชุมสามัญทั่วไปของสภา แต่
ภัยอันตรายทีไ่ ด้รบั การยกเว้นนีย้ งั ไม่ทนั
ผ่านพ้นไป จักรพรรดิกท็ รงเรียกประชุม
สภาเป็นครั้งที่สองที่เมืองสปายส์ในปี
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ค.ศ. 1529 โดยกําหนดเป้าหมายเพื่อ
บดขยี้คนนอกรีต หากเป็นไปได้จะทํา
การหว่านล้อมเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ
ด้วยสันติวิธีให้มาอยู่ฝ่ายต่อต้านการ
ปฏิรูปทางศาสนา แต่หากแผนเหล่านี้
ล้มเหลว จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงเตรียม
พร้อมที่จะพึ่งดาบ {GC 197.3}
บรรดาผู ้ นิ ย มระบอบเปปาซี ต ่ า ง
ชื่นชมหรรษา พวกเขาจํานวนมากมาย
ปรากฏตั ว ที่ เ มื อ งสปายส์ แ ละแสดง
ตัวอย่างเปิดเผยว่าเป็นศัตรูกบั นักปฏิรปู
ศาสนาและทุ ก คนที่ ฝ ั ก ใฝ่ พ วกเขา
เมลังค์ธอน กล่าวว่า “เราเป็นคนเลว
ทรามและเป็นขยะของโลกแต่พระคริสต์
จะทอดพระเนตรลงมายังคนน่าสงสาร
เหล่านีข้ องพระองค์และจะทรงเก็บรักษา
พวกเขาไว้” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5
เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายที่เป็นอีแวนเจลิคัล [Evangelical กลุ่มคริสเตียน
ผูฝ้ กั ใฝ่การประกาศข่าวประเสริฐ] ถูกสัง่
ห้ามเทศนาแม้กระทัง่ ในทีพ
่ กั อาศัยของ
พวกเขา แต่ชาวเมืองสปายส์ตา่ งกระหาย
พระวจนะของพระเจ้า แม้จะมีคาํ สัง่ ห้าม
คนจํานวนนับพันยังแห่กนั เข้าไปประชุม
ที่ โ บสถ์ ข องอิ เ ล็ ก เตอร์ แ ห่ ง แซกโซนี
{GC 198.1}
สภาพเช่นนีเ้ พียงแต่เร่งวิกฤตให้เกิด
เร็วขึน้ ข่าวจากสํานักพระราชวังประกาศ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาว่ า เนื่ อ งจากมติ ที่
อนุมัติให้มีเสรีภาพทางความคิดทําให้
เกิดความวุ่นวายยิ่งใหญ่ จักรพรรดิจึง
ทรงกําหนดให้ยกเลิกเสีย การตัดสิน

ด้วยความอําเภอใจนี้ก่อให้เกิดความ
โกรธเคืองและความวิตกในหมูค่ ริสเตียน
อีแวนเจลิคลั มีคนหนึง่ พูดว่า “พระคริสต์
ทรงตกเข้าไปอยูใ่ นมือของคายาฟาสและ
ปีลาตอีกแล้ว” เหล่าผู้นิยมลัทธิโรมัน
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้นิยมระบอบ
เปปาซีผดู้ นั ทุรงั คนหนึง่ ประกาศว่า “ชาว
เติรก์กย็ งั ดีกว่าชาวลูเธอร์เรน [Lutheran
สมาชิ ก ของคริ ส เตี ย นโปรเตสแตนต์
นิ ก ายลู เ ธอร์ เ รน ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ตาม
คําสอนของมาร์ติน ลูเธอร์] เพราะชาว
เติรก์ยังถือศีลวันอดแต่ชาวลูเธอร์เรน
ล่วงละเมิดวันเหล่านั้น หากเราจะต้อง
เลือกระหว่างพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้าและความผิดเก่าๆ ของคริสตจักร เราจะปฏิเสธเรือ่ งแรก” เมลังค์ธอน
พูดว่า “ทุกๆ วันในทีป่ ระชุมรวม เฟเบอร์
จะขว้างก้อนหินใหม่ๆ ใส่พวกเราผู้เชื่อ
พระกิตติคุณ” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5
{GC 198.2}
การยอมผ่อนปรนในเรือ่ งของศาสนา
ก่อตั้งขึ้นมาก่อนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและรัฐที่เป็นอีแวนเจลิคัลต่างลง
ความเห็นว่าต้องต่อต้านการล่วงละเมิด
สิทธิ์นี้ของพวกเขาให้ถึงที่สุด ลูเธอร์
ยังคงตกอยู่ภายใต้คําสั่งห้ามของเมือง
วอร์มส์ ไม่ได้รบั อนุญาตให้มาปรากฏตัว
ที่เมืองสปายส์ แต่ผู้ร่วมอุดมการณ์คน
หนึ่งของเขาซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นที่
พระเจ้าทรงเรียกให้ข้ึนมาปกป้องอุดมการณ์ของพระองค์ในยามฉุกเฉินครั้งนี้
ได้กา้ วเข้ามาแทนทีข่ องเขา อิเล็กเตอร์-
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เฟรเดอริคแห่งแคว้นแซกโซนีซึ่งเป็น
ขุ น นางชั้ น สู ง ที่ เ คยปกป้ อ งลู เ ธอร์ ใ น
อดี ต เสี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว แต่ ด ยุ ค ยอห์ น
พระอนุชาที่สืบทอดราชสมบัติต้อนรับ
การปฏิรปู ศาสนาด้วยความชืน่ ชมปรีดา
และถึงแม้จะเป็นผู้รักสันติ แต่พระองค์
ก็ ท รงแสดงพลั ง และความกล้ า หาญ
อย่างใหญ่หลวงในทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์ของความเชือ่ นี้ {GC 198.3}
บรรดาบาทหลวงเรียกร้องรัฐทัง้ หลาย
ที่ปฏิรูปศาสนาแล้วให้ยอมอยู่ภายใต้
อํานาจศาลของโรมโดยปริยาย ในทาง
กลั บ กั น นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาต่ า งอ้ า งถึ ง
เสรีภาพที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้านี้
พวกเขาไม่อาจเห็นพ้องกับโรมทีต่ อ้ งการ
ควบคุมรัฐเหล่านั้นซึ่งได้รับพระวจนะ
ของพระเจ้าด้วยความยินดีเป็นอันมาก
{GC 199.1}
เพื่อเป็นการประนีประนอม ในที่สุด
มีการเสนอแนะว่าทีใ่ ดทีก่ ารปฏิรปู ศาสนา
ยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้น จะต้องกวดขันบังคับ
ให้ใช้กฤษฎีกาแห่งเมืองวอร์มส์ และ
สําหรับ “ในที่ซึ่งประชาชนหันออกจาก
ความเชื่อและในที่ซึ่งประชาชนไม่ยอม
คล้อยตามโดยปราศจากภัยอันตรายของ
การจลาจลนั้ น อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ห้ า ม
พวกเขาก่อให้เกิดการปฏิรูปใหม่ขึ้นมา
ห้ามพวกเขากล่าวพาดพิงถึงเรือ่ งทีอ่ าจ
เกิดความขัดแย้งกันขึ้น ห้ามพวกเขา
ต่อต้านพิธีมิสซา ห้ามพวกเขาหว่าน
ล้ อ มให้ ช าวโรมั น คาทอลิ ก รั บ นิ ก าย
ลูเธอร์เรน [Lutheranism คริสต์ศาสนา

นิ ก ายหนึ่ ง ที่ มี ค วามเชื่ อ ตามคํ า สอน
ของมาร์ติน ลูเธอร์]” Ibid. เล่มที่ 13
บทที่ 5 ระเบียบนี้ผ่านความเห็นชอบ
ของทีป่ ระชุมรัฐสภา เป็นทีช่ นื่ ชอบอย่าง
ยิ่งต่อบาทหลวงและพระราชาคณะทั้ง
หลายของระบบสันตะปาปา {GC 199.2}
หากมีการเอาพระราชกฤษฎีกานีม้ า
บังคับใช้แล้ว “การปฏิรูปศาสนาจะแผ่
ขยายต่อไปอีกไม่ได้...ในที่ซึ่งยังไม่เป็น
ทีร่ จู้ กั หรือฝังรากลึกอย่างมัง่ คง...ในทีซ่ งึ่
ก่อร่างแล้ว” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5
เสรี ภ าพในการพู ด จะถู ก ห้ า ม จะไม่
อนุญาตให้มกี ารกลับใจ และผูส้ นับสนุน
ทัง้ หลายของการปฏิรปู ศาสนาต้องยอม
อยูใ่ ต้กฎข้อบังคับและข้อห้ามเหล่านีท้ นั ที
ดูประหนึ่งว่าความหวังของโลกกําลังจะ
ดับไป “อํานาจของโรมทีก่ าํ ลังจะกลับมา
ก่อตั้งขึ้นใหม่นี้...จะนําการทารุณกรรม
ของสมัยอดีตกลับมาอย่างแน่นอน” และ
จะเปิดโอกาสให้พวกคลั่งศาสนาและ
ความไม่ลงรอยกัน “บรรลุความสําเร็จ
ในการทําลายงานนี้ที่ถูกสั่นคลอนอย่าง
รุนแรงแล้ว” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5 {GC
199.3}
ในขณะทีฝ่ า่ ยอีแวนเจลิคลั ประชุมกัน
เพื่อปรึกษาหารือนั้น พวกเขาต่างมอง
หน้ากันด้วยความตกใจทีห่ าทางออกให้
กับปัญหานีไ้ ม่ได้ ต่างถามซึง่ กันและกัน
ว่า “จะต้องทําประการใดต่อไป” ประเด็น
สําคัญยิง่ สําหรับโลกกําลังตกเป็นเดิมพัน
“หัวหน้าการปฏิรูปศาสนาจะต้องยอม
มอบตัวและทําตามคําสั่งไหม เป็นการ
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ง่ายเพียงไรซึ่งในยามวิกฤตรุนแรงเช่น
นีท้ นี่ กั ปฏิรปู ศาสนาจะถกเถียงจนเข้าไป
อยู่ฝ่ายผิด มีข้ออ้างที่พอฟังได้สักกี่ข้อ
และเหตุผลอย่างดีสักกี่ประการที่จะหา
มาอ้างเพื่อยอมจํานน เจ้าผู้ครองแคว้น
ที่ฝักใฝ่ลูเธอร์ได้รับการคํ้าประกันให้ถือ
ศาสนาของตนได้อย่างเสรี ประโยชน์
เดี ย วกั น นี้ ก็ ยื่ น ให้ กั บ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ ต้ ก าร
ปกครองของเขาที่รับแนวคิดการปฏิรูป
ไว้แล้วก่อนหน้าที่กฤษฎีกานี้ประกาศ
บังคับใช้ สิ่งเหล่านี้ควรทําให้พวกเขา
พอใจแล้วมิใช่หรือ หากยอมจํานนแล้ว
จะหลีกเลี่ยงภัยอันตรายได้มากเพียงไร
มีภยั อันตรายและข้ออ้างแปลกใหม่อะไร
บ้างที่พวกต่อต้านจะนํามารุกต้อนพวก
เขาอีก มีใครรู้ไหมว่าอนาคตนั้นจะนํา
โอกาสอะไรมาให้ ให้เรายึดสันติภาพไว้
ให้เราคว้ากิ่งมะกอกเทศที่โรมยื่นมาให้
และปิดแผลของประเทศเยอรมนี ด้วย
คําโต้แย้งทั้งหลายเช่นนี้ ด้วยเหตุผล
ลักษณะเหล่านี้ นักปฏิรปู ศาสนาอาจนํา
มาอ้างความชอบธรรมในการรับแนวทาง
นี้ ซึง่ เป็นทีแ่ น่นอนว่า แนวทางนีจ้ ะต้อง
นําการล่มสลายมาสูอ่ ดุ มการณ์ของพวก
เขาในไม่ช้า {GC 199.4}
“ด้วยความชืน่ ชมยินดีพวกเขาศึกษา
หลักการที่ใช้เพื่อวางแผนในเรื่องนี้และ
ดําเนินต่อไปด้วยความเชื่อ หลักการนี้
คืออะไร มันคือสิทธิของโรมที่จะบังคับ
ควบคุมจิตสํานึกและห้ามการไต่ถาม
อย่างเสรี แต่พวกเขาเองและผู้ที่ฝักใฝ่
โปรเตสแตนต์มเี สรีภาพทางศาสนาด้วย

ไม่ใช่หรือ ใช่แล้ว ที่ระบุเป็นพิเศษในข้อ
เสนอนีเ้ ป็นความกรุณาแต่ไม่ได้เป็นเรือ่ ง
ของสิทธิ สําหรับคนทั้งหมดที่อยู่นอก
เหนือทีร่ ะบุไว้ จะต้องปกครองด้วยหลัก
การยิ่งใหญ่ของอํานาจ จิตสํานึกนั้นอยู่
นอกห้องว่าความ โรมเป็นผู้พิพากษา
ที่ไม่รู้พลั้งและจะต้องเชื่อฟังเธอ การ
ยอมรับข้อเสนอนีจ้ ะเป็นการยอมรับโดย
ปริยายว่าเสรีภาพทางศาสนาจะจํากัด
อยู ่ กั บ ชาวแซกโซนที่ ป ฏิ รู ป แล้ ว แต่
สําหรับโลกคริสเตียนทีเ่ หลือ การไต่ถาม
อย่างเสรีและมีความเชือ่ ทีป่ ฏิรปู แล้วถือ
เป็นอาชญากรรมและจะต้องนําไปเข้า
คุกมืดและตะแลงแกงเผาทั้งเป็น พวก
เขาจะยอมต่อเสรีภาพทางศาสนาเฉพาะ
ที่หรือ ยอมที่จะประกาศว่าการปฏิรูป
ศาสนาได้คนกลับใจคนสุดท้ายแล้วหรือ
ได้ปราบปรามที่ดินตารางสุดท้ายแล้ว
หรือ และสถานทีใ่ ดทีโ่ รมเข้าครองอํานาจ
ในเวลานีท้ นี่ นั่ เธอจะครองความเป็นใหญ่
ตลอดไปเชียวหรือ นักปฏิรูปศาสนาจะ
ยืนกรานแก้ตา่ งว่าพวกเขาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลือดของคนนับ
ร้อยนับพันซึ่งต้องพลีชีพของตนในดิน
แดนของระบบสันตะปาปาอันเป็นผลจาก
การดําเนินตามข้อเสนอนี้ได้ไหม เรื่อง
นี้จะเป็นการทรยศอุดมการณ์ของข่าว
ประเสริฐและเสรีภาพของโลกคริสเตียน
ในช่วงเวลาที่สําคัญยิ่งนี้” Wylie เล่มที่
9 บทที่ 15 แต่พวกเขาต้องการที่จะ
“สละทิ้ ง ทุ ก สิ่ ง แม้ บ ้ า นเมื อ งของเขา
มงกุฎของพวกเขาและชีวติ ของพวกเขา
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ด้วย” มากกว่า D’Aubigné เล่มที่ 13
บทที่ 5 {GC 200.1}
เจ้ า ผู ้ ค รองแคว้ น ทั้ ง หลายพู ด กั น
ว่า “ให้เราปฏิเสธพระราชกฤษฎีกานี้
เพราะในเรื่องของจิตสํานึกแล้ว เสียง
ข้างมากไม่มีอํานาจ” ผู้ช่วยทั้งหลาย
ประกาศว่ า “เราเป็ น หนี้ บุ ญ คุ ณ พระ
ราชกฤษฎีกาของปี ค.ศ. 1526 สําหรับ
สันติสุขที่อาณาจักรของเราอยู่กันอย่าง
มี ค วามสุ ข หากลบล้ า งไปจะทํ า ให้
ประเทศเยอรมนีเต็มไปด้วยความทุกข์
และการแตกแยก ที่ประชุมรัฐสภาขาด
ความสามารถทีจ่ ะทําได้มากไปกว่าการ
รักษาเสรีภาพทางศาสนาจนกว่าจะมี
การประชุมครั้งต่อไป” Ibid. เล่มที่ 13
บทที่ 5 เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะปกป้อง
เสรีภาพของจิตสํานึกและนีเ่ ป็นขอบเขต
อํานาจของรัฐในเรือ่ งศาสนา ทุกรัฐบาล
ทางโลกที่พยายามใช้สิทธิอํานาจของ
พลเรื อ นมาควบคุ ม และบั ง คั บ การถื อ
ปฏิบัติศาสนากําลังสังเวยหลักการพื้น
ฐานที่แท้จริงซึ่งคริสเตียนอีแวนเจลิคัล
ได้ดิ้นรนต่อสู้มาอย่างสง่าผ่าเผย {GC
201.1}
บรรดาผูน้ ยิ มระบอบเปปาซียดึ มัน่ ที่
จะล้มล้างสิง่ ทีพ
่ วกเขาเรียกกันว่า “ความ
ดือ้ รัน้ ทีก่ ล้าหาญ” พวกเขาเริม่ ด้วยการ
ลงแรงทําให้เกิดการแตกแยกในหมู่คน
ที่สนับสนุนงานปฏิรูปศาสนาและขู่ทุก
คนทีไ่ ม่ประกาศอย่างเปิดเผยว่าอยูฝ่ า่ ย
ตน ในทีส่ ดุ มีคําสัง่ เรียกผูแ้ ทนของเมือง
ทีเ่ สรีให้มารายงานตัวต่อทีป่ ระชุมรัฐสภา

และกําหนดให้ประกาศว่าจะยอมตามข้อ
เสนอหรือไม่ พวกเขาอ้อนวอนขอยืด
เวลาออกไปแต่ไม่ได้ผล เมือ่ ถูกนํามายัง
ทีท่ ดสอบ มีคนจํานวนเกือบครึง่ เข้าข้าง
นักปฏิรปู ศาสนา ผูท้ ปี่ ฏิเสธทีจ่ ะสละทิง้
เสรีภาพของจิตสํานึกและสิทธิของการ
ตัดสินใจส่วนบุคคลทราบดีวา่ จุดยืนของ
เขาทําให้อนาคตของพวกเขาจะต้องถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์ ประณามและกดขีข่ ม่ เหง
มีผู้แทนคนหนึ่งพูดว่า “เราจะปฏิเสธ
พระวจนะของพระเจ้าหรือถูกเผาทัง้ เป็น”
Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5 {GC 201.2}
กษั ต ริ ย ์ เ ฟอร์ ดิ นั น ด์ [King Ferdinand] ผูแ้ ทนของจักรพรรดิในทีป่ ระชุม
รัฐสภาทรงเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาเช่น
นี้จะก่อให้เกิดความแตกแยกขั้นรุนแรง
นอกเสียจากว่าจะต้องโน้มน้าวเจ้าผูค้ รอง
แคว้นทั้งหลายให้ยอมรับและสนับสนุน
ดังนั้นพระองค์จึงพยายามใช้ศิลปะใน
การชักจูง โดยทราบดีวา่ การใช้กาํ ลังกับ
บุคคลเหล่านีม้ แี ต่จะทําให้พวกเขาตัง้ ใจ
แน่วแน่ยิ่งขึ้น พระองค์ทรง “ขอร้องให้
เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายยอมรับพระ
ราชกฤษฎี ก าโดยให้ ค วามมั่ น ใจแก่
พวกเขาว่าจักรพรรดิจะทรงยินดีปรีดา
กั บ พวกเขาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ” แต่ บุ ค คล
เหล่านี้ยอมรับเพียงอํานาจที่เหนือกว่า
อํานาจปกครองใดๆ ของโลกและตอบ
ด้วยความสงบว่า “เราจะเชือ่ ปฏิบตั ติ าม
จั ก รพรรดิ ใ นทุ ก สิ่ ง ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้
รักษาความสงบสุขและถวายเกียรติแด่
พระเจ้า” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5 {GC

176 ปลายทางแห่งความหวัง

201.3}
ในที่ สุ ด กษั ต ริ ย ์ ท รงประกาศต่ อ
หน้าที่ประชุมรัฐสภาให้อิเล็กเตอร์และ
สหายทัง้ หลายทราบว่าพระราชกฤษฎีกา
นี้ “จะตราขึ้นในรูปแบบของพระบรมราชโองการ” และ “ทางออกที่เหลืออยู่
เพียงหนึง่ เดียวคือการยอมจํานนต่อเสียง
ข้างมาก” เมื่อตรัสเสร็จสิ้น พระองค์ก็
เสด็จออกจากทีป่ ระชุม ไม่เปิดโอกาสให้
นักปฏิรปู ศาสนาปรึกษาหารือหรือโต้ตอบ
“พวกเขาส่ ง คณะผู ้ แ ทนไปทู ล วิ ง วอน
กษัตริย์ให้เสด็จกลับมาแต่ไม่เกิดผล”
พระองค์ทรงตอบคําทัดทานว่า “เรื่องนี้
ตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่
คือการยอมจํานนเท่านั้น” Ibid. เล่มที่
13 บทที่ 5 {GC 202.1}
คณะราชสํานักเชื่อมั่นว่าเจ้าผู้ครอง
แคว้นคริสเตียนทัง้ หลายจะยึดพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ไว้เหนือกว่าหลักคําสอนและ
ข้อกําหนดของมนุษย์และพวกเขารูด้ วี า่
ทีใ่ ดทีม่ กี ารยอมรับหลักการนีผ้ ลสุดท้าย
จะล้มล้างระบอบเปปาซีลงได้ แต่ดงั่ เช่น
คนนับพันตั้งแต่สมัยของพวกเขาที่มอง
หาแต่ “สิง่ ทีต่ ามองเห็นได้” เท่านัน้ พวก
เขายกยอปลอบใจตนเองว่าอุดมการณ์
ของจักรพรรดิและของพระสันตะปาปา
นั้ น แข็ ง แกร่ ง และของพวกนั ก ปฏิ รู ป
ศาสนานั้นอ่อนแรง หากนักปฏิรูปพึ่ง
ความช่วยเหลือของมนุษย์แต่ลาํ พังแล้ว
พวกเขาก็คงจะไร้พลังจริงตามที่เหล่าผู้
นิยมระบอบเปปาซีคาดคะเนไว้ แต่แม้
พวกเขาจะด้อยกว่าในเรื่องของจํานวน

และในความไม่ลงรอยกับโรมนั้น พวก
เขาก็มพ
ี ละกําลังของตนเอง พวกเขาได้
ร้องขอ “จากรายงานของทีป่ ระชุมรัฐสภา
ไปจนถึงพระวจนะของพระเจ้าและจาก
จักรพรรดิชาร์ลส์ไปจนถึงพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นจอมราชันและจอมเจ้านาย”
Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6 {GC 202.2}
เมื่อจักรพรรดิเฟอร์ดินันด์ปฏิเสธที่
จะเคารพความเชือ่ มัน่ จากจิตสํานึกของ
พวกเขา เจ้าผูค้ รองแคว้นทัง้ หลายตกลง
ร่วมกันที่จะไม่สนใจกับการที่พระองค์
ไม่ได้อยูใ่ นทีป่ ระชุม แต่จะนําคําประท้วง
เสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติโดยไม่
รอช้า ดังนั้นจึงมีการร่างคําประกาศอัน
น่าเคร่งขรึมขึน้ และนําเสนอต่อทีป่ ระชุม
รัฐสภา {GC 202.3}
“พวกเราที่อยู่กัน ณ ที่นี้ขอประท้วง
ต่อหน้าพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ทรง
สร้าง พระผู้ทรงถนอมรักษา พระผู้ทรง
ไถ่และพระผู้ช่วยพระองค์เดียวของเรา
และในวันหนึ่งข้างหน้าพระองค์จะทรง
เป็นพระผูพ
้ พ
ิ ากษาของเรา และต่อหน้า
คนทั้ ง ปวงและสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง หลายว่ า
พวกเรา เพื่อนของพวกเรา ประชาชน
ของเรา ไม่ ยิ น ยอมและไม่ ยึ ด ถื อ ใน
ลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อเสนอของ
พระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งตรงกันข้ามกับ
พระเจ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระวจนะ
ของพระองค์ กับจิตสํานึกที่ถูกต้องของ
เราและกับความรอดของจิตวิญญาณ”
{GC 202.4}
“อะไรกันน่ะ จะให้พวกเรารับรอง
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พระบรมราชโองการนี้เชียวหรือ พวก
เราขอยืนยันว่า เมือ่ พระเป็นเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
ทรงเรียกคนหนึ่งให้มามีความรอบรู้ใน
เรื่ อ งของพระเจ้ า แต่ ก ระนั้ น คนนี้ รั บ
ความรู้เรื่องของพระเจ้าไม่ได้” “ไม่มี
หลักคําสอนใดทีแ่ น่นอนนอกไปเสียจาก
ที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า...
พระเจ้ า ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ห ลั ก คํ า สอน
อื่ น ใด...เราต้ อ งอธิ บ ายพระคั ม ภี ร ์
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ที่
ชัดเจนกว่า...ในบรรดาสิง่ จําเป็นทัง้ หมด
สําหรับคริสเตียน หนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่ม
นีง้ า่ ยต่อความเข้าใจและถูกกําหนดไว้ให้
ขับไล่ความมืด พวกเราตกลงใจกันแล้ว
ด้วยพระคุณของพระเจ้าทีจ่ ะถนอมรักษา
การเทศนาให้คงความบริสุทธิ์และเน้น
เทศนาเฉพาะแต่พระวจนะของพระองค์
เท่านัน้ ตามทีบ่ นั ทึกไว้ในพระธรรมของ
พระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและ
ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยไม่เพิ่มเติมสิ่ง
ใดที่จะขัดแย้งเข้าไปเลย พระวจนะนี้
เป็นสัจธรรมเดียวเท่านั้น เป็นกฎเที่ยง
แท้ของหลักคําสอนทัง้ ปวงและของชีวติ
ทัง้ มวลและจะไม่ทรยศหรือหลอกลวงเรา
ผู้ใดที่สร้างขึ้นบนรากฐานนี้จะยืนหยัด
อดทนต่อต้านอํานาจทัง้ ปวงของขุมนรก
ในขณะที่ความไร้สาระของมนุษย์ที่ปัก
หลักต่อต้านเรือ่ งนีจ้ ะล้มลงต่อเบือ้ งพระ
พักตร์ของพระเจ้า” {GC 203.1}
“ด้ ว ยเหตุ นี้ พ วกเราปฏิ เ สธแอกที่
บั ง คั บ ให้ พ วกเราแบกรั บ ” “ในเวลา
เดียวกัน พวกเราคาดหวังว่าพระราชา

ผู้ทรงอํานาจสูงสุดจะทรงปฏิบัติต่อเรา
ทั้งหลายดั่งเจ้าชายคริสเตียนคนหนึ่ง
ที่รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและพวกเรา
เองประกาศว่าเราพร้อมที่จะถวายทั้ง
ความรักและการเชื่อฟังซึ่งเป็นหน้าที่
โดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
ของเราแด่พระองค์ รวมทั้งตัวท่านด้วย
เจ้านายอันสง่างามของเรา” Ibid. เล่มที่
13 บทที่ 6 {GC 203.2}
เป็ น เรื่ อ งที่ ส ร้ า งความประทั บ ใจ
อย่างสุดซึ้งให้กับที่ประชุมรัฐสภา คน
ส่วนใหญ่ประหลาดใจและตื่นตระหนก
กั บ ความกล้ า ของผู ้ คั ด ค้ า น สํ า หรั บ
พวกเขาแล้ว อนาคตมีแต่ความปัน่ ป่วน
และความไม่ แ น่ น อน ความไม่ พ อใจ
การต่อสู้ และการนองเลือดเป็นสิ่งที่
เลีย่ งไม่ได้ แต่นกั ปฏิรปู ศาสนาทัง้ หลาย
กลับมั่นใจในความยุติธรรมของอุดมการณ์ของพวกเขา พวกเขาพึง่ พระหัตถ์
ของพระเจ้าผูท้ รงสัพพัญญู จนเปีย่ มล้น
ด้วยความกล้าหาญและความแน่วแน่
{GC 203.3}
“หลักการต่างๆ ที่ระบุในคําประท้วง
อันน่ายกย่องนี.้ ..เป็นแก่นแท้ของคําสอน
ของนิ ก ายโปรเตสแตนต์ บั ด นี้ ก าร
คัดค้านนี้ต่อต้านการข่มเหงมนุษย์ใน
เรือ่ งของความเชือ่ สองประการ ประการ
แรกคือการแทรกแซงขององค์กรฝ่าย
ปกครองพลเรือนและประการที่สองคือ
อํานาจเผด็จการของคริสตจักร แทน
การข่มเหงเหล่านี้ นิกายโปรเตสแตนต์
กําหนดให้อํานาจของจิตสํานึกอยูเ่ หนือ
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องค์กรฝ่ายพลเรือนและให้สิท.ธิอํานาจ
แห่ ง พระวจนะของพระเจ้ า อยู ่ เ หนื อ
คริสตจักรที่มีตัวตน แรกสุด นิกายนี้
ปฏิ เ สธอํ า นาจฝ่ า ยพลเรื อ นในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพูดในลักษณะ
เดียวกันกับผู้เผยพระวจนะและอัครทูต
ว่า ‘เราจําเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามาก
กว่าเชือ่ ฟังมนุษย์’ นิกายนีเ้ ทิดทูนมงกุฎ
ของพระเยซูคริสต์ในขณะอยู่เบื้องหน้า
มงกุฏของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 แต่ที่
ก้าวไปไกลกว่านัน้ คือนิกายนีไ้ ด้วางหลัก
การทีว่ า่ คําสอนทัง้ หมดของมนุษย์ควร
ต้องอยู่ภายใต้พระดํารัสของพระเจ้า”
Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6 นอกเหนือจากนี้
ผู้คัดค้านยังยืนยันสิทธิของตนที่จะพูด
อย่างเสรีในเรื่องสัจธรรมที่ตนเชื่อ พวก
เขาจะไม่เพียงเชือ่ และปฏิบตั ติ ามเท่านัน้
แต่จะสอนสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้
นําเสนอ และพวกเขาปฏิเสธสิทธิของ
บาทหลวงและองค์กรฝ่ายพลเรือนใน
การเข้ามาแทรกแซง การประท้วงทีเ่ มือง
สปายส์ เ ป็ น พยานอั น น่ า เคร่ ง ขรึ ม ที่
คัดค้านการไม่ให้เสรีภาพทางศาสนา
และยืนยันถึงสิทธิอนั ชอบของคนทัง้ ปวง
ทีจ่ ะนมัสการพระเจ้าตามทีจ่ ติ สํานึกของ
ตนกําหนด {GC 203.4}
ถ้อยแถลงนี้ทําขึ้นมาแล้ว เขียนไว้
ในความทรงจําของคนนับพันนับหมื่น
และจดบันทึกไว้ในสมุดของสวรรค์ ที่
ซึง่ ความพยายามใดๆ ของมนุษย์ไม่อาจ
ลบทิ้งได้ อีแวนเจลิคัลชาวเยอรมันต่าง
ยอมรับคําประท้วงนีว้ า่ เป็นการแสดงออก

ถึงความเชื่อ ทุกหนทุกแห่ง ผู้คนทั้ง
หลายยึดถือคําประกาศนีเ้ ป็นสัญญาของ
ยุคใหม่และยุคทีด่ กี ว่า เจ้าผูค้ รองแคว้น
พระองค์หนึ่งตรัสกับชาวโปรเตสแตนต์
ที่เมืองสปายส์ว่า “ขอพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้
ประทานพระคุณแก่ทา่ นทัง้ หลายให้ทา่ น
ประกาศอย่างมีพลัง อย่างเสรีและอย่าง
ปราศจากความกลัว ทรงปกป้องท่าน
ให้อยู่ในความมั่นคงของคริสเตียนจน
ถึงชั่วนิรันดร” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6
{GC 204.1}
หากหลั ง จากที่ ข บวนการปฏิ รู ป
ศาสนาทํางานสําเร็จไประดับหนึ่งแล้ว
พวกเขาตกลงใจที่จะชะลอชั่วคราวเพื่อ
รับความชื่นชมของชาวโลก พวกเขาก็
จะทําตัวเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
และต่อตัวพวกเขาเองและจะเป็นการ
นําความพินาศมาสูต่ นเองอย่างแน่นอน
ประสบการณ์ของนักปฏิรูปที่สง่างาม
เหล่านี้เป็นบทเรียนสําหรับคนทั้งหลาย
ในยุคต่อๆ มา เล่ห์เหลี่ยมของซาตานที่
ใช้ในการต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะ
ของพระองค.์นั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง มัน
ยั ง คงต่ อ ต้ า นการใช้ พ ระคั ม ภี ร ์ เ ป็ น
หนังสือนําทางชีวติ เหมือนเช่นทีม่ นั เคย
ต่อต้านในศตวรรษที่สิบหก ในสมัยนี้
ของเรา มีการเดินห่างออกไปจากหลัก
คําสอนและข้อเชื่ออย่างมาก และเป็น
เรื่องจําเป็นที่จะต้องกลับไปยังหลักการ
ยิ่งใหญ่ของขบวนการคัดค้าน-- นั่นคือ
พระคัมภีรแ์ ละพระคัมภีรเ์ ท่านัน้ เป็นหลัก
เกณฑ์แห่งความเชื่อและหน้าที่ ซาตาน
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ยังคงทํางานผ่านทุกวิถที างทีม่ นั ควบคุม
ได้เพือ่ ทําลายเสรีภาพทางศาสนา อํานาจ
ที่ต่อต้านคริสเตียนซึ่งผู้คัดค้านในเมือง
สปายส์ปฏิเสธนัน้ ปัจจุบนั นีห้ ลังจากได้
เสริมพลังขึน้ ใหม่ มันกําลังทวงหาอํานาจ
ที่สูญเสียไปกลับคืนมา การยึดมั่นใน
พระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหว
เช่นเดียวกับทีแ่ สดงออกในวิกฤตการณ์
ของการปฏิรูปศาสนาครั้งนั้นเป็นความ
หวังเดียวของการปฏิรูปในวันนี้ {GC
204.2}
มีสญ
ั ญาณบอกเหตุปรากฏออกมาให้
เห็นถึงอันตรายทีม่ ตี อ่ ชาวโปรเตสแตนต์
แต่มีสัญญาณบอกเหตุเช่นกันว่าพระ
หัตถ์ของพระเจ้าทรงยื่นออกมาปกป้อง
ผูท้ ซี่ อื่ สัตย์ตอ่ พระองค์ ช่วงเวลานัน้ เอง
ที่ “เมลังค์ธอนนําทางพาซีโมน ไกรเนอูส
สหายของเขาให้รบี เร่งเดินผ่านถนนของ
เมืองสปายส์อย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยัง
แม่นํ้าไรน์ เร่งเร้าให้เขาข้ามแม่นํ้าไปให้
ได้ ซีโมนแปลกใจกับการผลักดันอย่าง
เร่งรีบเช่นนี้ เมลังค์ธอนเล่าให้ฟังใน
ภายหลังว่า ‘มีชายชราคนหนึ่งท่าทาง
เคร่งขรึมจริงจังและเป็นคนที่ข้าพเจ้า
ไม่รู้จักมาปรากฏต่อหน้าข้าพเจ้าและ
พูดว่า ในอีกหนึ่งนาทีกษัตริย์เฟอร์ดินันด์จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมาจับ
ตัวไกรเนอูส’” {GC 205.1}
ในช่ ว งเวลากลางวั น นั้ น เฟเบอร์
ดุษฎีบัณฑิตท่านหนึ่งของพระสันตะปาปาได้ เ ทศนากล่ า วเรื่ อ งน่ าอั บ อาย
อือ้ ฉาวใส่ไกรเนอูสและปิดท้ายด้วยการ

โต้เถียงกันถึงเรื่องที่เขาปกป้อง “ความ
ผิ ด บางอย่ า งที่ น ่ า รั ง เกี ย จ” “เฟเบอร์
ปิดบังความโกรธของตนไว้ แต่ได้เข้าเฝ้า
พระราชาและทั น ที ห ลั ง จากนั้ น ได้ รั บ
คําสั่งให้นําตัวศาสตราจารย์ผู้โผงผาง
แห่งเมืองไฮเดลสเบิร์กมา เมลังค์ธอน
ไม่ ส งสั ย เลยว่ า พระเจ้ า ทรงช่ ว ยมิ ต ร
คนนี้ของเขาด้วยการทรงบัญชาให้ทูต
สวรรค์องค์หนึ่งมาเตือนเขาล่วงหน้าใน
เรื่องนี้ {GC 205.2}
“เขายืนอยู่บนริมฝั่งแม่นํ้าไรน์อย่าง
แน่นงิ่ คอยจนกระทัง่ กระแสนํา้ ของแม่นาํ้
ได้ชว่ ยไกรเนอูสให้พน้ จากผูท้ ขี่ ม่ เหงเขา
เมลังค์ธอนร้องขึน้ ขณะทีม่ องเห็นเพือ่ น
อยู่บนฝั่งตรงข้ามว่า ‘ในที่สุดเขาก็หลุด
พ้นจากเขี้ยวเล็บของผู้กระหายเลือด
ของคนบริสทุ ธิ’์ เมือ่ เขาเดินทางกลับถึง
บ้าน เมลังค์ธอนได้รับข่าวว่าเจ้าหน้าที่
ได้มาตามหาไกรเนอูสและบุกค้นหาเขา
ทั่วบ้าน” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6 {GC
205.3}
การปฏิรูปศาสนาจะต้องถูกยกชูขึ้น
ให้โดดเด่นยิ่งกว่าคนยิ่งใหญ่เด่นดังทั้ง
หลายของโลก เจ้าผู้ครองแคว้นอีแวนเจลิคัลถูกปฏิเสธการรับฟังจากกษัตริย์
เฟอร์ดนิ นั ด์ แต่พวกเขากลับได้รบั โอกาส
ให้เสนออุดมการณ์ตอ่ หน้าจักรพรรดิและ
องค์ประชุมของเจ้าหน้าทีช่ นั้ สูงทัง้ หลาย
ของคริสตจักรและของรัฐ เพื่อเป็นการ
สงบความขัดแย้งที่รบกวนอาณาจักร
จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 จึงทรงบัญชาให้
เปิดประชุมรัฐสภาขึ้นที่เมืองออกซ์บูร์ก
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ในปีถัดจากการประท้วงที่เมืองสปายส์
จักรพรรดิทรงประกาศว่าจะทําหน้าที่
เป็นองค์ประธานเอง จึงส่งหมายเรียก
ผู ้ นํ า โปรเตสแตนต์ ทั้ ง หลายให้ ม ายั ง
สถานที่แห่งนี้ {GC 205.4}
ภั ย อั น ตรายใหญ่ ห ลวงคุ ก คาม
งานการปฏิรปู ศาสนาอยู่ แต่ผสู้ นับสนุน
ยังคงมอบความวางใจของอุดมการณ์
ของตนไว้กับพระเจ้าและปฏิญาณตนที่
จะยึดมั่นอยู่ในพระกิตติคุณ ที่ปรึกษา
ของอิ เ ล็ ก เตอร์ แ ห่ ง แคว้ น แซกโซนี
ขอร้องไม่ให้พระองค์ไปปรากฏตัวทีป่ ระชุม
รัฐสภา พวกเขาบอกว่าจักรพรรดิตอ้ งการ
ให้เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายมาชุมนุม
กันเพื่อล่อพวกเขามาติดกับดัก “การ
เดินทางไปทีน่ นั่ และปิดตัวเองอยูภ่ ายใน
กําแพงเมืองพร้อมกับศัตรูที่มีขุมกําลัง
มากมายไม่เป็นการเสี่ยงไปหน่อยหรือ”
แต่คนอื่นๆ ประกาศอย่างสง่าผ่าเผยว่า
“ขอให้เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายวางตัว
อย่างกล้าหาญและงานของพระเจ้าจะ
รอด” ลูเธอร์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสัตย์
ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเรา”
Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 2 อิเล็กเตอร์เสด็จ
พร้อมด้วยผู้ติดตามมุ่งหน้าไปยังเมือง
ออกซ์บรู ก์ ทุกคนคุน้ เคยกับภัยอันตราย
ที่กําลังคุกคามพระองค์และหลายคน
เดินมุ่งหน้าไปด้วยสีหน้าที่ขุ่นมัวและ
หัวใจทีเ่ ป็นทุกข์ แต่ลเู ธอร์เดินทางพร้อม
กับพวกเขาจนถึงเมืองโคบูร์ก และได้
หนุนความเชือ่ ทีต่ กตํา่ ของพวกเขาด้วย
การร้องเพลงสรรเสริญที่แต่งขึ้นมาใน

ขณะที่เดินทาง “พระเจ้าทรงเป็นป้อม
ปราการที่แข็งแรง” เสียงเพลงหนุนใจ
ขจัดทิ้งความกังวลใจ ผ่อนคลายความ
ทุกข์แก่หัวใจหลายดวง {GC 206.1}
เจ้าผูค้ รองแคว้นทีป่ ฏิรปู แล้วทัง้ หลาย
ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะจัดทําถ้อย
แถลงทางทัศนคติออกมาอย่างเป็นระบบ
พร้อมหลักฐานจากพระคัมภีรเ์ พือ่ เสนอ
ต่อที่ประชุมรัฐสภา และมอบภาระการ
เตรียมงานให้กบั ลูเธอร์ เมลังค์ธอนและ
เพื่อนๆ ถ้อยแถลงฉบับนี้เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันของชาวโปรเตสแตนต์ถอื ว่าเป็น
การแสดงออกถึงความเชือ่ ของพวกเขา
และได้รวมตัวกันเพื่อลงชื่อในเอกสาร
สําคัญนี้ มันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและ
ทดสอบความเชือ่ ของพวกเขา นักปฏิรปู
ศาสนาร้อนใจไม่ต้องการให้อุดมการณ์
ของพวกเขาไปพัวพันกับปัญหาทางการ
เมือง พวกเขารู้สึกว่าการปฏิรูปศาสนา
ไม่ควรใช้อิทธิพลใดนอกจากที่ออกมา
จากพระวจนะของพระเจ้า ในขณะทีเ่ จ้า
ผูค้ รองแคว้นต่างๆ ทีเ่ ป็นคริสเตียนกําลัง
เดินหน้าเข้าลงนามในแถลงการณ์ฉบับ
นีอ้ ยูน่ นั้ เมลังค์ธอนร้องขัดขึน้ มาว่า “นี่
เป็นเรื่องของนักศาสนศาสตร์และของ
อาจารย์ทจี่ ะนําเสนอเรือ่ งเหล่านี้ ให้เรา
สงวนผู้มีอํานาจปกครองทั้งหลายของ
บ้านเมืองเพือ่ งานอืน่ ดีกว่า” ดยุคยอห์น
แห่งแคว้นแซกโซนีตรัสตอบว่า “ขอให้
พระเจ้าทรงห้ามท่านเถิด ที่ท่านจะมา
ขวางเราไม่ให้มีส่วนร่วม เราตัดสินใจ
แล้วที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ห่วง
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ตัวเราเองในเรื่องของมงกุฎ เรามีความ
ปรารถนาที่จะยอมรับพระเจ้า สําหรับ
เราแล้ว หมวกตําแหน่งและเสื้อประจํา
ตําแหน่งของเรามีค่าไม่เท่ากับกางเขน
ของพระเยซู ค ริ ส ต์ ” เมื่ อ พู ด จบแล้ ว
พระองค์ก็ลงนามในเอกสาร เจ้าผู้ครอง
แคว้ น อี ก พระองค์ ห นึ่ ง พู ด ขณะที่ จั บ
ปากกาขึ้นมาว่า “หากเกียรติของพระ
เยซูคริสต์จอมเจ้านายของเราต้องการ
ให้เราทําเช่นนี้ เราก็พร้อมแล้ว...ทีจ่ ะทิง้
สมบัติและชีวิตไว้เบื้องหลัง” พระองค์
ตรัสต่อว่า “เรายอมประกาศสละพลเมือง
และรัฐการปกครองของเรา ยอมสละดิน
แดนที่มีธงของบรรพบุรุษของเราอยู่ใน
มือมากกว่าทีจ่ ะยอมรับหลักคําสอนอืน่ ๆ
ทีน่ อกเหนือจากคําสอนทีบ่ รรจุในเอกสาร
แถลงการณ์ ฉ บั บ นี้ ” Ibid. เล่ ม ที่ 14
บทที่ 2 คนของพระเจ้ามีความเชื่อและ
ความกล้าหาญเช่นนีแ้ หละ {GC 206.2}
เวลาที่กําหนดไว้เพื่อเข้าเฝ้าจักรพรรดิมาถึงแล้ว จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5
ทรงขึ้นประทับบนบัลลังก์ มีอีเล็กเตอร์
และเจ้าผู้ครองแคว้นมากมายล้อมโดย
รอบและทรงให้เรียกนักปฏิรูปศาสนา
ชาวโปรเตสแตนต์ทงั้ หลายเข้าเฝ้า มีการ
อ่านถ้อยแถลงความเชื่อ ในที่ชุมนุมอัน
งามสง่านั้น ความจริงของพระกิตติคุณ
เปล่งออกมาอย่างชัดเจนและเปิดโปง
ความผิดของคริสตจักรเปปาซีออกมา
อย่างชัดเจน จะกล่าวได้ว่า “เป็นวันยิ่ง
ใหญ่ ที่ สุ ด ของงานปฏิ รู ป ศาสนาและ
เป็ น วั น ที่ มี เ กี ย รติ ที่ สุ ด วั น หนึ่ ง ของ

ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนและของ
มนุษยชาติ” Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 7
{GC 207.1}
เวลาผ่ า นไปเพี ย งไม่ กี่ ป ี นั บ ตั้ ง แต่
บาทหลวงแห่งเมืองวิตเทนเบิร์กยืนขึ้น
อย่างโดดเดี่ยวที่เมืองวอร์มส์ต่อหน้าที่
ประชุมสภาแห่งชาติ บัดนี้เจ้าผู้ครอง
แคว้นผูท้ รงเกียรติทสี่ ดุ และมีอาํ นาจมาก
ทีส่ ดุ ของอาณาจักรหลายพระองค์ได้เข้า
มาแทนทีข่ องเขา ลูเธอร์ได้รบั คําสัง่ ห้าม
ปรากฏตัวที่เมืองออกซ์บูร์ก แต่เขาอยู่
ทีน่ นั่ โดยทางคําพูดและคําอธิษฐาน เขา
เขียนบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าดีใจอย่าง
ล้ น พ้ น ที่ มี ชี วิ ต อยู ่ จ นถึ ง ชั่ ว โมงนี้ เ มื่ อ
พระนามของพระคริสต์ได้รับการเชิดชู
ในสถานที่สาธารณะและในที่ชุมนุมอัน
ทรงเกียรติโดยคณะผู้เชื่ออันสง่างามนี้”
Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 7 ข้อพระคัมภีร์ที่
ว่า “ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระโอวาท
ของพระองค์เฉพาะพระพักตร์บรรดา
พระราชา” สดุดี 119:46 จึงสําเร็จด้วย
ประการฉะนี้” {GC 207.2}
ในสมัยของเปาโล พระกิตติคณ
ุ ทีเ่ ป็น
เหตุ ใ ห้ ท ่ า นถู ก คุ ม ขั ง นั้ น ก็ ถู ก นํ า ขึ้ น สู ่
สายตาของเจ้าชายและขุนนางทัง้ หลาย
ของเมื อ งจั ก รพรรดิ ใ นลั ก ษณะนี้ เ ช่ น
เดียวกัน ดังนั้น ในโอกาสนี้ สิ่งที่จักรพรรดิทรงประกาศห้ามเทศนาบนธรรมาสน์กลับถูกนํามาประกาศในพระราชวัง
ถ้อยคําที่หลายคนถือว่าแม้แต่คนรับใช้
ก็ไม่สมควรฟังนัน้ ได้ดงั ขึน้ เพือ่ ให้ขนุ นาง
และเจ้านายของอาณาจักรได้ยินด้วย
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ความประหลาดใจ พระราชาและบุคคล
ยิ่งใหญ่กลายเป็นเป็นผู้ฟังเสียเอง เจ้า
ฟ้าชายมกุฎราชกุมารหลายพระองค์
กลายเป็นนักเทศน์และเรื่องที่เทศน์คือ
สัจธรรมของพระเจ้า มีนกั เขียนคนหนึง่
บันทึกไว้ว่า “ตั้งแต่สมัยของอัครทูต ยัง
ไม่เคยมีงานที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือการเป็น
พยานความเชื่ อ ที่ ดี เ ลิ ศ กว่ า ครั้ ง นี้ ”
D’Aubigné เล่มที่ 14 บทที่ 7 {GC 208.1}
บิชอปองค์หนึ่งของพระสันตะปาปา
เปิ ด เผยว่ า “ทุ ก สิ่ ง ที่ ช าวลู เ ธอร์ เ รน
กล่าวมานั้นเป็นความจริง เราปฏิเสธ
ไม่ได้” บิชอปอีกองค์ถามดร. เอค ว่า
“ท่ า นจะใช้ เ หตุ ผ ลที่ ดี ก ว่ า มาลบล้ า ง
คําพยานความเชื่อของอิเล็กเตอร์และ
คณะของเขาทําไว้หรือไม่” คําตอบคือ
“หากจะใช้งานเขียนของอัครทูตและของ
ผูเ้ ผยพระวจนะมาลบล้างแล้ว ไม่ได้เลย
แต่เมื่อใช้ของพวกบาทหลวงและของ
สภาก็จะทําได้” ผู้ถามได้ตอบว่า “เรา
เข้าใจแล้วตามที่ท่านบอกมา นั่นคือว่า
ชาวลูเธอร์เรนอยู่ในพระคัมภีร์และพวก
เราอยู่นอกพระคัมภีร์” Ibid. เล่มที่ 14
บทที่ 8 {GC 208.2}
เจ้าผูค้ รองแคว้นของประเทศเยอรมนี
บางพระองค์ทรงหันกลับมาอยู่ฝ่ายการ
ปฏิรูปความเชื่อ จักรพรรดิเองทรงเปิด
เผยว่าเอกสารของชาวโปรเตสแตนต์
ไม่ เ ป็ น อย่ า งอื่ น นอกจากความจริ ง
ถ้อยแถลงสารภาพความเชื่อนี้ถูกแปล
เป็นหลายภาษาและกระจายไปทัว่ ยุโรป
และเป็นทีย่ อมรับของคนจํานวนนับล้าน

ในยุคต่อๆ มาว่าเป็นการแสดงออกถึง
ความเชื่อของพวกเขา {GC 208.3}
ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าไม่ได้
ทํางานอย่างโดดเดี่ยว ในขณะที่เทพผู้
ครอง ศั ก ดิ เ ทพ และวิ ญ ญาณชั่ ว ใน
สถานฟ้าอากาศรวมกันต่อต้านพวกเขา
พระเจ้ า ไม่ ท รงทอดทิ้ ง ประชากรของ
พระองค์ หากตาของพวกเขาจะเปิด
ออก พวกเขาจะเห็นหลักฐานการทรง
ร่วมสถิตของพระเจ้าและการทรงช่วย
อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับทีป่ ระทานให้ผู้
เผยพระวจนะในโบราณกาล เมื่อคนรับ
ใช้ของเอลีชาชี้ให้เขาดูกองทัพของศัตรู
ทีล่ อ้ มพวกเขาและตัดโอกาสหนีทกุ เส้น
ทาง ผู้เผยพระวจนะอธิษฐานว่า “ข้าแต่
พระยาห์เวห์ ขอทรงเปิดตาของเขาเพือ่
เขาจะได้เห็น” 2 พงศ์กษัตริย์ 6:17 และ
ดูเถิด มีรถและม้าเพลิงอยู่เต็มทั่วภูเขา
กองทัพของชาวสวรรค์ตั้งป้อมอยู่เพื่อ
ปกป้ อ งคนของพระเจ้ า ในลั ก ษณะ
เดียวกัน ทูตสวรรค์ยนื ปกป้องล้อมรอบ
ผู้รับใช้ทั้งหลายในขบวนการของการ
ปฏิรูปศาสนา {GC 208.4}
มีหลักการหนึง่ ทีล่ เู ธอร์ถอื รักษาอย่าง
เหนี ย วแน่ น ที่ สุ ด คื อ การไม่ เ ข้ า ไปพึ่ ง
อํานาจฝ่ายโลกให้มาสนับสนุนงานการ
ปฏิรูปและไม่ขออาวุธเพื่อการปกป้อง
เขาชื่นชมปรีดาที่เจ้าผู้ครองแคว้นของ
อาณาจักรหลายพระองค์ได้ทรงสารภาพ
ตอบยอมรับพระกิตติคุณ แต่เมื่อพวก
เขาเสนอที่ จ ะเข้ า ร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต ร
ในการปกป้ อ ง ลู เ ธอร์ จ ะประกาศว่ า
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“พระเจ้ า ผู ้ เ ดี ย วเท่ า นั้ น ที่ ค วรเป็ น ผู ้
ปกป้องหลักคําสอนของพระกิตติคุณ...
หากมนุษย์ยุ่งกับเรื่องนี้ยิ่งน้อยเท่าไร
การเข้าแทรกแซงเรือ่ งนีข้ องพระเจ้าก็จะ
โดดเด่นมากขึ้นเท่านั้น ในทัศนะของ
เขาแล้ว คําเตือนภัยของฝ่ายการเมือง
เกิดจากความกลัวที่ไร้คุณค่าและความ
ไม่วางใจทีเ่ ต็มไปด้วยบาป” D’Aubigné,
London ed. เล่มที่ 10 บทที่ 14 {GC
209.1}
เมือ่ ศัตรูทรงพลังทัง้ หลายรวมตัวกัน
เพือ่ ล้มล้างความเชือ่ ของการปฏิรปู และ
ดูประหนึ่งว่าดาบหลายพันเล่มกําลังจะ
ชักออกจากฝักมาหํ้าหั่นกันนั้น ลูเธอร์
เขียนไว้วา่ “ซาตานกําลังพ่นความโกรธ
ของมั น ออกมา พระสั น ตะปาปาผู ้ ไ ร้
คุณธรรมทรงกําลังวางอุบายและพวกเรา
กําลังถูกคุกคามด้วยสงคราม จงชักชวน
ประชาชนมาต่อสูอ้ ย่างกล้าหาญอยูเ่ บือ้ ง
พระบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
และคําอธิษฐาน เพือ่ ว่าพระวิญญาณของ
พระเจ้าจะทรงมีชัยต่อศัตรูของเราและ
ทรงระงั บ พวกเขาด้ ว ยวิ ธี สั น ติ สิ่ ง ที่
เราต้องการมากที่สุด งานที่เราต้องทํา
มากที่สุดคือการอธิษฐาน จงบอกกับ
ประชาชนว่าบัดนีพ
้ วกเขากําลังเป็นเป้า
ของคมดาบและความโกรธแค้ น ของ
ซาตานและจงบอกให้พวกเขาอธิษฐาน”
D’Aubigné, London ed. เล่มที่ 10
บทที่ 14 {GC 209.2}
อีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมาเมื่อพูดถึง
เรื่องการรวมตัวเป็นพันธมิตรที่ผู้ครอง

แคว้นผูฝ้ กั ใฝ่การปฏิรปู ศาสนาวางแผน
ที่จะตั้งขึ้น ลูเธอร์เปิดเผยว่าอาวุธเดียว
ที่จะใช้ในการต่อสู้นี้คือ “ดาบของพระ
วิญญาณ” เขาเขียนจดหมายถึงอิเล็กเตอร์
แห่งแคว้นแซกโซนีว่า “ด้วยจิตสํานึก
ของเรา เราไม่อาจเห็นชอบกับการตั้ง
กลุ ่ ม พั น ธมิ ต รที่ เ สนอขึ้ น มา เรายอม
ตายสิบครั้งแทนที่จะเห็นพระกิตติคุณ
เป็นเหตุทําให้ต้องหลั่งเลือดเพียงหยด
เดียว หน้าที่ส่วนของพวกเราต้องเป็น
เหมือนลูกแกะที่กําลังถูกนําไปฆ่า เรา
ต้องแบกกางเขนของพระคริสต์ ขอให้
ท่านผูส้ งู ศักดิอ์ ย่าตกใจกลัว คําอธิษฐาน
ของเราทํางานได้ผลมากกว่าคําคุยโอ้อวด
ของศัตรูของเรา เพียงแต่อย่าให้พระหัตถ์
ของพระองค์เปื้อนเลือดของพี่น้องของ
พระองค์ หากจักรพรรดิทรงกําหนดมอบ
เราให้กับศาลตัดสินความ เราก็พร้อม
ที่จะไปปรากฏตัว พระองค์ไม่อาจทรง
ปกป้องความเชื่อของเราได้ แต่ละคน
ควรเชื่อด้วยความเสี่ยงภัยของเขาเอง”
Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 1 {GC 209.3}
จากสถานที่ลี้ลับของการอธิษฐาน
พลั ง ที่ เ ขย่ า โลกของขบวนการปฏิ รู ป
ศาสนาอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้น ณ ที่นั่น
ผู้รับใช้ของพระเจ้าวางเท้าของพวกเขา
ลงบนศิลาแห่งคํามั่นสัญญาด้วยความ
สงบศักดิ์สิทธิ์ ในระหว่างการต่อสู้ที่
ออกซ์บูร์ก ลูเธอร์ “ไม่ยอมให้สักวัน
หนึ่งผ่านไปโดยไม่อุทิศเวลาอย่างน้อย
สามชั่วโมงให้กับการอธิษฐานและนั่นก็
เป็นเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ การศึกษา”
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ในห้องส่วนตัวของเขา จะได้ยนิ เสียงของ
เขาทีพ่ รัง่ พรูทลู ขอต่อพระเจ้าด้วยถ้อยคํา
“ที่เปี่ยมด้วยการเทิดทูน ความยําเกรง
และความหวัง เหมือนคนหนึ่งที่พูดกับ
มิตรสหาย” “ข้าพเจ้าทราบดีวา่ พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาและพระเจ้าของเรา”
เขาพูด “และพระองค์จะทรงขับไล่ผู้ที่
กดขี่ข่มเหงเหล่าบุตรของพระองค์ไป
เพราะพระองค์เองทรงได้รบั ภัยอันตราย
ร่วมกับพวกเรา เรื่องทั้งหมดนี้เป็นของ
พระองค์และเพราะการทรงควบคุมของ
พระองค์เท่านัน้ ทีเ่ ราทัง้ หลายยืน่ มือเข้า
มาเกี่ยวข้อง ขอพระองค์ทรงปกป้อง
พวกเราด้วยเถิด โอ พระบิดาเจ้าข้า”
Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 6 {GC 210.1}
เขาเขียนจดหมายถึงเมลังค์ธอนผู้
กํ า ลั ง ถู ก ความเครี ย ดและความกลั ว
ทับถมว่า “พระคุณและสันติสุขในพระ
คริสต์ ข้าพเจ้าพูดว่าในพระคริสต์ไม่ใช่
ในโลก อาเมน ข้ า พเจ้ า เกลี ย ดและ
เกลียดอย่างถึงที่สุดเกลียดความกังวล
สุดโต่งที่กําลังกัดกินท่านอยู่ หากอุดมการณ์ นั้ น ไม่ ยุ ติ ธ รรม สลั ด ทิ้ ง ไปเลย

หากเป็นงานที่ชอบธรรม แล้วทําไมเรา
จึ ง ต้ อ งไม่ ซื่ อ ตรงกั บ คํ า สั ญ ญาของ
พระองค์ทที่ รงบัญชาให้เรานอนหลับโดย
ปราศจากความกลัวเล่า...เราจะไม่ขาด
พระคริสต์ในงานทีเ่ กีย่ วกับความยุตธิ รรม
และสัจธรรมเลย พระองค์ทรงพระชนม์
อยู่ พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ แล้วเรา
ยังจะกลัวอะไรกันอีกเล่า” Ibid. เล่มที่ 14
บทที่ 6 {GC 210.2}
พระเจ้าทรงสดับคําทูลขอของผูร้ บั ใช้
ของพระองค์ อ ย่ า งแน่ น อน พระองค์
ประทานพระคุณและความกล้าหาญให้
แก่เจ้าผูค้ รองแคว้นและผูร้ บั ใช้ทงั้ หลาย
เพื่อเก็บรักษาสัจธรรมไว้ต่อสู้กับผู้กุม
อํานาจแห่งความมืดของโลกนี้ พระเจ้า
ตรัสว่า “นี่แน่ะ เราวางศิลาก้อนหนึ่งลง
ในศิโยน เป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอัน
ลํา้ ค่าและใครทีเ่ ชือ่ ในพระองค์กจ็ ะไม่ผดิ
หวั ง ” 1 เปโตร 2:6 นั ก ปฏิ รู ป ชาว
โปรเตสแตนต์ได้ก่อขึ้นบนรากฐานของ
พระคริสต์และประตูแห่งนรกจะไม่มที าง
เอาชนะพวกเขา {GC 210.3}
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การประท้วงที่เมืองสปายส์และการ
สารภาพความเชื่อที่เมืองออกซ์บูร์กซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของการปฏิรปู
ศาสนาในประเทศเยอรมนีนั้นก่อให้เกิด
ความขั ด แย้ ง และความอึ ม ครึ ม ตามมา
เป็นเวลาหลายปี ความแตกแยกของผู้
สนับสนุนและการคุกคามของศัตรูที่เข้ม
แข็ ง กว่ า บั่ น ทอนกํ า ลั ง จนดู เ หมื อ นว่ า
ขบวนการนิยมโปรเตสแตนต์คงต้องพบ
การล่มสลายเป็นแน่ คนนับพันประทับ
ตราคําพยานของพวกเขาด้วยเลือดของ
ตนเอง สงครามกลางเมื อ งระเบิ ด ขึ้ น
อุดมการณ์ของชาวโปรเตสแตนต์ถกู ผูเ้ ชือ่
แนวหน้าคนหนึ่งหักหลัง ส่งผลให้เจ้าผู้
ครองแคว้นที่ฝักใฝ่ปฏิรูปผู้สูงศักดิ์ที่สุด
พระองค์หนึง่ ตกไปอยูใ่ นมือของจักรพรรดิ
และเป็นเชลยถูกลากจากเมืองหนึ่งไปยัง
อีกเมืองหนึง่ แต่ในเสีย้ ววินาทีของชัยชนะ
ทีอ่ ยูแ่ ค่เอือ้ มนีเ้ อง ความพ่ายแพ้เข้าจูโ่ จม
จักรพรรดิ พระองค์ทอดพระเนตรเหยื่อ
ถูกฉกชิงออกไปจากอุ้งพระหัตถ์ต่อหน้า
ต่อตา ในที่สุดพระองค์ทรงจํายอมต้อง
อนุ ญ าตให้ เ สรี ภ าพแก่ ห ลั ก คํ า สอนที่
พระองค์ทรงมุ่งมั่นทําลายมาทั้งชีวิตของ
พระองค์ พระองค์ทรงเอาราชอาณาจักร
สมบั ติ แ ละชี วิ ต ทั้ ง หมดเป็ น เดิ ม พั น ใน
การบดขยี้พวกนอกรีตให้สิ้นซาก บัดนี้
ทรงเห็ น สงครามทํ า ลายกองทั พ ของ

พระองค์เอง ดูดกินทรัพย์สนิ ของพระองค์
อาณาจักรต่างๆ ของพระองค์ถูกคุกคาม
จากการกบฏ ในขณะที่ทุกแห่งหนความ
เชื่อที่พระองค์ทรงพยายามกําจัดกําลัง
แผ่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น จักรพรรดิชาร์ลส์
ที่ 5 ทรงกําลังต่อสู้กับฤทธานุภาพอัน
สัพพัญญู พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความ
สว่าง” ปฐมกาล 1:3 แต่จักรพรรดิทรง
ใช้ความพยายามที่จะรักษาความมืดให้
ปกคลุ ม อย่ า งไม่ สิ้ น สุ ด เป้ า หมายของ
พระองค์ล้มเหลวและในสภาพที่แก่ก่อน
วัย และความเสื่อมโทรมจากการต่อสู้มา
นาน พระองค์จึงทรงสละราชสมบัติและ
ทรงหลบไปเก็บตัวอยู่ในวัด {GC 211.1}
ทีป่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์กเ็ หมือนกับ
ที่ประเทศเยอรมนี ต้องพบกับวันมืดมน
ของการปฏิรูปศาสนา ในขณะที่มีหลาย
เขตปกครองรับความเชื่อการปฏิรูปแล้ว
ก็ตาม เขตอื่นๆ ก็ยังยึดติดอยู่กับศาสนา
ของโรม การกดขี่ข่มเหงของพวกเขาที่
กระทําต่อผูท้ ตี่ อ้ งการรับสัจธรรมก่อให้เกิด
สงครามกลางเมือง สวิงก์ลีและหลายคน
ทีเ่ ข้าร่วมกับเขาในการปฏิรปู ล้มเสียชีวติ
ในสนามการต่อสูน้ องเลือดทีเ่ มืองเคพเพล
อีโคลัมพาเดียสถูกเรื่องหายนะน่ากลัว
เหล่านีร้ มุ เร้า ไม่นานต่อมาก็เสียชีวติ โรม
ประสบชัยและดูเหมือนว่าในสถานทีห่ ลาย
แห่งโรมกําลังได้สงิ่ ทัง้ หลายทีเ่ ธอสูญเสีย
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ไปกลับคืนมา แต่พระองค์ผู้ประทานคํา
แนะนําตั้งแต่นิรันดร์กาลไม่ทรงเคยทอด
ทิง้ พระราชกิจของพระองค์หรือประชากร
ของพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์จะ
ทรงช่วยกูพ
้ วกเขาออกมา ในดินแดนอืน่ ๆ
พระองค์ทรงเรียกกรรมกรขึน้ มาเพือ่ สาน
ต่องานการปฏิรูป {GC 211.2}
ในประเทศฝรั่ ง เศส วั น ใหม่ เ ริ่ ม ต้ น
ก่อนที่ชื่อของลูเธอร์จะเป็นที่รู้จักในนาม
ของนักปฏิรปู หนึง่ ในผูท้ พ
ี่ บความกระจ่าง
คื อ ชายสู ง อายุ ชื่ อ ลาเฟบเร [Lefevre]
เขาเป็นผูม้ กี ารศึกษาอย่างกว้างขวาง เป็น
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยปารีสและ
เป็นผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีอย่างจริงใจและ
กระตือรือร้น ในขณะที่เขาวิจัยค้นคว้า
เรื่องวรรณคดีโบราณ เขาพุ่งความสนใจ
ไปทีพ
่ ระคัมภีรแ์ ละแนะนําการศึกษาเรือ่ ง
นี้ให้แก่นักศึกษาของเขา {GC 212.1}
ลาเฟบเรเป็นผูเ้ ทิดทูนนักบุญอย่างแรง
กล้า และเขากําลังดําเนินการที่จะเขียน
ประวัตศิ าสตร์เรือ่ งนักบุญและผูพ
้ ลีชพ
ี ทัง้
หลายตามตํานานของคริสตจักร นี่เป็น
งานหนักมาก แต่เขาก็เดินหน้าดําเนิน
การงานชิน้ นีม้ าได้พอสมควรแล้ว เมือ่ นึก
ขึน้ ได้วา่ เขาอาจหาข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ได้จากในพระคัมภีร์ ด้วยเป้าหมายนี้เขา
จึงเริ่มศึกษาพระคัมภีร์ แน่นอนทีเดียว
เขาพบนักบุญในพระคัมภีร์ แต่ไม่ใช่เป็น
ไปตามรู ป แบบที่ บั น ทึ ก ของพวกโรมั น
ความกระจ่างเจิดจ้าจากพระเจ้าปรากฏ
ขึ้ น ในสติ ป ั ญ ญาของเขา ด้ ว ยความ
ประหลาดใจและความรังเกียจ เขาหัน

หลังให้กบั งานทีเ่ ขากําหนดให้ตนเองและ
อุทิศตนให้กับการศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้า ในไม่ช้าเขาเริ่มสอนสัจธรรมอัน
ลํ้าค่าที่เขาค้นพบ {GC 212.2}
ในปี ค.ศ. 1512 ก่อนที่ทั้งลูเธอร์และ
สวิงก์ลเี ริม่ งานการปฏิรปู ลาเฟบเรเขียน
บันทึกไว้ว่า “ด้วยความเชื่อ พระเจ้าทรง
เป็นผู้ประทานความชอบธรรมนั้นแก่เรา
ซึ่ ง โดยพระคุ ณ เท่ า นั้ น ที่ จ ะชํ า ระเราให้
บริ สุ ท ธิ์ สํ า หรั บ ชี วิ ต นิ รั น ดร์ ” Wylie
เล่มที่ 13 บทที่ 1 เมื่อเขาใคร่ครวญถึง
ความลึกลับของการไถ่ให้รอดแล้ว เขา
ร้องอุทานขึ้นมาว่า “โอ การแลกเปลี่ยน
อันยิ่งใหญ่ที่เหนือคําพูดใดๆ พระองค์
ผูท้ รงปราศจากบาปถูกตัดสินให้ตายและ
คนผิดกลับเป็นอิสระ พระผู้อํานวยพร
ทรงแบกรับคําสาปและคนที่สมควรถูก
สาปกลับได้รับพระพร พระผู้ให้กําเนิด
ชีวิตสิ้นพระชนม์และคนตายกลับมีชีวิต
อยู ่ ต ่ อ ไป ความมื ด ปกคลุ ม พระสิ ริ อั น
เจิดจ้า แต่ผทู้ ไี่ ม่รอู้ ะไรเลยนอกจากความ
สับสนกลับได้สวมอาภรณ์แห่งพระสิริ”
D’Aubigné, London ed. เล่มที่ 12 บทที่
2 {GC 212.3}
ในขณะที่เขาสอนว่าพระสิริแห่งการ
ช่วยให้รอดเป็นของพระเจ้าเพียงผู้เดียว
นัน้ เขาก็ประกาศเช่นกันว่าหน้าทีข่ องการ
เชื่อฟังเป็นของมนุษย์ เขาพูดว่า “หาก
ท่ า นเป็ น สมาชิ ก ในคริ ส ตจั ก รของพระ
คริสต์ ท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระกาย
ของพระองค์ หากท่านเป็นของพระกาย
ของพระองค์ ท่ า นก็ จ ะเปี ่ ย มด้ ว ยพระ
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ลักษณะของพระเจ้า...โอ หากมนุษย์จะ
เข้าถึงความเข้าใจของอภิสิทธิ์นี้ เขาจะ
ดําเนินชีวิตที่สะอาด บริสุทธิ์มีศีลธรรม
และน่าเคารพมากเพียงไร และจะน่าชัง
เพียงไรเมือ่ เปรียบเทียบกับความสง่างาม
ภายในตัวเขาซึ่งเป็นความสง่างามที่ตา
ฝ่ายเนื้อหนังมองไม่เห็น และแล้วเขายัง
จะนึกถึงความสง่างามทั้งหมดของโลกนี้
อีกหรือ” Ibid. เล่มที่ 12 บทที่ 2 {GC
213.1}
ในหมู่นักเรียนของลาเฟบเรมีบางคน
ที่ฟังถ้อยคําของเขาอย่างใจจดใจจ่อและ
เป็ น ผู ้ ที่ จ ะประกาศสั จ ธรรมต่ อ ไปหลั ง
จากเสียงของผู้เป็นครูจะยุติไปนานแล้ว
ตัวอย่างเช่น วิลเลียม ฟาเรล [William
Farel] เขาเป็ น บุ ต รชายของพ่ อ แม่ ที่
เคร่งครัดศาสนาและถูกอบรมให้รบั ความ
เชื่อในคําสอนของคริสตจักรโดยไม่สงสัย
เขาอาจพู ด ถึ ง ตนเองเหมื อ นที่ อั ค รทู ต
เปาโลพูด “ข้าพระบาทดําเนินชีวิตตาม
ลั ท ธิ ที่ เ คร่ ง ที่ สุ ด ในศาสนาของพวกข้ า
พระบาทคื อ เป็ น พวกฟาริ สี ” กิ จ การ
26:5 เขาเป็นผู้นิยมลัทธิโรมันที่เคร่งครัด
เขารุ่มร้อนด้วยความกระตือรือร้นที่จะ
ทํ า ลายทุ ก คนที่ ก ล้ า ต่ อ ต้ า นคริ ส ตจั ก ร
ในเวลาต่อมาเขาพูดถึงชีวิตของเขาใน
เวลานัน้ ว่า “ข้าพเจ้าจะขบฟันของข้าพเจ้า
เหมือนสุนัขป่าที่ดุร้ายเมื่อข้าพเจ้าได้ยิน
ใครก็ตามที่พูดต่อต้านพระสันตะปาปา”
Wylie เล่ ม ที่ 13 บทที่ 2 เขาไม่ เ คย
ลดละการเชิดชูบรรดานักบุญ เขาผลัด
เปลีย่ นไปเข้าพิธตี ามโบสถ์ตา่ งๆ ของกรุง

ปารีสโดยมีลาเฟบเรเป็นเพือ่ น กราบไหว้
นมั ส การที่ แ ท่ น บู ช าและตกแต่ ง ศาล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยของถวาย แต่การ
ถือปฏิบตั สิ งิ่ ต่างๆ เหล่านีไ้ ม่ได้นาํ สันติสขุ
มาสู่จิตวิญญาณของเขาเลย ความสํานึก
ผิดในบาปตราตรึงอยู่กับเขาซึ่งการปลง
อาบั ติ ทั้ ง หมดไม่ อ าจที่ จ ะขจั ด ทิ้ ง ไปได้
ดัง่ เสียงทีม่ าจากสวรรค์ เขาได้ยนิ คําของ
นักปฏิรูปศาสนาที่ว่า “ความรอดได้มา
โดยพระคุณ” “พระองค์ผู้ไม่ทรงมีบาปได้
ถูกกําหนดให้ตายและอาชญากรได้รบั การ
ปลดปล่อย” “กางเขนของพระคริสต์เท่านัน้
ทีจ่ ะเปิดประตูของสวรรค์และปิดประตูของ
นรก” {GC 213.2}
ฟาเรลตอบรับสัจธรรมอย่างชืน่ ชมยินดี
เหมือนเช่นการกลับใจของเปาโล เขาหัน
หลังให้กบั พันธนาการผูกมัดของประเพณี
ไปสู ่ เ สรี ภ าพของพระบุ ต รของพระเจ้ า
เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าเดินกลับมาดัง่ ลูกแกะ
ที่ถ่อมตนและไม่มีภัย แทนที่จะเป็นสุนัข
จิง้ จอกทีม่ หี วั ใจฆาตกร เขาถอนหัวใจทัง้
สิ้นของเขาออกไปให้พ้นจากพระสันตะปาปาและมอบถวายแด่พระเยซูคริสต์”
D’Aubigné เล่มที่ 12 บทที่ 3 {GC 214.1}
ในขณะที่ ล าเฟบเรเผยแพร่ ค วาม
กระจ่างแก่หมู่นักศึกษาต่อไปนั้น ฟาเรล
รับใช้พระคริสต์อย่างกระตือรือร้นเหมือน
เช่นทีเ่ คยทําให้กบั งานของพระสันตะปาปา
เขาออกประกาศสัจธรรมในที่สาธารณะ
ไม่นานต่อมา บิชอปแห่งเมืองมีอูสที่เป็น
เจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูใ้ หญ่คนหนึง่ ของคริสตจักร
ได้เข้ามาร่วมกับพวกเขา มีครูชั้นนํามาก
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ด้วยความสามารถและความรู้ได้เข้าร่วม
งานประกาศข่าวประเสริฐและสามารถนํา
คนทุกชนชัน้ เข้ามาเชือ่ จากบ้านของช่าง
ฝีมือและชาวนาไปจนถึงราชวังของพระ
ราชา พระขนิษฐาของกษัตริย์ฟรานซิสที่
1 ซึ่งขณะนั้นเป็นพระราชวงศ์ที่ปกครอง
อยู่ได้มารับเชื่อเรื่องการปฏิรูป ดูเหมือน
ว่าชั่วเวลาหนึ่งกษัตริย์เองและพระราชชนนี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบกั บ เรื่ อ งนี้ นั ก
ปฏิรปู รอคอยเวลาเมือ่ ทัง้ ประเทศฝรัง่ เศส
จะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มของข่าวประเสริฐ
อย่างเปี่ยมด้วยความหวัง {GC 214.2}
แต่พวกเขาไม่สมหวัง การทดลองและ
การกดขีข่ ม่ เหงรอคอยสาวกของพระคริสต์
อยู่ แต่ด้วยความเมตตาปรานี เรื่องนี้
จึงถูกปกปิดไม่ให้พวกเขามองเห็น มีชว่ ง
เวลาแห่งสันติเข้ามาแทรกเพื่อเสริมพลัง
สําหรับรับมือกับพายุลูกใหญ่ และการ
ปฏิ รู ป ศาสนาเจริ ญ ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
บิชอปแห่งเมืองมีอูสทํางานด้วยความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในแขวงการปกครองของ
ท่านเพื่อสอนทั้งนักบวชและประชาชน
บาทหลวงทีข่ าดความรูแ้ ละไร้ศลี ธรรมถูก
ปลดทิง้ ไปหมดและเท่าทีพ
่ อจะทําได้นาํ ผู้
ทีม่ คี วามรูแ้ ละเคร่งครัดฝ่ายศาสนาเข้ามา
ทํางานแทน บิชอปองค์นมี้ คี วามปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะให้ประชาชนของท่าน
เข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวของ
เขาเองและในไม่ช้าก็ทําเรื่องนี้จนสําเร็จ
ลาเฟบเรลงแรงแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ใหม่และในช่วงเวลาเดียวกับทีพ
่ ระคัมภีร์
ภาษาเยอรมันของลูเธอร์ออกมาจากโรง

พิมพ์ทเี่ มืองวิตเทนเบิรก์ พระคริสตธรรม
คัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่ภาษาฝรัง่ เศส
ก็ถกู จัดพิมพ์เผยแพร่ในเมืองมีอสู บิชอป
ทุ่มเททั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายเพื่อแจก
จ่ายพระคัมภีรไ์ ปยังวัดต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลของท่านและในไม่ชา้ ชาวนาแห่ง
เมื อ งมี อู ส เป็ น เจ้ า ของพระคริ ส ตธรรม
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้ {GC 214.3}
จิตวิญญาณเหล่านีต้ อ้ นรับข่าวสารจาก
สวรรค์ดั่งคนเดินทางไกลที่กระหายนํ้า
เจียนตายต้อนรับนํา้ พุแห่งชีวติ ด้วยความ
ชื่นชมยินดี คนงานในทุ่งนา ช่างฝีมือใน
โรงงาน ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
จากงานประจํ า วั น ที่ ต รากตรํ า โดยการ
สนทนาถึงสัจธรรมอันลํา้ ค่าของพระคัมภีร์
พอตกเย็ น พวกเขาชุ ม นุ ม กั น ตามบ้ า น
เพือ่ อ่านพระวจนะของพระเจ้าและร่วมกัน
อธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าแทนที่จะ
เดินเข้าโรงเหล้า ในไม่ชา้ การเปลีย่ นแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนเหล่านี้ ถึง
แม้วา่ พวกชาวนาจะเป็นชนชัน้ ตํา่ ทีส่ ดุ และ
ไม่มกี ารศึกษาและต้องทํางานหนักก็ตาม
ฤทธานุภาพแห่งพระคุณของพระเจ้าที่
ปฏิรูปและยกชูระดับให้สูงขึ้นในชีวิตของ
พวกเขาก็ได้สําแดงออกมา ด้วยความ
ถ่อมตน เปี่ยมด้วยความรักและความ
บริสุทธิ์ พวกเขายืนขึ้นเป็นพยานให้เป็น
ที่ประจักษ์ว่าข่าวประเสริฐสามารถบรรลุ
อะไรได้บ้างแก่ผู้ที่รับไว้ด้วยความจริงใจ
{GC 215.1}
แสงสว่างที่จุดขึ้นในเมืองมีอูสส่องไป
ไกล จํานวนคนที่กลับใจเพิ่มขึ้นทุกวัน

12 การปฏิรูปศาสนาในประเทศฝรั่งเศส 189

ความโกรธเคืองของผู้ที่อยู่ในอํานาจถูก
สกัดกัน้ ไประยะเวลาหนึง่ โดยกษัตริยผ์ ทู้ รง
รังเกียจความดันทุรงั ใจแคบของสภาการ
ปกครองของสงฆ์ แต่ในที่สุดผู้นําของระ
บอบเปปาซีสามารถกําชัยชนะ บัดนี้มี
การปักเสาประหารไว้พร้อมแล้ว บิชอป
แห่งเมืองมีอูสถูกบังคับให้เลือกระหว่าง
เปลวเพลิงและการกลับคํา เขาเลือกทาง
เดินทีง่ า่ ยกว่า แต่ฝงู แกะของเขายังคงยืน
หยัดอย่างมั่นคงอยู่โดยไม่ใส่ใจกับผู้นํา
ที่ล้มไปแล้ว หลายคนเป็นพยานให้กับ
สัจธรรมในเปลวเพลิง ด้วยความกล้าหาญ
และความซื่ อ สั ต ย์ ที่ ห ลั ก ประหารของ
พวกเขาเช่นนี้ คริสตชนถ่อมตนเหล่านีไ้ ด้
บอกกับคนนับพันซึง่ ในวันเวลาแห่งความ
สงบไม่เคยได้ยนิ คําพยานของพวกเขาเลย
{GC 215.2}
ไม่เพียงแต่คนตํ่าต้อยและยากจนที่
จมอยู ่ ใ นความทุ ก ข์ ลํ า บากและความ
เหยียดหยามเท่านัน้ ทีก่ ล้าลุกขึน้ เป็นพยาน
เพื่อพระคริสต์ ในท้องพระโรงอันโอ่โถง
ของปราสาทและในพระราชวั ง ยั ง มี จิ ต
วิญญาณเชือ้ พระวงศ์ทถี่ อื ว่าสัจธรรมมีคา่
มากกว่าทรัพย์สมบัตหิ รือยศตําแหน่งหรือ
แม้ชีวิต ชุดเสื้อเกราะของกษัตริย์หุ้มห่อ
จิตวิญญาณอันสูงส่งและมัน่ คงแน่วแน่ได้
ดีกว่าเสื้อคลุมและหมวกยศของบิชอป
หลุยส์ เด เบอร์ควิน [Louis de Berquin]
เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ เขาเป็นขุนนางชั้น
อัศวิน มีความกล้าหาญและมียศศักดิส์ งู ส่ง
เขาเอาใจใส่กับการศึกษา มีมารยาทที่ดี
และศี ล ธรรมไร้ ที่ ติ มี นั ก เขี ย นคนหนึ่ ง

บันทึกไว้ว่า “เขาเป็นผู้ติดตามธรรมนูญ
ของชาวระบอบเปปาซีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง
และเป็นผู้ฟังคนสําคัญของพิธีมิสซาและ
การเทศนา...และเขายกชูคณ
ุ ความดีอนื่ ๆ
ของเขาทัง้ หมดด้วยการแสดงความเกลียด
ชังเป็นพิเศษต่อนิกายลูเธอร์เรน” แต่เช่น
เดียวกับคนอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับการ
ทรงนําให้เข้าถึงพระคัมภีร์ เขาประหลาด
ใจที่ได้ค้นพบว่าคําสอนในพระคัมภีร์นั้น
“ไม่ใช่หลักคําสอนของโรมแต่เป็นหลัก
คําสอนของลูเธอร์” Wylie เล่มที่ 13 บท
ที่ 9 ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เขาอุทิศ
ตนเองทั้งหมดเพื่ออุดมการณ์ของข่าว
ประเสริฐ {GC 215.3}
“เขาเป็นขุนนางชั้นสูงที่มีการศึกษาดี
เลิศทีส่ ดุ ของประเทศฝรัง่ เศส” ความฉลาด
และวาทศิลป์ของเขา ความกล้าหาญที่
เด็ ด เดี่ ย วและความกระตื อ รื อ ร้ น อย่ า ง
วีรบุรุษของเขาและบารมีที่เขามีในพระ
ราชสํานักเพราะเขาเป็นทีพ
่ อพระทัยของ
พระราชา เป็นสาเหตุให้คนทัว่ ไปคาดหวัง
ว่าเขาเป็นผู้ที่ชะตากรรมกําหนดมาเป็น
นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาของประเทศ เบซา
[Beza] กล่าวว่า “เบอร์ควินน่าจะเป็น
ลูเธอร์คนทีส่ อง หากกษัตริยฟ
์ รานซิสที่ 1
ทรงเป็นอิเล็กเตอร์คนทีส่ อง” บรรดาผูน้ ยิ ม
ระบอบเปปาซี ร ้ อ งตะโกนว่ า “เขาเลว
ยิ่งกว่าลูเธอร์เสียอีก” Ibid, เล่มที่ 13 บท
ที่ 9 แน่นอนทีเดียวที่บรรดาผู้นิยมลัทธิ
โรมันของประเทศฝรัง่ เศสรังเกียจเขามาก
ยิ่งกว่านี้ พวกเขาจับเขาโยนใส่ห้องขัง
ด้วยข้อกล่าวหาเป็นคนนอกศาสนา แต่
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พระราชาทรงปล่อยให้เขาได้รับอิสรภาพ
การต่อสู้นี้ดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปี
กษัตริย์ฟรานซิสทรงโอนเอนอยู่ระหว่าง
โรมและการปฏิรูปศาสนา พระองค์ทรง
ใช้วธิ ผี อ่ นปรนกับการยับยัง้ ความโหดร้าย
ของพวกพระนักบวชสลับกันไป เจ้าหน้าที่
ฝ่ า ยปกครองของพระสั น ตะปาปาจั บ
เบอร์ควินขังในเรือนจําสามครั้ง แต่พระ
ราชาก็ทรงปล่อยเขาออกมา พระองค์ทรง
ชื่ น ชอบความฉลาดและความงามของ
อุปนิสยั ของเขา ไม่ทรงยอมทีจ่ ะปล่อยให้
เขาตกไปอยู่ในมือของความอาฆาตมาด
ร้ายของบรรดาพระราชาคณะ {GC 216.1}
ครัง้ แล้วครัง้ เล่ามีคาํ เตือนมาถึงเบอร์ควินแจ้งถึงภัยอันตรายที่คุกคามเขาใน
ประเทศฝรัง่ เศสพร้อมกับรบเร้าเขาให้เดิน
ตามรอยเท้าของผู้ที่พบความปลอดภัย
โดยการเนรเทศตัวเองด้วยความสมัครใจ
เอรัสมัส [Erasmus] ที่ขี้ขลาดและเป็น
นักฉวยโอกาส เป็นผูม้ คี วามรอบรูม้ ากมาย
แต่บกพร่องในเรือ่ งจริยธรรมซึง่ เรียกร้อง
ให้ยึดถือชีวิตและเกียรติยศที่ต้องยอม
จํานนอยูภ่ ายใต้สจั ธรรม ได้เขียนจดหมาย
ถึงเบอร์ควินใจความว่า “ขอตัวไปเป็น
ทูตของต่างประเทศซิ เดินทางท่องไป
ในประเทศเยอรมนี ท่านรู้จักเบดาเป็น
อย่างดี และเขาเป็นคนเช่นนี้คือเป็นสัตว์
ประหลาดพันหัว พ่นพิษรอบทิศ ศัตรู
ของท่านชือ่ กอง อุดมการณ์ของท่านดีกว่า
อุดมการณ์ของพระเยซูคริสต์หรือ พวก
เขาจะไม่ปล่อยท่านไปจนกว่าจะได้ทาํ ลาย
ท่านอย่างทุกข์ทรมาน อย่าวางใจในการ

คุ้มครองของพระราชามากนัก ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ อย่าเอาตัวข้าพเจ้าไปประนีประนอมกั บ คณะศาสนศาสตร์ ” Ibid.
เล่มที่ 13 บทที่ 9 {GC 216.2}
แต่ ข ณะที่ ภั ย อั น ตรายเข้ ม ข้ น ขึ้ น
ความกระตือรือร้นของเบอร์ควินมีแต่จะ
แข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ขึ้ น แทนที่ จ ะทํ า ตามคํ า
แนะนําให้ใช้วิธีการเมืองและเอาตัวรอด
ของเอรัสมัส เขากลับตัดสินใจเด็ดขาดที่
จะใช้วิธีที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น เขาไม่เพียง
แต่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องสัจธรรม แต่จะ
โจมตีความผิดพลาดด้วย ข้อกล่าวหาว่า
เป็นพวกนอกศาสนาที่บรรดาผู้นิยมลัทธิ
โรมันพยายามใช้เพื่อจองจําเขา เขาจะ
ย้อนข้อกล่าวหานีม้ ดั ใส่พวกเขา ผูต้ อ่ ต้าน
ทีแ่ ข็งขันและอาฆาตมาดร้ายทีส่ ดุ ของเขา
คือบรรดาดุษฎีบัณฑิตผู้คงแก่เรียนและ
นักบวชต่างๆ ของแผนกศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยปารีสซึ่งเป็นสถาบัน
ชั้นนําทางด้ า นศาสนศาสตร์ ของระดั บ
เมืองและระดับชาติ จากผลงานเขียนของ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตเหล่านีเ้ บอร์ควินร่างข้อเสนอ
สิบสองรายการทีเ่ ขาประกาศอย่างเปิดเผย
ว่ า “ขั ด กั บ พระคั ม ภี ร ์ แ ละเป็ น คํ า สอน
นอกรีต” และเขายืน่ ทูลขอให้พระราชาทรง
เป็ น ผู ้ พิ พ ากษาในความขั ด แย้ ง ครั้ ง นี้
{GC 216.3}
พระราชาไม่ทรงปรารถนาทีจ่ ะนํากําลัง
และความเห็นต่างของคูต่ อ่ สูท้ ขี่ ดั แย้งกัน
มาปะทะกันและทรงยินดีทจี่ ะมีโอกาสสยบ
ความยโสของพระนักบวชเหล่านี้ พระองค์
ทรงขอให้เหล่าผู้นิยมลัทธิโรมันใช้พระ
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คัมภีรป์ อ้ งกันอุดมการณ์ของตน พวกเขา
รูด้ แี ก่ใจว่าอาวุธนีจ้ ะเอือ้ ประโยชน์แก่พวก
เขาเพียงน้อยนิด การกักขัง การทรมาน
และเสาประหารต่างหากเป็นอาวุธทีพ
่ วก
เขาใช้ดว้ ยความเชีย่ วชาญ บัดนีเ้ หตุการณ์
กลับตาลปัตรและพวกเขารู้ดีว่าตนเอง
กําลังจะตกลงไปในเหวทีพ
่ วกเขาตัง้ ใจจะ
โยนเบอร์ควินลงไป ด้วยความตกตะลึง
พวกเขาเหลียวมองรอบกายเพื่อหาทาง
หนี {GC 217.1}
“ในช่วงเวลานัน้ เอง รูปปัน้ ของพระแม่
มารีย์หญิงพรหมจรรย์ที่ตั้งอยู่มุมถนน
แห่งหนึง่ ถูกทุบทําลาย” เกิดความวุน่ วาย
ขึ้นในเมือง ประชาชนกลุ่มใหญ่พากันวิ่ง
ไปยังสถานที่แห่งนั้นด้วยสีหน้าที่อาลัย
และโกรธจัด กษัตริยก์ ท็ รงสะเทือนพระทัย
มาก นี่เป็นโอกาสที่เอื้ออํานวยประโยชน์
แก่บรรดาพระนักบวชทีจ่ ะใช้แก้ไขสถานการณ์ของฝ่ายตนได้เป็นอย่างดี และพวก
เขาก็ไวพอทีจ่ ะฉวยไว้ และต่างร้องขึน้ มา
ว่า “นีค่ อื ผลงานคําสอนของเบอร์ควิน ทุก
อย่างจะถูกโค่นทิง้ ไม่วา่ ศาสนา กฎหมาย
แม้แต่ราชบัลลังก์กต็ าม โดยการวางแผน
ของพวกลูเธอร์เรน” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่
9 {GC 217.2}
อีกครั้งหนึ่งเบอร์ควินถูกจับ กษัตริย์
ทรงปลีกพระองค์ออกไปจากกรุงปารีส
เปิ ด โอกาสให้ พ ระนั ก บวชทั้ ง หลายทํ า
ตามใจปรารถนา นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาถู ก
สอบสวนและถูกตัดสินประหารและเพื่อ
ไม่ให้กษัตริย์ฟรานซิสทรงเข้าแทรกแซง
ช่วยเหลือเขา จึงสั่งให้สําเร็จโทษในวัน

เดียวกับทีป่ ระกาศคําตัดสิน ในเวลาเทีย่ ง
วันเบอร์ควินถูกนําไปยังสถานที่มรณะ
ฝู ง ชนขนาดใหญ่ ม าชุ ม นุ ม กั น เพื่ อ เป็ น
พยานในเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ และมีหลาย
คนที่มองดูด้วยความแปลกใจและสงสัย
ว่าเหยือ่ นีถ้ กู เลือกมาจากครอบครัวขุนนาง
ทีด่ แี ละกล้าหาญทีส่ ดุ ของประเทศฝรัง่ เศส
ความตกตะลึ ง การไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า ง
เหยียดหยาม ความรังเกียจอย่างขมขื่น
สร้างความมัวหมองให้ปรากฎบนใบหน้า
ของฝูงชนที่ออกันเข้ามา แต่มีอยู่ใบหน้า
หนึง่ ซึง่ ไม่ปรากฎแม้เงามืดเลย ความคิด
ของผูย้ อมพลีชพี อยูห่ า่ งไกลจากเหตุการณ์
วุ่นวายนี้ เขามีแต่ความรู้สึกถึงการทรง
ร่วมสถิตของพระเจ้าของเขาเท่านัน้ {GC
217.1}
รถเข็นสองล้อน่าอนาถทีเ่ ขานัง่ ใบหน้า
ขมวดคิ้วของบรรดาผู้กล่าวหาเขา ความ
ตายอันน่าสยดสยองที่เขากําลังมุ่งหน้า
ไปหานั้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ขาไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จเลย
พระองค์ผู้ทรงพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึน้ มาจากความตายและ
ทรงดํารงพระชนม์ตราบเท่านิรันดรกาล
และผูท้ รงถือกุญแจแห่งความตายและนรก
ทรงอยูเ่ คียงข้างเขา สีหน้าของเบอร์ควิน
เปล่งประกายด้วยแสงและสันติสุขของ
สวรรค์ เขาแต่งตัวด้วยอาภรณ์อย่างดี
สวม “เสื้อคลุมสีม่วง มีเสื้อคลุมผ้าต่วน
และผ้าแพรดิ้นยกดอกและผ้าคล้องคอ
สี ท อง” D’Aubigné, History of the
Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มที่ 2 บทที่ 16 เขากําลังจะเป็น
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พยานให้กับความเชื่อของเขาต่อเบื้อง
พระพักตร์ของจอมกษัตริย์และผู้เฝ้ามอง
ดูทงั้ จักรวาลและไม่มสี ญ
ั ลักษณ์ของความ
อาลัยเศร้ามาแสดงให้เห็นว่าความชืน่ ชม
ยินดีของเขาเป็นเรื่องเท็จ {GC 218.1}
ในขณะที่ขบวนเคลื่อนไปอย่างช้าๆ
ผ่านถนนทีแ่ ออัด ประชาชนต่างประหลาด
ใจถึงสันติสุขที่ไม่มัวหมอง ชัยชนะที่มี
ความสุขของสีหน้าและท่าทางของเขา
พวกเขาพูดว่า “เขาดูเหมือนผู้หนึ่งที่นั่ง
อยู ่ ใ นวิ ห ารและตั้ ง จิ ต ภาวนาถึ ง สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์” Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 9 {GC
218.2}
ที่หลักประหาร เบอร์ควินพยายาม
แถลงเล็ ก น้ อ ยกั บ ประชาชน แต่ พ ระ
นักบวชทั้งหลายหวั่นวิตกถึงผลเสียที่จะ
ตามมา เริ่มส่งเสียงตะโกนและทหารตบ
อาวุธของเขาและการโห่ร้องของพวกเขา
ก็ ก ลบเสี ย งของผู ้ พ ลี ชี พ ท่ า นนี้ ด้ ว ย
ประการฉะนี้ในปี ค.ศ. 1529 ผู้ที่อยู่ใน
อํานาจสูงสุดทางอักษรศาสตร์และศาสนา
ของกรุงปารีสที่มีวัฒนธรรมระดับสูงได้
“วางแบบอย่างตํ่าช้าให้กับอาณาประชาราษฎร์ของปี ค.ศ. 1793 ในการช่วงชิง
ความได้เปรียบบนตะแลงแกงกับคําพูด
อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่กําลังจะตาย” Ibid.
เล่มที่ 13 บทที่ 9 {GC 218.3}
เบอร์ควินถูกรัดคอตายและเอาร่างไป
เผาในเปลวเพลิง ข่าวการเสียชีวิตของ
เขาทําให้มติ รสหายของการปฏิรปู ศาสนา
ทัว่ ประเทศฝรัง่ เศสโศกเศร้า แต่แบบอย่าง
ของเขาไม่สูญเปล่า พยานทั้งหลายของ

สัจธรรมต่างพูดว่า “พวกเราก็พร้อมที่จะ
เผชิญกับความตายด้วยความยินดี โดย
การเพ่งสายตาของเราไปยังชีวิตที่กําลัง
จะมาถึง” D’Aubigné, History of the
Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มที่ 2 บทที่ 16 {GC 218.4}
ในช่วงเวลาของการกดขีข่ ม่ เหงทีเ่ มือง
มีอูส ครูทั้งหลายของการปฏิรูปศาสนา
ถูกถอนใบอนุญาตเทศนาและพวกเขาจึง
ไปหางานอื่นทํา เวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง
ลาเฟบเรเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี
ฟาเรลกลับไปยังบ้านเกิดทีอ่ ยูท่ างฝัง่ ตะวัน
ออกของประเทศฝรั่งเศส เพื่อประกาศ
ความกระจ่างในบ้านสมัยวัยเด็กของเขา
เขารับข่าวเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองมีอสู แล้ว
และสัจธรรมที่เขาสอนด้วยความแข็งขัน
อย่างปราศจากความกลัวสามารถเข้าถึง
ผู ้ ฟ ั ง ในไม่ ช ้ า เจ้ า หน้ า ที่ บ ้ า นเมื อ งถู ก
กระตุน้ ให้ตนื่ ตัวขึน้ มาเพือ่ ปิดปากของเขา
และเขาก็ถูกขับออกไปจากเมือง ถึงแม้
เขาทํางานอย่างเปิดเผยไม่ได้อีกต่อไป
เขาก็ ยั ง เดิ น ทางไปทั่ ว ทุ ่ ง ราบและตาม
หมู่บ้านต่างๆ สอนในบ้านส่วนตัวและใน
ทุ่งหญ้าห่างไกลผู้คน และหาที่พักแรม
ในป่าและตามถํ้าหินซึ่งเป็นสถานที่ที่เขา
ไปเป็นประจําในวัยเด็ก พระเจ้าทรงจัด
เตรียมเขาเพื่อการทดลองที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
เขาพูดว่า “กางเขน การกดขี่และเล่ห์กล
ของซาตานทีข่ า้ พเจ้าถูกเตือนไว้กอ่ นหน้า
นี้ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อย แต่
รุนแรงกว่าที่ตัวข้าพเจ้าเองจะแบกรับได้
เสียอีก แต่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของ
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ข้าพเจ้า พระองค์ทรงจัดเตรียมกําลังให้
ข้าพเจ้าและจะทรงจัดเตรียมไว้อยู่เสมอ
ตามที่ ข ้ า พเจ้ า ต้ อ งการ” D’Aubigné,
History of the Reformation of the
Sixteenth Century เล่มที่ 12 บทที่ 9
{GC 219.1}
ดัง่ สมัยของอัครสาวก การกดขี่ “กลับ
เป็นเหตุให้ขา่ วประเสริฐแผ่ขยายออกไป”
ฟีลิปปี 1:12 พวกเขาถูกขับออกไปจาก
กรุงปารีสและเมืองมีอูส พวกที่ “กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิ จ การ 8:4 ด้ ว ยประการฉะนี้ ความ
กระจ่ า งจึ ง ไปถึ ง หมู ่ บ ้ า นห่ า งไกลของ
ประเทศฝรั่งเศส {GC 219.2}
พระเจ้ายังทรงจัดเตรียมคนทํางานเพือ่
ขยายงานของพระองค์ ในโรงเรียนแห่ง
หนึ่งของกรุงปารีส มีเยาวชนที่มีจิตใจ
สงบเยื อ กเย็ น และมี ค วามคิ ด รอบคอบ
คนหนึ่ง บ่งบอกถึงสมองที่มีพลังและมี
ความคิดที่ลึกซึ้ง และมีชีวิตที่ไร้ตําหนิไม่
น้อยกว่าความกระตือรือร้นทางฝ่ายปัญญา
และความซื่อสัตย์ภักดีต่อศาสนา ความ
เฉลี ย วฉลาดและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้งานทําให้เขาเป็นทีภ่ าคภูมใิ จ
ของวิทยาลัยอย่างรวดเร็วและคาดหวัง
ด้วยความมั่นใจว่ายอห์น คาลวิน [John
Calvin] จะเป็นผู้ปกป้องคริสตจักรที่มี
ความสามารถสูงสุดและมีเกียรติยศมาก
ทีส่ ดุ คนหนึง่ แต่ความกระจ่างของพระเจ้า
ผ่านทะลุแม้กระทัง่ กําแพงของลัทธิทเี่ น้น
การสอนโดยไม่สนใจการทดลองและของ
เรื่องเวทมนตร์คาถาที่ล้อมรอบเขาอยู่

เขาได้ยนิ คําสอนใหม่ดว้ ยความสะดุง้ ตกใจ
และไม่สงสัยเลยว่าคนนอกศาสนาเหล่า
นัน้ สมควรทีจ่ ะให้ไฟเผาไป อย่างไรก็ตาม
โดยแทบจะไม่รตู้ วั เขาถูกพามาเผชิญหน้า
กับคนนอกศาสนาและถูกบังคับให้ทดสอบ
อํานาจทางศาสนศาสตร์ของโรมปะทะกับ
คําสอนของโปรเตสแตนต์ {GC 219.3}
ลูกพี่ลูกน้องหนึ่งของคาลวินเข้าร่วม
ขบวนการปฏิรูปศาสนาและมาอยู่ที่กรุง
ปารีส ญาติสนิททั้งสองมาพบกันบ่อยๆ
และพูดคุยกันถึงเรื่องที่กําลังรบกวนโลก
ของคริสต์ศาสนาอยู่ โอลีเวตัน [Olivetan] ผู้ฝักใฝ่โปรเตสแตนต์พูดว่า “ในโลก
นี้มีอยู่เพียงสองศาสนา ศาสนาหนึ่งเป็น
ประเภทที่ ม นุ ษ ย์ คิ ด ค้ น ขึ้ น ซึ่ ง มนุ ษ ย์
ช่วยตัวเขาเองให้รอดด้วยการประกอบ
พิ ธี ก รรมและการทํ า ความดี ส่ ว นอี ก
ประเภทหนึง่ เป็นศาสนาตามทีพ
่ ระคัมภีร์
เปิดเผยไว้และสอนให้มนุษย์มองหาความ
รอดวิธเี ดียวซึง่ มาจากพระคุณของพระเจ้า
ที่ให้โดยเปล่าๆ” {GC 220.1}
คาลวินร้องอุทานขึ้นมาว่า “ผมจะไม่
ยอมรับคําสอนใหม่ใดๆ ของคุณ คุณคิด
ว่าทุกวันนี้ผมดําเนินชีวิตมาผิดๆ อย่าง
นั้นหรือ” Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 7 {GC
220.2}
แต่ความคิดต่างๆ เกิดขึน้ แล้วในสมอง
ของเขาทีเ่ ขาไม่อาจลบทิง้ ไปตามต้องการ
ขณะที่อยู่ในห้องพักเพียงลําพัง เขาเฝ้า
ใคร่ครวญคําพูดของลูกพี่ลูกน้องคนนั้น
ความสํ า นึ ก ในบาปฝั ง ลึ ก อยู ่ ใ นใจเขา
เขาเห็นตนเองยืนอยูเ่ บือ้ งหน้าผูพ
้ พ
ิ ากษา

194 ปลายทางแห่งความหวัง

ผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละทรงธรรมโดยปราศจาก
ผู้ไกล่เกลี่ย การอธิษฐานต่อนักบุญ การ
ทําความดี และพิธีกรรมของคริสตจักร
ทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีฤทธานุภาพมาลบล้าง
บาปได้ เขามองไม่เห็นอะไรอยู่เบื้องหน้า
เขานอกจากความมืดทีส่ นิ้ หวังตลอดกาล
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หลายคนของคริ ส ตจั ก ร
พยายามช่วยเขาให้ทุเลาจากความทุกข์
ของเขา เขาหันไปพึ่งการสารภาพบาป
ถือศีลแก้บาป แต่กลับไร้ผล สิ่งเหล่านี้
นําจิตวิญญาณของเขากลับไปคืนดีกับ
พระเจ้าไม่ได้ {GC 220.3}
ในขณะที่ ค าลวิ น ยั ง ตกอยู ่ ใ นสภาพ
การดิ้นรนอย่างไร้ผลนี้ มีอยู่วันหนึ่งเขา
บังเอิญไปเดินอยู่ที่จัตุรัสสาธารณะแห่ง
หนึ่ ง และได้ เ ห็ น การลงโทษเผาทั้ ง เป็ น
คนนอกศาสนาคนหนึ่ ง ที่ นั่ น เขารู ้ สึ ก
ประหลาดใจอย่างยิ่งต่อความสงบเยือก
เย็นทีป่ รากฏบนใบหน้าของผูย้ อมพลีชพ
ี
เพื่ อ ความเชื่ อ คนนั้ น ท่ า มกลางความ
ทารุ ณ โหดร้ า ยของการตายอย่ า งน่ า
สยดสยองเช่นนัน้ และภายใต้การพิพากษา
ลงโทษของคริสตจักรซึ่งโหดร้ายยิ่งกว่า
ผู้ยอมพลีชีพกลับแสดงออกถึงความเชื่อ
และความกล้าหาญซึง่ นักศึกษาหนุม่ คนนี้
นํามาเปรียบเทียบกับความหดหูแ่ ละความ
มืดมนของตนเองทั้งๆ ที่เขาดํารงชีวิต
โดยการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดต่อคริสตจักร เขาทราบดีว่าความเชื่อของคนนอก
ศาสนาทั้ ง หลายตั้ ง อยู ่ บ นพระคั ม ภี ร ์
เขาจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะศึกษา
พระคัมภีรแ์ ละค้นหาเคล็ดลับความสุขของ

พวกเขาเท่าที่เขาจะทําได้ {GC 220.4}
เขาพบพระคริสต์ในพระคัมภีร์ เขา
ร้องขึ้นมาว่า “โอ พระบิดาเจ้า การถวาย
บู ช าของพระองค์ ร ะงั บ พระพิ โ รธของ
พระองค์ไปแล้ว พระโลหิตของพระองค์
ทรงชํ า ระมลทิ น ของข้ า พระองค์ แ ล้ ว
กางเขนของพระองค์แบกคําสาปของข้า
พระองค์ไว้แล้ว ความมรณาของพระองค์
ไถ่ข้าพระองค์แล้ว พวกเราคิดค้นเรื่อง
โง่ๆ ทีเ่ หลวไหลมากมายขึน้ มาแต่พระองค์
ทรงจัดวางพระวจนะของพระองค์ไว้ต่อ
หน้าข้าพระองค์เหมือนคบเพลิงส่องสว่าง
และพระองค์ ท รงสั ม ผั ส หั ว ใจของข้ า
พระองค์เพื่อข้าพระองค์จะคํานึงถึงคุณ
ความดี อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากพระคุ ณ
ความดีของพระเยซูวา่ เป็นสิง่ ทีพ
่ งึ รังเกียจ”
Martyn เล่มที่ 3 บทที่ 13 {GC 221.1}
คาลวิ น เรี ย นมาเพื่ อ เป็ น บาทหลวง
เมื่ออายุเพียง 12 ปี เขาถูกแต่งตั้งให้เป็น
ศิษยาภิบาลของโบสถ์เล็กๆ แห่งหนึ่ง
และบิ ช อปโกนหั ว ของเขาตามกฎของ
คริสตจักร เขาไม่ได้ผา่ นพิธอี ทุ ศิ ถวายตัว
แด่พระเจ้าหรือบรรลุการทําหน้าที่ของ
บาทหลวง แต่เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ของคณะสงฆ์ รั บ ตํ า แหน่ ง และรั บ เงิ น
ตอบแทนตามหน้าที่ {GC 221.2}
บัดนี้ เมือ่ รูว้ า่ เขาไม่มที างจะเป็นบาทหลวงแล้ว เขาจึงหันไปศึกษากฎหมาย
อยู่ระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดก็ทิ้งสิ่งที่เขามุ่ง
มั่นไปและตั้งใจอุทิศชีวิตของเขาให้กับ
ข่าวประเสริฐ แต่ลังเลใจที่จะเป็นครูของ
สาธารณชน โดยธรรมชาติแล้ว เขาเป็น
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คนขีอ้ ายและรูส้ กึ ว่าตําแหน่งหน้าทีน่ เี้ ป็น
ภาระสําหรับเขาและเขายังคงปรารถนาที่
จะอุทิศตนในการศึกษา แต่ในที่สุดการ
ขอร้องด้วยความจริงใจของมิตรสหาย
เอาชนะการยินยอมของเขา เขาพูดว่า
“เป็ น เรื่ อ งวิ เ ศษยิ่ ง นั ก ที่ ค นหนึ่ ง เกิ ด มา
อย่างต้อยตํา่ จะได้รบั การเชิดชูให้สงู เกียรติ
เช่นนี้” Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 9 {GC
221.3}
คาลวิ น ก้ า วสู ่ ชี วิ ต การทํ า งานอย่ า ง
เงียบๆ และถ้อยคําของเขาเป็นเหมือน
นํ้าค้างที่ตกลงมาทําให้พื้นโลกชุ่มชื่นขึ้น
ใหม่ เขาย้ายออกจากกรุงปารีสแล้วและ
บัดนี้อยู่ที่เมืองใหญ่ในต่างจังหวัดภายใต้
การคุม้ ครองความปลอดภัยของเจ้าหญิง
มากาเร็ต [Princess Margaret] พระองค์
ทรงรั ก ข่ า วประเสริ ฐ และทรงยื่ น การ
คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ให้ ส าวกของ
ข่าวประเสริฐ คาลวินเป็นชายหนุม่ ยังเยาว์
วัย มีท่าทีอ่อนโยนและไม่เสแสร้ง เขา
เริ่ ม ทํ า งานกั บ ประชาชนตามบ้ า นของ
พวกเขา สมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว
พากันมาร่วมวง เขาอ่านพระคัมภีร์และ
เปิดเผยสัจธรรมของการช่วยให้รอด ผู้ที่
ได้ฟังสัจธรรมนี้ก็ถ่ายทอดต่อไปให้แก่
คนอื่นๆ และในไม่ช้าครูคนนี้ก็เดินทาง
เลยไปยั ง เมื อ งใหญ่ แ ละตํ า บลอื่ น ที่ อ ยู ่
รอบๆ เขาเดินทางเข้าไปถึงทั้งปราสาท
และกระต๊อบหากได้รับอนุญาต เขารุก
ไปข้างหน้า วางรากฐานของคริสตจักรที่
จะผลิ ต พยานกล้ า หาญให้ แ ก่ สั จ ธรรม
{GC 221.4}

เวลาผ่านไปไม่กเี่ ดือน เขาก็มาปรากฏ
ตัวที่กรุงปารีสอีก เกิดความปั่นป่วนขึ้น
ในแวดวงของผู้มีความรู้และนักวิชาการ
การศึกษาภาษาโบราณนําผู้คนมารู้จัก
พระคัมภีรแ์ ละมีหลายคนทีห่ วั ใจยังไม่เคย
สัมผัสกับสัจธรรมของพระคัมภีรก์ ม็ คี วาม
กระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าร่วมอภิปรายถึงเรือ่ ง
นี้และแม้กระทั่งต่อสู้กับผู้สนับสนุนลัทธิ
โรมัน คาลวินแม้จะเป็นคู่ต่อสู้ที่มีความ
สามารถในด้านของการโต้แย้งทางศาสนา
แต่เขามีพระราชกิจที่ต้องบรรลุให้สําเร็จ
ซึง่ สูงส่งกว่านักวิชาการทีส่ ง่ เสียงหนวกหู
เหล่านี้ สติปญ
ั ญาของผูค้ นถูกปลุกให้ตนื่
และบัดนีเ้ ป็นเวลาทีจ่ ะเปิดเผยสัจธรรมแก่
พวกเขาแล้ว ในขณะที่ห้องประชุมของ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เต็ ม ไปด้ ว ยเสี ย ง
กึกก้องของการโต้เถียงทางด้านศาสน
ศาสตร์อยู่นั้น คาลวินเดินไปตามบ้าน
เปิดพระคัมภีรใ์ ห้ประชาชนและบอกพวก
เขาเรือ่ งของพระคริสต์และพระองค์ผทู้ รง
ถูกตรึงบนกางเขน {GC 222.1}
ภายใต้ ก ารจั ด เตรี ย มของพระเจ้ า
กรุงปารีสจะต้องได้รบั คําเชิญอีกครัง้ หนึง่
เพื่อรับข่าวประเสริฐ การเชิญเรียกของ
ลาเฟบเรและฟาเรลถูกปฏิเสธ แต่อกี ครัง้
หนึง่ ชาวปารีสทุกชนชัน้ ในเมืองหลวงอัน
ยิ่งใหญ่แห่งนี้จะต้องได้ยินข่าวนี้ กษัตริย์
ทรงรับอิทธิพลจากผลประโยชน์ทางการ
เมือง ยังไม่ยอมเข้าข้างโรมอย่างเต็มตัว
ในการต่อต้านการปฏิรปู ศาสนา เจ้าหญิง
มากาเร็ตยังคงยึดมั่นในความหวังที่ว่า
ชาวโปรเตสแตนต์จะต้องประสบชัยชนะ
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ในฝรั่งเศส ระหว่างที่กษัตริย์ไม่อยู่ เจ้าหญิงตัดสินใจว่าจะต้องประกาศความเชือ่
ของขบวนการปฏิรปู ในกรุงปารีส พระนาง
จึงทรงรับสัง่ ให้อาจารย์ชาวโปรเตสแตนต์
คนหนึ่งมาเทศนาตามโบสถ์ต่างๆ ของ
กรุง สิ่งนี้เป็นเรื่องต้องห้ามของระบอบ
เปปาซี เจ้าหญิงจึงทรงเปิดพระราชวัง
พระองค์ทรงจัดห้องหนึ่งขึ้นเป็นโบสถ์
เล็ ก ๆ และประกาศว่ า ทุ ก วั น ในเวลาที่
กํ า หนดไว้ จ ะมี ก ารเทศนาและเชิ ญ
ประชาชนทุ ก ชนชั้ น และทุ ก ฐานะให้
เข้าร่วม ฝูงชนออกันเข้ามาประกอบพิธี
ไม่เพียงโบสถ์เล็กๆ ห้องนั้น แต่ห้องโถง
และทางเดินเต็มไปด้วยประชาชน มีคน
นับพันมาชุมนุมกันทุกวัน--ขุนนาง นักการ
เมือง ทนาย พ่อค้า และคนงานช่างฝีมือ
พระมหากษัตริย์แทนที่จะทรงห้ามการ
ชุมนุมกลับรับสั่งให้เปิดโบสถ์แห่งกรุง
ปารีสสองแห่ง พระวจนะของพระเจ้าไม่
เคยดลใจชาวเมืองเช่นนีม้ าก่อน ดูเหมือน
ว่ า พระวิ ญ ญาณแห่ ง ชี วิ ต จากสวรรค์
ทรงโปรดระบายลงมายังประชาชน การ
ประมาณตน ความบริสทุ ธิ์ ความมีระเบียบ
และความขยันมาแทนทีก่ ารเมาสุรา ความ
ไร้ศีลธรรม การชิงดีชิงเด่นกันและความ
เกียจคร้าน {GC 222.2}
แต่สภาการปกครองของสงฆ์ไม่ได้อยู่
เฉย เมือ่ พระมหากษัตริยย์ งั ทรงปฏิเสธที่
จะเข้าไปแทรกเพื่อห้ามการเทศนา พวก
เขาจึงหันไปหาประชาชน โดยใช้ทุกวิธี
ในการปลุกระดมความหวาดกลัว อคติ
และความบ้าคลั่งของฝูงชนที่รู้ไม่เท่าทัน

และเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา กรุงปารีส
ยอมตกอยูใ่ นคําสอนของครูเทียมเท็จเหล่า
นี้อย่างปิดหูปิดตาเหมือนกรุงเยรูซาเล็ม
ในอดีตซึ่งไม่ทราบเวลาแห่งการลงโทษ
หรือสิ่งที่เป็นของเธอในเวลาแห่งสันติสุข
เป็นเวลาสองปีที่มีการเทศนาพระวจนะ
ของพระเจ้าในเมืองหลวง ถึงแม้จะมีคน
มากมายยอมรับข่าวประเสริฐ แต่คน
ส่วนใหญ่ปฏิเสธข่าวประเสริฐนี้ กษัตริย์
ฟรานซิสทรงปฏิบัติพระองค์ราวกับว่ามี
พระทัยกว้างต่อเรือ่ งนี้ แต่กเ็ พียงเพือ่ สนอง
จุดมุ่งหมายของพระองค์เอง และบรรดา
ผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีจงึ ประสบความสําเร็จ
ในการทวงคืนบารมีและอิทธิพล อีกครั้ง
หนึ่ ง ที่ โ บสถ์ ต ่ า งๆ ถู ก ปิ ด ลงและหลั ก
ประหารก็ถูกตั้งขึ้น {GC 223.1}
คาลวินยังคงอยู่ในกรุงปารีส เตรียม
ตัวเองด้วยการศึกษาใคร่ครวญและอธิษฐาน
เผื่องานในอนาคต และเผยแพร่ความ
กระจ่างต่อไป แต่ในที่สุด ความระแวง
สงสัยก็พุ่งมาใส่เขา เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะนําเขาไปสูก่ องเพลิง เขาคิดว่า
ตัวเองปลอดภัยในทีห่ ลบซ่อนของตนเอง
ไม่เคยคิดว่าจะเกิดภัยอันตราย เมือ่ เพือ่ นๆ
วิง่ กรูเข้าไปในห้องของเขา แจ้งข่าวว่าเจ้า
หน้าทีก่ าํ ลังเดินทางมาจับกุมเขา ในทันใด
นัน้ มีเสียงเคาะดังขึน้ ทีป่ ระตูใหญ่ดา้ นนอก
ไม่มเี วลาทีจ่ ะรีรอแล้ว เพือ่ นบางคนหน่วง
เหนี่ยวเจ้าหน้าที่ไว้ที่หน้าประตู คนอื่นๆ
ช่วยกันพานักปฏิรปู ออกทางหน้าต่างบาน
หนึง่ แล้วเขารีบหนีออกนอกเมือง ไปหลบ
อยูใ่ นกระต๊อบของกรรมกรคนหนึง่ ทีฝ่ กั ใฝ่
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การปฏิรปู เขาอําพรางตนเองด้วยเสือ้ ผ้า
ของเจ้าบ้านและแบกจอบไว้บนบ่าและเริม่
ออกเดินทางไป มุ่งหน้าไปทางทิศใต้และ
อีกครั้งหนึ่งไปหลบภัยในอาณาเขตการ
ปกครองของเจ้าหญิงมากาเร็ต โปรดดู
D’Aubigné, History of the Reformation
in Europe in the Time of Calvin เล่มที่
2 บทที่ 30 {GC 223.2}
เขาพักอยู่ที่นั่นหลายเดือน ปลอดภัย
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของมิตรสหายที่
มีอาํ นาจ และมุอยูก่ บั การศึกษาเหมือนที่
เคยทํามาก่อน แต่หวั ใจของเขายังยึดมัน่
ทีจ่ ะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูไป
ทั่วประเทศฝรั่งเศสและเขาจึงทนอยู่เฉย
ต่อไปอีกไม่ได้ ในทันทีที่ดูเหมือนว่าพายุ
เริม่ สงบลงเขาพบทําเลใหม่ในการทํางาน
ทีเ่ มืองโพยเทียรส์ ทีน่ นั่ มีมหาวิทยาลัยอยู่
แห่งหนึง่ และมีผลการต้อนรับแนวคิดใหม่
อย่ า งดี คนทุ ก ชนชั้ น ดี ใ จที่ ไ ด้ ฟ ั ง ข่ า ว
ประเสริฐ ไม่มีการเทศนาในที่สาธารณะ
แต่ เ ทศนากั น ในบ้ า นพั ก อาศั ย ของผู ้
ปกครองของเมือง ในบ้านของเขาเองและ
บางครั้งที่สวนสาธารณะ คาลวินเปิดเผย
พระคําแห่งชีวิตนิรันดรให้แก่ผู้ปรารถนา
ทีจ่ ะฟัง เวลาผ่านไประยะหนึง่ เมือ่ จํานวน
คนผู้ฟังเพิ่มมากขึ้น จึงคิดว่าการชุมนุม
กันนอกเมืองน่าจะปลอดภัยกว่า มีถํ้า
แห่งหนึ่งที่อยู่ในช่องลึกและแคบระหว่าง
ภูเขาสองลูก มีตน้ ไม้และหินย้อยยิง่ ทําให้
สถานที่แห่งนั้นถูกปกปิดได้อย่างมิดชิด
ยิง่ ขึน้ พวกเขาเลือกสถานทีแ่ ห่งนีม้ าเป็น
ทีป่ ระชุม ผูเ้ ข้าร่วมเดินทางเป็นกลุม่ เล็กๆ

ออกจากเมืองด้วยเส้นทางต่างกันเพือ่ มา
ถึงที่แห่งนี้ ในสถานที่ปกปิดแห่งนี้ พวก
เขาอ่านออกเสียงและอธิบายพระคัมภีร์
เป็ น ครั้ ง แรกที่ ช าวโปรเตสแตนต์ ข อง
ประเทศฝรัง่ เศสประกอบพิธศี ลี มหาสนิท
ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันที่นี่ โบสถ์เล็กๆ
แห่งนีส้ ง่ นักประกาศพระกิตติคณ
ุ ทีซ่ อื่ สัตย์
หลายคนไปสู่โลกภายนอก {GC 224.1}
คาลวินกลับไปกรุงปารีสอีกครั้ง เขา
ยังไม่ทิ้งความหวังที่จะทําให้ทั่วประเทศ
ฝรั่งเศสยอมรับการปฏิรูปศาสนา แต่เขา
พบว่าประตูแทบทุกบานปิดให้กับงานนี้
หากสอนข่าวประเสริฐหมายถึงการเดิน
ตรงไปหาหลักประหาร และในที่สุดเขา
ตัดสินใจทีจ่ ะมุง่ หน้าไปยังประเทศเยอรมนี
เขายังไม่ทนั ก้าวออกไปจากประเทศฝรัง่ เศส
พายุลกู หนึง่ ก็ระเบิดใส่ชาวโปรเตสแตนต์
ซึง่ หากเขายังคงอยูท่ นี่ นั่ จะต้องนําเขาเข้า
ไปมีส่วนร่วมในความหายนะครั้งยิ่งใหญ่
ทีก่ าํ ลังจะตามมาอย่างแน่นอน {GC 224.2}
นักปฏิรปู ศาสนาชาวฝรัง่ เศสทัง้ หลาย
ที่กระตือรือร้นต้องการเห็นประเทศของ
ตนก้ า วทั น ประเทศเยอรมนี แ ละสวิ ส เซอร์แลนด์ พวกเขามุ่งมั่นโจมตีความ
งมงายของโรมเพือ่ ปลุกคนทัง้ ประเทศให้
ตื่น ฉะนั้นเพียงชั่วคืนเดียว ป้ายประท้วง
โจมตีพิธีมิสซาผุดขึ้นทั่วประเทศฝรั่งเศส
การเคลือ่ นไหวทีก่ ระตือรือร้นแต่ตดั สินใจ
ที่ผิดพลาดนี้แทนที่จะสนับสนุนกลับนํา
ความหายนะมาให้ไม่เพียงแต่กบั ผูร้ ณรงค์
เท่านั้น แต่ยังสร้างความเดือดร้อนมาสู่ผู้
สนับสนุนการปฏิรปู ทัว่ ทัง้ ประเทศฝรัง่ เศส
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ด้วย เหตุการณ์นี้เปิดโอกาสให้พวกนิยม
ลัทธิโรมันรับสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันมานาน
นัน่ คือข้ออ้างในการโค่นทําลายพวกนอก
ศาสนาอย่ า งเด็ ด ขาดว่ า เป็ น พวกยุ ย ง
ก่อกวนซึง่ เป็นอันตรายต่อความมัน่ คงของ
ราชบั ล ลั ง ก์ แ ละต่ อ ความสงบสุ ข ของ
ประเทศชาติ {GC 224.3}
มือลึกลับ อาจเป็นมือของมิตรสหาย
ทีส่ นิ้ คิดหรือของศัตรูทเี่ ต็มไปด้วยเล่หก์ ล
นัน้ ไม่มผี ใู้ ดล่วงรูไ้ ด้ เอาแผ่นป้ายอันหนึง่
ไปติดที่ประตูของห้องส่วนพระองค์ของ
พระราชา พระองค์ทรงกริ้วนัก ในแผ่น
ป้ า ยนี้ ก ล่ า วโจมตี ค วามเชื่ อ งมงายที่
ประชาชนยังเทิดทูนมาตลอดหลายยุค
หลายสมัยด้วย การอาจหาญแบบไม่เคย
ปรากฎมาก่อนทีก่ ล้านําถ้อยคําชัดเจนและ
อุ ก อาจเช่ น นี้ รุ ก ลํ้ า เข้ า ไปติ ด ไว้ ใ นพระ
ราชฐานยิ่ ง ทํ า ให้ พ ระองค์ พิ โ รธสุ ด ขี ด
พระองค์ทรงยืนสงบนิ่งไปชั่วครู่ ตัวสั่น
และพูดไม่ออก และแล้วท่ามกลางพระ
พิโรธ พระองค์ทรงลั่นถ้อยคําที่น่ากลัวนี้
ออกมาว่า “ให้จับทุกคนที่สงสัยว่าเป็น
พวกลูเธอร์นอกศาสนาโดยไม่ตอ้ งแยกแยะ
เราจะกํ า จั ด พวกมั น ให้ ห มดไป” Ibid.
เล่มที่ 4 บทที่ 10 ลูกเต๋าถูกโยนลงไปแล้ว
พระราชาทรงตัดสินพระทัยไปอยูฝ่ า่ ยโรม
อย่างเต็มตัว {GC 225.1}
มีการใช้มาตรการจับกุมชาวลูเธอร์เรน
ทุ ก คนในกรุ ง ปารี ส ทั น ที มี ช ่ า งฝี มื อ
ยากจนคนหนึ่งที่ศรัทธาในความเชื่อการ
ปฏิรูป และเป็นผู้คอยแจ้งผู้เชื่อทั้งหลาย
ให้ไปยังสถานทีป่ ระชุมลับอยูเ่ สมอ ถูกจับ

และถูกสัง่ ให้นาํ ผูแ้ ทนของพระสันตะปาปา
ไปยังทุกบ้านของชาวโปรเตสแตนต์ใน
เมืองภายใต้คําขู่ที่จะถูกประหารทันทีที่
หลักเผาทั้งเป็น ข้อเสนอที่ชั่วช้านี้ทําให้
เขากลัวจนหัวหด ในที่สุดความกลัวต่อ
เปลวเพลิงครอบงําเขา เขายินยอมที่จะ
กลายเป็นผู้ทรยศพี่น้องของเขา เจ้าภาพ
ที่ห้อมล้อมด้วยขบวนของบาทหลวง ผู้
ถือธูป พระนักบวช ทหาร เดินนําหน้า มี
โมริน [Morin] นักสืบของพระราชวังกับผู้
ทรยศเดินไปอย่างช้าๆ และเงียบๆ ผ่าน
ไปตามถนนของเมือง การกระทําเช่นนี้
เป็นการจัดฉากให้เห็นว่าเป็นการเทิด
พระเกียรติพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
เป็ น พิ ธี ก ารลบล้ า งบาปของการหมิ่ น
ประมาทของผู้ตอ่ ต้านพิธีมิสซา แต่เบื้อง
หลังการแห่นี้มีเป้าหมายแห่งความตาย
ปกปิดไว้อยู่ เมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงฝั่ง
ตรงข้ามของบ้านชาวลูเธอร์เรนคนหนึ่ง
ผู้ทรยศจะส่งสัญลักษณ์ แต่ไม่พูดอะไร
ขบวนจะหยุ ด บุ ก เข้ า ไปในบ้ า นและ
กระชากคนในครอบครัวออกมาล่ามโซ่ไว้
และกลุ่มคนที่น่ากลัวนี้มุ่งหน้าต่อไปเพื่อ
ค้นหาเหยือ่ รายต่อไป พวกเขา “ไม่ละเว้น
สักบ้านไม่วา่ จะเป็นบ้านใหญ่หรือบ้านเล็ก
แม้ ค ณะใดคณะหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
แห่งปารีส...โมรินสร้างแรงสัน่ สะเทือนไป
ทัง้ เมือง...เป็นยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึง
กลัว” Ibid. เล่มที่ 4 บทที่ 10 {GC 225.2}
เหยื่อทั้งหลายถูกฆ่าอย่างโหดร้าย
ทารุณ มีคาํ สัง่ พิเศษให้ลดระดับความแรง
ของเปลวเพลิ ง ให้ ตํ่ า ลงเพื่ อ ยื ด ความ
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ทรมานเจ็ บ ปวดของพวกเขา แต่ เ ขา
เหล่านั้นตายอย่างผู้พิชิต ความแน่วแน่
ของพวกเขาไม่ สั่ น คลอน สั น ติ สุ ข ของ
พวกเขาไม่มวั หมอง เมือ่ ผูก้ ดขีข่ าดกําลัง
อํานาจที่จะเปลี่ยนความมั่นคงที่ไม่ยอม
โอนอ่อนของพวกเขาได้ ผู้กดขี่ของพวก
เขาก็รู้ว่าตนเองพ่ายแพ้ “มีการแจกจ่าย
ตะแลงแกงไปทัว่ ทุกมุมของกรุงปารีสและ
เผาเหยื่อในวันต่อมา เป็นการออกแบบ
เพื่อเผยแพร่ความโหดร้ายของความเชื่อ
นอกศาสนาโดยการกระจายการประหาร
ให้กว้างออกไป แต่ในทีส่ ดุ ความได้เปรียบ
ตกอยูก่ บั ข่าวประเสริฐ ทําให้ทวั่ กรุงปารีส
ประจักษ์วา่ แนวคิดใหม่จะผลิตคนชนิดใด
ออกมา ไม่มธี รรมาสน์ใดทีจ่ ะเปรียบได้กบั
กองเพลิงของผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา
ความสงบสุขอย่างสุขมุ เยือกเย็นซึง่ ปรากฏ
บนใบหน้าของชายเหล่านีใ้ นขณะทีเ่ คลือ่ น
ไป...ยังจุดประหาร ความกล้าหาญเยี่ยง
วีรบุรษ
ุ ของพวกเขาเมือ่ ยืนอยูก่ ลางเปลว
เพลิงที่รุนแรง การให้อภัยต่อความเจ็บ
ปวดของพวกเขาด้วยใจถ่อม ได้เปลี่ยนแปลงความโกรธให้เป็นความสงสาร ความ
เกลี ย ดชั ง ให้ เ ป็ น ความรั ก ด้ ว ยกรณี
ตัวอย่างเหล่านี้ที่มีจํานวนไม่น้อย และ
ได้วิงวอนด้วยวาทศิลป์ที่มิอาจต้านทาน
ได้เพื่อสนับสนุนข่าวประเสริฐ” Wylie
เล่มที่ 13 บทที่ 20 {GC 226.1}
เหล่าบาทหลวงพยายามเก็บรักษา
อารมณ์โกรธแค้นที่กําลังเป็นที่สนใจนี้ให้
ร้อนแรงต่อไปด้วยการเที่ยวกระจายข้อ
กล่ า วหาที่ ร ้ า ยแรงน่ า กลั ว ที่ สุ ด ใส่ ช าว

โปรเตสแตนต์ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้ อ งหลั ง การวางแผนสั ง หารหมู ่ พ วก
คาทอลิก การโค่นรัฐบาลและการลอบ
สังหารพระมหากษัตริย์ แต่ไม่เคยแสดง
หลักฐานใดๆ มาสนับสนุนข้อกล่าวหา
เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คําพยากรณ์ชั่ว
เหล่านีไ้ ด้เกิดขึน้ จริงภายใต้สภาวการณ์ที่
แตกต่างจากนี้มากและเกิดจากต้นเหตุที่
มีลักษณะตรงกันข้าม ความโหดเหี้ยมที่
ชาวคาทอลิกก่อขึน้ ต่อชาวโปรเตสแตนต์
ที่ไร้ความผิดเหล่านี้ได้มาสะสมรวบรวม
กันเป็นตุ้มนํ้าหนักของการแก้แค้น และ
หลายศตวรรษต่อมาก่อให้เกิดวาระสุดท้าย
ดั่งเช่นที่พวกเขาทํานายว่าจะเกิดขึ้นกับ
พระมหากษัตริย์ การปกครองของพระองค์
และประชากรของพระองค์ แต่ครั้งนี้เป็น
การกระทําของพวกนอกศาสนาและของ
พวกนิยมระบอบเปปาซีเอง ไม่ใช่การ
สถาปนาแต่เป็นการกําจัดนิกายโปรเตสแตนต์ต่างหากซึ่งสามร้อยปีต่อมาจะนํา
ความพินาศอย่างเลวร้ายทีส่ ดุ มาสูป่ ระเทศ
ฝรั่ ง เศสจริ ง ตามที่ พ วกเขาทํ า นายไว้
{GC 226.2}
บัดนี้ความระแวงสงสัย ความไม่ไว้
วางใจและความโหดเหีย้ มแทรกซึมเข้าไป
ยั ง คนทุ ก ชนชั้ น ของสั ง คม ท่ า มกลาง
สัญญาณเตือนภัยทั่วไปจะมองเห็นได้ว่า
คําสอนของชาวลูเธอร์เรนฝังลึกเพียงไร
ในความคิดของบุคคลทีน่ งั่ อยูใ่ นตําแหน่ง
สูงสุดของการศึกษา อิทธิพลและคุณลักษณะทีด่ งี าม ตําแหน่งทีต่ อ้ งการความ
น่าเชื่อถือและมีเกียรติไม่อาจหาผู้ใดมา
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รั บ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งกะทั น หั น ช่ า งฝี มื อ
ช่างพิมพ์ นักการศึกษา ศาสตราจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก เขี ย นและแม้ ก ระทั่ ง
มหาดเล็กก็ยงั หายตัวไป คนนับร้อยหลบ
หนีออกจากกรุงปารีส เนรเทศตัวเองให้
ออกไปจากบ้านเกิดของตนและในหลาย
รายแสดงตนเป็นครั้งแรกว่าพวกเขาเห็น
ด้วยกับความเชื่อเรื่องการปฏิรูปศาสนา
เหล่าผู้นิยมระบอบเปปาซีมองดูรอบตัว
ด้วยความตกตะลึงว่ามีคนนอกศาสนาที่
พวกเขาไม่เคยสงสัยในหมู่พวกเขาเอง
พวกเขาระบายความโกรธนี้ใส่กลุ่มเหยื่อ
ทัง้ หลายทีต่ าํ่ ต้อยกว่า ซึง่ ตกอยูใ่ นอํานาจ
ของพวกเขา เรือนจําแออัดยัดเยียดและ
บรรยากาศก็ดูประหนึ่งว่าปกคลุมด้วย
ความมืดจากควันของกองเพลิงทีล่ กุ ไหม้
สําหรับผู้เชื่อข่าวประเสริฐ {GC 227.1}
กษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 [Francis I] เคย
ได้รบั การเทิดทูนให้เป็นผูน้ าํ ในขบวนการ
ยิง่ ใหญ่ของการฟืน้ ฟูการเรียนรูซ้ งึ่ บ่งบอก
ถึ ง การเปิ ด ฉากของศตวรรษที่ สิ บ หก
พระองค์ทรงมีความสุขในการรวบรวมคน
ทีม่ คี วามรูจ้ ากทุกประเทศมายังพระราชวัง
ของพระองค์ การที่พระองค์ทรงรักการ
เรียนรูแ้ ละทรงเกลียดชังความโง่เขลาและ
ความเชือ่ งมงายของพระนักบวช ส่วนหนึง่
อย่างน้อยที่สุดมาจากการยอมผ่อนปรน
ต่อการปฏิรูปศาสนา แต่ผู้สนับสนุนการ
เรียนรูพ
้ ระองค์นกี้ ลับทรงได้รบั แรงบันดาล
ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ ะกําจัดพวกนอกศาสนา
ออกไปให้หมด ทรงตราคําสั่งประกาศ
เลิกล้มงานพิมพ์ทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศส

กษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 ทรงแสดงตัวอย่าง
หนึ่งในจํานวนมากมายที่มีบันทึกไว้ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมด้านปัญญา
ไม่ใช่เครื่องป้องกันการไม่ยอมผ่อนปรน
ในเรื่องของศาสนาและการกดขี่ข่มเหง
{GC 227.2}
ด้วยพิธแี ห่อนั น่าเคร่งขรึมและเปิดเผย
ประเทศฝรั่งเศสให้คํามั่นกับตัวเองอย่าง
เต็มทีเ่ พือ่ การทําลายนิกายโปรเตสแตนต์
บาทหลวงทั้งหลายยื่นคําขาดเรียกร้อง
ว่าการหมิ่นประมาทที่ทําต่อสวรรค์เบื้อง
บนด้วยการประณามพิธมี สิ ซาจะต้องชดใช้
ด้วยเลือดและพระราชาแสดงออกในที่
สาธารณะในนามของประชาชนยินยอม
เข้าร่วมงานน่ากลัวนี้ {GC 227.3}
วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1535 ถูก
กําหนดให้เป็นวันประกอบพิธีสยดสยอง
นี้ ความกลัวอย่างงมงายและความเกลียด
ชั ง อย่ า งดั น ทุ รั ง ของคนทั้ ง ประเทศถู ก
กระตุน้ คนมากมายจากประเทศข้างเคียง
กรูกนั เข้ามายังถนนของกรุงปารีส วันนัน้
เปิ ด ฉากด้ ว ยขบวนแห่ ใ หญ่ โ ตและน่ า
ประทับใจ “บ้านทีเ่ รียงรายอยูต่ ามเส้นทาง
ทีข่ บวนแห่เคลือ่ นผ่านต่างแขวนผ้าไว้ทกุ ข์
และมีแท่นบูชาตั้งขึ้นตามจุดต่างๆ” หน้า
ประตูทกุ บ้านมีคบเพลิงทีล่ กุ อยูเ่ พือ่ ถวาย
เกียรติ “พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์” ก่อนฟ้าสาง
ขบวนตั้งแถวเตรียมตัวที่พระราชวังของ
พระมหากษัตริย์ “ริ้วธงและกางเขนของ
โบสถ์ประจําตําบลต่างๆ นําอยูห่ น้าขบวน
ต่อไปเป็นขบวนของพลเมืองเดินคู่กัน
มือถือโคมไฟ ตามด้วยนักบวชภราดรสี่
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นิ ก าย แต่ ล ะนิ ก ายแต่ ง ตั ว ด้ ว ยเสื้ อ ผ้ า
พิเศษ” แล้วตามด้วยขบวนยิง่ ใหญ่ของกอง
โบราณวัตถุของขลังทีม่ ชี อื่ ตามด้วยคณะ
นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ในเสื้อคลุมผ้าสักหลาด
สีม่วงและสีแดงเข้มและมีเครื่องประดับ
ตกแต่งไว้อย่างมากมาย เป็นริ้วขบวนที่
โอ่อ่าหรูหราและระยิบระยับ {GC 228.1}
“บิชอปแห่งกรุงปารีสทําหน้าทีเ่ ป็นเจ้า
ภาพของพิธนี ี้ พาดผ้าคลุมอันตระการตา...
พยุ ง โดยเจ้ า ชายสี่ อ งค์ ที่ มี ส ายเลื อ ด
เดียวกัน...พระราชาเสด็จตามเจ้าภาพ...
ในวันนั้นกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 ไม่ได้สวม
มงกุฎ ไม่ได้สวมเสือ้ คลุมประจําตําแหน่ง”
ด้วย “พระเศียรที่ไม่มีสิ่งใดปกปิด พระ
เนตรมองตํา่ อยูก่ บั พืน้ และในพระหัตถ์ถอื
เทียนขนาดเล็กทีต่ ดิ ไฟอยู”่ พระราชาแห่ง
ประเทศฝรั่งเศสทรงปรากฏตัว “ในฐานะ
ของผู้สํานึกผิด” Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 21
พระองค์ ท รงกราบลงด้ ว ยความอดสู ที่
ทุ ก แท่ น บู ช า ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ ความชั่ ว ที่ ทํ า
ให้จติ วิญญาณของพระองค์เป็นมลทินหรือ
เลื อ ดไร้ ค วามผิ ด ที่ ทํ า ให้ พ ระหั ต ถ์ ข อง
พระองค์เปือ้ นแต่เพือ่ บาปโทษถึงตายของ
ข้าแผ่นดินทั้งหลายที่กล้าประณามพิธี
มิสซา เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระองค์
คือพระราชินแี ละข้าราชบริพารชัน้ สูงของ
รัฐ พวกเขาเดินมากันเป็นคู่ๆ แต่ละคน
ถือโคมที่มีไฟติดอยู่ {GC 228.2}
ส่วนหนึ่งของพิธีในวันนั้นพระมหากษั ต ริ ย ์ ต ้ อ งขึ้ น ปราศรั ย ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ชัน้ สูงของอาณาจักรในหอประชุมใหญ่ของ
สํานักพระราชวังของบิชอป พระองค์ทรง

ปรากฏด้วยพระพักตร์เศร้าหมองต่อหน้า
คนทั้ ง หลายและตรั ส ด้ ว ยคํ า พู ด ที่ น ่ า
ประทับใจและคล่องแคล่วครํ่าครวญถึง
“ความผิดนี้ คําหมิน่ ประมาท วันแห่งความ
เศร้ า หมองและอั ป ยศ” ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประเทศและพระองค. ์ ท รงเรี ย กร้ อ งให้
ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
พระองค์ช่วยกันกําจัดพวกนอกศาสนา
ที่เหมือนกับการแพร่โรคติดต่อร้ายแรง
ที่กําลังคุกคามทําลายประเทศฝรั่งเศส
พระองค์ตรัสว่า “ท่านสุภาพบุรษุ ทัง้ หลาย
เป็นความจริงเหมือนเช่นที่ข้าพเจ้าเป็น
พระราชาของท่าน หากข้าพเจ้าทราบว่า
แขนหรือเท้าข้างหนึ่งของข้าพเจ้าเองมี
จุ ด ด่ า งหรื อ ติ ด เชื้ อ ของโรคร้ า ยแรงนี้
ข้าพเจ้าจะมอบอวัยวะนัน้ ให้ทา่ นทัง้ หลาย
ตั ด มั น ทิ้ ง ไป...และนอกจากนี้ หาก
ข้าพเจ้าทราบว่าบุตรคนหนึง่ ของข้าพเจ้า
มี ม ลทิ น เพราะโรคนี้ ข้ า พเจ้ า ก็ จ ะไม่
ปล่อยให้เขาหลุดไปได้...ข้าพเจ้าจะนําเขา
มาเป็นเครื่องเผาถวายบูชาแด่พระเจ้า”
นํ้าพระเนตรของพระองค์ทําให้พระองค์
ทรงสําลักคําพูดและผู้ฟังทั้งห้องประชุม
รํ่าไห้ พูดด้วยเสียงเดียวกันว่า “พระองค์
จะมีชวี ติ อยูแ่ ละตายเพือ่ ศาสนาคาทอลิก”
D’Aubigné, History of the Reformation
in Europe in the Time of Calvin เล่มที่
4 บทที่ 12 {GC 228.3}
ความมืดกลายเป็นความสยดสยอง
ต่อประเทศที่ปฏิเสธความกระจ่างแห่ง
สัจธรรม พระคุณที่ “นําความรอด” ได้มา
ปรากฏให้เห็นแล้ว แต่หลังจากสัมผัสกับ
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ฤทธานุภาพและความศักดิส์ ทิ ธิข์ องความ
กระจ่างนี้ หลังจากคนจํานวนหลายพัน
ซึมซับถึงความงามจากสวรรค์เบื้องบน
หลังจากที่ความกระจ่างส่องสว่างไปยัง
เมื อ งและตํ า บลใหญ่ เ ล็ ก ต่ า งๆ แล้ ว
ประเทศฝรัง่ เศสกลับหันหลังไปเลือกความ
มืดมากกว่าความสว่าง พวกเขาสลัดทิ้ง
ของประทานจากสวรรค์ที่ยื่นมาให้พวก
เขา เรียกความชัว่ เป็นความดีและความดี
เป็นความชัว่ จนพวกเขาตกเป็นเหยือ่ ของ
การหลอกลวงตนเองอย่างสมัครใจ บัดนี้
แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อจริงๆ ว่ากําลังรับใช้
อยู ่ ใ นราชกิ จ ของพระเจ้ า โดยการกดขี่
ประชาชนของพระองค์กต็ ามที ความจริงใจ
ของพวกเขาก็ไม่ได้ทาํ ให้พวกเขาไร้ความ
ผิด ความกระจ่างที่น่าจะช่วยพวกเขา
ออกจากการหลอกลวงได้ น่าจะช่วยจิต
วิญญาณของพวกเขาพ้นจากความรู้สึก
ผิดที่ต้องเสียเลือดเนื้อ แต่พวกเขากลับ
ปฏิเสธความกระจ่างนีด้ ว้ ยความตัง้ ใจ {GC
229.1}
ในวิ ห ารโบสถ์ อั น ยิ่ ง ใหญ่ นี้ มี ก าร
ปฏิญาณอย่างน่าเคร่งขรึมที่จะกวาดล้าง
คนนอกศาสนา เกือบสามศตวรรษต่อมา
ในสถานที่แห่งเดียวกันนี้ ประเทศที่ลืม
พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ได้สถาปนาเทพธิดา
แห่งเหตุผลขึน้ ประทับบนพระราชบัลลังก์
ขบวนแห่ถูกจัดขึ้นอีกครั้ง ผู้แทนทั้งปวง
ของประเทศฝรั่งเศสเริ่มงานที่พวกเขา
สาบานที่จะทํา “ตะแลงแกงถูกตั้งขึ้นเป็น
ระยะเพื่อเผาคริสเตียนโปรเตสแตนต์ทั้ง
เป็นและวางแผนให้จดุ ฟืนในนาทีทกี่ ษัตริย์

เสด็ จ มาถึ ง และขบวนจะหยุ ด เพื่ อ เป็ น
พยานดูการประหาร Wylie เล่มที่ 13 บท
ที่ 21 รายละเอียดของความทรมานที่
พยานเหล่านี้ต้องทนดูเพื่อพระคริสต์นั้น
น่าแสลงใจเกินกว่าที่จะนํามาเล่า แต่ใน
ส่วนของเหยื่อแล้วไม่มีความหวั่นไหวใด
เกิดขึน้ เลยเมือ่ พวกเขาถูกร้องขอให้ถอน
ความเชื่อ ก็จะตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อแต่
ในสิง่ ทีผ่ เู้ ผยพระวจนะและอัครทูตเทศนา
มาแล้วในอดีตและในสิ่งที่ธรรมิกชนทั้ง
หลายเชื่อ ความเชื่อของข้าพเจ้าตั้งมั่น
อยู่ในพระเจ้า พระองค์จะทรงต่อต้าน
อํ า นาจทั้ ง หมดของนรก” D’Aubigné,
History of the Reformation in Europe
in the Time of Calvin เล่มที่ 4 บทที่ 12
{GC 229.2}
ครั้งแล้วครั้งเล่า ขบวนแห่มาหยุดอยู่
ตรงสถานที่ทรมาน เมื่อพวกเขากลับมา
ถึงจุดเริม่ ต้นทีพ
่ ระราชวังแล้ว ฝูงชนก็แยก
ย้ายกันไปและกษัตริยแ์ ละพระราชาคณะ
ทัง้ หลายก็กลับกันไป ด้วยความพึงพอใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นและต่าง
แสดงความชืน่ ชมยินดีกนั เองถึงผลงานที่
เริม่ ต้นเพือ่ ทําลายพวกนอกศาสนาต่อไป
จนบรรลุความสําเร็จ {GC 230.1}
ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขที่ประเทศ
ฝรัง่ เศสปฏิเสธจะถูกถอนรากออกไปอย่าง
แน่นอนและผลทีต่ ามมาจะน่ากลัวเพียงไร
ในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1793 สองร้อย
ห้าสิบแปดปีนบั จากวันทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส
ผูกมัดตนเองอย่างเต็มตัวทีจ่ ะกดขีข่ ม่ เหง
นักปฏิรูปศาสนาทั้งหลาย ขบวนแห่อีก
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ขบวนหนึง่ ทีม่ เี ป้าหมายทีแ่ ตกต่างกันอย่าง
มากเคลือ่ นผ่านไปตามถนนของกรุงปารีส
“อีกครั้งหนึ่งกษัตริย์เป็นบุคคลเอกของ
ขบวน อีกครั้งหนึ่งมีความโกลาหลและ
เสียงตะโกนเกิดขึ้นและอีกครั้งหนึ่งเสียง
ร้องหาเหยื่อให้มีมากขึ้นก็ดังมา อีกครั้ง
หนึ่งที่เห็นตะแลงแกงที่ไหม้จนดําเป็น
ตอตะโกและอีกครั้งหนึ่งที่งานของวันนั้น
ปิดฉากลงอีกครั้งด้วยภาพการประหาร
อั น น่ า สยดสยอง กษั ต ริ ย ์ ห ลุ ย ส์ ที่ 16
ทรงดิน้ รนอยูร่ ะหว่างมือของผูค้ มุ และของ
ผูป้ ระหาร ทรงถูกลากกระชากไปยังเขียง
สําเร็จโทษ ถูกกําลังจับกดลงไปรอจน
ขวานฟันลงมาและพระเศียรของพระองค์
ก็หลุดขาดกลิง้ ไปตามตะแลงแกง” Wylie
เล่มที่ 13 บทที่ 21 กษัตริย์ของประเทศ
ฝรั่งเศสไม่ได้เป็นเหยื่อเพียงรายเดียว
ใกล้จุดเดียวกัน มีเหยื่ออีก 2800 คนตาย
ด้วยกิโยตีน [guillotine เป็นอุปกรณ์การ
ประหารชี วิ ต ของประเทศฝรั่ ง เศส] ใน
ระหว่ า งวั น นองเลื อ ดของยุ ค สมั ย แห่ ง
ความน่าสะพรึงกลัว [Reign of Terror
ช่ ว งเวลาของความรุ น แรงและการฆ่ า
โดยผู้มีอํานาจ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5
กันยายน ค.ศ. 1793 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม
ค.ศ. 1794 เป็นความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ หลัง
การปฏิวัติฝรั่งเศส] {GC 230.2}
การปฏิ รู ป ศาสนามอบพระคั ม ภี ร ์ ที่
เปิดออกให้แก่โลก เปิดเผยคําสอนของ
พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า และกระตุ ้ น
จิตสํานึกของประชาชนให้เข้าใจถึงสาระ
เหล่านั้น ความรักอนันต์ของพระเจ้าเปิด

เผยให้มนุษย์เห็นข้อกําหนดและหลักการ
ของสวรรค์ พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่า “จง
รักษาและทําตามกฎเหล่านั้น เพราะการ
กระทําอย่างนัน้ จะแสดงถึงสติปญ
ั ญาและ
ความเข้าใจของพวกท่านต่อหน้าชนชาติ
ทั้ง หลาย เมื่อ คนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎ
เกณฑ์เหล่านี้แล้ว เขาจะกล่าวว่า ‘แท้
จริงชนชาติใหญ่นเี้ ป็นประชาชนทีม่ ปี ญ
ั ญา
และมีความเข้าใจ’” เฉลยธรรมบัญญัติ
4:6 เมื่ อ ประเทศฝรั่ ง เศสปฏิ เ สธของ
ประทานแห่ ง สวรรค์ เธอหว่ า นเมล็ ด
อนาธิปไตยและความหายนะ ผลจากการ
กระทําซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเหตุและผล
ทีต่ ามมาก่อให้เกิดการปฏิวตั แิ ละยุคสมัย
แห่งความน่าสะพรึงกลัว {GC 230.3}
เนิ่นนานก่อนหน้าการกดขี่ข่มเหงที่
เกิดจากป้ายประท้วงพิธมี สิ ซานัน้ ฟาเรล
ผู้กล้าหาญและมีใจเร่าร้อนถูกกดดันให้
ต้องหลบหนีออกจากแผ่นดินบ้านเกิด
เขาหลบไปอยูป่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์และ
เขาลงแรงเพื่อสนับสนุนงานของสวิงก์ลี
เขาช่ ว ยเปลี่ ย นเข็ ม ชี้ วั ด ของตราชั่ ง ไป
สนับสนุนงานของการปฏิรูปศาสนา เขา
ใช้บั้นปลายชีวิตที่นี่ อย่างไรก็ตาม เขา
ยังคงทุม่ เทอิทธิพลทีต่ งั้ ใจไว้แล้วส่วนหนึง่
สําหรับการปฏิรูปในประเทศฝรั่งเศส ใน
ช่วงปีแรกๆ ของการลี้ภัย เขาพากเพียร
ลงแรงเป็นพิเศษให้กับการประกาศข่าว
ประเสริฐในประเทศบ้านเกิดของเขา เขา
ใช้เวลาค่อนข้างมากเทศนาในหมู่เพื่อน
ร่วมชาติที่อยู่ใกล้ชายแดน และด้วยการ
เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อติดตามความขัดแย้ง
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และสนับสนุนด้วยคําพูดหนุนใจและคํา
ปรึกษา ด้วยการช่วยเหลือของผู้เนรเทศ
อื่ น ๆ ผลงานเขี ย นของนั ก ปฏิ รู ป ชาว
เยอรมันถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและ
พิ ม พ์ ร ่ ว มกั บ พระคั ม ภี ร ์ ภ าษาฝรั่ ง เศส
เป็นจํานวนมากมาย บรรณกรนําหนังสือ
เหล่านีไ้ ปออกจําหน่ายอย่างกว้างขวางใน
ประเทศฝรัง่ เศส จัดส่งให้บรรณกรในราคา
ตํา่ และผลกําไรของงานนีท้ าํ ให้งานดําเนิน
ต่อไป {GC 231.1}
ฟาเรลก้ า วเข้ า สู ่ ชี วิ ต การทํ า งานใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยการจําแลง
ตัวเป็นครูทเี่ จียมตัว เขาหลบไปอยูใ่ นโบสถ์
ประจําหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล อุทิศตนอยู่
กับการสอนเด็ก นอกเหนือจากการสอน
ในสาขาวิ ช าการตามปกติ แ ล้ ว เขายั ง
แนะนําสัจธรรมของพระคัมภีร์ด้วยความ
ระมัดระวัง หวังว่าจะเข้าถึงผูป้ กครองโดย
การทํางานผ่านเด็กเหล่านี้ มีบางคนเชื่อ
แต่บาทหลวงก้าวออกมาขวางให้หยุดงาน
นีแ้ ละประชาชนบ้านนอกทีง่ มงายต่อเรือ่ ง
เวทมนตร์คาถาถูกปลุกระดมให้ขนึ้ มาต่อ
ต้านงานนี้ พวกบาทหลวงพูดว่า “เรื่อง
นั้นไม่ใช่เป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์
เห็นอยูแ่ ล้วว่าการเทศนาเช่นนีไ้ ม่ได้สร้าง
สันติภาพแต่ก่อให้เกิดสงคราม” Wylie
เล่มที่ 14 บทที่ 3 เขาทําตัวเหมือนเช่น
สาวกรุ ่ น แรก คื อ เมื่ อ การกดขี่ ข ่ ม เหง
มาถึง เขาก็หนีจากเมืองหนึ่งไปอีกเมือง
หนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
จากเมืองหนึง่ ไปอีกเมืองหนึง่ เขาเดินทาง
โดยการเดิน ทนต่อความอดอยาก ความ

หนาวเหน็บและความเหน็ดเหนื่อยและ
เสี่ยงกับภัยอันตรายต่อชีวิตทุกแห่งหน
เขาเทศนาตามตลาด ในโบสถ์ต่างๆ บาง
ครัง้ บนธรรมาสน์ของวิหารโบสถ์ บางครัง้
โบสถ์ที่เขาเทศน์นั้นไม่มีคนฟัง บางครั้ง
เสียงร้องตะโกนและเสียงเยาะเย้ยขัดขวาง
คํ า เทศนาของเขาลงกลางคั น อี ก ครั้ ง
เขาถูกกระชากอย่างรุนแรงออกไปจาก
ธรรมาสน์ เขาถูกฝูงชนรุมทุบตีเจียนตาย
มากกว่าหนึ่งครั้ง กระนั้นเขาก็ยังคงรุก
คืบหน้าต่อไป แม้ว่าจะถูกขับไล่ไสส่งอยู่
บ่อยๆ แต่ด้วยความแน่วแน่มั่นคงอย่าง
ไม่ สั่ น คลอน เขาหวนกลั บ ไปที่ ซึ่ ง ถู ก
โจมตี แล้วเขาก็เห็นแต่ละหมู่บ้านและ
แต่ละเมืองทีเ่ คยเป็นปราการแข็งแกร่งของ
หลั ก คํ า สอนและพิ ธี ก รรมของระบอบ
เปปาซีเปิดประตูต้อนรับข่าวประเสริฐ
โบสถ์เล็กประจําหมูบ่ า้ นทีเ่ ขาทํางานครัง้
แรกนั้นตอบรับความเชื่อของการปฏิรูป
เมื อ งโมเรทและเมื อ งนิ ว ซาเทลถึ ง กั บ
ประกาศเลิกพิธีกรรมต่างๆ ของชาวโรม
และขนย้ายรูปบูชาออกไปจากโบสถ์ตา่ งๆ
ของเมือง {GC 231.2}
ฟาเรลปรารถนามาช้านานแล้วทีจ่ ะปัก
มาตรฐานของโปรเตสแตนต์ ล งในกรุ ง
เจนิวา หากยึดเมืองนีไ้ ด้กจ็ ะเป็นศูนย์กลาง
ของขบวนการปฏิรูปศาสนาของประเทศ
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี ด้วย
เป้าหมายนี้อยู่ต่อหน้า เขาทํางานต่อไป
จนกระทั่งได้เมืองและหมู่บ้านรอบๆ มา
แล้วเขาเดินทางเข้ากรุงเจนิวากับเพื่อน
เพียงคนเดียวแต่ได้รับอนุญาตให้เทศนา
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เพียงสองครั้งเท่านั้น พวกบาทหลวงไม่
ประสบความสําเร็จในการให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองตั้งข้อหาใส่เขา พวกเขาจึง
เรียกให้เขามาปรากฏตัวต่อหน้าสภาคณะ
นั ก บวช พวกเขามาพร้ อ มอาวุ ธ ที่ เ ก็ บ
ซ่อนไว้ใต้เสือ้ คลุม หมายมัน่ ต้องเอาชีวติ
ของเขาให้ได้ ภายนอกหอประชุมพวกเขา
ยังจัดเตรียมฝูงชนบ้าคลั่งพร้อมกระบอง
และดาบไว้เพือ่ ประกันว่าเขาต้องเสียชีวติ
อย่างแน่นอนหากเขาหนีหลุดจากทีป่ ระชุม
สภา แต่การปรากฏตัวของเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองในวันนั้นและกองกําลังติด
อาวุ ธ จํ า นวนหนึ่ ง ช่ ว ยชี วิ ต ของเขาไว้
เช้าตรู่ในวันต่อมาเขาถูกนําพาตัวข้าม
ทะเลสาบพร้อมกับเพื่อนของเขาไปยัง
สถานที่ปลอดภัย ความพยายามของเขา
ครั้งแรกที่จะประกาศทั่วกรุงเจนิวาจึงสิ้น
สุดลง {GC 232.1}
สํ า หรั บ การทดลองในครั้ ง ต่ อ มา
พระองค์ทรงเลือกใช้เครื่องมือที่ตํ่าต้อย
กว่านี้ เป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง มีรูปลักษณ์
ที่ตํ่าต้อยมากจนผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ฝักใฝ่
งานการปฏิรูปศาสนาก็ยังปฏิบัติต่อเขา
อย่างเย็นชา แต่คนเช่นนีจ้ ะทําอะไรได้ใน
ตําแหน่งทีแ่ ม้แต่ฟาเรลก็ไม่เป็นทีย่ อมรับ
คนที่มีความกล้าหาญและประสบการณ์
น้อยนิดจะต้านทานพายุทโี่ หมกระหนํา่ จน
คนแข็งแกร่งและกล้าหาญทีส่ ดุ ยังต้องหนี
ไปแล้วได้อย่างไร พระเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่
ด้วยกําลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่
ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพ
ตรัสดังนีแ้ หละ” เศคาริยาห์ 4:6 “แต่พระเจ้า

ได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทําให้
พวกมีปัญญาอับอาย” “เพราะความเขลา
ของพระเจ้ายังมีปญ
ั ญายิง่ กว่าปัญญาของ
มนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงั
มีกําลังมากยิ่งกว่ากําลังของมนุษย์” 1
โครินธ์ 1:27, 25 {GC 232.2}
โฟรเมนต์ [Froment] เริ่มทํางานด้วย
การเป็นครู สัจธรรมทีเ่ ขาสอนให้นกั เรียน
ในโรงเรียนถูกนําไปเล่าต่ออีกครั้งที่บ้าน
ไม่นานต่อมาพ่อแม่ก็มาฟังเขาอธิบาย
พระคัมภีรจ์ นกระทัง่ ผูท้ สี่ นใจนัง่ ฟังกันเต็ม
ห้องเรียน มีการแจกพระคัมภีร์ใหม่และ
ใบปลิ ว อย่ า งเสรี แ ละแจกไปถึ ง คนอี ก
มากมายที่ไม่กล้าเข้ามาฟังหลักคําสอน
ใหม่อย่างเปิดเผย ผ่านไประยะหนึ่ง คน
งานเหล่านี้ก็ถูกกดดันให้ต้องหนีเอาตัว
รอดเหมือนกัน แต่สัจธรรมที่เขาสอนฝัง
ลึกเข้าไปอยู่ในสมองของประชาชนเสีย
แล้ว การปฏิรูปศาสนาถูกปลูกลงไปแล้ว
และพั ฒ นาแข็ ง แกร่ ง และขยายออกไป
อย่างต่อเนื่อง นักเทศน์ทั้งหลายเดินทาง
กลับมาและด้วยความพากเพียรอุตสาหะ
ของพวกเขา ในที่สุดการนมัสการแบบ
โปรเตสแตนต์ ไ ด้ ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในกรุ ง
เจนิวา {GC 232.3}
เมืองนี้ประกาศตัวที่จะปฏิรูปศาสนา
แล้วเมือ่ คาลวินก้าวเข้าประตูเมืองมาหลัง
จากพเนจรไปตามที่ต่างๆ และมีชีวิตที่
ขึ้นๆ ลงๆ เมื่อเขาเดินทางกลับจากบ้าน
เกิดในครัง้ หลังสุด ในขณะทีก่ าํ ลังเดินทาง
ไปกรุงบาเซล เมื่อเขาทราบว่าเส้นทาง
ตรงถูกกองกําลังของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่

206 ปลายทางแห่งความหวัง

5 ครอบครองอยู่ เขาจึงต้องใช้เส้นทาง
อ้อมโดยทางกรุงเจนิวา {GC 233.1}
ในการมาเยือนครั้งนี้ ฟาเรลรู้ว่าเขา
พบพระหั ต ถ์ ข องพระเจ้ า แล้ ว แม้ ก รุ ง
เจนิวารับความเชื่อของการปฏิรูปแล้ว
ก็ตาม แต่ที่นี่ยังมีงานมากมายที่ต้องทํา
มนุษย์ไม่ได้กลับใจกันเป็นหมู่คณะแต่
รอดกันเป็นรายบุคคล งานของการบังเกิด
ใหม่จะต้องทํากันในใจและจิตใต้สํานึก
โดยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ไม่ใช่โดยคําสั่งของสภาต่างๆ ในขณะที่
ประชาชนของกรุงเจนิวาปัดทิ้งอํานาจ
ของโรมไปแล้ว พวกเขายังไม่พร้อมที่จะ
ละทิ้ ง ความชั่ ว ที่ เ ฟื ่ อ งฟู ส มั ย อยู ่ ใ ต้ ก าร
ปกครองของเธอ การจะสถาปนาหลักการ
บริ สุ ท ธิ์ ข องข่ า วประเสริ ฐ ที่ นี่ แ ละการ
เตรียมประชาชนให้เข้ามาทําหน้าทีต่ า่ งๆ
อย่างคูค่ วรตามทีเ่ ห็นว่าพระเจ้าทรงกําลัง
เรียกพวกเขานั้นไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย
{GC 233.2}
ฟาเรลมั่นใจว่าคาลวินเป็นผู้ที่เขาเอง
จะทํางานนี้ร่วมกันได้ ในพระนามของ
พระเจ้าเขาอ้อนวอนอย่างเอาจริงเอาจัง
ให้ นั ก เทศน์ ห นุ ่ ม พํ า นั ก และทํ า งานที่ นี่
คาลวินถึงกับผงะหงายไปเล็กน้อยด้วย
ความตื่นตกใจ เขาเป็นคนขี้อายและรัก
สงบ เขาเก็ บ ตั ว ออกห่ า งจากท่ า ที อั น
อาจหาญ ไม่ตอ้ งการพีง่ ผูอ้ นื่ และแม้กระทัง่
ความรุนแรงของชาวเจนิวาคนนี้ สุขภาพ
ที่อ่อนแอรวมทั้งนิสัยที่ขยันของเขาเรียก
ร้องให้เขาเกษียณตนเอง เขาเชื่อว่าด้วย
การใช้ปากกาเขาจะทํางานรับใช้อุดม-

การณ์ของการปฏิรปู ได้ดกี ว่า เขาต้องการ
หาทีพ
่ กั สงบเงียบเพือ่ ศึกษาและสอนและ
สร้างคริสตจักรโดยทางสื่อสิ่งพิมพ์ แต่
คําให้สติอย่างเอาจริงเอาจังของฟาเรลที่
มาถึงเขานั้นเป็นเช่นดั่งเสียงเรียกจาก
สวรรค์และเขาไม่กล้าปฏิเสธ เขาพูดว่า
ดูประหนึ่ง “พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงยื่น
ลงมาจากสวรรค์และมาวางอยู่บนตัวเขา
และตรึงเขาอย่างเพิกถอนไม่ได้ให้ตดิ แน่น
อยู่กับสถานที่ซึ่งเขาร้อนใจต้องการหนี
ไปให้พ้น” D’Aubigné, History of the
Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มที่ 9 บทที่ 17 {GC 233.3}
ในเวลานี้ ภัยอันตรายรุนแรงมาล้อม
กรอบแนวอุดมการณ์ของโปรเตสแตนต์
คําประณามของพระสันตะปาปาดังกระหึม่
ลงมายังกรุงเจนิวาและประเทศมหาอํานาจ
ขูท่ จี่ ะทําลาย เมืองเล็กๆ นีจ้ ะต้านอํานาจ
สภาการปกครองของสงฆ์ทบี่ อ่ ยครัง้ บังคับ
พระราชาและจักรพรรดิให้ยอมจํานนมา
แล้วได้อย่างไร เมืองนี้จะต้านกองกําลัง
ทหารของผูพ
้ ชิ ติ ยิง่ ใหญ่ของโลกได้อย่างไร
{GC 234.1}
ตลอดทุกยุคสมัยของโลกคริสต์ศาสนา
ศัตรูน่ากลัวต่างข่มขู่นิกายโปรเตสแตนต์
ชั ย ชนะครั้ ง แรกของการปฏิ รู ป ศาสนา
ผ่านไป โรมรวมพลังขึ้นมาใหม่ หวังที่จะ
ทําลายล้างผลาญให้สําเร็จ ในช่วงเวลานี้
คณะสงฆ์เยสุอิต [Order of the Jesuits]
ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เป็นคณะสงฆ์ทโี่ หดเหีย้ ม
ที่สุด ไร้ธรรมะและมีอํานาจมากที่สุดใน
บรรดาเหล่าคณะสงฆ์ที่สนับสนุนหลัก
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คําสอนและพิธีกรรมของระบอบเปปาซี
พวกเขาตัดตัวเองขาดจากความสัมพันธ์
ทางโลกและผลประโยชน์ ข องมนุ ษ ย์
ตายต่ อ การเรี ย กหาของความรั ก ตาม
ธรรมชาติ เหตุผลและจิตสํานึกไม่มีสิทธิ์
ออกความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขาไม่
สนใจกฎระเบียบ ไม่มสี มั พันธภาพ ยกเว้น
กับคณะสงฆ์ของพวกเดียวกันเองและไม่มี
หน้าทีอ่ นื่ ใดนอกจากการแผ่ขยายอํานาจ
ของตน (โปรดดูภาคผนวก) ข่าวประเสริฐ
ของพระคริสต์ทําให้ผู้เชื่อเผชิญกับภัย
อั น ตรายและทนกั บ ความทุ ก ข์ ย ากได้
ไม่ ย ่ อ ท้ อ ต่ อ ความหนาวเหน็ บ ความ
อดอยาก ความตรากตรํ า ลํ า บากและ
ความยากจนเพือ่ เชิดชูธงแห่งสัจธรรมต่อ
หน้าเครื่องทรมานดึงแขนขา คุกมืดและ
การถู ก เผาทั้ ง เป็ น เพื่ อ ที่ จ ะสู ้ กั บ กลุ ่ ม
พลังเหล่านีไ้ ด้นนั้ ลัทธิเยสุอติ [Jesuitism]
จึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผตู้ ดิ ตามของเขา
ด้วยความคลั่งไคล้ศาสนาเพื่อทําให้พวก
เขาสามารถทนต่อภัยอันตรายต่างๆ แบบ
เดียวกันได้และเพือ่ ให้ใช้อาวุธทุกชนิดของ
การหลอกลวงในการต่อต้านกับฤทธานุภาพแห่งสัจธรรม ไม่มีอาชญากรรมใดที่
รุ น แรงเกิ น ที่ พ วกเขาจะทํ า ไม่ มี ก าร
่ วกเขาจะ
ล่อลวงใดทีเ่ ลวทรามเกินกว่าทีพ
ปฏิบัติ พวกเขาปฏิญาณที่จะอดอยาก
และถ่อมตนตลอดไป เป้าหมายที่ตั้งไว้
คือเพื่อแสวงหาสมบัติและอํานาจ อุทิศ
ตนในการโค่นล้มลัทธิโปรเตสแตนต์และ
รือ้ ฟืน้ นํากลับซึง่ ความเกรียงไกรของการ
ปกครองในระบอบเปปาซี {GC 234.2}

เมือ่ พวกเขาปรากฏตัวในฐานะสมาชิก
ของสมณศักดิ์ พวกเขาจะสวมเสื้อคลุม
ของความน่าเคารพสักการะ ไปเยีย่ มเรือน
จําและโรงพยาบาล ดูแลรับใช้คนป่วยและ
คนยากจน แสดงออกให้เห็นว่าละทิง้ โลก
และยึดถือพระนามศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซู
ออกไปทุกแห่งหนเพื่อประพฤติแต่ความ
เมตตา แต่เบือ้ งหลังกริยาท่าทางภายนอก
ทีไ่ ร้ตาํ หนินี้ มักปกปิดจุดมุง่ หมายของการ
ก่ออาชญากรรมและอันตรายถึงตายไว้
หลักการขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์นี้คือ
่ สิ จู น์วา่ วิธปี ฏิบตั ิ
บทสรุปสุดท้ายเป็นสิง่ ทีพ
เพือ่ ไปถึงเป้าหมายนัน้ ถูกต้อง โดยอาศัย
หลักเกณฑ์นี้ การโกหก การลักขโมย
การให้คําพยานเท็จ การลอบสังหาร ไม่
เพียงเป็นบาปที่อภัยได้แต่ยังเป็นเรื่องที่
น่ า สรรเสริ ญ ยกย่ อ งเมื่ อ เป็ น การรั บ ใช้
ผลประโยชน์ของคริสตจักร ภายใต้การ
อํ า พราง ปลอมแปลงต่ า งๆ นานา
บรรดาเยสุ อิ ต หาวิ ธี เ จาะเข้ า ไปจนถึ ง
สํ า นั ก งานของรั ฐ ไต่ เ ต้ า ขึ้ น ไปจนถึ ง
ตําแหน่งทีป่ รึกษาของพระราชาและมีสว่ น
ในการปรับแต่งนโยบายของประเทศชาติ
พวกเขาทําตัวเป็นคนรับใช้เพื่อสอดแนม
ความลั บ ของเจ้ า นาย พวกเขาจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยต่างๆ ให้กับบรรดาเจ้าชายและ
ผู้ครองแคว้นทั้งหลายและตั้งโรงเรียนให้
กับคนทั่วไป และลูกๆ ของพ่อแม่ที่เป็น
ชาวโปรเตสแตนต์ถกู ชักนําให้เข้ามาสัมผัส
กับพิธีกรรมของระบบสันตะปาปา การ
แสดงออกอย่างมโหฬารตระการตาของ
พิธนี มัสการของชาวโรมสร้างความสับสน
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แก่ ส มองและทํ า ให้ จิ น ตนาการพร่ า มั ว
หลงใหลไป และด้วยเหตุนี้ เสรีภาพที่
บรรพบุรุษต่อสู้เสียเลือดเนื้อถูกบรรดา
ลูกๆ หักหลัง นักบวชเยสุอิตขยายตัวไป
ทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะไปที่ใด
จะมีการฟื้นฟูหลักคําสอนและพิธีกรรม
ของระบอบเปปาซีตามมา {GC 235.1}
เพื่ อ เพิ่ ม อํ า นาจแก่ นั ก บวชเยสุ อิ ต
มากขึ้น มีการตราคําสั่งให้รื้อฟื้นศาสนศาลขึ้นมาใหม่อีกครั้ง [Inquisition ศาล
พิเศษตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็น
ศาลที่มีอํานาจสูงสุดในการสอบสวนและ
พิ จ ารณาโทษคนนอกศาสนาหรื อ พวก
มิจฉาทิฏฐิ] (โปรดดูภาคผนวก) ถึงแม้คน
ทั่วไปและแม้แต่ในประเทศคาทอลิกจะ
รังเกียจศาสนศาลนี้ก็ตาม ผู้ปกครองใน
ระบบสันตะปาปาก็ยงั จัดตัง้ ศาลทีน่ า่ กลัว
นี้ขึ้นอีกครั้งและความทารุณโหดร้ายอัน
น่าสยดสยองเกินกว่าทีจ่ ะนํามาเปิดเผยก็
เกิดขึ้นอีกครั้งในที่ลี้ลับของคุกมืดใต้ดิน
ผู ้ ที่ มี แ ววจะเป็ น ความหวั ง ของชาติ ใ น
หลายประเทศจํานวนหลายพันคน ซึ่ง
ใสสะอาดและสู ง ส่ ง ที่ สุ ด มี ส ติ ป ั ญ ญา
ปราดเปรื่ อ งและมี ก ารศึ ก ษามากที่ สุ ด
ศาสนาจารย์ผเู้ คร่งในศาสนาและน่าศรัทธา
เลื่ อ มใส พลเมื อ งที่ รั ก ชาติ แ ละขยั น
นั ก วิ ช าการที่ ป ราดเปรื่ อ ง ศิ ล ปิ น ที่ มี
พรสวรรค์ ช่างฝีมือที่ชํานาญ ถูกสังหาร
หรื อ บั ง คั บ กดดั น ให้ ห ลบหนี ไ ปอยู ่ ต ่ า ง
ประเทศ {GC 235.2}
โรมใช้วิธีเหล่านี้เพื่อดับความกระจ่าง
ของการปฏิรปู ศาสนาเพือ่ ดึงคนให้หนั ออก

ไปจากพระคัมภีรแ์ ละนําความโง่เขลาและ
ความงมงายของยุคมืดกลับคืนมา แต่
ภายใต้การอํานวยพรของพระเจ้าและการ
ทํางานของผู้มีศีลธรรมสูงส่งที่พระเจ้า
ทรงเรี ย กให้ ม าสานต่ อ งานของลู เ ธอร์
นิกายโปรเตสแตนต์ไม่ได้ถูกโค่นทิ้งไป
พลั ง ของงานนี้ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากความ
โปรดปรานหรืออาวุธของเจ้าผูค้ รองแคว้น
ทั้ ง หลาย ประเทศทั้ ง หลายที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด
ถ่อมตัวที่สุดและมีพลังน้อยที่สุด กลาย
มาเป็นป้อมค่ายอันแข็งแกร่ง เจนิวานคร
น้อยๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางศัตรูมหาอํ า นาจที่ ว างแผนทํ า ลายเธอ ประเทศ
ฮอลลันดาทีต่ งั้ อยูบ่ นหาดทรายริมฝัง่ ทะเล
ทางภาคเหนือดิน้ รนต่อสูก้ บั เผด็จการของ
ประเทศสเปนซึง่ ในขณะนัน้ เป็นอาณาจักร
ยิง่ ใหญ่และมัง่ คัง่ ทีส่ ดุ แต่ประเทศสวีเดน
ที่สิ้นหวังไร้ผลกลับเป็นผู้กําชัยชนะมาสู่
การปฏิรูปศาสนา {GC 235.3}
เป็ น เวลาเกื อ บสามสิ บ ปี ที่ ค าลวิ น
ทํางานในกรุงเจนิวา ช่วงแรกเพื่อก่อตั้ง
โบสถ์ ที่ ยึ ด ถื อ คุ ณ ค่ า ฝ่ า ยศี ล ธรรมของ
พระคัมภีร์และต่อมาเพื่อความก้าวหน้า
ของการปฏิรปู ศาสนาตลอดทัว่ ทวีปยุโรป
วิถขี องเขาในฐานะผูน้ าํ สาธาณชนนัน้ ไม่ใช่
ไร้ตําหนิ หรือคําสอนของเขาไม่ใช่ไร้ข้อ
ผิดพลาด แต่เขาเป็นเครื่องมือเพื่อขยาย
ความจริงทีส่ าํ คัญในสมัยของเขาให้กว้าง
ไกลออกไป เพือ่ ถนอมรักษาหลักการของ
โปรเตสแตนต์ในการต้านคลื่นของหลัก
คําสอนและพิธกี รรมของระบอบเปปาซีท่ี
กําลังพัดกลับมาอย่างแรง และเพือ่ ส่งเสริม
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ในคริสตจักรทีร่ บั การปฏิรปู แล้วให้ดาํ เนิน
ชีวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ แทนความ
หยิง่ จองหองและความเสือ่ มโทรมทีค่ าํ สอน
ของชาวโรมฟูมฟักไว้ {GC 236.1}
จากกรุงเจนิวา สือ่ สิง่ พิมพ์และครูสอน
ออกไปประกาศหลักคําสอนของการปฏิรปู
ผู ้ ถู ก กดขี่ ใ นทุ ก ดิ น แดนต่ า งมองไปยั ง
จุ ด นี้ เ พื่ อ ขอคํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษาและ
กําลังใจ เมืองของคาลวินกลายเป็นสถาน
ทีล่ ภี้ ยั แก่นกั ปฏิรปู ศาสนาของยุโรปตะวัน
ตกทั้งหมดที่ถูกตามล่า ผู้ลี้ภัยหนีออก
จากพายุ น ่ า กลั ว ที่ พั ด เป็ น เวลาหลาย
ศตวรรษมายังประตูของกรุงเจนิวา ใน
สภาพที่อดอยาก บาดเจ็บ สูญเสียบ้าน
และญาติสนิท พวกเขาได้รับการต้อนรับ
อย่างอบอุ่นและดูแลด้วยความเอาใจใส่
และเมื่อได้พบบ้านใหม่ที่นี่แล้ว พวกเขา
เป็ น พระพรแก่ ก รุ ง นี้ โ ดยการใช้ ทั ก ษะ

ความรู้และความเคร่งครัดในศาสนาของ
พวกเขาเป็นการตอบแทน หลายคนที่มา
หลบภัยทีน่ แี่ ล้วเดินทางกลับไปยังประเทศ
ของตนเพื่ อ ต่ อ ต้ า นเผด็ จ การของโรม
จอห์น น็อกซ์ [John Knox] นักปฏิรูป
ผู้กล้าหาญชาวสก็อตแลนด์ พวกพิวริตัน
[Puritans สมาชิกโปรเตสแตนต์นกิ ายหนึง่
ที่ยึดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา]
จํานวนไม่น้อยจากประเทศอังกฤษ ชาว
โปรเตสแตนต์ของประเทศฮอลลันดาและ
ของประเทศสเปนและพวกฮิวโกน็อทส์
[Huguenots สมาชิกโปรเตสแตนต์ชาว
ฝรั่ ง เศสในยุ ค สมั ย ก่ อ น] จากประเทศ
ฝรั่งเศส ได้นําคบเพลิงแห่งสัจธรรมจาก
กรุงเจนิวาไปส่องสว่างในดินแดนบ้านเกิด
ของพวกเขาที่ยังตกอยู่ในความมืด {GC
236.2}

210 ปลายทางแห่งความหวัง

13 ประเทศเนเธอร์แลนด์และแถบสแกนดิเนเวีย 211

13

ประเทศเนเธอร์แลนด์
และแถบสแกนดิเนเวีย

การปกครองแบบเผด็จการของระบอบ
เปปาซีในประเทศเนเธอร์แลนด์กอ่ ให้เกิด
การประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วตัง้ แต่แรก
เริม่ เจ็ดร้อยปีกอ่ นสมัยของลูเธอร์ บิชอป
เนเธอร์แลนด์สององค์ทมี่ าในฐานะทูตของ
กรุงโรมกล่าวโทษสันตปะปาของโรมอย่าง
ไม่กลัวเกรง ทั้งสององค์รับรู้ธาตุแท้ของ
ราชสํานักของสันตะปาปา พระเจ้า “ทรง
สร้างพระราชินีและคู่ชีวิตของพระองค์
ไว้แล้วนั่นก็คือคริสตจักร เป็นการทรง
จัดเตรียมอันประเสริฐและยั่งยืนนิรันดร์
สําหรับครอบครัวของเธอ มีสนิ สอดทีไ่ ม่มี
วันด้อยค่าหรือเสื่อมทรามและประทาน
มงกุฎและคทานิรนั ดรแก่นาง...ทัง้ หมดนี้
ท่านกอบโกยผลประโยชน์เหมือนเช่นโจร
เข้าฉกชิง ท่านแต่งตัง้ ตนเองไปอยูใ่ นวิหาร
ของพระเจ้า แทนที่จะเป็นคนเลี้ยงแกะ
ท่านกลับทําตัวเป็นสุนัขจิ้งจอกต่อแกะ
ท่านแสดงให้พวกเราเชือ่ ว่าท่านเป็นบิชอป
สูงศักดิ์แต่ท่านเหมือนทรราชมากกว่า...
ท่านควรจะเป็นคนรับใช้ของบรรดาคนรับ
ใช้ทงั้ ปวงตามทีท่ า่ นเรียกตนเอง แต่ทา่ น
กลับพยายามเป็นเจ้านายเหนือเจ้านาย
ทัง้ ปวง...ท่านทําให้พระบัญชาของพระเจ้า
เป็นทีเ่ หยียดหยาม...พระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ทรงเป็นผู้สร้างคริสตจักรทั้งปวงไปไกล
จนสุดขอบฟ้า...เมืองของพระเจ้าของเรา
ทีซ่ งึ่ เราเป็นพลเมืองอยูน่ นั้ แผ่ออกกว้าง

ไปจนถึงดินแดนทั้งหมดของสวรรค์ และ
กว้ า งขวางกว่ า เมื อ งที่ ผู ้ เ ผยพระวจนะ
เรียกว่ากรุงบาบิโลนซึง่ แสร้งทําตัวว่าเป็น
พระเจ้า เอาตัวเองให้ไปถึงสวรรค์และอวด
ว่าปัญญาของตนอมตะ และสุดท้ายแม้จะ
ไร้เหตุผล อ้างว่าตนเองไม่เคยรู้พลั้งและ
จะไม่มวี นั ทําผิด” Gerard Brandt, History
of the Reformation in and About the
Low Countries เล่มที่ 1 หน้าที่ 6 {GC
237.1}
ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า มีคนอื่นๆ
ลุกขึน้ มาสะท้อนคําประท้วงนี้ และครูสอน
รุ่นแรกที่เดินทางผ่านดินแดนต่างๆ และ
รู ้ จั ก กั น ในนามต่ า งๆ รั บ อุ ป นิ สั ย ของ
มิชชันนารีชาววูดวั ซ์ ประกาศความรูเ้ รือ่ ง
ข่าวประเสริฐไปยังทุกทีจ่ นแทรกเข้าไปยัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ คําสอนของพวก
เขากระจายไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาแปล
พระคั ม ภี ร ์ ข องชาววอลเดนซิ ส ออกมา
เป็นข้อๆ เป็นภาษาดัช พวกเขาประกาศ
ว่า “ในนั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่มีเรื่อง
ตลก ไม่มนี ยิ าย ไม่มีการพูดเล่น ไม่มกี าร
หลอกลวง มี แ ต่ ถ ้ อ ยคํ า แห่ ง สั จ ธรรม
จริงๆ แล้วมีเปลือกแข็งอยูบ่ า้ ง ทีน่ นั่ นิดที่
นี่หน่อย แต่ว่าส่วนที่เป็นไขกระดูกและ
ความหวานของสิง่ ทีด่ แี ละศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะพบ
ได้ในนั้นอย่างง่ายดาย” Ibid. เล่มที่ 1
หน้าที่ 14 มิตรสหายในความเชื่อสมัย
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โบราณเขียนไว้เช่นนีใ้ นศตวรรษทีส่ บิ สอง
{GC 238.1}
บัดนี้การกดขี่ของโรมเริ่มขึ้นแล้ว แต่
ท่ามกลางกองฟืนและการทรมาน ผู้เชื่อ
ยังคงเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประกาศด้วย
ความแน่วแน่วา่ พระคัมภีรเ์ ป็นสิทธิอาํ นาจ
เดียวที่ไม่ผิดพลาดของศาสนาและ “ไม่
ควรบั ง คั บ มนุ ษ ย์ ผู ้ ใ ดให้ เ ชื่ อ แต่ ต ้ อ ง
เอาชนะเขาด้ ว ยการเทศนาสั่ ง สอน”
Martyn เล่มที่ 2 หน้าที่ 87 {GC 238.2}
คําสอนของลูเธอร์พบดินทีเ่ อือ้ อํานวย
ในประเทศเนเธอร์แลนด์และคนจริงใจและ
ซือ่ สัตย์ตา่ งลุกขึน้ มาเทศนาข่าวประเสริฐ
เมนโน ไซมอนซ์ [Menno Simons] มา
จากหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของประเทศ
ฮอลลันดา เขารับการศึกษาตามแบบฉบับ
ของโรมันคาทอลิกและรับการเจิมให้เป็น
บาทหลวง เขาไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งพระคัมภีร์
เลยและเขาไม่ต้องการอ่านเพราะกลัวจะ
ถู ก หลอกให้ เ ชื่ อ ในเรื่ อ งนอกรี ต เมื่ อ
ความสงสัยเรือ่ งหลักคําสอนการแปรสาร
[Transubstantiation หลักคําสอนเรื่อง
พิธีศีลมหาสนิทที่ว่า เมื่อบาทหลวงเสก
ขนมปังและเหล้าองุน่ แล้วสารของขนมปัง
และเหล้าองุ่นก็เปลี่ยนเป็นสารแท้ของ
พระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ส่ ว นรู ป ปรากฏยั ง คงเป็ น ขนมปั ง และ
เหล้าองุ่นอยู่] รุกเร้าใส่เขา เขาถือว่า
เป็ น การทดลองที่ ม าจากซาตานและ
หาทางที่ จ ะปลดตั ว เองออกด้ ว ยการ
อธิษฐานและการสารภาพบาป แต่ไม่เกิด
ผล เขาพยายามสงบเสียงของจิตสํานึก

ด้วยการคลุกคลีกบั เรือ่ งทีไ่ ม่ชวนให้คดิ ถึง
ความสงสัยนี้ แต่ไม่ประสบผล หลังจาก
นัน้ ระยะหนึง่ เขามีโอกาสศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่รวมทั้ง
งานเขี ย นของลู เ ธอร์ ทํ า ให้ เ ขายอมรั บ
ความเชือ่ ทีป่ ฏิรปู แล้ว ไม่นานหลังจากนัน้
เขาไปเห็นการประหารชายคนหนึ่งด้วย
การตัดศีรษะเพราะไปรับบัพติศมาใหม่
เรื่องนี้นําเขาไปศึกษาพระคัมภีร์ในเรื่อง
การให้บพ
ั ติศมากับทารก เขาไม่พบหลัก
ฐานของเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ แต่เห็นว่า
พระคัมภีร์ทุกตอนของเรื่องนี้ระบุว่าการ
กลับใจและความเชือ่ เป็นเงือ่ นไขของการ
รับบัพติศมา {GC 238.3}
เมนโนถอนตัวออกจากคริสตจักรโรมัน
และอุ ทิ ศ ชี วิ ต เพื่ อ สอนสั จ ธรรมที่ เ ขา
รับมา ทัง้ ในประเทศเยอรมนีและประเทศ
เนเธอร์แลนด์มีคนคลั่งศาสนากลุ่มหนึ่ง
ปรากฏขึ้น สอนความเชื่อเหลวไหลและ
ปลุกระดมมวลชน ทําลายความมีระเบียบ
และความดีงาม และมุ่งไปสู่ความรุนแรง
และการกบฏ เมนโนมองเห็นผลอันน่า
หวาดกลัวที่ขบวนการนี้กําลังก่อให้เกิด
ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขาบากบั่น
อย่างเหนียวแน่นในการต่อต้านคําสอน
ผิดๆ และแผนการป่าเถื่อนของพวกคลั่ง
ศาสนากลุม่ นี้ อย่างไรก็ตามมีคนมากมาย
ที่เคยถูกขบวนการนี้นําไปในทางผิด แต่
ได้ละทิ้งคําสอนเลวร้ายไปแล้วและยังมี
ลูกหลานของคริสเตียนดั้งเดิมซึ่งเป็นผล
จากคําสอนของชาววอลเดนซิส เมนโน
ทํางานอยูก่ บั คนกลุม่ นีด้ ว้ ยความกระตือ-
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รือร้นและประสบผลอย่างสูง {GC 239.1}
เขาเดิ น ทางพร้ อ มกั บ ภรรยาและ
ลูกๆ เป็นเวลายี่สิบห้าปี ทนกับความ
ยากลําบากและความขัดสนอย่างรุนแรง
และบ่อยครั้งเสี่ยงภัยถึงชีวิต เขาท่องไป
ทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์และภาคเหนือ
ของประเทศเยอรมนี ส่วนใหญ่ทาํ งานกับ
ชนชั้นยากจน แต่ส่งผลกระทบกว้างไกล
โดยธรรมชาติเขาเป็นคนมีวาทศิลป์ แม้
จะมี ก ารศึ ก ษาจํ า กั ด เขาเป็ น คนที่ มี
จริยธรรมอย่างไม่หวั่นไหว มีใจถ่อมและ
มารยาทดีงามและมีความเคร่งครัดฝ่าย
ศาสนาทีจ่ ริงจังและจริงใจ เป็นแบบอย่าง
ชี วิ ต ตามคํ า สอนที่ เ ขาสอน และได้ รั บ
ความไว้วางใจของประชาชน ผู้ติดตาม
ของเขาถูกกดขี่ข่มเหงจนกระจาย พวก
เขาทุ ก ข์ ท รมานอย่ า งหนั ก จากการไป
ยุ ่ ง กั บ พวกคลั่ ง ศาสนามุ น สเตอไรต์
[Munsterites หมายถึงกลุ่มศาสนาที่ตั้ง
ขึน้ ในเมืองมุนสเตอของประเทศเยอรมนี]
อย่างไรก็ตามคนจํานวนมากมารับเชื่อ
อันเนื่องจากผลงานของเขา {GC 239.2}
ไม่ มี ที่ ใ ดรั บ หลั ก คํ า สอนการปฏิ รู ป
อย่างกว้างขวางเท่ากับทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ มีไม่กี่ประเทศที่ผู้เชื่อต้องทนต่อ
การกดขีข่ ม่ เหงรุนแรงกว่าทีน่ ี่ ในประเทศ
เยอรมนี จั ก รพรรดิ ช าร์ ล ส์ ที่ 5 ทรง
ประกาศห้ามการปฏิรปู ศาสนาและพร้อม
จะนํ า ผู ้ เ ชื่ อ ทั้ ง หมดไปยั ง หลั ก ประหาร
แต่เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายทรงลุกขึ้น
ขัดขวางความเผด็จการของพระองค์ ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ กษัตริย์ฟีลิปที่ 2

ทรงใช้อาํ นาจยิง่ กว่านัน้ และออกประกาศ
คําสัง่ กดขีต่ ดิ ต่อกันเป็นชุดอย่างต่อเนือ่ ง
การอ่านพระคัมภีร์ การฟังเทศนาเรื่อง
ของพระคั ม ภี ร ์ ห รื อ แม้ จ ะพู ด เรื่ อ งพระ
คัมภีรต์ อ้ งได้รบั โทษถึงตายทีห่ ลักประหาร
การอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าในที่ลับ การ
ละเว้นจากการกราบไหว้รูปเคารพ หรือ
การร้ อ งเพลงสดุ ดี ต ้ อ งรั บ โทษถึ ง ตาย
เช่นกัน แม้ผู้ที่สาบานว่าจะตัดขาดจาก
ความผิดก็ยังต้องรับโทษประหาร หาก
เป็นชายให้ตายด้วยดาบ หากเป็นหญิงให้
ฝังทัง้ เป็น คนนับพันพินาศไปภายใต้การ
ปกครองของจักรพรรดิชาร์ลส์และกษัตริย์
ฟีลิปที่ 2 {GC 239.3}
มีอยู่ครั้งหนึ่ง คนทั้งครอบครัวถูกนํา
มาอยู่ต่อหน้าผู้สอบสวนด้วยข้อกล่าวหา
ว่าไม่เข้าร่วมพิธมี สิ ซาและนมัสการกันเอง
ที่บ้าน เมื่อผู้สอบสวนถามถึงเรื่องการ
ปฏิบัติที่ทํากันอย่างลับๆ ลูกคนเล็กที่สุด
ตอบว่า “เราคุกเข่าลงและอธิษฐานขอให้
พระเจ้าส่องสว่างความคิดของเราและ
อภัยบาปของเรา เราอธิษฐานเผื่อพระ
มหากษัตริย์ของเรา เพื่อให้การปกครอง
ของพระองค์รงุ่ เรืองและชีวติ ของพระองค์
มี ค วามสุ ข เราอธิ ษ ฐานเผื่ อ พนั ก งาน
ปกครองขอให้พระเจ้าพิทักษ์รักษาพวก
เขา” Wylie เล่มที่ 18 บทที่ 6 ผู้พิพากษา
บางคนได้รับความเร้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่
กระนัน้ ผูเ้ ป็นพ่อและลูกคนหนึง่ ถูกตัดสิน
ให้ตายที่หลักประหาร {GC 240.1}
ความเดือดดาลของผูก้ ดขีม่ มี ากพอๆ
กับความเชื่อของผู้ยอมพลีชีพ ไม่เพียง
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ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงที่บอบบางและเด็ก
สาวที่อ่อนวัยแสดงความกล้าหาญที่ไม่
สะทกสะท้าน “ผู้เป็นภรรยาจะลุกขึ้นยืน
เคียงข้างเสาประหารของสามีและในขณะ
ที่ เ ขาทุ ก ข์ ท รมานอยู ่ กั บ ไฟ ภรรยาจะ
กระซิบคําปลอบใจหรือร้องเพลงสดุดีให้
กําลังใจสามี” “หญิงสาวเยาว์วยั ลงนอนใน
หลุมศพในขณะยังมีชีวิตประหนึ่งกําลัง
เดินเข้าห้องนอนของเธอในยามคํ่าคืน
หรือไปยังตะแลงแกงและกองไฟแต่งตัว
ด้วยอาภรณ์ดที สี่ ดุ ราวกับว่ากําลังเดินเข้า
สู่พิธีสมรสของตนเอง” Ibid. เล่มที่ 18
บทที่ 6 {GC 240.2}
เช่นเดียวกับสมัยที่พวกนอกศาสนา
เพียรพยายามทําลายข่าวประเสริฐ เลือด
ของคริ ส เตี ย นเป็ น เหมื อ นเมล็ ด พื ช
(โปรดดู Tertullian, Apology ย่อหน้าที่
50) การกดขี่ข่มเหงมีแต่จะเป็นเหตุให้
พยานเพื่อสัจธรรมเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ปีแล้วปีเล่า ราชวงศ์ทงั้ หลายรุมเร้าอยูใ่ น
ความบ้าคลั่งอันเนื่องมาจากความตั้งใจ
อันเด็ดเดีย่ วของประชาชนทีพ่ วกเขาปราบ
ไม่ได้ พวกเขายังคงดิ้นรนต่อไปกับงาน
โหดเหี้ยมของตน แต่ก็ไร้ผล ภายใต้การ
นําของวิลเลียมแห่งเมืองโอเรนจ์ [William
of Orange] ผูส้ งู ส่ง ในทีส่ ดุ การปฏิวตั กิ ไ็ ด้
นําเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้ามาสู่
ประเทศฮอลลันดา {GC 240.3}
ในเทือกเขาพิดมอนต์ บนพืน้ ราบของ
ประเทศฝรั่ ง เศสและบนชายหาดของ
ประเทศฮอลลันดา การเติบโตของข่าว
ประเสริฐสร้างด้วยเลือดของเหล่าสาวก

แต่ในประเทศทางเหนือ ข่าวประเสริฐแผ่
เข้าไปได้อย่างสันติ เมือ่ นักศึกษาแห่งเมือง
วิตเทนเบิร์กเดินทางกลับบ้าน พวกเขา
นําความเชื่อของการปฏิรูปไปสู่ประเทศ
สแกนดิเนเวีย งานเขียนของลูเธอร์ที่ตี
พิ ม พ์ แ ล้ ว ก็ ช ่ ว ยกระจายความกระจ่ า ง
ประชาชนธรรมดาและยากไร้ ข องทาง
เหนือหันหลังให้กับความเสื่อมจริยธรรม
ความหรู ห ราและความงมงายของโรม
เพื่อต้อนรับสัจธรรมอันบริสุทธิ์ เรียบง่าย
และดลบันดาลชีวิตของพระคัมภีร์ {GC
240.4}
ทาวเซ็น [Tausen] “นักปฏิรูปศาสนา
ของประเทศเดนมาร์ ก ” เป็ น บุ ต รของ
ชาวนาคนหนึ่ง เด็กชายคนนี้แสดงออก
ตั้งแต่เยาว์วัยถึงความฉลาดทางปัญญา
ที่ตื่นตัว เขากระหายการศึกษา แต่ถูก
ปฏิเสธอันเนื่องจากฐานะของพ่อแม่ เขา
จึงเข้าไปอยู่ในวัด ความบริสุทธิ์ของชีวิต
และความขยั น และความซื่ อ ตรงของ
เขาทําให้เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูด้ แู ลเขา การ
สอบบ่งบอกว่าเขามีความสามารถทีจ่ ะทํา
ประโยชน์ให้กับคริสตจักรในอนาคตได้
เป็นอย่างดี จึงตัดสินใจทีจ่ ะให้เขารับการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึง่ ของ
ประเทศเยอรมนีหรือประเทศเนเธอร์แลนด์
นักเรียนผูเ้ ยาว์คนนีไ้ ด้รบั อนุญาตให้เลือก
โรงเรียนเองโดยมีเงือ่ นไขว่าห้ามไปทีเ่ มือง
วิตเทนเบิร์ก นักศึกษาของคริสตจักรไม่
ควรเสี่ยงต่อการรับพิษของคําสอนนอก
ศาสนา นักบวชภราดรกล่าวไว้เช่นนี้ {GC
241.1}

13 ประเทศเนเธอร์แลนด์และแถบสแกนดิเนเวีย 215

ทาวเซ็นเดินทางไปเมืองโคโลญจ์ ใน
เวลานั้นก็เหมือนกับในปัจจุบัน เมืองนี้
เป็นป้อมอันแข็งแรงของลัทธิโรมัน ต่อมา
ไม่นานเขารูส้ กึ สะอิดสะเอียนต่อความเชือ่
เรือ่ งเวทมนตร์คาถาของคนทีไ่ ปเล่าเรียน
ในช่วงเวลาเดียวกันเขาได้รบั หนังสือของ
ลูเธอร์ เขาอ่านหนังสือเหล่านี้ด้วยความ
ประหลาดใจและความดีใจและปรารถนา
ที่จะได้รับการชี้แนะเป็นการส่วนตัวจาก
นักปฏิรูปศาสนา แต่การที่จะทําเช่นนี้
เขาต้องเสีย่ งต่อการขัดขืนผูด้ แู ลเขาในวัด
และสู ญ เสี ย การสนั บ สนุ น ของพวกเขา
เขาจึงตัดสินใจและไม่นานต่อมาสมัครเข้า
เป็นนักเรียนที่เมืองวิตเทนเบิร์ก {GC
241.2}
เมื่ อ เขาเดิ น ทางกลั บ มาประเทศ
เดนมาร์ก เขากลับไปประจําอยู่ที่วัดอีก
ครั้ง ยังไม่มีผู้ใดสงสัยว่าเขาเป็นผู้ฝักใฝ่
ในนิ ก ายลู เ ธอร์ เ รน เขาไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผย
ความลับนี้แต่เพียรพยายามที่จะนําคน
อื่นๆ ไปสู่ความเชื่อที่บริสุทธิ์กว่าและมี
ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าโดยไม่ปลุกอคติของ
เพื่อนๆ เขาเปิดพระคัมภีร์และอธิบาย
ความหมายที่แท้จริงและในที่สุดเทศนา
เรื่ อ งของพระคริ ส ต์ ใ ห้ พ วกเขาฟั ง ว่ า
พระองค์ ท รงเป็ น ความชอบธรรมและ
ทรงเป็นความหวังเดียวของความรอดของ
คนบาป เรื่องนี้ทําให้นักบวชอาวุโสกว่า
โกรธ พวกเขาตัง้ ความหวังสูงในตัวเขาว่า
จะเป็นผู้ปกป้องโรมอย่างอาจหาญ เขา
ถูกย้ายออกจากวัดไปกักขังอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมอย่างเหนียวแน่น {GC 241.3}

ผูค้ วบคุมคนใหม่ของเขารูส้ กึ หวาดผวา
อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ นั ก บวชหลายคนประกาศ
ยอมรับความเชือ่ ของนิกายโปรเตสแตนต์
โดยผ่านซี่กรงห้องขังของเขา ทาวเซ็น
ได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขาถึงความรู้
เรื่องสัจธรรม หากบาทหลวงเดนมาร์ก
เหล่ า นั้ น มี ค วามชํ า นาญในการปฏิ บั ติ
ตามแผนการจัดการคําสอนนอกรีตของ
คริสตจักรแล้ว คงจะไม่ได้ยินเสียงของ
ทาวเซ็นอีกต่อไป แต่แทนที่จะส่งเขาไป
อยู ่ ใ นหลุ ม ศพสั ก แห่ ง ในคุ ก มื ด ใต้ ดิ น
พวกเขากลับขับไล่เขาออกไปจากวัด บัดนี้
พวกเขาหมดสิทธิ์ที่จะจัดการกับเขาอีก
แล้ว มีราชโองการฉบับหนึง่ ทีเ่ พิง่ จะออก
มาจากสํานักพระราชวังเสนอการคุม้ ครอง
ให้ครูสอนหลักคําสอนใหม่ ทาวเซ็นจึงเริม่
เทศนา โบสถ์ตา่ งๆ เปิดประตูตอ้ นรับเขา
ประชาชนพากันเข้ามาฟัง นักเทศน์อื่นๆ
ก็เทศนาพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกัน
มีการแจกจ่ายพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่ที่แปลเป็นภาษาแดนิช
ออกไปอย่างกว้างขวาง ความพยายาม
ของเหล่าผู้นิยมระบอบเปปาซีที่ต้องการ
ทําลายงานนี้ย่ิงเป็นการขยายงานนี้ให้
กว้างไกลออกไปอีก และต่อมาไม่นาน
ประเทศเดนมาร์กประกาศรับความเชื่อ
ของการปฏิรูปศาสนา {GC 242.1}
ในประเทศสวีเดนก็เหมือนกัน คนหนุม่
ที่ ดื่ ม จากบ่ อ นํ้ า ของเมื อ งวิ ต เทนเบิ ร ์ ก
นํานํ้าธํารงชีวิตไปสู่เพื่อนร่วมชาติ ใน
บรรดาผู้ที่ทํางานปฏิรูปทางศาสนาของ
ประเทศสวี เ ดนมี อ ยู ่ ส องคนคื อ โอลาฟ

216 ปลายทางแห่งความหวัง

และลูเรนติอูส เพตริ [Olaf and Laurentius Petri] ซึ่งเป็นบุตรของช่างตีเหล็ก
เมืองโอรีโบร และไปเรียนภายใต้การสอน
ของลู เ ธอร์ แ ละเมลั ง ค์ ธ อน ได้ ก ลั บ มา
สอนสัจธรรมที่ทั้งสองรํ่าเรียนมาอย่าง
ขะมักเขม้น เช่นเดียวกับนักปฏิรูปผู้ยิ่ง
ใหญ่คนนั้น ด้วยความกระตือรือร้นและ
วาทศิ ล ป์ ที่ ดี เ ยี่ ย ม โอลาฟจะกระตุ ้ น
ประชาชนให้ ตื่ น ส่ ว นลู เ รนติ อู ส นั้ น ก็
เหมือนกับเมลังค์ธอน เป็นผู้คงแก่เรียน
ช่างคิดและสุขุมเยือกเย็น ทั้งสองเป็นคน
เคร่งศาสนาอย่างจริงจัง มีมาตรฐานทาง
ศาสนศาสตร์ทสี่ งู ส่งและมีความกล้าหาญ
ทีไ่ ม่หวัน่ ไหวในการประกาศสัจธรรม การ
ต่อต้านของพวกนิยมระบอบเปปาซีก็ไม่
ลดละ บาทหลวงคาทอลิ ก ปลุ ก ระดม
ประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันและเชื่องมงาย
ขึ้นมา โอลาฟ เพตริถูกฝูงชนลอบทําร้าย
อยู่เสมอและหลายครั้งแทบจะเอาชีวิต
ไม่รอด แต่นักปฏิรูปศาสนาเหล่านี้เป็นที่
ชื่นชอบของพระมหากษัตริย์และได้รับ
การปกป้องจากพระองค์ {GC 242.2}
ภายใต้ ก ารปกครองของคริ ส ตจั ก ร
โรมันคาทอลิก ประชาชนจมดิ่งสู่ความ
ยากจนและถูกการกดขี่ข่มเหงรังควาน
พวกเขาขาดความรู้เรื่องพระคัมภีร์และ
มี ศ าสนาที่ เ ป็ น เพี ย งสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
พิ ธี ก รรมซึ่ ง ไม่ ถ ่ า ยทอดความกระจ่ า ง
อันใดมาสู่สติปัญญา พวกเขากําลังกลับ
ไปหาความเชือ่ งมงายและการปฏิบตั อิ ย่าง
ป่าเถือ่ นของบรรพบุรษุ ของคนนอกศาสนา
ประเทศถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ทีต่ อ่ สู้

แข่งขันกัน ความขัดแย้งอย่างไม่สิ้นสุด
ของกลุ่มเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่
ทุ ก คน กษั ต ริ ย ์ ท รงตั ด สิ น พระทั ย ให้ มี
การปฏิรูปประเทศและคริสตจักร และ
พระองค์ ท รงต้ อ นรั บ ผู ้ ช ่ ว ยที่ มี ค วาม
สามารถเหล่ า นี้ ใ ห้ ม าช่ ว ยต่ อ สู ้ กั บ โรม
{GC 243.1}
ต่อหน้าพระราชาและผูน้ าํ ของประเทศ
สวีเดน โอลาฟ เพตริปกป้องหลักคําสอน
ความเชื่อของการปฏิรูปกับพวกนักต่อสู้
ของฝ่ายโรมด้วยความสามารถทีเ่ ยีย่ มยอด
เขาเปิดเผยว่าการจะรับคําสอนของเหล่า
บรรพบุรุษได้นั้นก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับ
พระคัมภีร์เท่านั้น และยังบอกว่าสาระ
สํ า คั ญ ของความเชื่ อ มี บั น ทึ ก ไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจนและเรียบง่ายในพระคัมภีร์ เพือ่ ให้
คนทั้งปวงเข้าใจ พระคริสต์ตรัสว่า “คํา
สอนของเราไม่ ใ ช่ ข องเราเอง แต่ เ ป็ น
ของผู้ทรงใช้เรามา” ยอห์น 7:16 และ
อั ค รทู ต เปาโลเปิ ด เผยว่ า หากท่ า นจะ
ประกาศข่าวประเสริฐอื่น ซึ่งขัดกับข่าว
ประเสริฐแล้ว ท่านเองก็ต้องถูกแช่งสาป
(กาลาเทีย 1: 8) นักปฏิรูปกล่าวว่า “แล้ว
คนอืน่ ๆ จะตราหลักเกณฑ์ทไี่ ม่มขี อ้ พิสจู น์
ขึ้นมาตามอําเภอใจและกําหนดว่าเป็น
สิง่ จําเป็นเพือ่ ความรอดได้อย่างไร” Wylie
เล่มที่ 10 บทที่ 4 เขาแสดงให้ประจักษ์
ว่าคําสั่งของคริสตจักรไม่มีสิทธิอํานาจ
ในการบังคับเมื่อขัดกับพระบัญชาของ
พระเจ้า พร้อมทั้งปกป้องรักษาหลักการ
ยิ่งใหญ่ของความเชื่อโปรเตสแตนต์ที่ว่า
“พระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้น” เป็น
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หลั ก เกณฑ์ ข องความเชื่ อ และการถื อ
ปฏิบัติ {GC 243.2}
การต่อสู้นี้แม้จะดําเนินอยู่บนเวทีที่
ค่อนข้างไม่เป็นทีท่ ราบกันก็ตาม แต่มผี ล
แสดงให้เราทราบว่า “ผู้คนประเภทใดที่
เข้ามาประจําตําแหน่งต่างๆ ในกองทัพ
ของนักปฏิรูปศาสนา พวกเขาไม่ใช่ผู้ไร้
การศึกษา พวกชอบแบ่งแยก พวกชอบ
ขัดแย้งโวยวาย—ตรงกันข้ามอย่างลิบลับ
พวกเขาเป็ น คนที่ ศึ ก ษาพระวจนะของ
พระเจ้ามาแล้ว รู้วิธีการใช้อาวุธที่พระ
คั ม ภี ร ์ จั ด หามาให้ พ วกเขา ในแง่ ข อง
ความรู้ พวกเขาก้าวลํา้ ยุคไปแล้ว เมือ่ เรา
จํากัดความสนใจของเราไปยังศูนย์กลาง
อั น โดดเด่ น เช่ น เมื อ งวิ ต เทนเบิ ร ์ ก และ
เมืองซูรคิ และบุคคลเลือ่ งลือชือ่ เช่นลูเธอร์
และเมลังค์ธอน สวิงก์ลีและอีโคลัมพาเดียสแล้ว ก็มักจะมีการแย้งว่าคนเหล่านี้
เป็นผูน้ าํ ของขบวนการและเป็นธรรมดาที่
เราจะคาดว่าคนเหล่านีม้ พ
ี ลังยิง่ ใหญ่และ
ความรู้กว้างขวาง แต่ผู้ที่เป็นลูกน้องของ
พวกเขาไม่นา่ จะเป็นเช่นนัน้ เอาละให้เรา
กลับไปมองดูโรงละครทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครทราบ
เรื่องและไร้ชื่อเสียงของประเทศสวีเดน
รวมถึงนามอันตํ่าต้อยอย่างเช่นโอลาฟ
และลูเรนติอูส เพตริ จากบรรดาอาจารย์
ลงไปถึงสาวกทั้งหลาย เราจะพบอะไร...
นักวิชาการและนักศาสนศาสตร์ บุคคลที่
เข้าใจข่าวประเสริฐแห่งสัจธรรมทั้งระบบ
อย่างถ่องแท้ และเป็นผู้มีชัยชนะเหนือผู้
เชี่ยวชาญการศึกษาและบุคคลยิ่งใหญ่
ทั้งหลายของโรม” Ibid. เล่มที่ 10 บทที่ 4

{GC 243.3}
จากผลของความขัดแย้งนี้ กษัตริย์
ของประเทศสวีเดนทรงรับความเชื่อของ
โปรเตสแตนต์และไม่นานต่อมารัฐสภา
ประกาศสนั บ สนุ น เข้ า ข้ า งความเชื่ อ นี้
โอลาฟ เพตริแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพั น ธสั ญ ญาใหม่ เ ป็ น ภาษาสวี เ ดน
และตามพระประสงค์ของพระราชา พีน่ อ้ ง
ทั้ ง สองได้ ล งมื อ แปลพระคั ม ภี ร ์ ทั้ ง เล่ ม
ด้วยประการฉะนี้ ประชาชนในประเทศ
สวีเดนจึงได้รบั พระวจนะของพระเจ้าเป็น
ครั้ ง แรกในภาษาแม่ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา
ประกาศสั่งทั่วทั้งอาณาจักรให้อาจารย์
อธิบายพระคัมภีร์และต้องสอนเด็กๆ ใน
โรงเรียนให้อา่ นพระคัมภีรด์ ว้ ย {GC 244.1}
ความกระจ่างอันเป็นพระพรของข่าว
ประเสริฐขับไล่ความมืดมนอันเนื่องจาก
ความไม่รแู้ ละความงมงายให้ออกไปอย่าง
มั่นคงและแน่นอน พวกเขาหลุดพ้นจาก
การกดขีข่ องโรม บ้านเมืองบรรลุถงึ ความ
แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนี้
มาก่อน ประเทศสวีเดนเป็นป้อมปราการ
ปกป้ อ งความเชื่ อ ของโปรเตสแตนต์
หนึ่งศตวรรษต่อมา ในช่วงเวลาบอบชํ้า
อันตรายทีส่ ดุ ประเทศเล็กๆ และอ่อนแอ
นี้ เป็นประเทศเดียวในทวีปยุโรปทีก่ ล้ายืน่
มือแห่งความช่วยเหลือออกไป—เพือ่ ช่วย
ประเทศเยอรมนีให้รอดจากการต่อสูอ้ ย่าง
เหีย้ มโหดของสงครามสามสิบปี ดูประหนึง่
ว่าทวีปยุโรปตอนเหนือทั้งหมดต้องตก
อยู่ภายใต้เผด็จการของโรมอีกครั้งหนึ่ง
กองทัพของสวีเดนเป็นผู้ที่ทําให้ประเทศ
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เยอรมนีพลิกชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมของ
พระสันตะปาปาไปสู่ความพ่ายแพ้ และ
นําชัยชนะของเสรีภาพทางความเชือ่ มาสู่
ชาวโปรเตสแตนต์ ร วมทั้ ง ชาวคาลวิ น

นิ ย ม [Calvinist ผู ้ ที่ เ ชื่ อ ตามคํ า สอน
ของคาลวิน] และชาวลูเธอร์เรน และนํา
เสรี ภ าพทางจิ ต สํ า นึ ก คื น สู ่ ป ระเทศที่
ยอมรับการปฏิรปู ทางศาสนา {GC 244.2}

14 นักปฏิรูปศาสนาชาวอังกฤษรุ่นหลัง 219

14

นักปฏิรูปศาสนาชาวอังกฤษรุ่นหลัง

ในขณะทีล่ เู ธอร์กาํ ลังกางพระคัมภีรท์ ี่
ถูกปิดให้กบั ประชาชนของประเทศเยอรมนี
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงผลักดันให้
ทินเดล [Tyndale] กระทําสิง่ เดียวกันเพือ่
ประเทศอังกฤษ พระคัมภีร์ของไวคลิฟ
แปลมาจากภาษาละติ น และผิ ด พลาด
มากมาย พระคั ม ภี ร ์ นี้ ไ ม่ เ คยถู ก พิ ม พ์
ออกมาและต้นทุนของเอกสารต้นฉบับที่
คัดลอกด้วยมือมีราคาสูงมากจนมีแต่คน
รํา่ รวยหรือขุนนางเพียงไม่กคี่ นทีจ่ ะซือ้ ได้
และนอกเหนื อ จากนี้ ยั ง เป็ น หนั ง สื อ ที่
คริสตจักรสั่งห้ามอย่างเข้มงวดกวดขัน
ปริมาณจําหน่ายจึงถูกจํากัดอยูใ่ นวงแคบ
ในปี ค.ศ. 1516 หนึ่งปีก่อนบทความของ
ลู เ ธอร์ จ ะปรากฏออกมาสู ่ ส าธารณชน
เอรัสมัสตีพมิ พ์พระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
ใหม่ของเขาออกมาเป็นภาษากรีกและ
ภาษาละติน บัดนีเ้ ป็นครัง้ แรกทีพ
่ ระวจนะ
ของพระเจ้ า ถู ก พิ ม พ์ อ อกมาในภาษา
ดั้งเดิม ในผลงานนี้ ข้อผิดพลาดมากมาย
ของฉบั บ ก่ อ นถู ก แก้ ไ ขและแปลความ
หมายได้ชัดเจนมากขึ้น ทําให้ชนชั้นที่มี
การศึกษาจํานวนมากเข้าถึงความรอบรู้
ในสัจธรรมเพิ่มขึ้นและเสริมแรงดลใจขึ้น
ใหม่ให้กบั งานของการปฏิรปู แต่คนสามัญ
ทัว่ ไปส่วนใหญ่ยงั ถูกกีดกันจากพระวจนะ
ของพระเจ้า ทินเดลกําลังจะสานต่องาน
ของไวคลิฟให้สาํ เร็จสมบูรณ์ดว้ ยการมอบ

พระคัมภีรใ์ ห้แก่เพือ่ นร่วมชาติ {GC 245.1}
ทินเดลเป็นนักเรียนที่ขยันและเป็น
ผู้แสวงหาสัจธรรมอย่างจริงใจ เขาได้รับ
ข่าวประเสริฐจากพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
ใหม่ภาษากรีกของเอรัสมัส เขาเทศนา
ในสิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ อย่างไม่เกรงกลัว เรียกร้อง
ว่าคําสอนทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบ
ของพระคัมภีร์ ต่อคํากล่าวของผู้นิยมระ
บอบเปปาซีที่อ้างว่าคริสตจักรเป็นผู้ให้
พระคัมภีรแ์ ละคริสตจักรเท่านัน้ ทีอ่ ธิบาย
พระคัมภีร์ได้ ทิลเดลโต้กลับว่า “ท่าน
ทราบไหมว่าผู้ใดสอนนกอินทรีย์ให้หา
เหยื่ อ นี่ แ น่ ะ พระเจ้ า องค์ เ ดี ย วกั น
นี้แหละที่ทรงสอนบรรดาบุตรหิวโหยให้
แสวงหาพระบิ ด าของพวกเขาจาก
พระวจนะของพระองค์ ช่างไกลจากความ
จริงเหลือเกินที่ท่านว่าท่านให้พระคัมภีร์
แก่ พ วกเรา ท่ า นเองต่ า งหากเป็ น ผู ้
เก็บซ่อนพระคัมภีรจ์ ากพวกเรา ท่านเป็น
ผู้เผาคนทั้งหลายที่สอนพระคัมภีร์และ
หากท่านทําได้ท่านคงจะเผาพระคัมภีร์
ทิ้งเสีย” D’Aubigne, History of the
Reformation of the Sixteenth Century
เล่มที่ 18 บทที่ 4 {GC 245.2}
คํ า เทศนาของทิ น เดลกระตุ ้ น ความ
สนใจอย่างใหญ่หลวง คนมากมายยอมรับ
สัจธรรม แต่พวกบาทหลวงตื่นตระหนก
และทิ น เดลยั ง ไม่ ทั น ออกไปจากพื้ น ที่
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พวกเขาก็ใช้วิธีข่มขู่และตีความคําสอน
ของเขาอย่ า งคลาดเคลื่ อ นเพื่ อ ทํ า ลาย
ผลงานของเขา บ่อยครั้งเหลือเกินที่พวก
เขาประสบความสําเร็จ ทินเดลโอดครวญ
ว่ า “จะให้ ทํ า อย่ า งไร เวลาที่ ข ้ า พเจ้ า
หว่านอยูแ่ ห่งหนึง่ ศัตรูกบ็ กุ เข้าไปทําลาย
ไร่นาที่ข้าพเจ้าเพิ่งหว่านมา ข้าพเจ้าไม่
อาจไปปรากฏตัวในทุกแห่งได้ โอ หาก
คริสเตียนทั้งหลายมีพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ในภาษาของเขาเอง พวกเขาจะต้านทาน
กั บ คนหลอกลวงเหล่ า นี้ ด ้ ว ยตนเองได้
ปราศจากพระคัมภีร์แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่
จะให้ฆราวาสยึดมั่นอยู่ในสัจธรรม” {GC
246.1}
บัดนี้จุดมุ่งหมายใหม่ผุดขึ้นในความ
คิดของเขา เขาพูดว่า “บทเพลงสดุดีที่
ร้องกันในวิหารของพระยาห์เวห์ใช้ภาษา
ของชนชาติ อิ ส ราเอลและจะไม่ ใ ห้ ข ่ า ว
ประเสริฐออกเสียงในท่ามกลางหมู่พวก
เราเป็นภาษาอังกฤษกระนั้นหรือ...ควร
ให้คริสตจักรมีแสงสว่างในยามเที่ยงวัน
น้อยกว่าในยามรุ่งอรุณหรือ...คริสเตียน
จะต้องอ่านพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่
ั ฑิต
ด้วยภาษาแม่ของเขา” บรรดาดุษฎีบณ
และครู ทั้ ง หลายของคริ ส ตจั ก รขั ด แย้ ง
กันเอง ด้วยพระคัมภีรเ์ ท่านัน้ มนุษย์จงึ จะ
เข้าถึงสัจธรรมได้ “คนหนึ่งเห็นชอบกับ
ดุษฎีบัณฑิตคนนี้ อีกคนกับคนนั้น บัดนี้
เจ้ า ของความคิ ด แต่ ล ะค่ า ยขั ด แย้ ง กั น
แล้วเราจะแยกคนที่พูดถูกออกจากคนที่
พูดผิดได้อย่างไร...ด้วยวิธีใด เราบอก
ความจริ ง ให้ รู ้ คื อ โดยพระวจนะของ

พระเจ้า” Ibid. เล่มที่ 18 บทที่ 4 {GC
246.2}
ต่อมาไม่นานดุษฎีบัณฑิตคาทอลิก
ทีม่ คี วามรูส้ งู ทีก่ าํ ลังโต้เถียงกับเขาร้องขึน้
มาว่า “เราน่าจะอยู่โดยไม่มีพระบัญญัติ
ของพระเจ้าดีกว่าอยูโ่ ดยไม่มกี ฎของพระ
สันตะปาปา” ทินเดลตอบว่า “ข้าพเจ้าขอ
ท้าทายต่อพระสันตะปาปาและกฎทัง้ หลาย
ของพระองค์และหากพระเจ้าจะรักษาชีวติ
ของข้าพเจ้าไว้ ในอีกไม่กปี่ ขี า้ พเจ้าจะทํา
ให้เด็กไถนาคนหนึง่ เข้าใจพระคัมภีรม์ าก
กว่าท่าน” Anderson, Annals of the
English Bible หน้า 19 {GC 246.3}
จุดมุ่งหมายเพื่อมอบพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่แก่ประชาชนด้วยภาษา
ของเขาเองเริ่มเจริญเติบโต บัดนี้เป็นที่
แน่นอนแล้วและเขาทุ่มเทตนเองให้กับ
งานนี้ทันที การกดขี่ข่มเหงกดดันเขาจน
ต้องหนีออกจากบ้านของเขา เขาเดินทาง
ไปกรุงลอนดอนและชั่วระยะเวลาหนึ่งที่
นัน่ เขาทํางานโดยไม่ถกู รบกวน แต่ความ
รุนแรงของเหล่าผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีทาํ ให้
เขาต้องหลบหนีอีกครั้งหนึ่ง ดูคล้ายกับ
ว่าทัง้ ประเทศอังกฤษปิดประตูตอ่ ต้านเขา
และเขาตัดสินใจที่จะไปหาที่หลบภัยใน
ประเทศเยอรมนี ณ ที่นั่น เขาเริ่มพิมพ์
พระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่เป็นภาษา
อังกฤษ งานนี้ถูกสั่งให้หยุดการพิมพ์ถึง
สองครัง้ แต่เมือ่ ถูกห้ามพิมพ์ในเมืองหนึง่
เขาก็ไปพิมพ์อีกเมืองหนึ่ง ในที่สุดเขา
เดินทางไปถึงเมืองวอร์มส์ซึ่งเมื่อไม่กี่ปี
ก่อนหน้านีล้ เู ธอร์ได้ปกป้องข่าวประเสริฐ
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ต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภา ในเมืองโบราณ
แห่งนั้น มีมิตรสหายของการปฏิรูปอยู่
มากมายและทินเดลดําเนินงานของเขา
ต่อไปโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่สามพัน
เล่มพิมพ์เสร็จในเวลาไม่ช้าต่อมา และ
การพิมพ์อกี งวดหนึง่ ตามมาในปีเดียวกัน
{GC 246.4}
เขาทํ า งานไปด้ ว ยความจริ ง ใจและ
พากเพียรเต็มที่ ถึงแม้เจ้าหน้าทีข่ องทาง
ประเทศอังกฤษจะคอยเฝ้าท่าเรือต่างๆ
ไว้อย่างเข้มงวดก็ตามที พระวจนะของ
พระเจ้ า ก็ ถู ก ลั ก ลอบลํ า เลี ย งในหลาย
ลักษณะไปยังกรุงลอนดอนและจากที่นั่น
กระจายไปทั่ ว ประเทศ บรรดาผู ้ นิ ย ม
ระบอบเปปาซีเพียรพยายามที่จะกําจัด
สั จ ธรรม แต่ ก ลั บ ไร้ ผ ล มี อ ยู ่ ค รั้ ง หนึ่ ง
บิชอปแห่งเมืองเดอร์เฮมซื้อหนังสือพระ
คัมภีร์ในคลังทั้งหมดที่มีอยู่จากคนขาย
หนังสือคนหนึ่งที่เป็นสหายของทินเดล
เพื่อนําไปทําลายโดยคิดว่าการทําเช่นนี้
จะขัดขวางงานได้อย่างยิง่ ใหญ่ แต่ในทาง
ตรงข้าม เงินทีจ่ า่ ยไปนัน้ กลับถูกนําไปซือ้
วัตถุดิบสําหรับพิมพ์พระคัมภีร์งวดใหม่
กว่าและดีกว่าซึง่ หากไม่ได้ทาํ เช่นนัน้ ก็จะ
พิมพ์งวดใหม่ไม่ได้เลย ต่อมาภายหลัง
เมือ่ ทินเดลเป็นนักโทษ มีการยืน่ เสรีภาพ
ให้เขาด้วยเงื่อนไขว่าจะต้องเปิดเผยชื่อ
ของนายทุนของเขา เขาตอบว่าบิชอป
แห่งเมืองเดอร์เฮมช่วยเขามากกว่าคนอืน่
เพราะด้วยการจ่ายเงินอย่างงามให้กับ
หนังสือที่เหลืออยู่ในมือทําให้เขาดําเนิน

การก้าวต่อไปด้วยความกล้าหาญ {GC
247.1}
ทินเดลถูกทรยศตกไปอยู่ในมือของ
ศัตรูและมีอยูค่ รัง้ หนึง่ ต้องทุกข์ทรมานอยู่
ในห้องขังเป็นเวลาหลายเดือน ในทีส่ ดุ เขา
เป็นพยานให้กับตัวเองถึงความเชื่อของ
เขาด้วยการยอมพลีชีพ แต่ยุทโธปกรณ์
ทีเ่ ขาเตรียมไว้ทาํ ให้นกั รบอืน่ ๆ พร้อมเข้า
ทําสงครามตลอดมาทุกศตวรรษจนกระทัง่
ถึงยุคสมัยของเรา {GC 247.2}
ลาทิเมอร์ [Latimer] ยืนยันจาก
บนธรรมาสน์ว่าประชาชนควรอ่านพระ
คัมภีร์ในภาษาของตน เขาพูดว่า “พระ
เจ้าเองทรงเป็นผูป้ ระพันธ์พระคัมภีร”์ และ
พระคัมภีร์ประกอบด้วยพลังและความ
ยั่งยืนยงเป็นนิตย์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็น
เจ้าของ “ไม่มีพระราชา จักรพรรดิ ผู้
ครองนครหรือผู้ปกครองเมืองคนใด...แต่
ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม...พระวจนะ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” “ให้เราอย่าใช้
ทางเบีย่ งใด แต่จงใช้พระวจนะของพระเจ้า
ชี้นําเรา อย่าให้เราเดินตาม...บรรพบุรุษ
ของเราหรืออย่าแสวงหาสิ่งที่พวกเขาทํา
แต่ทําให้ในสิ่งที่พวกเขาน่าจะทํา” {GC
248.1}
บาร์เนสและฟริท [Barnes and Frith]
มิ ต รสหายซื่ อ สั ต ย์ ข องทิ น เดลลุ ก ขึ้ น
ปกป้องสัจธรรม ตามมาด้วยคนในตระกูล
ริ ด เล่ ห ์ แ ละแครนเมอร์ [Ridley and
Cranmer] ผูน้ าํ การปฏิรปู ศาสนาในอังกฤษ
เหล่านีเ้ ป็นคนทีม่ กี ารศึกษาและส่วนใหญ่
เคยได้รบั เกียรติอย่างสูงสืบเนือ่ งจากความ
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จริงใจหรือจริยธรรมอันเคร่งครัดในความ
สัมพันธ์กบั โรม การคัดค้านระบอบเปปาซี
ของพวกเขาเกิดจากการไปรูข้ อ้ ผิดพลาด
ของ “ราชสํานักของสันตะปาปา” ความ
คุ้นเคยกับเรื่องความลึกลับของบาบิโลน
ยิง่ เพิม่ นํา้ หนักอย่างใหญ่หลวงต่อคําพยาน
ของพวกเขาที่ต่อต้านเธอ {GC 248.2}
ลาทิเมอร์ พูดว่า “ตอนนีข้ า้ พเจ้าขอตัง้
คําถามที่แปลกประหลาดข้อหนึ่ง ใครคือ
บิชอปและพระราชาคณะที่ขยันที่สุด...
ข้าพเจ้ารูด้ วี า่ ท่านกําลังฟังอยูแ่ ละกําลังรอ
ฟังอย่างตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะเอ่ยชื่อผู้ใด...
ข้าพเจ้าจะบอกท่าน คนนัน้ คือพญามาร...
มันไม่เคยออกไปจากแขวงการปกครอง
ไปหามันได้ เมื่อท่านต้องการ มันอยู่บ้าน
เสมอ...มันจะอยู่กับคันไถของมันตลอด
เวลา...ท่านจะไม่เคยเห็นมันเกียจคร้าน
ข้าพเจ้ารับรอง...ที่ใดที่มารตั้งรกราก...ที่
นั่นหนังสือก็จะหายไปและจะชูเทียนไข
ขึน้ มา พระคัมภีรจ์ ะหายไปและลูกประคํา
จะโผล่ อ อกมา ความกระจ่ า งของพระ
กิตติคณ
ุ จะหายไป แสงสว่างจากเทียนไข
จะโผล่ขึ้นมา ใช่ ในเวลาเที่ยงวัน...รื้อ
กางเขนของพระคริสต์ลง แต่เชิดชูแดน
ชําระให้สูงขึ้น...กําจัดการใส่เครื่องนุ่งห่ม
ให้กับคนเปลือยกาย คนยากจนและคน
ไร้ความสามารถ แต่ไปส่งเสริมการตบแต่ง
รูปปัน้ บูชาและประดิษฐ์ประดอยตอไม้และ
ก้อนหินอย่างหรูหรา สนับสนุนประเพณี
และกฎระเบียบของมนุษย์ กําจัดประเพณี
และพระวจนะอันศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ ของพระเจ้า
ออกไป...โอ อยากให้พระราชาคณะทั้ง

หลายเป็นคนขยันหว่านเมล็ดคําสอนที่ดี
เหมือนที่ซาตานหว่านเปลือกหอยและ
หญ้ า ละมาน” Ibid. “Sermon of the
Plough” {GC 248.3}
หลักการยิ่งใหญ่ที่นักปฏิรูปศาสนา
เหล่านีเ้ ก็บสงวนไว้เป็นหลักการเดียวกับ
ทีป่ กป้องโดยชาววอลเดนซิส โดยไวคลิฟ
โดยจอห์น ฮัส โดยลูเธอร์ โดยสวิงก์ลี
และคนทั้ ง หลายที่ เ ข้ า ร่ ว มกั บ พวกเขา
หลักการนีเ้ ป็นต้นฉบับระเบียบความเชือ่
และการถือปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ผดิ พลาด พวกเขา
ไม่ยอมรับสิทธิอาํ นาจของพระสันตะปาปา
สภาต่างๆ บรรพบุรษุ และพระราชาทัง้ หลาย
ทีจ่ ะมาควบคุมจิตสํานึกในเรือ่ งของศาสนา
พระคัมภีร์เป็นสิทธิอํานาจของพวกเขา
และ พวกเขาใช้คาํ สอนของพระคัมภีรเ์ พือ่
ทดสอบหลักคําสอนต่างๆ และคําอ้างทั้ง
หลาย ความเชือ่ ในพระเจ้าและในพระวจนะ
ของพระองค์คํ้าจุนคนบริสุทธิ์เหล่านี้ใน
ขณะที่ พ ลี ชี พ ของตนที่ ห ลั ก ประหาร
ลาทิเมอร์ร้องอุทานแก่ผู้ร่วมพลีชีพขณะ
เปลวเพลิงกําลังปิดปากพวกเขาให้เงียบ
ว่ า “จงมี ใ จสุ ข สบายกั น เถิ ด วั น นี้ เ รา
จุดเทียนไขเช่นนี้ในประเทศอังกฤษ โดย
พระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจว่าไฟ
นี้จะไม่มีทางดับไป” Works of Hugh
Latimer เล่มที่ 1 หน้าที่ 13 {GC 249.1}
ที่ประเทศสก็อตแลนด์เมล็ดพันธุ์แห่ง
สัจธรรมที่โคลัมบา [Columba] และผู้
ร่วมงานหว่านไปนั้นไม่ได้ถูกทําลายไป
โดยสิน้ เชิง เป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจาก
ทีค่ ริสตจักรแห่งอังกฤษยอมจํานนต่อโรม
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แล้ว ผู้ที่อยู่ประเทศสก็อตแลนด์ยังคง
รั ก ษาเสรี ภ าพไว้ แต่ ว ่ า ในศตวรรษที่
สิ บ สองหลั ก คํ า สอนและพิ ธี ก รรมของ
ระบอบเปปาซีได้มาจัดตัง้ ขึน้ ทีน่ ี่ และไม่มี
ประเทศใดที่อํานาจนี้ปกครองอย่างเด็ด
ขาดเท่าที่นี่ ไม่มีความมืดเกิดขึ้นที่ใดที่
จะมืดมิดกว่าของที่นี่ แต่ยังมีลําแสงที่
แทรกทะลุ ผ ่ า นความมื ด และให้ คํ า มั่ น
สัญญาของวันที่จะมาถึง คนในตระกูลโล
ลาร์ด [The Lollards] เดินทางจากประเทศ
อังกฤษพร้อมกับพระคัมภีร์และคําสอน
ของไวคลิฟ พวกเขาทํางานหนักเพือ่ เก็บ
รักษาความรูใ้ นเรือ่ งของข่าวประเสริฐ และ
ในทุกศตวรรษจะมีพยานและผูพ
้ ลีชพ
ี ของ
ข่าวประเสริฐ {GC 249.2}
การเริม่ ต้นของการปฏิรปู ศาสนาทีย่ งิ่
ใหญ่มาพร้อมกับผลงานเขียนของลูเธอร์
และพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ของ
ทินเดล รอดพ้นสายตาของคณะสงฆ์ ผู้
นําสาส์นเหล่านี้เดินทางอย่างเงียบๆ ไป
ตามภูเขาและหุบเขา คอยเติมชีวิตใหม่
แก่คบเพลิงแห่งสัจธรรมทีเ่ กือบจะมอดดับ
ไปในประเทศสก็ อ ตแลนด์ แ ละรื้ อ ทิ้ ง
ผลงานการกดขี่ที่โรมได้ทํามานานถึงสี่
ศตวรรษ {GC 249.3}
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เลื อ ดของผู ้ ย อมพลี ชี พ
สร้างแรงกระตุน้ สดใหม่แก่ขบวนการ ผูน้ าํ
ของผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีตนื่ ตัวขึน้ มาทันที
ต่อภัยอันตรายทีค่ กุ คามกับอุดมการณ์ของ
พวกเขา ด้วยการจับลูกหลานของชาว
สก็อตแลนด์ทมี่ ฐี านะสูงและมีเกียรติทสี่ ดุ
ไปสู่หลักเผาประหาร สิ่งที่พวกเขาทํามี

แต่เป็นการก่อสร้างธรรมาสน์ขึ้นมาซึ่ง
ถ้อยคําของพยานทีก่ าํ ลังพบกับความตาย
เหล่านี้ดังกระหึ่มไปทั่วแดนดิน ปลุกจิต
วิ ญ ญาณของประชาชนให้ ตื่ น ขึ้ น ด้ ว ย
จุดประสงค์ที่ไม่มีวันตายเพื่อสลัดทิ้งโซ่
ตรวนของโรม {GC 249.4}
ฮามิลตันและวิสฮาร์ท [Hamilton and
Wishart] มีลักษณะนิสัยอันสง่างามดุจ
เจ้าชายสมตามเลือดเนื้อเชื้อไขของพวก
เขา ทั้งสองสืบตระกูลความเป็นสาวกที่
ถ่อมตนมาช้านาน พวกเขายอมพลีชพ
ี ที่
หลั ก ประหาร แต่ จ ากกองเพลิ ง ที่ เ ผา
วิสฮาร์ท เรายังเห็นนักปฏิรูปอีกคนหนึ่ง
ที่เปลวไฟไม่อาจปิดปากเขาให้เงียบได้
ผูท้ โี่ ดยการทรงนําของพระเจ้าจะมาตีระฆัง
มรณะครั้งสุดท้ายให้แก่หลักคําสอนและ
พิธีกรรมของระบอบเปปาซีในประเทศ
สก็อตแลนด์ {GC 250.1}
จอห์น น็อคซ์ หันหลังให้กับประเพณี
และความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจของคริสตจักรแล้ว เพื่อรับสัจธรรมแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้า คําสอนของวิสฮาร์ท์ยืนยัน
ความถูกต้องในการตัดสินใจทีจ่ ะสลัดความ
สัมพันธ์กับโรมและเอาตัวเองมาเข้าร่วม
กับนักปฏิรูปศาสนาทั้งหลายที่ถูกกดขี่
ข่มเหง {GC 250.2}
มิตรสหายขอร้องให้เขารับตําแหน่ง
ของนักเทศน์ เขาผงะถอยกลับหวาดกลัว
ถึงความรับผิดชอบของงานนี้ด้วยอาการ
สั่ น ไปทั้ ง ตั ว แต่ ห ลั ง จากเก็ บ ตั ว ดิ้ น รน
ต่ อ สู ้ อ ย่ า งเจ็ บ ปวดกั บ ตั ว เองเป็ น เวลา
หลายวัน เขาจึงตอบตกลง แต่เมื่อเขา
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ยอมรับหน้าที่นี้แล้ว เขารุกต่อไปด้วย
ความตัง้ ใจอันแน่วแน่ไม่ยอมโอนอ่อนและ
กล้าหาญอย่างไม่ย่อท้อตราบเท่าที่เขามี
ชีวิตอยู่ นักปฏิรูปศาสนาผู้จริงใจคนนี้ไม่
กลัวมนุษย์หน้าไหน ไฟของการพลีชีพที่
ลุกอยู่รอบตัวเขาเพียงแต่ยิ่งปลุกความ
ตั้ ง ใจมุ ่ ง มั่ น ของเขาให้ แ รงกล้ า ยิ่ ง ขึ้ น
ด้ามขวานของการกดขีง่ า้ งอยูเ่ หนือศีรษะ
ของเขาอย่างน่าหวาดเสียว แต่จดุ ยืนของ
เขายังคงที่ ไม่สั่นคลอน ฟาดฟันอย่าง
เด็ดเดี่ยวไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อถอนราก
การกราบไหว้รูปเคารพ {GC 250.3}
เมือ่ เขาถูกนําตัวมาไต่สวนต่อเบือ้ งพระ
พักตร์พระราชินแี ห่งประเทศสก็อตแลนด์
ซึ่ ง แม้ แ ต่ ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ของผู ้ นํ า
โปรเตสแตนต์หลายคนยังต้องลดน้อยลง
เมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ แต่
จอห์น น็อคซ์ไม่หวัน่ ไหวในการเป็นพยาน
ให้แก่สจั ธรรม การยกยอเอาชนะใจเขาไม่
ได้ เขาจะไม่เสียขวัญด้วยคําขู่ พระราชินี
ทรงกล่าวหาว่าเขาเป็นคนนอกศาสนา
พระนางทรงประกาศว่าเขาสอนประชาชน
ให้ยอมรับศาสนาที่รัฐสั่งห้าม และล่วง
ละเมิดพระบัญชาของพระเจ้าที่สั่งคนใต้
บังคับให้ปฏิบตั ติ ามผูค้ รองแคว้นของพวก
เขา น็อคซ์ตอบด้วยความมั่นใจว่า {GC
250.4}
“ในขณะทีศ่ าสนาอันเป็นธรรมจะไม่พงึ่
กําลังหรือสิทธิอํานาจที่มีต้นกําเนิดจาก
เจ้าผูค้ รองแคว้นทางฝ่ายโลกแต่จากพระเจ้า
ผู้ทรงดํารงอยู่เป็นนิตย์เพียงผู้เดียว ผู้ใต้
บังคับบัญชาก็ไม่มพี นั ธะใดทีต่ อ้ งวางกรอบ

ศาสนาของพวกเขาตามความต้องการของ
เจ้าผูค้ รองแคว้นทัง้ หลายด้วย เพราะบ่อย
ครั้ ง ในบรรดาคนทั้ ง หลายแล้ ว เจ้ า ผู ้
ครองแคว้นเหล่านี้กลับเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่อง
ศาสนาที่แท้จริงของพระเจ้ามากที่สุด...
หากบุตรทัง้ หลายของอับราฮัมทีอ่ ยูใ่ ต้การ
ปกครองของฟาโรห์ตา่ งต้องนับถือศาสนา
ของฟาโรห์แล้ว โลกนี้จะมีศาสนาอะไร
หรือหากมนุษย์ทั้งหมดในสมัยของอัคร
ทูตต้องนับถือศาสนาของจักรพรรดิโรมัน
แล้วทัว่ ทัง้ โลกจะมีศาสนาอะไร...และด้วย
เหตุนี้ข้าแต่พระนาง พระองค์ทรงรับรู้ว่า
ผู้อยู่ใต้การปกครองจะไม่ผูกมัดติดกับ
ศาสนาของเจ้าผูป้ กครอง ถึงแม้วา่ พวกเขา
จะได้รบั คําบัญชาให้เชือ่ ฟังเจ้าผูป้ กครอง
ก็ตาม” {GC 250.5}
พระนางมารีย์ตรัสว่า “เจ้าแปลพระ
คัมภีร์ในทางหนึ่งและพวกเขา (ครูสอน
ชาวโรมันคาทอลิก) แปลเป็นอีกแบบหนึง่
เราจะเชื่ อ ผู ้ ใ ดและใครจะเป็ น ผู ้ ตั ด สิ น ”
{GC 251.1}
นักปฏิรูปศาสนาตอบว่า “พระองค์จะ
ต้องทรงเชื่อพระเจ้า พระเจ้าตรัสในพระ
วจนะอย่างชัดเจนและเมื่อต่างไปจากสิ่ง
ที่พระวจนะสอนแล้ว พระองค์ก็ไม่ควร
เชือ่ ทัง้ สองฝ่าย พระวจนะของพระเจ้านัน้
มีความชัดเจนอยู่ในตัวและหากดูเหมือน
ว่ามีตอนใดทีไ่ ม่ชดั เจน พระวิญญาณของ
พระเจ้าผู้ไม่ทรงเคยขัดแย้งกับพระองค์
เองจะทรงอธิบายเรือ่ งเดียวกันนีใ้ ห้เข้าใจ
ได้จากข้อความในตอนอื่นๆ จนไม่มีข้อ
สงสัยหลงเหลืออยู่นอกจากพวกที่ดื้อรั้น
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ที่ต้องการคงอยู่อย่างไม่ยอมรู้เท่านั้น”
David Laing, The Collected Works of
John Knox เล่มที่ 2 หน้าที่ 281, 284
{GC 251.2}
นี่ คื อ ความจริ ง ที่ นั ก ปฏิ รู ป ศาสนา
[คนนี้] ซึ่งไม่เกรงกลัวผู้ใดพูดใส่หูของ
คนในพระราชสํานัก โดยเอาชีวิตของตน
เข้าเสี่ยง ด้วยความกล้าหาญเดียวกันที่
ไม่เกรงกลัวผูใ้ ด เขายึดถือรักษาเป้าหมาย
ของเขาไว้ เพี ย รอธิ ษ ฐานและต่ อ สู ้ ใ น
สงครามของพระเจ้าจนประเทศสก็อตแลนด์
ปลอดจากหลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซี {GC 251.3}
ในประเทศอังกฤษ การสถาปนานิกาย
โปรเตสแตนต์ขึ้นเป็นศาสนาประจําชาติ
ทําให้การกดขี่ข่มเหงลดลงแต่ไม่ได้หยุด
ไปเลยซะทีเดียว ถึงแม้วา่ จะมีการประกาศ
เลิกหลักคําสอนมากมายของโรมแล้วก็ตาม
แต่รูปแบบพิธีต่างๆ ของเธอก็ยังคงถูก
เก็บอยู่ไว้ไม่น้อย พวกเขาปฏิเสธความ
เป็นใหญ่ของพระสันตะปาปาแต่สถาปนา
พระราชาขึ้นบนพระที่นั่งครองตําแหน่ง
หัวหน้าของคริสตจักร พิธีของคริสตจักร
ยังห่างไกลจากความบริสุทธิ์และความ
เรียบง่ายของข่าวประเสริฐ หลักการยิ่ง
ใหญ่ของเสรีภาพทางศาสนายังเป็นเรื่อง
ทีไ่ ม่เข้าใจกัน แม้ผปู้ กครองโปรเตสแตนต์
จะไม่คอ่ ยเข้าพึง่ ความโหดเหีย้ มน่ากลัวที่
โรมใช้ตอ่ ต้านพวกนอกศาสนาก็ตามที แต่
กระนัน้ สิทธิของมนุษย์ทกุ คนทีจ่ ะนมัสการ
พระเจ้าตามคําสัง่ ของจิตสํานึกของเขาเอง
ก็ยงั ไม่เป็นทีย่ อมรับ ทุกคนจะถูกกําหนด

ให้รบั คําสอนและถือรักษารูปแบบของการ
นมั ส การตามที่ ค ริ ส ตจั ก รซึ่ ง ได้ รั บ การ
สถาปนากําหนดไว้แล้ว ผู้คัดค้านจะถูก
กดขี่ข่มเหงตามแต่จะมากหรือน้อย เป็น
เช่นนี้อยู่หลายร้อยปี {GC 251.4}
ในศตวรรษที่ สิ บ เจ็ ด ศาสนาจารย์
หลายพันคนถูกปลดออกจากตําแหน่ง
ประชาชนถูกสั่งห้ามเข้าร่วมประชุมทาง
ศาสนาด้วยโทษของการปรับอย่างหนัก
การกักขัง และการเนรเทศเว้นแต่จะเป็น
การประชุ ม ที่ ค ริ ส ตจั ก รอนุ มั ติ เหล่ า ผู ้
ซื่อสัตย์ที่ไม่อาจละเว้นการร่วมนมัสการ
พระเจ้าถูกกดดันให้ไปประชุมนมัสการกัน
ตามซอกซอยที่มืด ใต้เพดานหลังคาอัน
มืดมิดและบางโอกาสในกลางป่าตอนเทีย่ ง
คื น ใต้ ร ่ ม เงาลึ ก เข้ า ไปในป่ า ทึ บ กลาย
เป็นอาคารวิหารของพระเจ้า เหล่าบุตรที่
กระจัดกระจายและถูกกดขีข่ องพระเจ้ามา
ชุมนุมกันเพื่อทูลความในใจทั้งหมดออก
มาเป็นคําอธิษฐานและคําสรรเสริญ แต่
แม้พวกเขาจะระวังมากเพียงไร หลายคน
ต้องรับความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจาก
ความเชื่อ เรือนจําแออัด ครอบครัวแตก
กระจาย หลายคนถู ก ขั บ ไล่ ไ ปอยู ่ ต ่ า ง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงร่วม
สถิตกับประชากรของพระองค์และการ
กดขี่ข่มเหงไม่อาจมีชัยต่อคําพยานของ
พวกเขาได้ หลายคนถูกกดดันให้ข้าม
มหาสมุทรไปยังประเทศอเมริกา และ ณ
ทีน่ ี้ พวกเขาวางรากฐานการปกครองฝ่าย
บ้านเมืองและเสรีภาพทางศาสนาซึง่ กลาย
มาเป็นป้อมปราการและเป็นเกียรติของ

226 ปลายทางแห่งความหวัง

ประเทศนี้ {GC 252.1}
อีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับในสมัยของ
อั ค รทู ต การกดขี่ ข ่ ม เหงกลั บ กลายมา
เป็นการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ในคุกมืด
ที่ แ ออั ด ด้ ว ยคนขี้ เ มาและอาชญากร
ร้ายกาจ จอห์น บันยัน [John Bunyan]
หายใจเอาบรรยากาศทีแ่ ท้จริงของสวรรค์
และในที่ แ ห่ ง นี้ เ ขาเขี ย นนิ ท านแฝงคติ
ของการเดินทางของผู้แสวงบุญจากดิน
แดนแห่งความพินาศไปสูเ่ มืองสวรรค์ของ
พระเจ้า เป็นเวลากว่าสองร้อยปีเสียงทีม่ า
จากเรือนจําเบดฟอร์ดพูดกับหัวใจของ
คนมากมายด้วยอํานาจอันเร้าใจ หนังสือ
ของบั น ยั น เรื่ อ งเดอะพิ ว กรี ม โปรแกรส
[Bunyan’s Pilgrim’s Progress การเดิน
การของผู้แสวงบุญ] และ เกรซ อะเบาดิ่ง
ทู เดอะ ชีพ ออฟ ซินเนอร์ส [Grace
Abounding to the Chief of Sinners
พระคุ ณ อย่ า งเหลื อ ล้ น ที่ มี ต ่ อ คนบาป]
นําเส้นทางย่างก้าวของคนมากมายไปสู่
ทางแห่งชีวิต {GC 252.2}
บาสเตอร์ ฟลาเวล อัลไลน์ [Baxter,
Flavel, Alleine] และบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ คี วาม
สามารถ มีการศึกษาและประสบการณ์
ลึกซึง้ ในคริสเตียนลุกขึน้ ปกป้องความเชือ่
อย่างกล้าหาญซึ่งครั้งหนึ่งเคยมอบให้แก่
ธรรมิกชน ความสําเร็จของผลงานของ
บุ ค คลเหล่ า นี้ ซึ่ ง ผู ้ ป กครองประเทศสั่ ง
เนรเทศและตราหน้าเป็นคนนอกกฎหมาย
นั้นจะไม่มีวันพินาศไป หนังสือของฟลาเวลเรื่ อ ง เฟาเทน ออฟ ไลฟ์ แอนด์
เมทอด ออฟ เกรซ [Fountain of Life

and Method of Grace นํ้าพุแห่งชีวิต
และวิธีการของพระคุณ] สอนคนนับพัน
ถึงวิธที จี่ ะอุทศิ ตนเพือ่ นําจิตวิญญาณของ
ตนเองให้อยู่กับพระคริสต์ หนังสือของ
บาสเตอร์ เ รื่ อ ง รี ฟ อร์ ม พาสเตอร์
[Reformed Pastor ศาสนาจารย์ที่ปฏิรูป
แล้ว] ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพระพร
แก่คนมากมายที่ปรารถนาการฟื้นฟูใน
งานของพระเจ้าและเรือ่ ง เซนท์ส แอเวอร์
ลาสติ่ง เรส [Saints’ Everlasting Rest
การพักผ่อนนิรันดร์ของธรรมิกชน] ของ
เขาทําหน้าที่ของการนําจิตวิญญาณไปสู่
การ “พั ก ผ่ อ น” ที่ ยั ง คงมี อ ยู ่ สํ า หรั บ
ประชากรของพระเจ้า {GC 252.3}
หนึง่ ร้อยปีตอ่ มา ในวันมืดยิง่ ใหญ่ทาง
ฝ่ายจิตวิญญาณ ไวท์ฟิลด์ [Whitefield]
และพีน่ อ้ งตระกูลเวสเล่ย์ [The Wesleys]
ปรากฏตัวเพื่อมาถือประทีปแห่งความ
กระจ่างของพระเจ้าภายใต้กฎระเบียบของ
คริสตจักรที่ประเทศอังกฤษสถาปนาขึ้น
ประชาชนของประเทศอังกฤษตกสูส่ ภาพ
การถดถอยทางศาสนาทีแ่ ทบจะแยกความ
แตกต่างจากคนนอกศาสนาไม่ออก ศาสนา
เรือ่ งของธรรมชาติเป็นวิชาการศึกษายอด
นิยมของคณะสงฆ์และมักถูกรวมไว้ใน
คําสอนศาสนศาสตร์สว่ นใหญ่ของพวกเขา
เอง คนชนชัน้ สูงเยาะเย้ยพวกทีเ่ คร่งครัด
ศาสนาและพวกเขาทะนงตนว่าอยู่เหนือ
พวกที่ตนจัดว่าเป็นคนคลั่งศาสนา คน
ชนชั้ น ตํ่ า รู ้ ไ ม่ เ ท่ า ทั น อย่ า งยิ่ ง และถู ก
ทอดทิ้งให้อยู่กับการกระทําชั่ว ในขณะที่
คริสตจักรไม่มีความอาจหาญหรือความ
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เชื่ อ พอที่ จ ะสนั บ สนุ น อุ ด มการณ์ ข อง
สัจธรรมที่กําลังดิ่งลงตํ่าอีกต่อไป {GC
253.1}
หลักคําสอนเรื่องความชอบธรรมโดย
ความเชื่อที่ลูเธอร์สอนไว้อย่างชัดเจนนั้น
แทบจะเลือนหายไปจากสายตา และหลัก
การของระบบสั น ตะปาปาเรื่ อ งการไว้
วางใจในการกระทําความดีเพือ่ ความรอด
ได้เข้ามาแทนที่ ไวท์ฟิลด์และพี่น้องตระ
กูลเวสเล่ยซ์ งึ่ เป็นสมาชิกของคริสตจักรที่
อังกฤษสถาปนาขึน้ นัน้ เป็นคนทีแ่ สวงหา
ความพอพระทัยของพระเจ้าด้วยความ
จริงใจ และในเรือ่ งนีพ
้ วกเขาได้รบั การสอน
ว่าสามารถได้มาโดยการดําเนินชีวิตที่
ดีงามและถือรักษากฎระเบียบของศาสนา
{GC 253.2}
ครั้งหนึ่งเมื่อชาร์ลส์ เวสเล่ย์ ล้มป่วย
และคิดว่าอีกไม่นานคงต้องตาย มีคน
ถามเขาว่า ความหวังชีวติ นิรนั ดร์ของเขา
นัน้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานอะไร คําตอบของเขา
คือ “ข้าพเจ้าได้ใช้ความพยายามที่ดีที่สุด
ที่จะรับใช้พระเจ้า” ในขณะที่เพื่อนคนนี้
ทีต่ งั้ คําถามดูเหมือนว่าไม่พอใจกับคําตอบ
นั ก เวสเล่ ย ์ คิ ด “อะไรกั น นะ ความ
พยายามของเราไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะเป็ น
พื้ น ฐานความหวั ง ของเราหรื อ เขาจะ
ปล้นความพยายามของเราไปหรือ เราไม่มี
อะไรที่ จ ะไว้ ว างใจได้ อี ก แล้ ว ” John
Whitehead, Life of the Rev. Charles
Wesley หน้าที่ 102 ความมืดหนาทึบ
เช่นนี้แหละที่ปกคลุมอยู่เหนือคริสตจักร
ปิดซ่อนการไถ่บาป ปล้นสง่าราศีของพระ

คริสต์ไปและหันความคิดของมนุษย์ออก
ไปจากความหวังเดียวที่จะได้ความรอด
—นั่นคือพระโลหิตของพระผู้ไถ่ที่ถูกตรึง
บนกางเขน {GC 253.3}
เวสเล่ยแ์ ละผูร้ ว่ มงานของเขาถูกชักจูง
ให้มองเห็นว่าศาสนาเที่ยงแท้ตั้งอยู่ใน
หั ว ใจ และพระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า นั้ น
ครอบคลุมไปถึงความคิด คําพูดและการ
กระทําด้วย เมื่อพวกเขามั่นใจถึงความ
จําเป็นของเรื่องความบริสุทธิ์ของจิตใจ
รวมทัง้ ความถูกต้องของท่าทางภายนอก
แล้ว พวกเขามุ่งหน้าด้วยความจริงจังที่
จะมีชีวิตใหม่ ด้วยความพยายามอย่าง
ขะมักเขม้นและหมั่นอธิษฐาน พวกเขา
ทุ ่ ม เทเพื่ อ สยบความชั่ ว ของหั ว ใจฝ่ า ย
ธรรมชาติ พวกเขาดําเนินชีวิตที่ปฏิเสธ
ความต้องการของตนเอง มีใจกุศล และ
ทนความอดสู รักษาทุกมาตรการด้วย
ความเคร่งครัดและเที่ยงตรงที่คิดว่าจะ
ช่วยพวกเขาให้ได้ความพึงพอพระทัยของ
พระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้สิ่งที่พวกเขา
แสวงหา ความพยายามของพวกเขาทีจ่ ะ
ปลดปล่อยตัวเองออกจากการลงโทษของ
บาปหรือเอาตัวออกจากอิทธิพลของมัน
นั้นไร้ผล เป็นการดิ้นรนแบบเดียวกับที่
ลู เ ธอร์ เ คยประสบมาในห้ อ งเล็ ก ๆ ที่
เออร์เฟิร์ท เป็นปัญหาเดียวกับที่ทรมาน
จิตวิญญาณของเขา “มนุษย์จะชอบธรรม
เฉพาะพระพั ก ตร์ พ ระเจ้ า ได้ อ ย่ า งไร”
โยบ 9:2 {GC 254.1}
ไฟแห่งสัจธรรมของพระเจ้าซึ่งใกล้
ดั บ มอดไปแล้ ว จากแท่ น บู ช าของชาว
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โปรเตสแตนต์จะต้องถูกจุดให้สว่างขึน้ อีก
จากคบเพลิงโบราณที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่
สมั ย ของคริ ส เตี ย นในประเทศโบฮี เ มี ย
หลังการปฏิรูปศาสนา กองกําลังของโรม
บุกเข้าเหยียบยํา่ ขับไล่พวกโปรเตสแตนต์
ในประเทศโบฮีเมีย ทุกคนทีไ่ ม่ยอมละทิง้
สั จ ธรรมถู ก กดดั น ต้ อ งหนี เ อาตั ว รอด
บางคนไปหลบภัยในแคว้นแซกโซนี ณ
ที่ นี้ พ วกเขารั ก ษาความเชื่ อ โบราณไว้
จากลูกหลานของคริสเตียนเหล่านี้ความ
กระจ่างจึงตกมาถึงเวสเล่ย์และเพื่อนๆ
{GC 254.2}
หลังจากที่จอห์นและชาร์ลส์ เวสเล่ย์
[John and Charles Wesley] ได้รับการ
เจิมตั้งให้รับใช้แล้ว ทั้งสองถูกส่งไปทํา
พันธกิจที่ประเทศอเมริกา บนเรือลํานั้น
มีพวกโมราเวียน [Moravians กลุม่ ปฏิรปู
ที่เชื่อตามคําสอนของฮัส จุดเริ่มต้นของ
คริ ส ตจั ก รอยู ่ ใ นประเทศโบฮี เ มี ย และ
โมราเวีย] โดยสารไปด้วย การเดินทาง
ครัง้ นี้ พวกเขาเผชิญกับพายุรา้ ยแรงและ
จอห์น เวสเล่ยต์ อ้ งมาเผชิญหน้ากับความ
ตาย รู้สึกว่าตนไม่มั่นใจในสันติสุขของ
พระเจ้า ในทางตรงกันข้าม ชาวเยอรมัน
เหล่านั้นแสดงออกถึงความสงบนิ่งและ
ความวางใจซึง่ เป็นเรือ่ งแปลกสําหรับเขา
{GC 254.3}
เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าคอยสังเกตอุปนิสยั
ที่เอาจริงเอาจังของพวกเขามานานแล้ว
ในเรื่องของความถ่อมตนแล้ว พิสูจน์ให้
เห็นตลอดเวลาว่าพวกเขาทํางานทีต่ าํ่ ต้อย
เพื่อผู้โดยสารคนอื่นๆ ซึ่งเป็นงานที่ชาว

อั ง กฤษไม่ ย อมทํ า เป็ น งานที่ พ วกเขา
ปรารถนาทีจ่ ะทําโดยไม่หวังผลตอบแทน
พวกเขาพูดว่าเป็นการดีทจี่ ะทําเพือ่ ความ
ภูมใิ จและพระผูช้ ว่ ยให้รอดผูเ้ ป็นทีร่ กั ของ
พวกเขาทรงกระทํ า แก่ ผู ้ อื่ น มากกว่ า นี้
และทุกวัน พวกเขามีโอกาสแสดงออกถึง
ความสุภาพถ่อมตนทีไ่ ม่มคี วามลําบากใด
จะไปเปลี่ยนแปลง หากพวกเขาถูกผลัก
ถูกทุบตี หรือโยนไปมา พวกเขาจะลุก
ขึ้นและเดินจากไป แต่ไม่มีคําบ่นออกมา
จากปากของพวกเขา บัดนี้เป็นโอกาส
ทดสอบว่าพวกเขาหลุดพ้นจากวิญญาณ
แห่ ง ความกลั ว รวมทั้ ง ความเย่ อ หยิ่ ง
ความโกรธและความอาฆาตจริงหรือไม่
ในขณะทีพ
่ วกเขาเริม่ พิธศี าสนาของพวก
เขาด้วยบทเพลงสดุดี และร้องไปได้ครึ่ง
เพลงนั้ น คลื่ น ยั ก ษ์ ไ ด้ โ หมกระหนํ่ า ใส่
อย่างรุนแรงจนใบเอกฉีกเป็นชิ้นๆ คลื่น
ทะเลปกคลุมทั่วลําเรือ นํ้าทะเลสาดเทใส่
ระหว่างดาดฟ้าเรือ ราวกับว่าทะเลกลืน
พวกเราไปแล้ว กลุ่มชาวอังกฤษเริ่มกรีด
เสียงร้องลั่น แต่กลุ่มชาวเยอรมันยังคง
ร้องเพลงอย่างสงบต่อไป ต่อมาภายหลัง
ข้าพเจ้าถามคนหนึ่งว่า ‘พวกคุณไม่กลัว
กันหรือไง’ เขาตอบว่า ‘ขอบคุณพระเจ้า
พวกเราไม่มีความกลัวกัน’ ข้าพเจ้าถาม
เขาต่อว่า ‘พวกผูห้ ญิงและเด็กกลัวกันหรือ
เปล่า’ เขาตอบอย่างอ่อนโยนว่า ‘ไม่ครับ
พวกผูห้ ญิงและเด็กๆ ของเราไม่กลัวทีจ่ ะ
ตายครับ’” Whitehead, Life of the Rev.
John Wesley หน้าที่ 10 {GC 255.1}
เมื่ อ เดิ น ทางมาถึ ง เมื อ งสาวั น นา
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เวสเล่ยพ
์ กั อยูก่ บั พวกโมราเวียนระยะหนึง่
และประทับใจอย่างสุดซึง้ กับกิรยิ าท่าทาง
ความเป็ น คริ ส เตี ย นของพวกเขา เขา
เขียนถึงพิธที างศาสนาแบบหนึง่ ของพวก
เขาที่ช่างแตกต่างจากพิธีที่ไร้ชีวิตของ
คริ ส ตจั ก รแห่ ง อั ง กฤษ [Church of
England คริ ส ตจั ก รประจํ า ชาติ ข อง
ประเทศอั ง กฤษ] ว่ า “ความเรี ย บง่ า ย
ประกอบกับความน่าเกรงขามที่เด่นชัด
ของทั้ ง พิ ธี เ กื อ บทํ า ให้ ข ้ า พเจ้ า ลื ม ช่ ว ง
เวลาหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีที่คั่นกลาง และ
จิ น ตนาการว่ า ตนเองกํ า ลั ง นั่ ง อยู ่ ใ นที่
ประชุ ม ที่ ไ ม่ มี ร ะเบี ย บพิ ธี ก รรม แต่ มี
เปาโล คนเย็ บ เต็ น ท์ ห รื อ เปโตร ชาว
ประมงเป็นประธานในที่ประชุม ถึงอย่าง
นั้ น กลั บ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง พระวิ ญ ญาณและ
ฤทธานุภาพ” Ibid. หน้าที่ 11, 12 {GC
255.2}
เมื่อเวสเล่ย์กลับถึงประเทศอังกฤษ
นักเทศน์ชาวโมราเวียนคนหนึง่ แนะนําเขา
ให้เข้าใจกระจ่างขึน้ ในเรือ่ งความเชือ่ ของ
พระคัมภีร์ เขามาถึงจุดที่เชื่อมั่นว่าเขา
ต้องละทิ้งการพึ่งพาตัวเองเพื่อรับความ
รอดและต้องมอบความวางใจทั้งหมดให้
“พระเมษโปดกของพระเจ้าผูท้ รงรับความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย” ในที่ประชุมครั้ง
หนึ่งของชาวโมราเวียนที่กรุงลอนดอน
มีการนําข้อเขียนของลูเธอร์ขึ้นมาอ่าน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่พระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงกระทําต่อหัวใจของผูเ้ ชือ่
ขณะที่ เ วสเล่ ย ์ ฟ ั ง อยู ่ นั้ น ความเชื่ อ จุ ด
ประกายขึน้ ในจิตวิญญาณของเขา เขาพูด

ว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวใจของข้าพเจ้า
อบอุ่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาด ข้าพเจ้า
รู้สึกว่าข้าพเจ้าวางใจในพระคริสต์และใน
พระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียวเพือ่ ความรอดและ
พระองค์ประทานความมั่นใจแก่ข้าพเจ้า
ว่าพระองค์ทรงนําบาปของข้าพเจ้าออก
ไปแล้วและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจาก
กฎของบาปและความตาย” Ibid. หน้า 52
{GC 255.3}
ตลอดเวลาอันยาวนานมาหลายปีของ
การดิ้นรนต่อสู้ที่เหนื่อยยากและลําบาก
—หลายปี แ ห่ ง การละทิ้ ง ความสุ ข ของ
ตนเองอย่างเข้มงวดกวดขันหรือมีแต่ความ
น่าอับอายและน่าอดสู—เวสเล่ย์ยึดมั่น
ต่อจุดมุง่ หมายของเขาอย่างแน่วแน่ในการ
แสวงหาพระเจ้า บัดนี้เขาพบพระองค์
แล้วและค้นพบว่าพระคุณที่เขาเคยบาก
บั่นที่จะได้มาโดยการอธิษฐานและการ
อดอาหาร โดยการให้ทานและการลงโทษ
ตัวเองนั้นที่แท้แล้วเป็นของประทาน “ที่
ไม่ต้องเสียเงินและไม่มีราคาติดไว้” {GC
256.1}
ในทันทีทเี่ ขาตัง้ มัน่ อยูใ่ นความเชือ่ ของ
พระคริสต์แล้ว จิตวิญญาณทั้งหมดของ
เขาเร่าร้อนด้วยความปรารถนาทีจ่ ะประกาศ
ความรู้เรื่องพระกิตติคุณอันแจ่มจรัสของ
พระคุณของพระเจ้าทีป่ ระทานโดยเปล่าๆ
เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าถือว่าทั่วทั้งโลกเป็น
โบสถ์ทอี่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของข้าพเจ้า
ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะอยูส่ ว่ นไหน ข้าพเจ้าถือว่า
เป็นเรื่องเหมาะสมและถูกต้องและเป็น
หน้าที่ผูกพันของข้าพเจ้าที่ต้องประกาศ
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ให้ทุกคนที่ยินดีจะฟังข่าวประเสริฐเรื่อง
ของการช่วยให้รอด” Ibid. หน้า 74 {GC
256.2}
เขายั ง คงดํ า รงชี วิ ต ที่ เ คร่ ง ครั ด และ
ปฏิ เ สธความสุ ข ของตนเองต่ อ ไป ใน
เวลานี้ไม่ใช่เนื่องจากเป็นพื้นฐานแต่เป็น
ผลของความเชื่อ ไม่ใช่เป็นราก แต่ว่า
เป็นผลของความบริสุทธิ์ พระคุณของ
พระเจ้าในพระคริสต์เป็นรากฐานของความ
หวังของคริสเตียนและพระคุณนัน้ จะแสดง
ออกด้วยการเชือ่ ฟัง ชีวติ ของเวสเล่ยอ์ ทุ ศิ
ให้กับการเทศนาความจริงยิ่งใหญ่ที่เขา
ได้รบั ไว้ นัน่ คือการทําให้เป็นคนชอบธรรม
โดยความเชือ่ ในพระโลหิตของการลบล้าง
บาปของพระคริสต์และฤทธานุภาพของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําให้หัวใจเกิด
ผลด้วยชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแบบอย่าง
ของพระคริสต์ {GC 256.3}
ไวท์ ฟ ิ ล ด์ แ ละพี่ น ้ อ งเวสเล่ ย ์ รั บ การ
เตรียมตัวเพื่อพันธกิจของพวกเขาด้วย
การใช้เวลาอันยาวนานและเฉียบขาดใน
การสํานึกโดยส่วนตัวถึงสภาพของตนเอง
ทีเ่ ดินผิดทางและเพือ่ ฝึกพวกเขาให้อดทน
ต่อความทุกข์ยากในฐานะทหารที่ดีของ
พระคริสต์ พวกเขาต้องรับการทดสอบ
ยากลําบากอย่างแสนสาหัสของการถูก
ดูหมิ่น การเย้ยหยันและการข่มเหง ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยและในขณะที่ก้าวเข้าสู่
งานของการรั บ ใช้ เพื่ อ นนั ก เรี ย นที่ ไ ร้
ศีลธรรมเรียกพวกเขารวมทั้งผู้ที่เห็นใจ
พวกเขาอีกหลายคนอย่างดูถูกว่า พวก
เมทอดิสต์ [Methodist] แต่ในปัจจุบันนี้

กลายเป็นชือ่ ทีม่ เี กียรติของนิกายยิง่ ใหญ่
ที่สุดนิกายหนึ่งของประเทศอเมริกาและ
ประเทศอังกฤษ {GC 256.4}
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคริสตจักร
แห่งอังกฤษ พวกเขาเลือ่ มใสอย่างแรงกล้า
ในรูปแบบของการนมัสการ แต่พระเจ้า
ทรงนํ า เสนอแก่ พ วกเขาให้ เ รี ย นรู ้ ถึ ง
มาตรฐานที่ สู ง กว่ า จากพระวจนะของ
พระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เร่งเร้าให้
พวกเขาเทศนาเรือ่ งพระคริสต์และพระองค์
ผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขน ฤทธานุภาพ
ของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดเสด็จมาสถิตร่วม
ด้วยในการทํางานของพวกเขา คนจํานวน
หลายพันสํานึกในความผิดและกลับใจ จึง
มีความจําเป็นที่ต้องคอยปกป้องฝูงแกะ
เหล่านีจ้ ากสุนขั ป่าทีค่ อยล่าเหยือ่ เวสเล่ย์
ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะจัดตัง้ นิกายใหม่ แต่เขา
บริหารดูแลพวกเขาภายใต้ชื่อที่เรียกว่า
ความผูกพันของชาวเมทอดิสต์ [Methodist Connection] {GC 257.1}
นักเทศน์เหล่านี้เผชิญกับการต่อต้าน
ที่ลึกลับและสุดจะทนจากคริสตจักรแห่ง
อังกฤษ ถึงกระนั้นโดยพระปัญญาของ
พระองค์ พระเจ้ า ทรงใช้ อํ า นาจเหนื อ
เหตุการณ์ทจี่ ะก่อให้เกิดการปฏิรปู ขึน้ จาก
ภายในตัวคริสตจักรเอง หากการปฏิรูป
มาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว คงจะ
ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในจุดทีม่ คี วาม
ต้องการอย่างยิ่ง แต่เพราะนักเทศน์ซึ่ง
ได้รบั การฟืน้ ฟูเหล่านีเ้ ป็นคนในคริสตจักร
และทํางานจากภายในรั้วของคริสตจักร
ทุกแห่งหนทีพ
่ วกเขาประสบโอกาส ความ
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กระจ่างก็จะพบทางเข้าไปได้ มิฉะนั้นก็
เป็นไปไม่ได้หากประตูยงั คงปิดอยู่ นักบวช
บางคนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากความเซื่อง
ซึมฝ่ายศีลธรรมและกลายเป็นนักเทศน์
ที่กระตือรือร้นในคริสตจักรของตนเอง
คริสตจักรที่ตกอยู่ในความมึนงงเซื่องซึม
ของพิธีกรรมกลับมีชีวิตขึ้นมาอีก {GC
257.2}
ในสมัยของเวสเล่ย์เหมือนเช่นในทุก
ยุ ค ของประวั ติ ศ าสตร์ ค ริ ส ตจั ก ร ผู ้ ที่ มี
ของประทานต่างๆ จะทํางานที่ต่างได้รับ
มอบหมาย พวกเขาไม่ได้เห็นพ้องต้องกัน
ในทุกเรือ่ งของหลักคําสอนแต่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงขับเคลื่อนทุกคนและให้ร่วม
กั น ด้ ว ยเป้ า หมายเดี ย วกั น เพื่ อ นํ า จิ ต วิญญาณมายังพระคริสต์ มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ความขัดแย้งระหว่างไวท์ฟลิ ด์และเวสเล่ย์
สองพีน่ อ้ งคุกคามทีจ่ ะสร้างความแตกแยก
ขึ้น แต่ในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ถึงความ
สุภาพอ่อนน้อมในโรงเรียนของพระคริสต์
ความอดกลัน้ และความรักทีม่ ตี อ่ กันทําให้
คื น ดี กั น ได้ พวกเขาไม่ มี เ วลาที่ จ ะมา
ทะเลาะกัน ในขณะที่ความผิดและความ
ชัว่ ดาษดืน่ อยูท่ กุ ทีแ่ ละคนบาปกําลังดิง่ ลง
สู่ความพินาศ {GC 257.3}
ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าเดินอยูบ่ นเส้นทาง
ทีข่ รุขระ ผูท้ มี่ อี ทิ ธิพลและมีการศึกษาสูง
ใช้อํานาจต่อสู้พวกเขา ผ่านไประยะหนึ่ง
พระนั ก บวชจากคณะสงฆ์ จํ า นวนมาก
แสดงความเป็นศัตรูอย่างออกหน้าและ
ประตูโบสถ์ปดิ ใส่พวกทีม่ คี วามเชือ่ บริสทุ ธิ์
และคนทั้ ง หลายที่ ป ระกาศความเชื่ อ นี้

แนวทางของคณะสงฆ์ทปี่ ระณามพวกเขา
จากธรรมาสน์ปลุกระดมธาตุแห่งความมืด
ความรู้ไม่เท่าทันและความชั่วขึ้นมา ครั้ง
แล้วครั้งเล่า จอห์น เวสเล่ย์หนีพ้นความ
ตายโดยพระเมตตาคุณอันอัศจรรย์ของ
พระเจ้า เมือ่ ความโกรธแค้นของฝูงชนก่อ
ตัวขึ้นเพื่อต่อสู้เขา และดูประหนึ่งว่าไม่มี
ทางหนีพน้ ทูตสวรรค์องค์หนึง่ ในร่างของ
มนุษย์มาอยู่เคียงข้างตัวเขา ฝูงชนผงะ
ถอยกรูดและผู้รับใช้ของพระคริสต์เดิน
ออกไปจากสถานที่อันตรายแห่งนั้นด้วย
ความปลอดภัย {GC 258.1}
เวสเล่ย์กล่าวถึงการช่วยกู้ออกจาก
ฝูงชนบ้าคลั่งในครั้งหนึ่งของเหตุการณ์
เหล่านี้ว่า “หลายคนพยายามที่จะผลัก
ข้าพเจ้าให้ล้มลงในขณะที่พวกเรากําลัง
เดินลงเขา บนเส้นทางที่ลื่นมุ่งหน้าไปยัง
ตัวเมือง พวกเขาคาดคะเนว่าหากข้าพเจ้า
ล้มกองอยู่กับพื้น ข้าพเจ้าก็คงแทบจะ
ลุกไม่ขึ้นอีกแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่ได้สะดุด
เลย แม้แต่ลื่นไถลก็ยังไม่มี จนกระทั่ง
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากเงือ้ มมือของพวกเขา
...แม้จะมีหลายคนพยายามที่จะกระชาก
คอเสื้ อ และตั ว เสื้ อ ของข้ า พเจ้ า เพื่ อ ดึ ง
ข้าพเจ้าลงไป พวกเขาไม่สามารถคว้าจับ
ได้เลย มีเพียงคนเดียวคว้าฝาปิดกระเป๋า
เสื้อคลุมของข้าพเจ้าได้ ซึ่งต่อมาก็หลุด
ไปติดอยูใ่ นมือของเขา ส่วนฝาอีกข้างหนึง่
ซึง่ มีธนบัตรอยูใ่ บหนึง่ ถูกฉีกขาดครึง่ หนึง่
...มีชายลํ่าสันบึกบึนคนหนึ่งที่ประชิดอยู่
ข้างหลังข้าพเจ้าใช้ไม้เท้าโอ๊กขนาดใหญ่
ฟาดข้าพเจ้าหลายครั้งซึ่งหากเขาตีถูก

232 ปลายทางแห่งความหวัง

ศีรษะด้านหลังของข้าพเจ้าสักหนึ่งครั้ง
เขาก็นา่ จะไม่ตอ้ งยุง่ ยากอีกต่อไป แต่ทกุ
ครัง้ ทีเ่ ขาตี การฟาดของเขาถูกเบีย่ งออก
ไป ข้าพเจ้าไม่รทู้ าํ ไมถึงเป็นเช่นนี้ เพราะ
ข้าพเจ้าเคลื่อนตัวไปทางขวาหรือซ้ายไม่
ได้...มีอีกคนหนึ่งวิ่งฝ่าคนที่หนาแน่นเข้า
มาและชูมือขึ้นพร้อมจะฟาดลงมา แต่
ทันใดนัน้ กลับปล่อยมือลงและเพียงแค่ถกู
ศีรษะข้าพเจ้าพร้อมกับพูดว่า ‘เส้นผม
ของเขานิ่มดีจัง’...คนกลุ่มแรกที่หัวใจได้
รับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นคนกล้าหาญ
ของตําบล เป็นหัวหน้าของคนเลวในทุก
โอกาส มีคนหนึง่ ในกลุม่ นีเ้ ป็นนักชกมวย
เพื่ อ รางวั ล ที่ ส นามมวยสวนหมี . ..{GC
258.2}
“พระเจ้าทรงเตรียมพวกเราเพื่อพระ
ประสงค์ของพระองค์ด้วยวิธีการนุ่มนวล
เพียงไร สองปีที่แล้ว อิฐก้อนหนึ่งเฉียด
ไหล่ของข้าพเจ้าไป หนึ่งปีหลังจากนั้น
หินก้อนหนึ่งตกใส่ข้าพเจ้าตรงบริเวณ
ระหว่างตา เดือนที่แล้วถูกฟาดหนึ่งครั้ง
และเย็นนี้สองครั้ง ครั้งหนึ่งก่อนเดินทาง
เข้ามาเมืองนีแ้ ละอีกครัง้ หลังจากทีเ่ ดินทาง
ออกไปจากทีน่ ี่ แต่ทงั้ สองครัง้ ไม่เป็นอะไร
เลย แม้ว่าชายคนหนึ่งจะทุบหน้าอกของ
ข้าพเจ้าอย่างสุดแรงก็ตามและอีกคนตี
ปากข้าพเจ้าอย่างแรงจนเลือดพุง่ ออกมา
ทันที ข้าพเจ้าไม่รสู้ กึ เจ็บปวดจากการทุบตี
ทั้ ง สองมากไปกว่ า ฟางแห้ ง มาถู ก ตั ว
ข้าพเจ้า” John Wesley, Works เล่มที่ 3
หน้า 297, 298 {GC 259.1}
ช า ว เ ม ท อ ดิ ส ต ์ ใ น ยุ ค แ ร ก — ทั้ ง

ประชาชนและนักเทศน์ต้องทนกับการ
เย้ยหยันและการกดขี่ข่มเหงจากสมาชิก
คริสตจักรและจากผู้ไม่เคร่งครัดศาสนา
อย่างเปิดเผยทีไ่ ด้รบั การยุยงมาอย่างผิดๆ
พวกเขาถูกนําตัวขึ้นฟ้องศาลยุติธรรม
เป็นความยุตธิ รรมแต่ในนามเพราะความ
ยุติธรรมเป็นสิ่งที่หายากในศาลสมัยนั้น
บ่อยครัง้ พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับ
ความรุนแรงจากผู้ที่กดขี่ข่มเหงพวกเขา
ฝูงชนไปจากบ้านหนึ่งสู่อีกบ้านหนึ่งเพื่อ
ทําลายเครื่องเรือนและสินค้า ปล้นทุกสิ่ง
ที่พวกเขาต้องการและข่มเหงชายหญิง
และเด็กอย่างทารุณ ในบางครั้งจะปิด
ป้ายประกาศในที่ชุมนุมชนเรียกร้องให้ผู้
ทีต่ อ้ งการเข้ามาช่วยทุบหน้าต่างและปล้น
บ้านของชาวเมทอดิสต์ให้มารวมตัวกันใน
เวลาและสถานทีท่ กี่ าํ หนด การละเมิดทัง้
กฎของมนุษย์และของพระเจ้าอย่างเปิด
เผยเหล่านีถ้ กู ปล่อยให้เกิดขึน้ โดยไม่มกี าร
ห้าม ปล่อยให้มกี ารกดขีข่ ม่ เหงอย่างเป็น
ระบบทีก่ ระทําต่อคนทีม่ คี วามผิดอยูเ่ พียง
อย่างเดียวคือการพยายามนําเท้าของคน
บาปออกจากทางเดินของความพินาศไป
สู่ทางเดินที่บริสุทธิ์ {GC 259.2}
จอห์น เวสเล่ย์พูดถึงข้อกล่าวหาตัว
เขาเองและผูร้ ว่ มงานว่า “บางคนกล่าวหา
ว่าหลักคําสอนของคนเหล่านี้เป็นเรื่อง
เท็จ บกพร่องและคลั่งความศรัทธา เป็น
สิง่ ใหม่และไม่เคยได้ยนิ มาก่อนจนถึงเมือ่
ไม่นานมานี้ บางคนว่าพวกเขาเป็นลัทธิ
เควกเคอนิยม [Quakerism พวกเคร่ง
ศาสนา] พวกคลั่งศาสนาและเป็นหลัก
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คําสอนและพิธีกรรมของระบอบเปปาซี
การเสแสร้งทัง้ หมดนีถ้ กู ถอนออกมาจาก
รากแล้ว เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าหลักคํา
สอนทุกแขนงเป็นหลักคําสอนชัดเจนของ
พระคัมภีร์ที่คริสตจักรของเราเองตีความ
ไว้ ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่ใช่เป็นคําสอนเท็จหรือ
คําสอนที่ผิด บนเงื่อนไขที่ว่าพระคัมภีร์
เป็นจริง” “คนอื่นๆ กล่าวหาว่า ‘คําสอน
ของพวกเขาเข้มงวดเกินไป พวกเขาทําให้
ทางไปสู่สวรรค์แคบเกินไป’ แต่ในความ
เป็นจริงแล้วนี่เป็นคําค้านแต่เดิม (แทบ
จะเป็นคําค้านเดียวมาเป็นเวลานาน) และ
ในทางลับๆ แล้วเป็นพื้นฐานของคําค้าน
อื่นอีกนับพันซึ่งปรากฏออกมาในหลาย
รูปแบบ แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะทําให้ทางไปสวรรค์
คับแคบกว่าทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราและอัครสาวกของพระองค์ทําไว้หรือ
หลักคําสอนของพวกเขาเคร่งครัดกว่า
ของพระคัมภีร์หรือ ให้ลองพิจารณาข้อ
พระคัมภีรท์ กี่ ล่าวไว้อย่างชัดเจนเพียงไม่
กี่ข้อ ‘พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้
เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน
ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดกําลังของ
ท่าน’ ‘คําที่ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์
พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคํา
เหล่ า นั้ น ในวั น พิ พ ากษา’ ‘ท่ า นจะรั บ
ประทาน จะดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จง
ทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า’ ลูกา
10:27 มัทธิว 12:36 1 โครินธ์ 10:31 {GC
259.3}
“หากหลักคําสอนของพวกเขาเข้มงวด
กว่านี้แล้วก็จะต้องโทษพวกเขา แต่จิต

สํานึกของท่านก็ทราบดีว่าไม่ใช่ และผู้ใด
เล่าจะลดความเข้มงวดลงไปให้น้อยกว่า
หนึง่ จุดโดยไม่ทาํ ให้พระวจนะของพระเจ้า
เสือ่ มไป จะถือว่าผูพ
้ ทิ กั ษ์ความลํา้ ลึกของ
พระเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อได้ไหมหากเขา
เปลี่ยนส่วนใดของทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์
ที่มอบไว้ในความรับผิดชอบของเขา ไม่
ได้ เขาลดความสําคัญส่วนหนึง่ ส่วนใดลง
ไปไม่ได้ เขาทําสิ่งใดให้เบาบางลงไม่ได้
เขาถูกบังคับต้องประกาศให้มนุษย์ทกุ คน
ทราบว่า ‘ข้าพเจ้ามิอาจลดพระคัมภีร์ลง
มาสู่รสนิยมของท่านได้ ท่านต้องก้าวไป
ให้ถึงหรือต้องพินาศไปตลอดกาล’ นี่เป็น
พืน้ ฐานแท้จริงของการเรียกร้องทีน่ ยิ มชืน่
ชอบกันในเรื่องความไม่ใจกว้างของคน
เหล่านี้ พวกเขาเป็นคนไม่ใจกว้างอย่างไร
ในแง่ไหนละ พวกเขาไม่ได้ให้อาหารแก่
คนหิ ว กระหายและสวมเสื้ อ ผ้ า ให้ ค น
เปลื อ ยกายหรื อ ‘ไม่ เ ลย ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งนี้
พวกเขาไม่ได้ขาดแคลนในเรือ่ งนี้ แต่พวก
เขาไม่ใจกว้างในเรื่องของการตัดสินลง
ความเห็น พวกเขาคิดว่าจะไม่มีผู้ใดรอด
ได้นอกจากผูท้ ที่ าํ ตามวิธขี องพวกเขาเอง’”
Ibid. เล่มที่ 3 หน้า 152, 153 {GC 260.1}
การถดถอยฝ่ายวิญญาณซึ่งมีให้เห็น
ในประเทศอังกฤษในช่วงก่อนสมัยของ
เวสเล่ย์เพียงเล็กน้อยนั้น ส่วนใหญ่เกิด
ขึ้นจากคําสอนแบบต่อต้านพระบัญญัติ
คนมากมายยืนยันว่าพระคริสต์รอื้ บัญญัติ
ฝ่ายศีลธรรมไปแล้วและคริสเตียนต่างๆ
จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ
ฝ่ายศีลธรรม และผู้เชื่อจะหลุดพ้นจาก
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“การผูกมัดของการกระทําความดี” ส่วน
คนอื่นๆ แม้จะยอมรับว่าพระบัญญัติยัง
คงยั่งยืนต่อไปนั้น ประกาศว่าเป็นเรื่อง
ไม่จําเป็นที่อาจารย์ทั้งหลายจะเรียกร้อง
ให้ประชาชนเชื่อปฏิบัติตามคําสอนของ
พระบัญญัติเนื่องจากว่าผู้ที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรให้รอดนั้น “ด้วยแรงผลักดันที่
ไม่มสี งิ่ ใดต้านทานได้ของพระเจ้าจะนําคน
เหล่านี้ให้เคร่งครัดในศาสนาและกระทํา
คุณความดีเอง” ในส่วนผู้ที่ถูกกําหนดให้
เลวทรามไปตลอดกาลจะ “ไม่มีพลังพอที่
จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า” {GC
260.2}
ยังมีคนอืน่ ทีเ่ ชือ่ เช่นกันว่า “ผูท้ พ
ี่ ระเจ้า
เลือกสรรแล้วจะล้มหายจากพระคุณหรือ
สูญเสียความพึงพอพระทัยของพระเจ้า
ไม่ได้” โดยให้ขอ้ สรุปทีย่ งิ่ คับแคบกว่านีว้ า่
“การกระทําความชัว่ ของคนเหล่านีแ้ ท้จริง
แล้วไม่บาป หรือจะถือว่าเป็นกรณีการ
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าของพวก
เขาก็หามิได้ ดังนั้น ด้วยประการนี้ พวก
เขาจึงไม่มีสาเหตุที่จะต้องสารภาพบาป
ของพวกเขา หรือหยุดความบาปเหล่านัน้
ด้ ว ยการกลั บ ใจ” McClintock and
Strong, Cyclopedia, art. “Antinomians.”
ดังนั้น พวกเขาจึงประกาศว่าแม้จะเป็น
บาปที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด “ที่ ค นทั่ ว ไปถื อ ว่ า
เป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
ที่ ร ้ า ยแรงที่ สุ ด จะไม่ เ ป็ น บาปในสาย
พระเนตรของพระเจ้า” หากคนที่ทําบาป
นั้ น เป็ น คนที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรรแล้ ว
“เพราะเป็นคุณสมบัตทิ สี่ าํ คัญและโดดเด่น

ของผูท้ เี่ ลือกสรรแล้ว ทีพ
่ วกเขาไม่สามารถ
ทําสิง่ ใดทีไ่ ม่เป็นทีพ
่ อพระทัยของพระเจ้า
หรือที่พระบัญญัติห้ามไว้” {GC 261.1}
หลักคําสอนชั่วร้ายนี้โดยพื้นฐานแล้ว
มีความเหมือนกันกับคําสอนของนักการ
ศึกษาและนักศาสนศาสตร์ชื่อดังในเวลา
ต่อมาที่ว่า ไม่มีพระบัญญัติของพระเจ้า
ที่ ป รั บ เปลี่ ย นไม่ ไ ด้ ที่ จ ะนํ า มาใช้ เ ป็ น
มาตรฐานของความถูกต้อง แต่มาตรฐาน
ฝ่ายศีลธรรมถูกกําหนดโดยตัวสังคมเอง
และอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
แนวความคิดทัง้ หมดนีไ้ ด้รบั การดลใจจาก
วิญญาณบงการเดียวกัน—คือผู้ที่ได้เริ่ม
งานของมัน ท่ามกลางวิญญาณทีป่ ราศจาก
บาปทัง้ ปวงบนสวรรค์ ในการหาทางทีจ่ ะ
กําจัดความยับยั้งชั่งใจอันชอบธรรมของ
พระบัญญัติของพระเจ้า {GC 261.2}
หลักคําสอนเรือ่ งพระบัญชาของพระเจ้า
ซึ่งแก้ไขอุปนิสัยของมนุษย์โดยที่ไม่แปร
เปลี่ยนนั้นได้นําคนมากมายไปสู่การไม่
ยอมรับพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้
จริง เวสเล่ย์ยืนหยัดต่อต้านความเชื่อที่
ผิดของบรรดาครูนริ บัญญัตกิ [ (นิ-ระ-บันหยัด-ติ-กะ) Antinomian หมายถึงผูท้ ถี่ อื ว่า
ความรอดเกิดจากความเชื่อเท่านั้น เป็น
กลุ่มที่มีคําสอนแบบต่อต้านพระบัญญัติ]
และแสดงให้เห็นว่าหลักคําสอนที่นําไปสู่
คํ า ส อ น ข อ ง พ ว ก นิ ร บั ญ ญั ติ ก นิ ย ม
[Antinomianism] นี้ขัดแย้งกับพระคัมภีร์
“เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้ว
เพือ่ ช่วยทุกคนให้รอด” “การกระทําเช่นนี้
เป็ น การดี และเป็ น ที่ ช อบพระทั ย ของ
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พระเจ้ า องค์ พ ระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดของเรา
พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนรับความ
รอดและรู้ความจริง เพราะว่าพระเจ้ามี
องค์เดียว และคนกลางก็มผี เู้ ดียวระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้
ทรงสภาพมนุษย์ ผู้ประทานพระองค์เอง
เป็นค่าไถ่สาํ หรับทุกคน เหตุการณ์นเี้ ป็น
พยานในเวลาที่ เ หมาะสมของมั น เอง”
ทิตสั 2:11 1 ทิโมธี 2:3-6 พระเจ้าประทาน
พระวิญญาณของพระองค์อย่างไม่จํากัด
เพือ่ ให้มนุษย์ทกุ คนเข้าถึงทางแห่งความ
รอดได้ ด้วยเหตุนี้ พระคริสต์ผู้ทรงเป็น
”ความสว่างแท้ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็น
ความจริงได้นนั้ กําลังเข้ามาในโลก” ยอห์น
1:9 มนุษย์ล้มเหลวในเรื่องความรอดโดย
การปฏิ เ สธของประทานแห่ ง ชี วิ ต โดย
เจตนาของเขาเอง {GC 261.3}
ในการตอบข้ออ้างที่ว่าเมื่อพระคริสต์
สิ้นพระชนม์ ข้อกําหนดของพระบัญญัติ
สิ บ ประการถู ก ยกเลิ ก ไปพร้ อ มกั บ กฎระเบียบของพิธกี รรมนัน้ เวสเล่ยก์ ล่าวว่า
“บัญญัตศิ ลี ธรรมทีบ่ รรจุอยูใ่ นพระบัญญัติ
สิบประการและบังคับโดยผูเ้ ผยพระวจนะ
นัน้ พระองค์ไม่ได้ลบล้างทิง้ ไป การเสด็จ
มาของพระองค์ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ถอน
คืนส่วนใดของเรื่องนี้ นี่คือพระบัญญัติที่
ไม่มีอะไรจะทําลายได้ ซึ่ง ‘ยืนหยัดเป็น
พยานอันสัตย์ซื่อในสวรรค์’...เป็นเรื่องที่
มีมาตัง้ แต่ปฐมกาลของโลกที่ ‘ไม่ได้เขียน
ไว้บนแผ่นศิลา’ แต่จารึกไว้ในหัวใจของ
เหล่าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์เมือ่ พวกเขา
ออกมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้ รงเป็น

พระผู้สร้าง แต่ว่าตัวอักษรที่นิ้วพระหัตถ์
ของพระเจ้าเคยจารึกไว้นั้น บัดนี้บาป
ทําลายไปแล้วเสียส่วนใหญ่ แต่ถงึ กระนัน้
จะไม่สามารถลบทิ้งไปทั้งหมด ในขณะที่
เรายังมีจติ สํานึกของความดีและความชัว่
อยู่ ทุกส่วนของพระบัญญัตินี้จะต้องยัง
คงมีผลบังคับใช้ต่อมวลมนุษย์และในทุก
ยุคโดยไม่ขึ้นอยู่กับทั้งเวลาหรือสถานที่
หรือสถานการณ์อนื่ ใดทีง่ า่ ยต่อการเปลีย่ นแปลง แต่ ขึ้ น อยู ่ กั บ พระลั ก ษณะของ
พระเจ้าและลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
และความสัมพันธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อกัน {GC 262.1}
“‘เราไม่ ไ ด้ ม าล้ ม เลิ ก แต่ ม าทํ า ให้
สมบูรณ์ทุกประการ’…โดยไม่มีข้อสงสัย
ความหมายของพระองค์ ใ นที่ นี้ คื อ
(สอดคล้องกับเรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้
และที่ตามหลังมา)—เรามาเพื่อสถาปนา
พระบัญญัติให้ครบบริบูรณ์ของมัน ถึง
แม้วา่ จะมีการเคลือบปกปิดของมนุษย์อยู่
ก็ตาม เรามาเพือ่ ชีม้ มุ มองทีค่ รบถ้วนและ
ชัดเจนของอะไรก็ตามในเรื่องนี้ที่มืดและ
คลุมเครือ เรามาเพือ่ ประกาศความสําคัญ
แท้จริงและเต็มบริบูรณ์ของทุกส่วนของ
พระบัญญัติ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
อันยาวและกว้างที่ครอบคลุมขอบข่าย
ทัง้ หมดของพระบัญญัตทิ กุ ข้อทีอ่ ยูใ่ นนัน้
และถึงความลึกซึ้งอันสูงและลึก ความ
บริ สุ ท ธิ์ แ ละความเป็ น ศาสนาของพระ
บั ญ ญั ติ ใ นทุ ก แขนงซึ่ ง ยากเกิ น กว่ า จะ
เข้าใจได้” Wesley, sermon 25 {GC
262.2}
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เวสเล่ยป์ ระกาศถึงความสอดคล้องกัน
อย่างสมบูรณ์ของพระบัญญัติและของ
พระกิตติคุณ “ดังนั้น จะมองเห็นความ
สัมพัน ธ์ อย่างใกล้ ชิดที่สุดระหว่า งพระ
บัญญัตแิ ละพระกิตติคณ
ุ ในทางหนึง่ พระ
บัญญัติยังจัดหาทางอยู่ตลอดเวลาและ
ชีใ้ ห้เราไปหาพระกิตติคณ
ุ ในอีกทางหนึง่
พระกิตติคณ
ุ นําเราอยูต่ ลอดเวลาให้ไปยัง
การบรรลุถึงพระบัญญัติอย่างบริบูรณ์ยิ่ง
ขึน้ ตัวอย่างเช่นพระบัญญัตกิ าํ หนดให้เรา
รักพระเจ้า ให้รักเพื่อนบ้าน ให้เป็นคน
สุภาพ ถ่อมใจหรือบริสุทธิ์ เรารู้สึกว่าเรา
ไม่สมบูรณ์ในสิ่งเหล่านี้ ใช่ สําหรับเรา
แล้ว ‘มนุษย์ทาํ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้’ แต่เราเอง
เห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่จะประทาน
ความรักนั้นแก่เราและทําให้เราถ่อมใจ
สุภาพและบริสุทธิ์ เรายึดพระกิตติคุณนี้
และข่าวประเสริฐนีไ้ ว้ เป็นสิง่ ทีก่ ระทําแก่
เราตามความเชือ่ ของเราแล้วเราจะบรรลุ
ถึงความชอบธรรมของพระบัญญัติโดย
ความเชือ่ ซึง่ มีอยูใ่ นพระเยซูคริสต์... {GC
263.1}
เวสเล่ยก์ ล่าวว่า “ศัตรูระดับสูงสุดของ
พระกิตติคณ
ุ ของพระคริสต์คอื ผูท้ ตี่ คี วาม
หมายของพระบัญญัตเิ ข้าข้างตนเองอย่าง
โจ่ ง แจ้ ง และแน่ ชั ด และกล่ า วร้ า ยพระ
บั ญ ญั ติ คื อ ผู ้ ที่ ส อนมนุ ษ ย์ ใ ห้ ล ะเมิ ด
(ลบล้าง ปล่อยวาง ยกเลิกพันธะ) ไม่ใช่
เพียงข้อเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อที่
เล็ ก ที่ สุ ด หรื อ ใหญ่ ที่ สุ ด แต่ ร วมถึ ง พระ
บัญญัติทั้งหมดเลยทีเดียว...เรื่องแปลก
ประหลาดที่สุดของเหตุการณ์หลอกลวง

อย่างรุนแรงทัง้ หมดนีค้ อื ผูท้ ยี่ อมปล่อยตัว
ให้กับเรื่องนี้ เชื่ออย่างจริงจังว่าพวกเขา
ถวายเกียรติพระคริสต์ด้วยการโยนพระ
บัญญัตขิ องพระองค์ทงิ้ ไป และเชือ่ ว่าพวก
เขากําลังขยายงานของพระองค์ให้กว้าง
ขึ้นทั้งๆ ที่พวกเขากําลังทําลายหลักคํา
สอนของพระองค์ ใช่แล้ว พวกเขาถวาย
เกียรติพระองค์เหมือนเช่นยูดาสทําเมื่อ
พูดว่า ‘สวัสดีพระอาจารย์ แล้วจูบคํานับ
พระองค์’ พระองค์น่าจะตรัสกับพวกเขา
ทุกคนได้อย่างยุติธรรมว่า ‘ท่านจะทรยศ
บุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือ’ การกระทํา
ต่อไปนีไ้ ม่ใช่อนื่ ใดนอกจากเป็นการทรยศ
พระองค์ด้วยการจูบ คือการพูดถึงพระ
โลหิตของพระองค์แล้วก็ถอดมงกุฎของ
พระองค์ออกไป คือการทําส่วนใดส่วน
หนึ่งของพระบัญญัติของพระองค์ให้ด้อย
ความสําคัญลงภายใต้ข้ออ้างว่าจะทําให้
พระกิ ต ติ คุ ณ ของพระองค์ ก ้ า วหน้ า ไป
อีกทัง้ ไม่มใี ครทีจ่ ะสามารถหนีขอ้ กล่าวหา
นี้ได้อย่างแน่นอน คือผู้ซึ่งเทศนาสั่งสอน
ความเชือ่ ไม่วา่ จะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในลักษณะที่มีแนวโน้มจะทําให้ทุกแขนง
ของการเชื่อฟังถูกขจัดออกไป รวมถึงผู้
ซึ่งเทศนาสั่งสอนเรื่องของพระคริสต์เพื่อ
จะล้มเลิกหรือลดความสําคัญในทางใด
ก็ตามแม้เพียงที่เล็กน้อยที่สุดของพระ
บัญญัติของพระเจ้า” Ibid. {GC 263.2}
ต่อผูท้ ชี่ อบยํา้ ว่า “การเทศนาเรือ่ งของ
พระกิตติคณ
ุ จะตอบคําถามของพระบัญญัติ
ได้ทั้งหมด” เวสเล่ย์ตอบว่า “เรื่องนี้เรา
ปฏิเสธอย่างที่สุด การสอนนี้ไม่บรรลุจุด

14 นักปฏิรูปศาสนาชาวอังกฤษรุ่นหลัง 237

ประสงค์แรกที่สุดของพระบัญญัติ กล่าว
คือ การโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่อในความ
บาป และการปลุกผู้คนที่หลับใหลไม่รู้ตัว
ทีข่ อบปลายนรกให้ตนื่ ตัวขึน้ มา” อัครทูต
เปาโลประกาศว่า “ธรรมบัญญัตินั้นทําให้
เรารู้จักบาป” “และมนุษย์จะรู้สึกได้ว่า
ต้องการพระโลหิตของพระคริสต์เพือ่ ชําระ
ล้างบาปของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาจะสํานึก
ว่ า ตนเป็ น คนบาปเท่ า นั้ น พระผู ้ เ ป็ น
เจ้าของเราเองยังตรัสว่า ‘คนแข็งแรงไม่
ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ’
ดังนัน้ เป็นเรือ่ งเหลวไหลทีจ่ ะเสนอแพทย์
ให้ผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่หรืออย่างน้อยวาด
มโนภาพว่าตนเป็นคนเช่นนั้น ก่อนอื่น
ท่านต้องทําให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขา
เป็นคนป่วย มิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะไม่
ขอบคุณท่านที่ทํางานให้พวกเขา เป็น
เรื่องเหลวไหลพอๆ กันที่จะเสนอพระ
คริสต์ให้กับผู้ที่หัวใจยังเต็มดวงอยู่ ที่ยัง
ไม่เคยแตกหักสลายไป” โรม 3:20 มัทธิว
9:12 Ibid. sermon 35 {GC 264.1}
ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่เวสเล่ย์ประกาศ
ข่ า วประเสริ ฐ แห่ ง พระคุ ณ ของพระเจ้ า
เขาทําตัวเหมือนกับพระอาจารย์ของเขา

ที่เพียรพยายาม “ทําให้ธรรมบัญญัตินั้น
ยิ่งใหญ่และมีเกียรติ” อิสยาห์ 42:21 เขา
บรรลุงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขา
ทําอย่างซือ่ สัตย์และพระองค์ทรงอนุญาต
ให้เขามีโอกาสเห็นผลงานเหล่านั้น ใน
ช่วงบัน้ ปลายชีวติ อันยาวนานกว่าแปดสิบ
ปีของเขา—มากกว่ากึ่งศตวรรษที่เขารับ
ใช้ ด ้ ว ยการเดิ น ทางประกาศ—มี จิ ต วิญญาณที่ฝักใฝ่ติดตามเขากว่าครึ่งล้าน
แต่มคี นจํานวนอีกมากมายผ่านการทํางาน
ของเขาได้รบั การช่วยกูอ้ อกมาจากความ
หายนะและความตกตํา่ ของบาปไปสูช่ วี ติ
ทีส่ งู ส่งและบริสทุ ธิข์ นึ้ และเราจะไม่มที าง
รู้ถึงจํานวนคนที่บรรลุถึงประสบการณ์ที่
ลึกซึง้ และอิม่ เอิบกว่านัน้ จนกว่าครอบครัว
ของผู้ที่ได้รับความรอดทั้งหมดจะมารวม
ตัวกันในแผ่นดินของพระเจ้า ชีวติ ของเขา
สาธิตให้เห็นถึงบทเรียนอันลํา้ ค่าคูค่ วรต่อ
คริสเตียนทุกคน ขอให้ความเชื่อ ความ
ถ่ อ มตน ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ ไ ม่ รู ้ จั ก
เหน็ดเหนือ่ ย การเสียสละตนและการอุทศิ
ตนของผูร้ บั ใช้ของพระคริสต์ทา่ นนีส้ ะท้อน
ออกมาจากคริสตจักรในทุกวันนี้เทอญ
{GC 264.2}
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พระคัมภีร์กับการปฏิวัติ
ในประเทศฝรั่งเศส

ในศตวรรษทีส่ บิ หก การปฏิรปู ศาสนา
หาทางเข้าไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป
ด้วยการมอบพระคัมภีร์ที่เปิดออกให้แก่
ประชาชน บางประเทศต้อนรับไว้ด้วย
ความยินดีราวกับเป็นผูส้ อื่ ข่าวชาวสวรรค์
ส่วนประเทศอืน่ ๆ นัน้ ระบอบของเปปาซี
ประสบความสําเร็จอย่างมากยิง่ ในการขัด
ขวางการเข้ า มาของพระคั ม ภี ร ์ ความ
กระจ่างแห่งความเข้าใจพระคัมภีร์ซึ่งมี
อิทธิพลในการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจึง
แทบจะถูกตัดออกไปหมด มีอยู่ประเทศ
หนึง่ ทีค่ วามกระจ่างเข้าไปได้แล้ว แต่ความ
มืดก็ยังไม่เข้าใจความกระจ่างนั้น เป็น
เวลาหลายศตวรรษที่สัจธรรมและความ
ผิดต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ ในที่สุด
ความชั่วชนะและสัจธรรมของสวรรค์ถูก
ผลักทิง้ ออกไป “หลักการพิพากษามีอย่าง
นี้ คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้ว แต่
มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง”
ยอห์น 3:19 ประเทศนั้นถูกทิ้งไว้ให้เก็บ
เกี่ยวผลของวิถีที่เธอเลือกเอง พระเจ้า
ทรงถอนการควบคุมและการยับยั้งของ
พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ อ อกไปจากคนที่
ดู แ คลนของประทานแห่ ง พระคุ ณ ของ
พระองค์ ปล่อยให้ความชั่วเติบใหญ่ขึ้น
และทั่ ว ทั้ ง โลกเห็ น ผลของการปฏิ เ สธ
สัจธรรมอย่างจงใจ {GC 265.1}
สงครามต่อต้านพระคัมภีร์ดําเนินมา

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วในประเทศ
ฝรั่งเศส จนถึงจุดสุดยอดด้วยเหตุการณ์
ของการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส [the
Revolution] การลุกลามอันน่ากลัวนัน้ เป็น
ผลลัพธ์ที่คู่ควรจากการกดขี่ของโรมที่มี
ต่อพระคัมภีร์ (โปรดดูภาคผนวก) เป็น
การนําเสนอตัวอย่างทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ให้โลก
เห็นถึงการทํางานตามนโยบายของระบอบ
เปปาซี เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ของคําสอนของคริสตจักรโรมันที่
มีการทะนุบาํ รุงส่งเสริมมามากว่าหนึง่ พันปี
{GC 265.2}
ผูเ้ ผยพระวจนะทํานายไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ถึงการปราบปรามพระคัมภีร์ในช่วงการ
เรืองอํานาจของระบอบเปปาซี และอัครสาวกผูบ้ นั ทึกพระธรรมวิวรณ์ยงั ชีใ้ ห้เห็น
ถึงผลอันน่าสยดสยองทีจ่ ะเกิดกับประเทศ
ฝรัง่ เศสโดยเฉพาะจากการครองความเป็น
ใหญ่ของ “คนนอกกฎหมาย” {GC 266.1}
ทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้
ว่ า “เขาจะเหยี ย บยํ่ า วิ สุ ท ธิ น ครตลอด
สี่สิบสองเดือน เราจะให้ฤทธานุภาพแก่
พยานทั้งสองของเรา และทั้งสองจะเผย
พระวจนะตลอดหนึง่ พันสองร้อยหกสิบวัน
โดยแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ...เมื่อเขาทั้ง
สองเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้าย
ที่ขึ้นมาจากบาดาลลึกก็จะต่อสู้กับเขา
มันจะชนะและจะฆ่าเขาทัง้ สองและศพของ
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เขาทั้งสองจะอยู่บนถนนในมหานครนั้น
ที่เรียกตามภาษาอุปไมยว่าโสโดมและ
อียิปต์ ซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเขาถูกตรึง... คนทัง้ หลายทีอ่ ยูบ่ นแผ่น
ดินโลกจะยินดีด้วยเรื่องเขาทั้งสอง พวก
เขาจะรื่นเริงและให้ของขวัญแก่กันและ
กัน เพราะว่าผู้เผยพระวจนะทั้งสองนี้ได้
ทรมานคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก หลังจาก
นั้นสามวันครึ่ง ลมปราณจากพระเจ้าก็
เข้าสู่ศพของเขา และเขาทั้งสองก็ลุกขึ้น
ยืนด้วยขาตัวเอง คนทั้งหลายที่เห็นก็ตก
อยู่ในความกลัวอย่างยิ่ง” วิวรณ์ 11:2-11
{GC 266.2}
ช่วงเวลา “สี่สิบสองเดือน” และ “หนึ่ง
พันสองร้อยหกสิบวัน” ที่กล่าวถึงนี้เป็น
ช่วงเวลาเดียวกันที่ต่างหมายถึงเวลาที่
คริสตจักรของพระคริสต์จะต้องทนทุกข์
ทรมานจากการกดขี่ของโรม ช่วงเวลา
1260 ปีของการเรืองอํานาจของระบอบ
เปปาซีเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 528 และสิ้นสุด
ลงในปี ค.ศ. 1798 (โปรดดูภาคผนวก)
ในเวลานัน้ กองกําลังของประเทศฝรัง่ เศส
บุกเข้าไปกรุงโรมและจับพระสันตะปาปา
เป็นเชลยและพระองค์สิ้นพระชนม์ขณะ
ที่ ถู ก เนรเทศ แม้ จ ะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง พระ
สันตะปาปาองค์ใหม่ในเวลาไม่นานต่อมา
ก็ตาม สภาการปกครองของระบอบเปปาซี
ก็ไม่สามารถปกครองด้วยอํานาจทีม่ เี หมือน
ในอดีต {GC 266.3}
การกดขีข่ ม่ เหงคริสตจักรไม่ได้ดาํ เนิน
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา 1260 ปีนี้
ด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อ

ประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงกระทํา
ให้เวลาแห่งความทุกข์ของการกดขี่สั้น
ลง เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงทํานายถึง
“ความทุกข์ลําบากใหญ่ยิ่ง” ที่จะกระหนํ่า
ลงมายังคริสตจักร พระองค์ตรัสว่า “ถ้าไม่
ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มี
มนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่
พวกที่ทรงเลือก จึงทรงให้วันเหล่านั้น
ย่นสั้นเข้า” มัทธิว 24:21, 22 โดยทาง
อิทธิพลของการปฏิรูปศาสนา การกดขี่
ข่มเหงยุตไิ ปก่อนปี ค.ศ. 1798 {GC 266.4}
ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวถึงพยานสองท่าน
ต่อไปว่า “พยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอก
เทศสองต้น และคันประทีปสองอันที่ตั้ง
อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแห่ง
แผ่นดินโลก” ผูป้ ระพันธ์สดุดตี รัสว่า “พระ
วจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของ
ข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของ
ข้าพระองค์” วิวรณ์ 11:4 สดุดี 119:105
พยานสองท่านนัน้ หมายถึงพระคริสตธรรม
คัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม่ พระคัมภีร์ทั้งสองภาคเป็นพยาน
สําคัญต่อต้นกําเนิดและความยั่งยืนของ
พระบัญญัตขิ องพระเจ้า ทัง้ สองเป็นพยาน
ถึงแผนการแห่งความรอดด้วยเช่นกัน
แบบจําลองต่างๆ เครือ่ งถวายบูชาทัง้ หลาย
และคําพยากรณ์ของภาคพันธสัญญาเดิม
เล็งถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
ในภายภาคหน้า พระกิตติคณ
ุ และจดหมาย
ของอัครทูตในภาคพันธสัญญาใหม่เปิด
เผยถึ ง พระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดผู ้ เ สด็ จ มาใน
ลั ก ษณะที่ ต รงตามแบบจํ า ลองและคํ า
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พยากรณ์ที่ทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วอย่าง
ถูกต้องแม่นยํา {GC 267.1}
“พยานทั้งสองของเรา...จะเผยพระ
วจนะตลอดหนึ่ ง พั น สองร้ อ ยหกสิ บ วั น
โดยแต่ ง ตั ว ด้ ว ยผ้ า กระสอบ” ในเวลา
ส่วนใหญ่ของช่วงเวลานี้ พยานทั้งสอง
ของพระเจ้าถูกเก็บไว้อยู่ในที่มืด อํานาจ
ของระบอบเปปาซีทุ่ มเทที่จะซ่อนและ
ปกปิ ด พระวจนะแห่ ง สั จ ธรรมไปจาก
ประชาชนและชูพยานเท็จไว้ตอ่ หน้าพวก
เขาเพื่อหักล้างคําพยานของพระวจนะ
(โปรดดูภาคผนวก) เมือ่ อํานาจฝ่ายศาสนา
และทางฝ่ายโลกสั่งห้ามพระคัมภีร์ เมื่อ
คําพยานของพระคัมภีร์ถูกทําให้คลาด
เคลือ่ นไปและมนุษย์และมารพยายามทํา
ทุกวิถีทางที่ประดิษฐ์ขึ้นได้เพื่อหันความ
คิดของพวกเขาให้ออกไปจากพระวจนะ
เมือ่ ผูท้ กี่ ล้าประกาศสัจธรรมอันศักดิส์ ทิ ธิ์
ถูกตามล่า ทรยศ ทรมาน ขังอยู่ในคุกมืด
สังเวยชีพเพื่อความเชื่อหรือถูกบังคับให้
หนีเข้าหาความมัน่ คงปลอดภัยของภูเขา
และไปยังโพรงหินและถํ้าของโลก พยาน
ผูซ้ อื่ สัตย์เหล่านีจ้ งึ เผยพระวจนะในชุดผ้า
กระสอบ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยังคง
เป็ น พยานตลอดช่ ว งเวลา 1260 ปี นี้
ในเวลามืดที่สุด ยังมีผู้ซื่อสัตย์ที่รักพระ
วจนะของพระเจ้าและยังหวงแหนเกียรติ
ของพระองค์ ผู้รับใช้ที่ภักดีเหล่านี้รับสติ
ปั ญ ญา กํ า ลั ง และสิ ท ธิ อํ า นาจในการ
ประกาศความจริงตลอดช่วงเวลาทัง้ หมด
นี้ {GC 267.2}
“ถ้าใครคิดจะทําร้ายพยานทั้งสอง ไฟ

ก็ จ ะพลุ ่ ง ออกจากปากของทั้ ง สองและ
เผาผลาญศัตรูเหล่านั้น ใครที่คิดทําร้าย
พยานทัง้ สอง ก็จะต้องตายอย่างนัน้ ” วิวรณ์
11:5 มนุษย์ไม่อาจรอดพ้นการถูกลงโทษ
เมื่ อ เหยี ย บยํ่ า พระวจนะของพระเจ้ า
ความหมายของคําประณามที่น่ากลัวนี้
ระบุอยูใ่ นบทปิดท้ายของพระธรรมวิวรณ์
ที่ ว ่ า “ข้ า พเจ้ า เตื อ นทุ ก คนที่ ไ ด้ ยิ น คํ า
พยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าใครเพิ่มเติม
สิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรง
เพิ่ ม เติ ม ภั ย พิ บั ติ ที่ เ ขี ย นไว้ ใ นหนั ง สื อ
เล่มนี้แก่คนนั้น และถ้าใครตัดถ้อยคํา
อะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้า
ก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาทีม่ อี ยูใ่ นต้นไม้
แห่งชีวติ และในนครบริสทุ ธิต์ ามทีเ่ ขียนไว้
ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย” วิวรณ์ 22:18, 19
{GC 268.1}
พระเจ้าประทานคําเตือนเช่นนีไ้ ว้เพือ่
ป้องกันไม่ให้มนุษย์ปรับเปลีย่ นสิง่ หนึง่ สิง่
ใดที่พระองค์ทรงเปิดเผยหรือทรงบัญชา
คําประณามทีเ่ คร่งขรึมนีม้ ผี ลใช้กบั ทุกคน
ที่ใช้อิทธิพลของเขานํามนุษย์ให้นับถือ
พระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไม่เอาจริง
เอาจัง คําเตือนเหล่านี้ควรทําให้พวกที่
ประกาศอย่างทําเป็นเล่นว่าการเชื่อฟัง
พระบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่นั้นเป็น
เรือ่ งไม่สาํ คัญเกิดความรูส้ กึ กลัวจนตัวสัน่
ทุกคนทีย่ กความคิดเห็นของตนขึน้ เหนือ
การเปิดเผยของพระเจ้า และทุกคนที่
เปลีย่ นความหมายชัดแจ้งของพระคัมภีร์
เพือ่ ให้เข้ากับความสะดวกของตนเองหรือ
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของการเข้ากับชาว

242 ปลายทางแห่งความหวัง

โลกกําลังนําความรับผิดชอบอันน่ากลัว
มาใส่ตวั พระวจนะทีบ่ นั ทึกไว้เป็นตัวอักษร
ซึง่ คือพระบัญญัตขิ องพระเจ้าจะประมาณ
ค่าอุปนิสยั ของมนุษย์ทกุ คนและกล่าวโทษ
ทุกคนที่บททดสอบซึ่งผิดพลาดไม่ได้นี้
จะประกาศว่าไม่เป็นที่พึงประสงค์ {GC
268.2}
“เมื่อเขาทั้งสองเสร็จสิ้น [กําลังเสร็จ
สิน้ ] การเป็นพยานแล้ว” ช่วงเวลาทีพ
่ ยาน
ทั้งสองเผยพระวจนะในขณะที่แต่งกาย
ด้วยชุดผ้ากระสอบได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.
1798 ในขณะทีพ
่ วกเขาใกล้ถงึ เวลาสิน้ สุด
การทํางานในความมืดมนนั้น อํานาจที่มี
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น “สั ต ว์ ร ้ า ยที่ ขึ้ น มาจาก
บาดาลลึก” วิวรณ์ 11:7 จะทําสงคราม
โจมตีพวกเขา อํานาจที่ปกครองอยู่ใน
คริ ส ตจั ก รและรั ฐ ของหลายประเทศใน
ยุโรปถูกควบคุมโดยซาตานผ่านตัวกลาง
คือระบอบของเปปาซีมาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ แต่ในที่แห่งนี้มีการแสดงออก
อย่างใหม่ให้เห็นถึงอํานาจของซาตาน
{GC 268.3}
โรมมีนโยบายปกปิดพระคัมภีร์ไว้ใน
ภาษาทีค่ นไม่รจู้ กั และซ่อนไว้จากประชาชน
ทั่วไปภายใต้การอ้างตนว่าเคารพนับถือ
พระคัมภีร์ ภายใต้การปกครองของเธอ
นั้น พยานทั้งสองต้องเผยพระวจนะใน
ขณะที่ “แต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ” วิวรณ์
11:3 แต่มีอีกอํานาจหนึ่ง คืออํานาจของ
สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาล ประกาศทํา
สงครามอย่างเปิดเผยต่อสู้พระวจนะของ
พระเจ้า {GC 269.1}

ถนนใน “มหานคร” ที่พยานทั้งสอง
ถู ก ฆ่ า และที่ ศ พของพวกเขาอยู ่ นั้ น คื อ
ประเทศอียิปต์ฝ่าย “จิตวิญญาณ” วิวรณ์
11:8 ในบรรดาประเทศต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ อียปิ ต์เป็นประเทศ
ที่ปฏิเสธการทรงดํารงอยู่ของพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์และต่อต้านพระบัญชาของ
พระองค์อย่างห้าวหาญทีส่ ดุ ไม่มพี ระราชา
องค์ใดกล้ากบฏต่ออํานาจของสวรรค์อย่าง
เปิดเผยและอย่างหยิ่งผยองมากไปกว่า
กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ เมื่อโมเสส
นําข่าวมาให้ฟาโรห์ในนามของพระเจ้า
ฟาโรห์ตอบอย่างยโสว่า “พระยาห์เวห์นนั้
เป็นใครเล่า เราจึงจะต้องฟังเสียงของ
พระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เรา
ไม่รู้จักพระยาห์เวห์และยิ่งกว่านั้นเราจะ
ไม่ ป ล่ อ ยคนอิ ส ราเอลไปเป็ น อั น ขาด”
อพยพ 5:2 นี่คือลัทธิความเชื่อที่ว่าไม่มี
พระเจ้า และประเทศที่มีสัญลักษณ์ของ
อียิปต์เป็นตัวแทนนี้จะส่งเสียงปฏิเสธว่า
มีพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์และจะแสดงออก
ถึงวิญญาณของความไม่เชื่อและความ
ท้าทายที่คล้ายคลึงกัน “มหานคร” นี้ยัง
เปรียบเป็นเมืองโสโดมฝ่าย “วิญญาณ”
อีกด้วย ความชั่วช้าของเมืองโสโดมใน
การฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าแสดง
ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมักมาก
ในโลกีย์ และบาปนี้ยังจะเป็นคุณสมบัติ
โดดเด่นของประเทศทีม่ ลี กั ษณะตรงตาม
คุณสมบัตจิ าํ เพาะของพระคัมภีรข์ อ้ นีอ้ ย่าง
สมบูรณ์ {GC 269.2}
ตามคําพูดของผู้เผยพระวจนะท่านนี้
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ดังนัน้ ก่อนถึงปี ค.ศ. 1798 เพียงเล็กน้อย
จะมี บ างอํ า นาจที่ มี ต ้ น กํ า เนิ ด มาจาก
ซาตานและมีลักษณะของซาตานปรากฏ
ขึน้ มาทําสงครามกับพระคัมภีร์ ในดินแดน
ทีค่ าํ พยานทัง้ สองของพระเจ้าถูกปิดปาก
ให้เงียบเสียง จะมีการสําแดงออกให้เห็น
ถึงความไม่เชื่อพระเจ้าของฟาโรห์และ
ความมั ก มากในโลกี ย ์ ข องเมื อ งโสโดม
{GC 269.3}
คําพยากรณ์นเี้ กิดขึน้ อย่างแม่นยําและ
น่าตะลึงตาตะลึงใจที่สุดในประวัติศาสตร์
ของประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการปฏิวัติ
ในปี ค.ศ. 1793 “เป็ น ครั้ ง แรกที่ โ ลก
ได้ยินจากการประชุมของคนกลุ่มหนึ่งที่
มีชาติกําเนิดและได้รับการศึกษาอย่างมี
อารยธรรมและได้รบั สิทธิอย่างชอบธรรม
ในการปกครองประเทศที่ ดี เ ลิ ศ ที่ สุ ด
ประเทศหนึ่งของทวีปยุโรป ยกเสียงของ
พวกเขาอย่างพร้อมเพรียงกันในการปฏิเสธ
สั จ ธรรมอั น น่ า เคร่ ง ขรึ ม ที่ สุ ด เท่ า ที่ จิ ต
วิญญาณของมนุษย์ได้รับ และประกาศ
ด้วยเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะละทิ้ง
ความเชื่อและการนมัสการเทพเจ้าองค์
หนึง่ ” Sir Walter Scott, Life of Napoleon
เล่มที่ 1 บทที่ 17 “ฝรั่งเศสเป็นประเทศ
เดียวในโลกที่ยังคงมีการบันทึกอย่างถูก
ต้องหลงเหลืออยู่ ในฐานะระดับประเทศ
เธอชูมอื ของเธอขึน้ กบฏต่อพระเจ้าผูท้ รง
เป็นเจ้าของจักรวาลอย่างเปิดเผย คน
หมิ่นประมาทพระเจ้ามากมายและคนไม่
เชือ่ พระเจ้ามากมายยังคงมีอยูแ่ ละจะมีตอ่
ไปในประเทศอั ง กฤษ เยอรมนี สเปน

และประเทศอื่นๆ แต่ประเทศฝรั่งเศสยืน
แยกตัวโดดเดี่ยวอยู่ต่างหากในประวัติศาสตร์โลกในฐานะรัฐเดียวที่ประกาศว่า
ไม่มีพระเจ้าด้วยพระราชกฤษฎีกาที่ออก
มาจากที่ประชุมของรัฐสภา และพลเมือง
ทั้งหมดของเมืองหลวงและประชาชนอีก
จํานวนมากทัว่ ทัง้ ประเทศทัง้ หญิงและชาย
ต่างเต้นรําทําเพลงด้วยความยินดีปรีดา
ยอมรับคําประกาศของรัฐบาล” Blackwood’s Magazine, November, 1870
{GC 269.4}
ประเทศฝรั่ ง เศสยั ง เผยให้ เ ห็ น ถึ ง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเมืองโสโดมด้วย
ในช่วงของการปฏิวตั ิ มีการแสดงออกถึง
สภาพความตกตํ่าทางฝ่ายศีลธรรมและ
ความเสื่อมโทรมคล้ายคลึงกับที่นําความ
พินาศมายังเมืองต่างๆ ของทีร่ าบมาแล้ว
และนักประวัตศิ าสตร์ได้เปิดเผยทัง้ ความ
ไม่เชือ่ พระเจ้าและความเสเพลไร้ศลี ธรรม
ของประเทศฝรั่ ง เศสตามที่ ใ ห้ ไ ว้ ใ นคํ า
พยากรณ์ “ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กับกฎหมายเหล่านี้ซึ่งมีผลต่อศาสนาคือ
การลดความสําคัญของการรวมเป็นหนึ่ง
ในการสมรสให้ เ หลื อ เป็ น เพี ย งการทํ า
สัญญาทางกฎหมายที่มีลักษณะผูกพัน
ชั่วคราวซึ่งคนสองคนใดจะเข้าร่วมหรือ
สลัดทิ้งไปตามความพึงพอใจได้ ทั้งๆ ที่
การสมรสเป็นความผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดซึ่งมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ และ
ความยัง่ ยืนอันยาวนานของความสัมพันธ์
นีจ้ ะนําไปสูเ่ อกภาพของสังคม...หากพวก
ปี ศ าจทั้ ง หลายตั้ ง เป้ า หมายให้ ต นเอง
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คิดค้นหาวิธที ไี่ ด้ผลทีส่ ดุ เพือ่ ทําลายสิง่ ใด
ก็ได้ที่น่าเคารพ ที่ดีงามหรือที่ยั่งยืนนาน
ในชีวิตครอบครัวและในเวลาเดียวกันได้
รับการประกันความมั่นใจว่าผลร้ายของ
เป้าหมายนี้จะกระทบต่อเนื่องไปจากคน
ยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง พวกเขาไม่น่าจะ
คิดค้นแผนการอื่นใดที่ได้ผลมากไปกว่า
การทําให้การสมรสเสื่อมทรามลง โซฟีย์
อาร์เนาต์ [Sophie Arnoult] ดาราชื่อดัง
จากความสามารถในการพูดคําคมคนหนึง่
ได้บรรยายถึงพิธแี ต่งงานของประชาราษฎร์
ไว้ว่าเป็น ‘การประกอบพิธีศาสนาให้กับ
การล่วงประเวณี’” Scott เล่มที่ 1 บทที่
17 {GC 270.1}
“เป็นเมืองทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา
ถูกตรึงกางเขน” วิวรณ์ 11:8 ประเทศ
ฝรัง่ เศสทําให้ขอ้ กําหนดของคําพยากรณ์
นี้เกิดขึ้นตามที่ทํานายไว้ ไม่มีดินแดนใด
ที่ความเป็นศัตรูต่อต้านพระคริสต์จะถูก
แสดงออกอย่างโดดเด่นไปมากกว่านี้ ไม่มี
ประเทศใดที่สัจธรรมต้องผจญกับการต่อ
ต้านที่ขมขื่นและโหดเหี้ยมไปมากกว่านี้
ด้วยการกดขีข่ ม่ เหงทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสทํา
กับผู้ที่ยอมรับพระกิตติคุณ เธอได้ตรึง
พระคริสต์ในตัวสาวกทัง้ หลายของพระองค์
ไว้บนกางเขน {GC 271.1}
ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า ธรรมิกชน
ทั้งหลายต้องเสียเลือดเนื้อ ในขณะที่ชาว
วอลเดนซิสสละชีวิตของตนไว้บนเทือก
เขาพิดมอนต์ “เพือ่ พระวจนะของพระเจ้า
และเพื่อการเป็นพยานของพระเยซู” พี่
น้องของพวกเขาคือพวกเอลบีเจนส์แห่ง

ประเทศฝรัง่ เศสก็แบกการเป็นพยานเพือ่
สัจธรรมในลักษณะเดียวกัน ในยุคของ
การปฏิรูปศาสนา สาวกของพวกเขาถูก
ประหารด้วยการทารุณกรรมที่โหดเหี้ยม
พระราชาและขุ น นาง สตรี ช าติ กํ า เนิ ด
ตระกูลสูงและหญิงสาวบอบบาง ความ
ระทมทุกข์ของผูท้ ยี่ อมพลีชพ
ี แด่พระเยซู
กลายเป็นอาหารตาของผู้ที่หยิ่งยโสและ
เหล่าอัศวินของประเทศ พวกฮิวโกน็อทส์
ที่กล้าหาญต่อสู้เพื่อสิทธิซึ่งหัวใจมนุษย์
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พวกเขาต้องหลั่ง
เลือดในสนามรบอันดุเดือดหลายต่อหลาย
ครั้ ง พวกโปรเตสแตนต์ ถู ก จั ด ว่ า เป็ น
พวกนอกกฎหมาย มีการตั้งค่าหัวของ
พวกเขาและแต่ละคนถูกตามล่าดัง่ สัตว์ปา่
{GC 271.2}
“คริสตจักรในถิน่ ทุรกันดาร” ซึง่ หมาย
ถึงลูกหลานจํานวนน้อยนิดของคริสเตียน
สมัยก่อนที่หลงเหลือและยังคงหลบซ่อน
อยู่ตามภูเขาทางตอนใต้ในศตวรรษที่ 18
นั้น พวกเขายังคงถนอมความเชื่อของ
บรรพบุรุษไว้ ในขณะที่พวกเขาเสี่ยงภัย
ในการเดินทางไปประชุมกันตามทีร่ าบของ
ภูเขาและหนองนํ้าเปลี่ยวในยามคํ่าคืน
พวกเขาถูกพวกทหารม้าไล่ลา่ และกระชาก
ไปเป็นทาสฝีพายในเรือของโรมันตลอด
ชีวิต คนที่ใสสะอาดที่สุด ที่บริสุทธิ์ที่สุด
มีการศึกษามากทีส่ ดุ ของประเทศฝรัง่ เศส
ถูกล่ามโซ่ ถูกทรมานอย่างทารุณโหดเหีย้ ม
ท่ามกลางโจรและฆาตรกรรับจ้าง (โปรด
ดู Wylie เล่มที่ 22 บทที่ 6) ส่วนคนอื่นๆ
ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ มตตากว่าจะถูกยิงทิง้

15 พระคัมภีร์กับการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส 245

อย่างเลือดเย็น เพราะพวกเขาไม่มีอาวุธ
และขาดความช่วยเหลือ พวกเขากราบ
คุกเข่าลงอธิษฐาน คนชรา สตรีทปี่ อ้ งกัน
ตั ว เองไม่ ไ ด้ แ ละเด็ ก ไร้ เ ดี ย งสาจํ า นวน
หลายร้อยคนล้มตายอยูก่ บั พืน้ ในสถานที่
ประชุม ในการเดินทางข้ามภูเขาหรือป่า
ทึบซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาใช้ชุมนุมกัน
อยู่เป็นประจํานั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่
จะพบ “ร่างของคนตายนอนเรียงรายตาม
ทุ่งหญ้าและบ้างแขวนห้อยบนต้นไม้ใน
ทุกๆ สี่ก้าวที่เดินไป” ประเทศของพวก
เขาซึ่งถูกทิ้งร้างด้วยคมดาบ ขวาน และ
ตะแลงแกง ได้ถูกเปลี่ยนเป็นป่ากันดาร
อันอ้างว้างน่ากลัว “ความโหดเหี้ยมเหล่า
นี้ไม่ได้ก่อขึ้น...ในยุคมืด แต่ในยุคแห่ง
ความรุ ่ ง เรื อ งของพระเจ้ า หลุ ย ส์ ที่ 14
ในเวลานั้ น วิ ท ยาศาสตร์ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
วรรณกรรมกําลังเฟื่องฟู ขุนนางชั้นสูง
ของราชสํานักและของเมืองหลวงเป็นผูม้ ี
การศึ ก ษาและมี ว าทศิ ล ป์ และส่ ง ผล
กระทบอย่างมากต่อคุณงามความดีของ
ความถ่อมตนและความรัก” Ibid. เล่มที่
22 บทที่ 7 {GC 271.3}
แต่ทดี่ าํ มืดทีส่ ดุ ในบรรดาบัญชีดาํ ของ
อาชญากรรม เป็นการกระทําที่เลวร้าย
น่ า กลั ว และโหดเหี้ ย มที่ สุ ด นั่ น คื อ การ
สั ง หารหมู ่ วั น เซนต์ บ าร์ โ ทโลมิ ว [St.
Bartholomew Massacre วันทีฝ่ งู ชนชาว
ฝรั่งเศสผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกไล่
สังหารพวกฮิวโกน็อทส์หรือโปรเตสแตนต์
ชาวฝรั่ ง เศสภายใต้ คํ า สั่ ง ของพระเจ้ า
ชาร์ลส์ที่ 9 แห่งประเทศฝรั่งเศส การ

สังหารเริม่ ขึน้ ก่อนรุง่ สางของเช้าวันที่ 24
สิงหาคม ค.ศ. 1572 ซึง่ ตรงกับวันสมโภช
ของนักบุญบาร์โทโลมิว] โลกยังจําภาพ
ความน่ากลัวทีส่ ยองขวัญของการฆ่าอย่าง
ขีข้ ลาดและโหดเหีย้ มทีส่ ดุ ได้ นักบวชและ
พระราชาคณะของโรมเร่งเร้าให้กษัตริย์
ของประเทศฝรั่ ง เศสยื่ น พระหั ต ถ์ อ อก
สนับสนุนงานเหี้ยมโหดนี้ ระฆังที่ดังขึ้น
ในกลางดึกของยามคํ่าคืนเป็นสัญญาณ
ของการลงมือสังหาร ชาวโปรเตสแตนต์
หลายพันคนนอนอย่างสงบในบ้านของตน
โดยวางใจในเกียรติยศทีไ่ ด้ให้คาํ มัน่ สัญญา
ไว้ของพระราชา พวกเขาถูกลากไปนอก
บ้านโดยไม่มกี ารเตือนและถูกฆ่าทิง้ อย่าง
เลือดเย็น {GC 272.1}
พระคริสต์ทรงเป็นผูน้ าํ ทีต่ ามองไม่เห็น
ในการช่วยกู้ประชากรของพระองค์ออก
จากการเป็นทาสในประเทศอียปิ ต์ ซาตาน
ก็เช่นกันเป็นผู้นําของสมุนของมันที่ตา
มองไม่เห็นในการกระทําที่โหดเหี้ยมต่อ
การยอมพลีชีพของคนมากมายเหล่านี้
การสังหารหมูน่ เี้ กิดขึน้ ในกรุงปารีสอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นเวลาเจ็ดวัน สามวันแรกด้วย
ความโหดเหี้ยมอย่างที่ประเมินไม่ได้และ
งานนี้ ไ ม่ ไ ด้ จํ า กั ด อยู ่ เ ฉพาะในตั ว เมื อ ง
เท่านั้น แต่โดยคําสั่งพิเศษของพระราชา
ได้ขยายไปยังทุกจังหวัดและทุกอําเภอที่
พบพวกโปรเตสแตนต์ พวกเขาไม่ได้เห็น
แก่อายุหรือเพศ ทารกไร้เดียงสาหรือคน
แก่ผมหงอกก็ยังไม่เว้น ขุนนางและชาว
ชนบท คนแก่และคนหนุ่ม แม่และเด็ก
ถูกสังหารพร้อมกัน การฆาตกรรมทั่วทั้ง
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ประเทศฝรัง่ เศสดําเนินอย่างต่อเนือ่ งเป็น
เวลานานสองเดือน คนชั้นหัวกระทิของ
ประเทศพิ น าศไปถึ ง เจ็ ด หมื่ น คน {GC
272.2}
“เมื่อข่าวการสังหารหมู่ไปถึงกรุงโรม
ความปีติยินดีท่ามกลางเหล่านักบวชนั้น
ล้นเหลือจนไม่มีขอบเขต พระคาร์ดินัล
แห่ ง เมื อ งลอเรนมอบมงกุ ฎ หลายพั น
อันเป็นรางวัลให้แก่ผสู้ ง่ ข่าว ปืนใหญ่ของ
เมื อ งเซนต์ เ อนเจโลยิ ง สลุ ต ดั ง สนั่ น ให้
การเคารพและชืน่ ชม เสียงระฆังดังกังวาน
จากทุกยอดหอคอยของโบสถ์ กองไฟ
เปลี่ ย นกลางคื น เป็ น กลางวั น และพระ
สันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 เสด็จร่วมขบวน
ยาวพร้ อ มด้ ว ยพระคาร์ ดิ น นั ล และคน
สําคัญอื่นๆ ในศาสนามุ่งหน้าไปยังโบสถ์
เซนต์หลุยซ์ ณ ที่นั่น พระคาร์ดินัลแห่ง
โลเรนสวดบทเตเดียม...มีการหล่อเหรียญ
เพื่อรําลึกถึงการสังหารหมู่ และที่กรุง
วาติกันยังมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งวาดโดย
วาซารี [Frescoes of Vasari] อยูส่ ามภาพ
ที่บรรยายถึงภาพการโจมตีของกองทัพ
เรือ ภาพพระราชานัง่ ในทีป่ ระชุมสภากําลัง
วางแผนการสังหารหมูแ่ ละภาพการสังหาร
หมู ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น พระสั น ตะปาปาเกรกอรี
ประทานรางวั ล ให้ พ ระเจ้ า ชาร์ ล ส์ เ ป็ น
กุหลาบทองคํา และสี่เดือนหลังจากการ
สังหารหมู่ พระองค์ทรงฟังคําเทศนาของ
บาทหลวงชาวฝรัง่ เศสด้วยความพอพระทัย
...ที่พูดถึง ‘วันนั้นที่เต็มล้นด้วยความสุข
และความปรีดาเมือ่ พระสันตะปาปา บิดา
ผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ ทรงได้รบั ข่าวและทรงพระ

ดําเนินด้วยความเคร่งขรึมเพือ่ ไปขอบคุณ
พระเจ้าและเซนต์หลุยซ์”’ Henry White,
The Massacre of St. Bartholomew บท
ที่ 14 ย่อหน้าที่ 34 {GC 272.3}
วิญญาณผูบ้ งการทีช่ กั นําอยูเ่ บือ้ งหลัง
การสังหารหมู่วันเซนต์บาร์โทโลมิวเป็น
วิญญาณเดียวกับที่ชักนําในการปฏิวัติ
พวกเขาประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นคน
หลอกลวง และเสียงร้องเรียกของผูไ้ ม่เชือ่
ชาวฝรั่งเศสที่มาชุมนุมคือ “บดขยี้เจ้า
ตัวร้าย” นั้นหมายถึงพระคริสต์ คําหมิ่น
ประมาทพระเจ้าที่ท้าทายต่อสวรรค์และ
ความชั่วที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นคู่กันไป มี
การเชิดชูคนตํา่ ช้าทีส่ ดุ คนทารุณโหดร้าย
เยี่ยงสัตว์และความชั่วช้าที่สุดให้สูงส่ง
ทั้งหมดนี้ทําเพื่อเทิดเกียรติอย่างสูงแก่
ซาตาน ในขณะเดียวกันก็ตรึงพระคริสต์
พร้อมกับพระลักษณะของพระองค์ผู้ทรง
เป็นสัจธรรม ความบริสุทธิ์และความรัก
ที่ไม่เห็นแก่ตัวไว้บนกางเขนด้วย {GC
273.1}
“สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลลึกก็จะ
ต่อสู้กับเขา มันจะชนะและฆ่าเขาทั้งสอง
เสีย” อํานาจไม่เชื่อพระเจ้าที่ปกครอง
ประเทศฝรัง่ เศสในช่วงของการปฏิวตั แิ ละ
ในยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวนัน้ ได้
ทําสงครามต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างที่โลกไม่เคย
เห็นมาก่อน ทีป่ ระชุมสภาแห่งชาติลม้ ล้าง
การนมั ส การพระเจ้ า พระคั ม ภี ร ์ ถู ก
รวบรวมและถูกนําไปเผาทิง้ ในทีส่ าธารณะ
ด้ ว ยการแสดงออกถึ ง การดู ถู ก เหยี ย ด
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หยามทุกวิธีที่จะทําได้ พระบัญญัติของ
พระเจ้าถูกเหยียบยํ่าอยู่ใต้เท้า สถาบัน
พระคัมภีร์ต่างๆ ถูกกําจัด วันพักผ่อน
ประจําสัปดาห์ถกู ปัดทิง้ และตัง้ ทุกวันทีส่ บิ
ขึ้นมาแทนเพื่ออุทิศให้กับการสํามะเลเทเมาและการหมิ่นประมาทพระเจ้า พิธี
บัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิทถูกสั่งห้าม
คําประกาศต่างๆ ถูกติดอย่างสะดุดตาอยู่
เหนือสถานที่ฝังศพประกาศให้รู้ว่าความ
ตายเป็ น การนอนหลั บ สนิ ท ชั่ ว นิ รั น ดร์
{GC 273.2}
มีการกล่าวกันว่า ความยําเกรงพระเจ้า
นั้นห่างไกลเหลือเกินจากการเป็นจุดเริ่ม
ต้นของปัญญาจนกลายเป็นจุดเริม่ ต้นของ
ความโง่เขลา มีการสั่งห้ามการนมัสการ
ทางศาสนาทั้งหมดนอกจากที่เกี่ยวข้อง
กับเสรีภาพและการประชุมของประเทศ
“บิชอปของรัฐธรรมนูญแห่งกรุงปารีสถูก
ชักชวนให้เข้ามามีบทบาทสําคัญของการ
แสดงละครอันน่าขบขันของเรื่องโง่เขลา
และอื้ อ ฉาวที่ สุ ด ที่ ไ ม่ เ คยแสดงมาก่ อ น
ในระดับชาติ...ท่านถูกเชิญมาในขบวน
เต็มยศเพือ่ ประกาศต่อหน้าทีป่ ระชุมสภา
ว่ า ทุ ก แง่ มุ ม ของศาสนาที่ ท ่ า นสอนมา
หลายปีนนั้ เป็นวิชาหนึง่ ของการบวชเป็น
บาทหลวงซึ่งไม่มีพื้นฐานทั้งในประวัติศาสตร์หรือสัจธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ท่าน
บอกปัดด้วยคําพูดที่ขึงขังและแน่วแน่ถึง
เรื่องการทรงดํารงอยู่ของพระเจ้าที่ท่าน
เคยเทิดทูนนมัสการนั้น และในภายภาค
หน้าท่านจะอุทิศตนเพื่อการสักการะต่อ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน คุณความดี

และศีลธรรม หลังจากนัน้ ท่านก็นาํ เครือ่ ง
ประดับยศฝ่ายศาสนาของท่านออกมาวาง
บนโต๊ะและประธานของที่ประชุมสภาก็
สวมกอดท่านฉันพี่น้อง บาทหลวงละทิ้ง
ศาสนาหลายองค์ได้ทาํ ตามแบบอย่างของ
พระราชาคณะท่านนี้” Scott เล่มที่ 1
บทที่ 17 {GC 274.1})
“คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะ
ยินดีด้วยเรื่องเขาทั้งสองและพวกเขาจะ
รื่นเริงและจะให้ของขวัญแก่กันและกัน
เพราะว่ า ผู ้ เ ผยพระวจนะทั้ ง สองนี้ ไ ด้
ทรมานคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก” วิวรณ์
11:10 ประเทศฝรั่งเศสที่ไม่เชื่อพระเจ้า
ได้ทาํ ให้เสียงเตือนสติจากพยานสองท่าน
ของพระเจ้าเงียบไป พระคําแห่งสัจธรรม
นอนแน่ นิ่ ง อยู ่ บ นถนนของเธอและผู ้ ที่
เกลียดชังข้อห้ามและข้อกําหนดของพระ
บัญญัตขิ องพระเจ้าพากันโห่รอ้ งด้วยด้วย
ความมีชัย มนุษย์ขัดขืนพระราชาแห่ง
สรวงสวรรค์อย่างเปิดเผย พวกเขาร้อง
เช่นเดียวกับคนบาปในอดีตว่า “พระเจ้า
ทรงทราบได้อย่างไร พระเจ้าผู้สูงสุดมี
ความรู้หรือ” สดุดี 73:11 {GC 274.2}
ด้วยการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่าง
อาจหาญเหลือเชื่อ บาทหลวงองค์หนึ่ง
ขององค์ ก รใหม่ พู ด ว่ า “พระเจ้ า หาก
พระองค์ทรงดํารงอยูข่ อจงล้างแค้นให้กบั
พระนามที่เสื่อมเสียไปของพระองค์ เรา
ขอท้าทายพระองค์ พระองค์ยงั ทรงนิง่ เฉย
พระองค์ไม่กล้าทีจ่ ะตรัสสัง่ ให้ฟา้ ร้องฟาด
ลงมา แล้วภายหลังจากนี้ใครเล่าจะเชื่อ
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่” Lacretelle,

248 ปลายทางแห่งความหวัง

History เล่มที่ 11 หน้าที่ 309 ใน Sir
Archibald Alison, History of Europe
เล่มที่ 1 บทที่ 10 นี่เป็นเสียงสะท้อนของ
คํ า พู ด ฟาโรห์ อ ย่ า งแน่ แ ท้ ที เ ดี ย วที่ ว ่ า
“พระยาห์เวห์นั้นเป็นใครเล่า เราจึงจะ
ต้องฟังเสียงของพระองค์” “เราไม่รู้จัก
พระยาห์เวห์” {GC 274.3}
“คนโง่รําพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้า”
สดุดี 14:1 และพระเจ้าทรงเปิดเผยถึง
ผูบ้ ดิ เบือนความจริงว่า “ความโง่ของพวก
เขาจะปรากฏต่อทุกคน” 2 ทิโมธี 3:9
หลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสประกาศเลิก
นมัสการพระเจ้าผู้ทรงชนม์ ผู้ทรงเป็น
“องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรงดํารงอยู่
นิรันดร์” อิสยาห์ 57:15 เวลาผ่านไป
เพียงเล็กน้อยจนกระทัง่ เธอดิง่ ตํา่ ลงสูก่ าร
กราบบูชารูปเคารพด้วยการบูชาเทพธิดา
แห่ ง เหตุ ผ ลในร่ า งของหญิ ง เสเพลไร้
ศีลธรรมจรรยาคนหนึง่ และเป็นเรือ่ งทีเ่ กิด
ขึ้ น ในสภาผู ้ แ ทนของประเทศและโดย
อํานาจสูงสุดของฝ่ายปกครองและฝ่าย
นิติบัญญัติ นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า
“มีอยู่พิธีหนึ่งของยุควิกลจริตนี้ที่ครอง
ความเบาปัญญาบวกกับความไม่เคร่งครัด
ทางศาสนาอย่างไร้คู่แข่ง ประตูของห้อง
ประชุมสภาเปิดกว้างให้กบั ขบวนนักดนตรี
ซึง่ นําหน้าด้วยบรรดาสมาชิกของสภาการ
ปกครองเทศบาลซึ่งเดินตามกันมาเป็น
ขบวนด้วยอาการเคร่งขรึมพร้อมกับร้อง
เพลงสรรเสริญให้เกียรติแก่เสรีภาพ และ
มาพร้อมกับสตรีเพศที่มีผ้าคลุมหน้าใน
ฐานะเป้าหมายของการสักการะบูชาใน

อนาคตของพวกเขา ซึง่ พวกเขาตัง้ สมญานามให้เธอว่าเทพธิดาแห่งเหตุผล [Goddess of Reason] เมื่อขบวนเข้ามายัง
บริเวณหน้าห้องแล้ว ก็ทําพิธียิ่งใหญ่เปิด
ผ้าคลุมหน้าของเธอออกและนําไปตั้งอยู่
ข้างขวาของประธาน คนทัว่ ไปจําหน้าตา
เธอได้วา่ เป็นนักเต้นระบําของโรงโอเปร่า...
ทีป่ ระชุมสภาแห่งชาติของประเทศฝรัง่ เศส
เทิดเกียรติอย่างเปิดเผยแก่บุคคลผู้นี้ว่า
เป็นตัวแทนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของเหตุผลที่
สาธารณชนสมควรต้องกราบไหว้บูชา
{GC 275.1}
“พิธกี รรมน่าขบขันทีไ่ ม่นา่ เคารพและ
เหลวไหลนี้เป็นที่ยอมรับกันอยู่บ้างและ
ตลอดทั่ ว ทั้ ง ประเทศมี ก ารเลี ย นแบบ
การประกอบพิ ธี เ ทพธิ ด าแห่ ง เหตุ ผ ล
ประชาชนของท้ อ งถิ่ น เหล่ า นี้ มี ค วาม
ปรารถนาที่จะแสดงว่าตนเองเท่าเทียม
กับจุดสูงสุดของการปฏิวัติ” Scott เล่มที่
1 บทที่ 17 {GC 275.2}
พิธีกรคนหนึ่งซึ่งทําหน้าที่แนะนําพิธี
บูชาเทพธิดาแห่งเหตุผลกล่าวว่า “สมาชิก
กฤษฎีกาแห่งชาติทงั้ หลาย ความคลัง่ ไคล้
ศาสนาหลีกทางให้กับเหตุผลแล้ว ตาที่
พร่ามัวทนมองความเจิดจ้าของแสงไม่ได้
วันนี้มีฝูงชนขนาดใหญ่มาชุมนุมกันภาย
ใต้หลังคาทรงโกทิธ [ตึกทรงเยอรมัน] เหล่า
นั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สะท้อนเสียงแห่ง
ความจริ ง ที่ นั่ น ชาวฝรั่ ง เศสฉลองการ
นมั ส การที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง คื อ เทพธิ ด าแห่ ง
เสรีภาพ ซึง่ คือเทพธิดาของเหตุผล ทีน่ นั่
พวกเราได้สรุปความตัง้ ใจเพือ่ ความเจริญ
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รุ่งเรืองในส่วนต่างๆ ของประเทศ ที่นั่น
พวกเราได้ละทิ้งรูปเคารพที่ไม่มีชีวิตเพื่อ
แลกกับเทพธิดาแห่งเหตุผล รูปเคารพที่
มีชวี ติ ซึง่ เป็นผลงานชิน้ เอกของธรรมชาติ”
M. A. Thiers, History of the French
Revolution เล่มที่ 2 หน้า 370, 371 {GC
275.3}
เมื่อพวกเขานําเทพธิดามาถึงที่ห้อง
ประชุมสภาแล้ว นักพูดคนนี้จูงมือเธอ
และหันไปยังที่ประชุมและพูดว่า “เพื่อน
มนุษย์มตะทั้งหลาย ต่อแต่นี้ให้พวกท่าน
หยุดสัน่ กลัวต่อหน้าเสียงฟ้าร้องทีไ่ ร้อาํ นาจ
ของพระเจ้าผูซ้ งึ่ ความกลัวของตัวท่านได้
จินตนาขึ้นมาเอง จงอย่ายอมรับพระเจ้า
ให้ยอมรับแต่เหตุผล ข้าพเจ้าขอเสนอรูป
บูชาประเสริฐและบริสุทธิ์แก่ท่าน หาก
ท่านต้องการรูปเคารพบูชา ให้กราบบูชา
รูปนีเ้ ท่านัน้ ...ก้มกราบลงต่อหน้าสภาสูงสุด
แห่งเสรีภาพที่น่าเคารพยิ่ง โอ ม่านแห่ง
เหตุและผล” {GC 276.1}
“หลังจากประธานกอดเทพธิดาแล้ว
พวกเขาก็ยกเธอขึน้ ประดับในรถทีห่ รูหรา
และนําขบวนเคลื่อนไปท่ามกลางฝูงชน
มากมาย มุ ่ ง หน้ า ไปยั ง โบสถ์ ป ราสาท
โนธาเดมเพื่อเข้าแทนที่เทพเจ้า ยกชูเธอ
ขึ้ น สู ง ไว้ บ นแท่ น บู ช าที่ นั่ น และรั บ การ
ยกย่องจากผู้ที่อยู่ที่นั่น” Alison เล่มที่ 1
บทที่ 10 {GC 276.2}
ไม่นานต่อมา เหตุการณ์ที่ตามมาคือ
การเผาพระคัมภีร์ในที่สาธารณะ มีอยู่
ครัง้ หนึง่ “สมาคมป๊อบปูลา่ แห่งพิพธิ ภัณฑ์”
ได้กา้ วเข้ามายังเทศบาลนครร้องด้วยเสียง

อันดังว่า “ขอให้เหตุผลจงเจริญ” [Vive la
Raison] และถือเสาไม้ที่บนยอดปักด้วย
ซากหนังสือหลายเล่มที่เผาไหม้ไปเป็น
บางส่วน ในบรรดาหนังสือเหล่านีม้ หี นังสือ
สังฆวัตร [เป็นหนังสือคูม่ อื อธิษฐานประจํา
วั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคํ า อธิ ษ ฐาน เพลง
นมั ส การ เพลงสดุ ดี แ ละหั ว ข้ อ สํ า หรั บ
อ่านซึ่งใช้กันเป็นประจําในคณะนักบวช
สําคัญๆ] ตําราสวดมนต์และพระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิมและภาค
พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง “ชดใช้บาปไปแล้ว
ในกองไฟสําหรับเรือ่ งตลกทัง้ หลายทีบ่ งั คับ
ให้มนุษยชาติหลงงมงาย” Journal of
Paris, 1793, No. 318 อ้างใน BuchezRoux, Collection of Parliamentary
History เล่มที่ 30 หน้า 200, 201 {GC
276.3}
หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซีเป็นผู้เริ่มงานที่คนไม่เชื่อพระเจ้า
ได้ดําเนินสานต่อจนสําเร็จ นโยบายของ
โรมเป็นผู้วางข้อกําหนดทั้งในด้านสังคม
ด้านการเมืองและด้านศาสนา เพื่อเร่งให้
ประเทศฝรั่งเศสดิ่งลงสู่หายนะ นักเขียน
เมือ่ อ้างอิงถึงความโหดร้ายของการปฏิวตั ิ
ครั้งนี้ได้กล่าวว่า เรื่องเลยเถิดเหล่านี้จะ
ต้องกล่าวโทษไปทีร่ าชวงศ์และคริสตจักร
(โปรดดูภาคผนวก) หากต้องการความ
ยุติธรรมที่แท้จริงแล้วจะต้องกล่าวโทษ
คริสตจักร หลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซีวางยาพิษใส่ลงในความคิด
ของกษัตริย์ทั้งหลายเพื่อให้ต่อต้านการ
ปฏิรูปศาสนา ว่าพวกคนเหล่านี้เป็นศัตรู
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ต่อราชวงศ์ เป็นองค์ประกอบของความ
ขัดแย้งทีจ่ ะส่งผลแห่งความตายต่อสันติสขุ
และความปรองดองกันของประชาชาติ
มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของโรมที่ใช้วิธีนี้เพื่อ
บันดาลให้เกิดความโหดเหีย้ มโดยตรงและ
การกดขี่ที่น่ากลัวที่สุดออกมาจากราช
บัลลังก์ {GC 276.4}
วิญญาณแห่งเสรีภาพเคลื่อนไปด้วย
กันกับพระคัมภีร์ ไม่วา่ ทีใ่ ดก็ตามทีย่ อมรับ
พระกิตติคณ
ุ สมองของประชาชนก็จะตืน่
พวกเขาเริม่ สลัดทิง้ โซ่ตรวนทีผ่ กู มัดพวก
เขาเยีย่ งทาสของความรูไ้ ม่เท่าทัน ความ
ชัว่ และความเชือ่ ทางไสยศาสตร์ พวกเขา
เริม่ คิดและดําเนินชีวติ อย่างมนุษย์ บรรดา
พระราชาทรงเห็นและอกสัน่ ขวัญหายกับ
การกดขี่ของพวกพระองค์ {GC 277.1}
โรมไม่รีรอที่จะสุมไฟแห่งความกลัว
อันน่าอิจฉาของพวกเขาให้โหมแรงขึ้น
พระสันตะปาปาตรัสกับผู้สําเร็จราชการ
ของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1525 ว่า
“พวกคนบ้าคลั่งเหล่านี้ [หมายถึงพวกที่
สนับสนุนโปรเตสแตนต์] จะไม่เพียงทําให้
เกิดความสับสนและทําลายศาสนาเท่านัน้
แต่จะทําลายทัง้ อาณาจักร ความดีประเสริฐ
กฎหมาย ความเป็นระเบียบและฐานันดรศักดิ์ด้วย” G. de Felice, History of the
Protestants of France เล่มที่ 1 บทที่ 2
ย่อหน้าที่ 8 สองสามปีต่อมา มีคําสั่งจาก
ระบอบเปปาซีออกมาเตือนพระราชาว่า
“ใต้ฝา่ ละอองธุลพ
ี ระบาท จงอย่าถูกหลอก
พวกโปรเตสแตนต์จะก่อกวนความเป็น
ระเบียบทัง้ หมดของฝ่ายปกครองทางการ

เมืองและของศาสนาด้วย...ราชบัลลังก์ก็
ตกอยูภ่ ายใต้อนั ตรายทีพ
่ อๆ กับแท่นบูชา
...การนําศาสนาใหม่เข้ามาจําเป็นต้องนํา
การปกครองใหม่เข้ามาด้วย” D’Aubigne,
History of the Reformation in Europe
in the Time of Calvin เล่มที่ 2 บทที่ 36
และนักศาสนศาสตร์ร้องขอความฝักใฝ่
ของประชาชนด้วยการประกาศว่าหลัก
คําสอนของพวกโปรเตสแตนต์ “ชักนํา
คนไปในทางผิดมุ่งสู่ของใหม่และความ
เขลา มันปล้นความรักของประชาราษฎร์
ที่อุทิศถวายแด่พระราชาและทําลายทั้ง
คริสตจักรและรัฐ” ด้วยวิธีนี้โรมประสบ
ความสําเร็จในการชักนําประเทศฝรัง่ เศส
เข้าต่อต้านการปฏิรูปศาสนา “ดาบของ
การกดขี่ข่มเหงชักออกจากฝักเป็นครั้ง
แรกในประเทศฝรัง่ เศสเพือ่ ยกชูราชบัลลังก์
ปกปักรักษาไว้ซงึ่ คุณงามความดีและรักษา
กฎหมายให้ยั่งยืน” Wylie เล่มที่ 13 บทที่
4 {GC 277.2}
ผู้ปกครองแผ่นดินคาดไม่ถึงแม้เพียง
แต่น้อยว่าผลลัพธ์ของนโยบายที่ตัดสิน
จุดจบของประเทศจะออกมาเป็นเช่นนั้น
คําสอนของพระคัมภีร์ควรจะได้ฝังหลัก
การแห่งความยุติธรรม การประมาณตน
สั จ ธรรม ความเสมอภาคและความ
โอบอ้ อ มอารี ล งในสมองและหั ว ใจของ
ประชาชนซึ่งล้วนเป็นศิลามุมเอกที่จะนํา
ให้ประเทศรุ่งเรือง “ความชอบธรรมย่อม
เชิดชูประชาชาติ” ดังนั้น “พระที่นั่งนั้น
ถูกสถาปนาไว้” สุภาษิต 14:34; 16:12
“ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสขุ
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และผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความ
เงี ย บสงบและความวางใจเป็ น นิ ต ย์ ”
อิสยาห์ 32:17 ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ ามพระบัญญัติ
ของพระเจ้ า จะเคารพและปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายของประเทศของเขาอย่างแน่แท้
ผูท้ ยี่ าํ เกรงพระเจ้าจะเทิดเกียรติพระราชา
ในอํานาจการปกครองทีย่ ตุ ธิ รรมและชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ประเทศฝรั่งเศสที่ไม่มี
ความสุขได้สงั่ ห้ามพระคัมภีรแ์ ละประกาศ
ห้ามการมีสาวกของพระคัมภีร์ ศตวรรษ
แล้วศตวรรษเล่า บุคคลที่มีหลักการและ
จริยธรรม บุคคลที่มีปัญญาเฉียบแหลม
และพลั ง ศี ล ธรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง ผู ้ ที่ ก ล้ า
ปฏิญาณต่อการตัดสินใจและความเชื่อ
ของตนที่จะทนทุกข์เพื่อสัจธรรม เป็น
เวลาหลายศตวรรษทีค่ นเหล่านีต้ อ้ งใช้ชวี ติ
อย่างทุกข์ทรมานตกเป็นทาสในเรือของ
ชาวโรมัน สาบสูญที่หลักประหารหรือ
เปื่อยเน่าในคุกมืดใต้ดิน คนหลายพัน
พบความปลอดภัยด้วยการอพยพหนี และ
เหตุการณ์เหล่านีด้ าํ เนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลาสองร้อยห้าสิบปีนบั จากการปฏิรปู
ศาสนาได้เปิดฉากขึ้น {GC 277.3}
ในช่วงเวลาอันยาวนานนี้ แทบจะไม่มี
ชาวฝรัง่ เศสสักรุน่ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยเห็นสาวก
ของพระกิตติคุณหนีตายเพื่อเอาตัวรอด
ต่อหน้าความโกรธอย่างบ้าคลัง่ ของผูก้ ดขี่
และพวกเขานําสติปัญญา ศิลปะ ความ
ขยันและความเป็นระเบียบติดตัวไปด้วย
—ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วพวกเขาดีเลิศ
อย่างเด่นชัดอยู่แต่ก่อน—เพื่อไปสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับประเทศที่พวกเขาไปลี้

ภัยได้ และในสัดส่วนที่พวกเขาเติมของ
ประทานคุ ณ ภาพดี เ ลิ ศ เหล่ า นี้ ใ ห้ แ ก่
ประเทศทีไ่ ปลีภ้ ยั พวกเขาก็ทาํ ให้ประเทศ
ของตนขาดของประทานเหล่ า นี้ ไ ปใน
สัดส่วนเดียวกัน หากคนทั้งหมดที่บัดนี้
ถูกขับออกไปยังคงอยูใ่ นประเทศฝรัง่ เศส
แล้ว หากในช่วงเวลาสามร้อยปีนี้ ทักษะ
ในด้ า นอุ ต สาหกรรมของผู ้ ถู ก เนรเทศ
ถูกนํามาทําไร่เพาะปลูกในดินแดนของเธอ
หากในช่ ว งเวลาสามร้ อ ยปี นี้ ความ
สามารถทางศิลปะถูกนํามาพัฒนาผลผลิต
ของเธอ หากในช่ ว งเวลาสามร้ อ ยปี นี้
อัจฉริยะด้านการสร้างสรรค์และพลังการ
วิเคราะห์ถกู นํามาทําให้วรรณคดีของเธอ
รุ ่ ง เรื อ งและปรั บ ปรุ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว
หากสติปญ
ั ญาของพวกเขาถูกนํามาใช้ใน
การให้คําปรึกษาแก่สภาแล้ว ความกล้า
หาญในการต่อสู้สงครามของเธอ ความ
เท่าเทียมในการร่างกฎหมายของเธอและ
ให้ศาสนาของพระคัมภีร์เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับปัญญาและควบคุมจิตสํานึกของประชากรของเธอแล้ว ในวันนี้
ประเทศฝรั่งเศสจะล้อมรอบด้วยความ
เจริญรุ่งเรืองแจ่มจรัสเพียงไร เธอน่าจะ
ได้เป็นประเทศยิ่งใหญ่ รํ่ารวยและมีสุข
มากเพียงไร เธอน่าจะเป็นแบบอย่างแก่
ประเทศอื่นมากเพียงไร {GC 278.1}
“แต่ความดื้อรั้นดันทุรังอย่างหลับหู
หลับตาและไม่ยอมผ่อนปรนได้ขบั ไล่ครูผู้
มีคุณธรรมดีทุกคน ผู้มีระเบียบวินัยสูง
ทุกคน ผูป้ กป้องราชบัลลังก์อย่างซือ่ สัตย์
ทุกคนออกไปจากแดนดินของเธอ พวก
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เขาพูดกับคนเหล่านีซ้ งึ่ น่าจะทําให้ประเทศ
ของตนเป็ น ประเทศที่ ‘มี ชื่ อ เสี ย งและ
โชติช่วงชัชวาล’ ในโลกนี้ว่า จงเลือกสิ่งที่
ท่านต้องการ เสาประหารเผาทัง้ เป็นหรือ
ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ในทีส่ ดุ ความ
หายนะของประเทศได้สําเร็จบริบูรณ์ ไม่
หลงเหลือจิตสํานึกให้พวกเขาประณาม
ไม่มีศาสนาที่จะให้ลากไปยังเสาประหาร
เผาทั้งเป็นอีกแล้ว ไม่มีผู้รักชาติที่จะให้
ขับไล่เนรเทศอีกต่อไป” Wylie เล่มที่ 13
บทที่ 20 และทั้ ง หมดนี้ คื อ ผลลั พ ธ์ อั น
ร้ายกาจของการปฏิวตั ทิ มี่ าพร้อมกับความ
โหดเหี้ยม {GC 279.1}
“การอพยพหนีภยั ของพวกฮิวโกน็อทส์
มาพร้อมกับความตกตํา่ ทีแ่ ผ่ไปทัว่ ประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองผลิตที่เคยรุ่งเรืองเสื่อมลง
มณฑลที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับไปสู่ความ
รกร้างแบบท้องถิ่นดั้งเดิม ความเฉื่อย
ทางปัญญาและความเสื่อมถอยลงทาง
ศีลธรรมตามต่อมาจากช่วงเวลาของความ
เจริญที่ผิดธรรมดา กรุงปารีสกลายเป็น
โรงทานขนาดใหญ่ที่เลี้ยงคนยากจนและ
มีการคาดว่าในช่วงเวลาที่การปฏิวัติเปิด
ฉากมีขอทานสองแสนคนไปยื่นขอการ
สงเคราะห์จากพระหัตถ์ของพระราชา มี
เพียงนักบวชเยสุอติ เท่านัน้ ทีร่ งุ่ เรืองอยูใ่ น
ประเทศที่ ผุ พั ง และปกครองโบสถ์ แ ละ
โรงเรี ย น เรื อ นจํ า และเรื อ โรมั น อย่ า ง
เผด็จการอํามหิต” {GC 279.2}
ข่าวประเสริฐน่าจะนําคําตอบมาให้แก่
ปัญหาทางการเมืองและทางสังคมเหล่านัน้
ที่สร้างความสับสนแก่ความสามารถของ

คณะสงฆ์ พระราชาและผู้ร่างกฎหมาย
ของเธอและในที่สุดได้นําประเทศดิ่งลงสู่
อนาธิปไตยและความพินาศ แต่ภายใต้
การครอบงําของโรม ประชาชนสูญเสีย
บทเรียนประเสริฐแห่งการเสียสละตนเอง
และความรักทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั ของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดของพวกเขา พวกเขาถูกนําพา
ออกไปจากการเสียสละความต้องการของ
ตนเองเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ไม่มกี ารตําหนิ
คนรํา่ รวยทีก่ ดขีค่ นยากจนและคนยากจน
ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือความเห็นใจ
จากการเป็นทาสและความตํา่ ต้อย ความ
เห็นแก่ตัวของคนรํ่ารวยและคนมีอํานาจ
เพิ่มมากขึ้นและกดขี่ข่มเหงมากยิ่งขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เป็นเวลานับศตวรรษ
ความโลภและความสํามะเลเทเมาของพวก
ขุนนางส่งผลให้เกิดการข่มขู่อย่างทารุณ
ต่อชาวชนบท คนรํา่ รวยกระทําผิดต่อคน
ยากจนและคนยากจนเกลียดชังคนรํา่ รวย
{GC 279.3}
ในหลายจังหวัด พวกขุนนางต่างๆ จะ
เป็ น ผู ้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ค รองที่ ดิ น และคน
ชนชั้นแรงงานจะเป็นผู้เช่า พวกเขาอยู่
ภายใต้ความเมตตาของเจ้าของที่และถูก
บังคับให้จาํ นนอยูใ่ ต้ขอ้ เรียกร้องทีร่ นุ แรง
ภาระในการสนับสนุนทัง้ คริสตจักรและรัฐ
ตกอยู่กับชนชั้นกลางและชนชั้นตํ่าลงมา
พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและ
คณะสงฆ์ เ รี ย กเก็ บ ภาษี อ ย่ า งหนั ก
“ความผาสุกของพวกผูด้ จี ะต้องถือว่าเป็น
กฎหมายสูงสุด ชาวนาและคนชนบทอาจ
ต้องอดอยาก โดยที่ผู้กดขี่ไม่สนใจใยดีใน
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สิ่งใดเลย...ทุกย่างก้าวของประชาชนถูก
บังคับให้เข้าไปปรึกษาเพื่อให้ประโยชน์
แก่นายทุนเจ้าของที่ ทุกย่างก้าวของชีวติ
คนงานเกษตรกรรมเป็นชีวิตที่มีแต่การ
ทํางานตรากตรําและความทุกข์ระทมที่
ไม่มกี ารบรรเทา หากกล้าทีจ่ ะบ่นร้องทุกข์
คําร้องทุกข์เหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างดูถูกเหยียดหยาม ศาลยุติธรรมจะ
ฟั ง คํ า ให้ ก ารของผู ้ ดี ม ากกว่ า ของชาว
ชนบท ผูพ
้ พ
ิ ากษารับสินบนอย่างเปิดเผย
ความต้ อ งการตามอํ า เภอใจของพวก
ขุนนางถือว่ามีอํานาจตามกฎหมายโดย
อาศัยประโยชน์ของระบบทุจริตที่แพร่
หลายเช่นนี้ ในจํานวนภาษีทขี่ ดู รีดได้จาก
คนธรรมดาซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ขู ด รี ด โดยผู ้ มี
อิทธิพลทางโลกและอีกส่วนโดยพวกคณะ
สงฆ์นั้น ไม่มีแม้แต่เพียงครึ่งหนึ่งตกไปสู่
กองคลังของราชวังหรือของฝ่ายศาสนาเลย
ทีเ่ หลือถูกยักยอกไปใช้อย่างสุรยุ่ สุรา่ ยเพือ่
สนองตั ณ หาของตน และพวกที่ ขู ด รี ด
พลเมืองเพือ่ นร่วมชาติเหล่านีย้ งั ได้รบั การ
ยกเว้นการชําระภาษีและได้รับสิทธิลด
หย่ อ นทั้ ง หมดที่ ช อบด้ ว ยระเบี ย บของ
กฎหมายและประเพณีตามที่รัฐกําหนด
ด้วย คนทีอ่ ยูใ่ นชนชัน้ พิเศษมีอยูห่ นึง่ แสน
ห้าหมื่นคนและสนองความต้องการของ
การตามใจตนเองของพวกเขา คนเป็น
ล้านถูกตัดสินด้วยชีวติ ทีส่ นิ้ หวังและตกตํา่ ”
(โปรดดูภาคผนวก) {GC 279.4}
ฝ่ายการปกครองปล่อยตัวให้กบั ความ
สุขสําราญและความเสเพล ความเชื่อมั่น
ระหว่างประชาชนกับพวกผูป้ กครองมีอยู่

เพียงเล็กน้อย ความระแวงสงสัยฝังแน่น
อยู่ในทุกมาตรการของฝ่ายการปกครอง
ซึ่งส่อให้เห็นถึงความมุ่งร้ายและเห็นแก่
ตัว เป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษก่อนการ
ปฏิวตั ทิ พ
ี่ ระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ทรงครองราชย์
อยู่ แม้ในเวลาที่ชั่วช้าเหล่านั้น พระราชา
องค์นี้ยังทรงโดดเด่นในเรื่องของความ
เกียจคร้าน เหลาะแหละและมักมากใน
กาม ด้วยคนชั้นสูงที่ชั่วช้าและโหดร้าย
และคนชนชัน้ ตํา่ ทีย่ ากจนและรูไ้ ม่เท่าทัน
เช่นนี้ รัฐบาลทําผิดพลาดในเรือ่ งการเงิน
และประชาชนฉุนเฉียวโกรธแค้น เป็น
สภาพทีไ่ ม่จาํ เป็นต้องใช้ตาของผูพ
้ ยากรณ์
ก็สามารถทํานายล่วงหน้าได้ว่าจะมีการ
ปะทุที่น่ากลัวเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ เมื่อ
ที่ปรึกษาให้คําเตือน พระราชามักตรัส
ตอบอย่างคุน้ เคยว่า “พยายามทําเรือ่ งให้
ดําเนินไปได้ตราบเท่าทีฉ่ นั มีชวี ติ อยู่ หลัง
จากฉันตายแล้วก็ให้เป็นไปตามทางของ
มัน” เป็นเรื่องไม่เกิดผลที่จะเร่งเร้าให้มี
การปฏิรปู พระองค์ทรงมองเห็นความชัว่
แต่ไม่มีทั้งความกล้าหรือกําลังที่จะเผชิญ
กับมัน วาระสุดท้ายทีก่ าํ ลังรอคอยฝรัง่ เศส
นั้น คําตอบอย่างคนเกียจคร้านและเห็น
แก่ตัวของพระองค์สะท้อนให้เห็นภาพได้
อย่างจริงแท้ “หลังจากฉัน นํ้าค่อยท่วมก็
แล้วกัน” {GC 280.1}
โดยการบีบจุดอ่อนที่ความอิจฉาของ
พระราชาและของชนชั้นปกครอง โรมใช้
อิทธิพลเพือ่ ทําให้พวกเขาจับประชาชนไว้
ใต้พันธะผูกมัดโดยรู้ดีว่าด้วยการทําเช่น
นี้บ้านเมืองจะอ่อนแอลงและโดยวิธีนี้จะ

254 ปลายทางแห่งความหวัง

จับทั้งฝ่ายปกครองและประชาชนไว้ใต้
อาณัตขิ องเธอได้ ด้วยนโยบายของสายตา
ที่มองการณ์ไกล เธอประจักษ์ดีว่า เพื่อ
ผูกมัดมนุษย์ให้เป็นทาสอย่างได้ผลนัน้ จะ
ต้องผูกโซ่ตรวนไว้ทจี่ ติ วิญญาณของพวก
เขา และวิธแี น่นอนทีส่ ดุ ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้
พวกเขาหนีพันธะผูกมัดของพวกเขาคือ
การทําให้พวกเขาไม่มเี สรีภาพ ความโหด
ร้ายที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทรมานทาง
กายถึงพันเท่าที่เป็นผลมาจากนโยบาย
ของเธอก็ คื อ ความเสื่ อ มทางศี ล ธรรม
ประชาชนถูกกีดกันไม่ให้มพ
ี ระคัมภีรแ์ ละ
ถูกทิ้งให้อยู่กับคําสอนของความดันทุรัง
และความเห็นแก่ตวั พวกเขาจึงถูกห่อหุม้
อยู่ในความรู้ไม่เท่าทันและความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์และจมอยูใ่ นความชัว่ ซึง่ ทําให้
พวกเขาไม่เหมาะทีจ่ ะปกครองตนเองอย่าง
สิ้นเชิง {GC 281.1}
แต่ผลทีอ่ อกมาทัง้ หมดนัน้ ช่างแตกต่าง
อย่างมากจากสิง่ ทีโ่ รมมุง่ หมายไว้ แทนที่
จะกําฝูงชนไว้อย่างงมงายภายใต้คําสอน
ของเธอ ผลงานของเธอกลับทําให้พวก
เขากลายเป็นผู้ไม่เชื่อศาสนาและเป็นนัก
ปฏิวัติ พวกเขาดูหมิ่นลัทธิโรมันว่าเป็น
วิชาคาถานักบวช พวกเขามองว่าคณะ
สงฆ์เป็นพรรคที่กดขี่พวกเขา พระเจ้า
องค์เดียวที่พวกเขารู้จักก็คือพระเจ้าของ
โรม คําสอนของพระเจ้านีเ้ ป็นศาสนาเดียว
ของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาถือว่าความ
โลภและความโหดเหี้ยมของโรมเป็นผล
อันชอบด้วยเหตุของพระคัมภีร์ ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่ต้องการมีส่วนในสิ่งเหล่านี้

เลย {GC 281.2}
โรมนําเสนอพระลักษณะของพระเจ้า
อย่างผิดๆ และบิดเบือนข้อกําหนดของ
พระองค์และบัดนีม้ นุษย์ไม่ยอมรับทัง้ พระ
คัมภีร์และพระเจ้าผูท้ รงเป็นแหล่งกําเนิด
ของพระคัมภีร์ โรมกําหนดว่าคําสอนของ
เธอต้องใช้ความงมงายภายใต้ความเห็น
ชอบอย่างเสแสร้งของพระคัมภีร์ ในการ
ตอบสนองเรื่องนี้ วอลแตร์ [Voltaire]
และพรรคพวกโยนทิง้ พระวจนะของพระเจ้า
ไปและกระจายพิษแห่งความไม่เชือ่ ไปทุก
แห่งหนแทน โรมบดขยี้ประชาชนให้อยู่
ใต้ส้นเท้าเหล็กของเธอจนติดดินไปแล้ว
และบั ด นี้ ฝู ง ชนนั้ น เสื่ อ มทรามและถู ก
ทารุณกรรมเยี่ยงสัตว์ และในการตอบโต้
ความโหดเหีย้ มนีพ
้ วกเขาได้โยนการยับยัง้
ชั่งใจทั้งหมดทิ้งไป พวกเขาโกรธเป็นฟืน
เป็นไฟกับการหลอกลวงอันระยิบระยับที่
หลงเทิดทูนมาเป็นเวลาช้านาน พวกเขา
ไม่ยอมรับทั้งสัจธรรมและความเท็จ และ
การสําคัญผิดถึงอิสระในเสรีภาพ ทาส
ของความชัว่ ร้ายจึงปีตยิ นิ ดีในอิสรภาพที่
คาดคิดเอาเองของพวกเขา {GC 281.3}
ในตอนต้นของการปฏิวัติ ประชาชน
ได้รบั พระบรมราชานุญาตให้มตี วั แทนใน
จํานวนทีม่ ากกว่าขุนนางและผูน้ าํ ศาสนา
รวมกัน ดังนั้นดุลอํานาจจึงตกอยู่ในมือ
ของพวกเขา แต่พวกเขาไม่พร้อมที่จะใช้
สิ่งนี้ด้วยปัญญาและความพอดี พวกเขา
กระตือรือร้นที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่
พวกเขาเคยทนทุกข์ทรมานมา พวกเขา
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมใหม่
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ประชาชนที่เคียดแค้น ในความคิดของ
พวกเขาฝังอยู่กับความขมขื่นและความ
ทรงจําของการถูกรังแกที่ถนอมเก็บมา
นาน ตัดสินใจทีจ่ ะปฏิวตั สิ ภาพของความ
เศร้าที่ลุกลามใหญ่โตจนสุดทนได้และแก้
แค้นผู้ที่พวกเขาถือว่าเป็นต้นกําเนิดของ
ความทุกข์ให้กับตนเอง คนที่ถูกกดขี่นํา
บทเรียนที่ได้รับขณะที่ถูกกดขี่มาใช้และ
กลายเป็นผู้กดขี่คนที่เคยกดขี่พวกเขา
{GC 282.1}
ประเทศฝรั่งเศสที่ไร้ความสุขจึงเก็บ
เกีย่ วเลือดจากผลทีเ่ ธอหว่าน เป็นผลลัพธ์
จากการทีเ่ ธอยอมไปอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของอํานาจของโรมอันน่ากลัว ประเทศ
ฝรัง่ เศสภายใต้อทิ ธิพลของโรมได้ปกั หลัก
ประหารเผาทัง้ เป็นต้นแรกขึน้ เมือ่ ตอนเปิด
ฉากการปฏิรปู ศาสนา และทีแ่ ห่งเดียวกัน
นั้นยังได้ตั้งกิโยตีน เครื่องแรกขึ้นมาเมื่อ
ตอนเปิดฉากการปฏิวัติด้วยเช่นกัน ณ
จุดเดียวกันกับทีผ่ ยู้ อมพลีชพี เพือ่ ความเชือ่
ของโปรเตสแตนต์คนแรกถูกเผาในศตวรรษ
ที่สิบหก เหยื่อคนแรกก็ถูกคมมีดกิโยตีน
ในศตวรรษทีส่ บิ แปดทีน่ ดี่ ว้ ยเช่นกัน ด้วย
การขับไล่ขา่ วประเสริฐทีน่ า่ จะนําการรักษา
มาให้เธอ ฝรั่งเศสกลับเปิดประตูให้กับ
ความไม่เชือ่ พระเจ้าและความพินาศ เมือ่
การควบคุมของพระบัญญัติของพระเจ้า
ถูกสลัดทิ้งไป ผลที่ปรากฏออกมาก็คือ
กฎหมายของมนุษย์นั้นไม่พอที่จะขวาง
กัน้ คลืน่ ลมตัณหาของมนุษย์ และประเทศ
ถู ก ต้ อ นเข้ า ไปสู ่ ก ารปฏิ วั ติ แ ละความ
โกลาหล สงครามต่อสู้กับพระคัมภีร์เปิด

ฉากให้กับยุคหนึ่งซึ่งจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกว่าเป็นยุคแห่งการปกครอง
อั น หฤโหด สั น ติ ภ าพและความสุ ข ถู ก
กําจัดออกไปจากบ้านและหัวใจของมนุษย์
ไม่มีผู้ใดมีความมั่นคง ผู้ที่ได้รับชัยชนะ
ในวันนี้จะถูกระแวงสงสัยและถูกกําหนด
โทษในวันรุ่งขึ้น ความรุนแรงและความ
ชัว่ ช้าลามกมีอาํ นาจชีเ้ ป็นชีต้ ายอย่างไม่มี
การขัดขวาง {GC 282.2}
พระมหากษัตริย์ นักบวช และขุนนาง
ถูกบังคับให้ยอมจํานนต่อความโหดเหีย้ ม
ของประชาชนทีต่ นื่ เต้นและบ้าคลัง่ ความ
กระหายการแก้แค้นของพวกเขาเพียงแต่
ถูกกระตุ้นขึ้นด้วยการประหารพระมหา
กษัตริย์ และในไม่ชา้ พวกทีอ่ อกคําสัง่ แห่ง
ความตายของพระองค์กเ็ ดินตามพระองค์
ไปยังตะแลงแกง มีการสังหารหมู่ทุกคน
ที่สงสัยว่าเป็นศัตรูต่อการปฏิวัติ เรือนจํา
แออัด บางครั้งมีผู้ต้องขังถึงสองแสนคน
เมืองใหญ่ของราชอาณาจักรเต็มไปด้วย
ภาพอันน่าสยดสยอง พรรคหนึ่งของนัก
ปฏิวัติต่อสู้กับอีกพรรคหนึ่งและประเทศ
ฝรั่งเศสกลายเป็นสนามใหญ่ของความ
ขัดแย้งของฝูงชนทีถ่ กู ซัดไปเซมาด้วยไฟ
ของราคะตัณหาของพวกเขาเอง “ในกรุง
ปารีส การจลาจลเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก
ตามกันมา และประชาชนแตกออกเป็น
เสี้ยวเล็กเสี้ยวน้อยที่ดูเหมือนว่าไม่มีจุด
ประสงค์ใดนอกจากการทําลายล้างกันเอง”
และเพื่อซํ้าเติมความทุกข์ให้กับตัวเอง
ประเทศได้ประกาศเข้าร่วมสงครามอันยืด
เยือ้ และทําลายล้างกับอํานาจยิง่ ใหญ่ของ
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ยุโรป “ประเทศแทบจะล้มละลาย กองทัพ
ส่งเสียงเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่าย คนใน
กรุงปารีสกําลังอดอยาก ต่างจังหวัดถูก
ทิง้ ร้างเพราะการปล้นสะดมและอารยธรรม
แทบสูญสิน้ ไปในความสับสนอลหม่านและ
ปราศจากศีลธรรม” {GC 283.1}
ประชาชนเรียนรู้อย่างดีเกินพอจาก
บทเรียนของความโหดเหีย้ มและการทารุณ
กรรมทีโ่ รมเพียรสอนอย่างขันแข็ง ในทีส่ ดุ
วันแห่งความทุกข์เข็ญก็มาถึง ไม่ใช่เป็น
เวลานี้ที่สาวกของพระเยซูถูกโยนเข้าไป
ในคุกใต้ดินและลากไปหลักประหาร คน
เหล่านี้พินาศหรือถูกขับเนรเทศออกไป
นานแล้ว บัดนีโ้ รมผูไ้ ม่ยอมผ่อนปรนรูส้ กึ
ถึงอํานาจแห่งความตายของผูท้ เี่ ธอได้ฝกึ
ให้ชื่นชมพฤติกรรมกระหายเลือด “แบบ
อย่างการกดขี่ที่พวกนักบวชชาวฝรั่งเศส
แสดงออกมาหลายชั่วอายุคนบัดนี้ย้อน
กลับมายังพวกเขาเองด้วยความรุนแรง
เข้มข้น ตะแลงแกงแดงด้วยเลือดของ
บรรดาบาทหลวง เรือโรมันและเรือนจํา
ที่ครั้งหนึ่งแออัดด้วยพวกฮิวโกน็อทส์นั้น
บัดนี้เต็มไปด้วยผู้ที่กดขี่ข่มเหงพวกเขา
พวกนักบวชชาวโรมันคาทอลิกถูกล่ามโซ่
ติดกับทีน่ งั่ และตรากตรําอยูก่ บั การกรรเชียง
พวกเขาประสบกับความทุกข์ทั้งหมดที่
คริสตจักรของพวกเขากระทําอย่างไม่ยั้ง
ต่อคนนอกศาสนาทีส่ ภุ าพอ่อนน้อม” {GC
283.2}
“แล้ววันเหล่านัน้ ก็มาถึงเมือ่ ศาลชําระ
ความที่โหดเหี้ยมที่สุดนํากฎระเบียบที่
ป่ า เถื่ อ นที่ สุ ด มาใช้ เมื่ อ ไม่ มี ผู ้ ใ ดกล้ า

ทักทายเพือ่ นบ้านของเขาหรือกล้าอธิษฐาน
...โดยที่ไม่ตกอยู่ในอันตรายของการทํา
ผิดที่มีโทษถึงตาย เมื่อนักสืบแอบซุ่มอยู่
ทุกมุม เมื่อกิโยตีนทํางานนานและหนัก
ทุกเช้า เมือ่ เรือนจําขังผูต้ อ้ งโทษเต็มเกือบ
เท่าท้องเรือของเรือขนทาส เมือ่ ท่อระบาย
นํา้ เทนํา้ ผสมเลือดฟองฟอดไหลลงสูแ่ ม่นาํ้
ไซน์...ในขณะทีท่ กุ วันเหยือ่ เต็มคันรถถูก
นําผ่านถนนในกรุงปารีสไปสูว่ าระสุดท้าย
ของพวกเขา ข้ า หลวงต่ า งๆ ที่ ค ณะ
กรรมการของผูม้ อี าํ นาจสูงสุดส่งมาประจํา
ในแผนกเปิดเผยให้เห็นถึงความโหดเหีย้ ม
อย่างเลยเถิดที่ไม่มีผู้ใดรู้แม้แต่ในเมือง
หลวง ใบมีดของเครื่องแห่งความตายถูก
ยกขึ้นและปล่อยลงมาช้าเกินไปในการ
สังหาร เชลยเป็นแถวๆ ถูกยิงทิ้งด้วย
ลูกปืน มีการเจาะรูใต้ทอ้ งเรือทีแ่ ออัด เมือง
ลียงส์กลายเป็นทะเลทราย แม้กระทั่งที่
เมืองอาร์รัสยังมีการปฏิเสธความเมตตา
อย่างโหดเหีย้ มของการตายเร็วทีจ่ ะให้แก่
นักโทษ ตลอดแถบเมืองลอร์จากเมือง
สู ม าร์ ไ ปยั ง ทะเลมี ฝู ง กาและฝู ง เหยี่ ย ว
ขนาดเล็กมากินซากศพเปลือยทีเ่ รียงราย
พันกันเป็นเกลียว ไม่มีความเมตตาต่อ
เพศหรืออายุ จํานวนเยาวชนชายหญิง
อายุสบิ เจ็ดทีถ่ กู รัฐบาลเลวทรามฆาตกรรม
นับได้หลายร้อยชีวติ ทารกถูกกระชากไป
จากอ้อมอกและโยนลงไปยังหอกเหล็ก
แต่ละอันตลอดแนวยาโคบิน” (โปรดดูภาค
ผนวก) ในช่วงเวลาสั้นๆ ของสิบปีนี้ ฝูง
ชนจํานวนมากพินาศ {GC 284.1}
เรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ นีเ้ ป็นสิง่ ทีซ่ าตาน
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ต้องการ นี่เป็นสิ่งที่มันพยายามทําให้ได้
มาเป็นเวลาหลายยุคแล้ว นโยบายของ
มันถือการหลอกลวงตั้งแต่ต้นจนจบ และ
เป้าหมายแน่วแน่ของมันคือการนําความ
ทุกข์ยากและความพินาศมาสูม่ นุษย์ เพือ่
ลบล้าง และทําให้ผลของการทรงสร้างของ
พระเจ้าเป็นมลทิน เพือ่ ทําให้เป้าประสงค์
แห่งความเมตตาและความรักของพระเจ้า
มัวหมองไปและด้วยเหตุนี้ทําให้สวรรค์
เศร้าหมอง แล้วด้วยศิลปะของการหลอก
ลวง มันทําให้ความคิดของมนุษย์มืดไป
และนําพวกเขาให้โทษความผิดกลับไปยัง
พระเจ้าราวกับว่าความทุกข์ลาํ บากทัง้ หมด
นีเ้ ป็นผลของแผนการทรงสร้าง ในลักษณะ
เดียวกัน เมื่อผู้ใดที่ถูกทําให้ตกตํ่าเสื่อม
สภาพและถูกทารุณกรรม เมือ่ พวกเขาใช้
ความรุนแรงโหดร้ายของมันทําให้ตนเอง
เป็นไทแล้ว มันจะรุกเร้าให้พวกเขาเพิ่ม
ความโหดร้ายอย่างโหดเหีย้ มให้จนถึงทีส่ ดุ
แล้ ว พวกเผด็ จ การและผู ้ ก ดขี่ ทั้ ง หลาย
จะอ้างภาพการไร้ศลี ธรรมทีค่ วบคุมไม่ได้
นี้ว่าเป็นแบบอย่างของผลแห่งเสรีภาพ
{GC 284.2}
เมือ่ สืบพบความผิดทีซ่ อ่ นไว้ได้ชดุ หนึง่
ซาตานก็เพียงแต่อําพรางความผิดนั้นไว้
ด้วยหน้ากากทีต่ า่ งกันและฝูงชนก็ตอ้ นรับ
มันด้วยความกระตือรือร้นเหมือนเช่นครัง้
ก่อน เมื่อประชาชนค้นพบว่าลัทธิโรมัน
นั้นหลอกลวงและซาตานใช้ตัวแทนนี้นํา
พวกเขาให้ ล ่ ว งละเมิ ด พระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้าไม่ได้อีกต่อไป มันก็จะปลุกระดม
ให้พวกเขาถือว่าศาสนาทั้งปวงนั้นเป็น

เรือ่ งหลอกลวงและพระคัมภีรเ์ ป็นหนังสือ
นิทานสอนเด็กและเมือ่ สลัดข้อกําหนดของ
พระเจ้าทิ้งไปได้แล้ว พวกเขาก็ปล่อยตัว
ให้กบั ความชัว่ ทีค่ วบคุมไม่ได้ {GC 285.1}
ความผิดร้ายแรงทีส่ ร้างความวิบตั เิ ช่น
นีต้ อ่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นประเทศฝรัง่ เศสเกิดจากการ
ไม่รู้จักสัจธรรมอันยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่ง นั่น
คือเสรีภาพทีแ่ ท้จริงอยูภ่ ายในกฎข้อห้าม
ของพระบัญญัติของพระเจ้า “ถ้าเจ้าเชื่อ
ฟังบัญญัติของเรา แล้วความสมบูรณ์สุข
ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่นํ้า และความ
ชอบธรรมของเจ้าจะเหมือนคลื่นทะเล”
“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘ไม่มีสันติสุขแก่คน
ี่ งั ข้า จะอยูอ่ ย่างปลอดภัย
อธรรม’” “แต่ผทู้ ฟ
และเขาอยู่อย่างสุข ไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆ”
อิสยาห์ 48:18, 22 สุภาษิต 1:33 {GC
285.2}
พวกไม่เชื่อพระเจ้า พวกนอกศาสนา
และพวกละทิ้งพระเจ้าต่างต่อต้านและ
ปรักปรําประณามพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
แต่ผลลัพธ์ของพฤติกรรมของพวกเขา
ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าความผาสุกของ
มนุษย์นนั้ ผูกติดกับการเชือ่ ฟังข้อบัญญัติ
ของพระเจ้า ผู้ที่ไม่ยอมอ่านบทเรียนจาก
หนังสือของพระเจ้าจะต้องถูกสัง่ ให้ศกึ ษา
หนังสือประวัตศิ าสตร์ของประชาชาติตา่ งๆ
{GC 285.3}
เมือ่ ซาตานทํางานผ่านคริสตจักรโรมัน
เพือ่ นํามนุษย์ให้เลิกล้มการเชือ่ ฟัง ตัวแทน
ของมันถูกปกปิดไว้และผลงานของมันถูก
อําพรางจนมองไม่ออกว่าความเสือ่ มศีลธรรม
และความระทมทุ ก ข์ ที่ ต ามมานั้ น เป็ น
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ผลลั พ ธ์ ข องการล่ ว งละเมิ ด และพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงยับยัง้ ขัดขวาง
อํานาจของมันไม่ให้มนั บรรลุถงึ เป้าหมาย
ของมันอย่างเต็มที่ ประชาชนไม่ได้สืบ
ตามรอยไปยั ง สาเหตุ แ ละค้ น หาต้ น ตอ
ความทุกข์ระทมของพวกเขา แต่สภาแห่ง
ชาติได้สลัดทิง้ พระบัญญัตขิ องพระเจ้าไป
อย่างเปิดเผย และในช่วงการปกครองอัน
ทุกข์เข็ญทีต่ ามมานัน้ ทุกคนมองเห็นแล้ว
ว่าผลลัพธ์ของการกระทําของเหตุและผล
เป็นอย่างไร {GC 285.4}
เมื่อประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธพระเจ้า
อย่างเปิดเผยและสลัดพระคัมภีร์ทิ้งไป
คนชั่ ว และวิ ญ ญาณแห่ ง ความมื ด ยิ น ดี
ปรีดาที่ได้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนามา
เนิ่นนานแล้ว นั่นคืออาณาจักรที่ปลอด
จากการควบคุ ม ของพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้า เนื่องจากไม่มีการตัดสินลงโทษ
ความชั่วอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหัวใจของ
บรรดาบุตรของมนุษย์จึง “เจตนามุ่งทํา
ความอธรรม” ปัญญาจารย์ 8:11 แต่การ
ล่ ว งละเมิ ด บั ญ ญั ติ ที่ เ ที่ ย งธรรมและ
ชอบธรรมจะต้องได้รับผลของความทุกข์
ยากลําบากและพินาศอย่างแน่นอน แม้
การพิพากษาจะไม่มาเยือนพวกเขาใน
ทั น ที ความชั่ ว ของมนุ ษ ย์ ก็ ไ ด้ กํ า หนด
วาระสุดท้ายของตนเองเอาไว้แล้วอย่าง
แน่นอน การละทิ้งความเชื่อและอาชญากรรมทีด่ าํ เนินมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ
ได้สะสมพระพิโรธของพระเจ้าจนนําไปสู่
วันแห่งความทุกข์เข็ญ และเมื่อความชั่ว
ของพวกเขานัน้ อิม่ ตัว ผูท้ ดี่ แู คลนพระเจ้า

จะเรียนรูก้ ส็ ายเกินไปเสียแล้วว่าเป็นเรือ่ ง
น่ากลัวเพียงไรทีจ่ ะทําให้พระเจ้าหมดความ
อดทน พระเจ้ า ทรงถอนพระวิ ญ ญาณ
ของพระองค์ที่คอยยับยั้งอํานาจโหดร้าย
ของซาตานออกไปมากแล้วและมารร้าย
ทีค่ วามสุขใจเดียวของมันคือความหายนะ
ของมนุษย์กไ็ ด้รบั อนุญาตให้ทาํ ตามความ
มุ่งหมายของมันอย่างเต็มที่ ผู้ที่เลือกรับ
ใช้ฝ่ายกบฏจะถูกปล่อยให้เก็บเกี่ยวผล
ของมันจนกระทั่งทั่วแผ่นดินเต็มล้นด้วย
อาชญากรรมที่ น ่ า สะพรึ ง กลั ว เกิ น กว่ า
จะบันทึกได้ เสียงร้องอันน่าสยดสยองดัง
จากมณฑลและเมืองต่างๆ ทีพ
่ งั พินาศไป
เป็นเสียงของความทุกข์ทขี่ มขืน่ ประเทศ
ฝรั่ ง เศสถู ก เขย่ า ราวกั บ แผ่ น ดิ น ไหว
ศาสนา กฎหมาย ความเป็นระเบียบของ
สังคม ครอบครัว บ้านเมืองและคริสตจักรต่างถูกฟาดฟันทําลายลงไปโดยมือ
อันไร้ศีลธรรมที่ชูขึ้นท้าทายพระบัญญัติ
ของพระเจ้า นักปราชญ์กล่าวไว้แล้วอย่าง
จริงแท้ว่า “ความชอบธรรมของคนที่ดี
พร้อมย่อมทําให้ทางของเขาตรง แต่คน
อธรรมจะล้มลงด้วยความอธรรมของตน”
“แม้ว่าคนบาปทําชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุ
เขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายัง
รู้แน่ว่าสวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่
ยําเกรงพระเจ้าคือทีม่ คี วามยําเกรงเฉพาะ
พระพั ก ตร์ พ ระองค์ ” “แต่ ว ่ า จะไม่ เ ป็ น
สวัสดิมงคลแก่คนอธรรม อายุของเขาที่
เป็นดังเงาก็จะไม่ยดื ยาวออกไปได้ เพราะ
เขาไม่มีความยําเกรงเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้ า ” สุ ภ าษิ ต 11:5 ปั ญ ญาจารย์
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8:12, 13 “เพราะว่าพวกเขาเกลียดความ
รู ้ และไม่ เ ลื อ กเอาความยํ า เกรงพระ
ยาห์เวห์” “เพราะฉะนัน้ พวกเขาจะกินผล
แห่งทางของตนเอง และอิม่ ด้วยความคิด
เห็นของพวกเขาเอง” สุภาษิต 1:29, 31
{GC 286.1}
พยานซือ่ สัตย์ของพระเจ้าทีถ่ กู อํานาจ
หมิน่ ประมาทพระเจ้าที่ “ขึน้ มาจากบาดาล
ลึก” ฆ่านั้นจะไม่อยู่นิ่งเงียบอีกต่อไปแล้ว
“หลังจากนั้นสามวันครึ่ง ลมปราณจาก
พระเจ้าก็เข้าสูศ่ พของเขา และเขาทัง้ สอง
ก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาตัวเอง คนทั้งหลายที่
เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างยิ่ง” วิวรณ์
11:11 ในปี ค.ศ. 1793 สภาแห่งประเทศ
ฝรัง่ เศสออกกฤษฎีกาล้มล้างศาสนาคริสต์
และยกเลิกพระคัมภีร์ สามปีครึ่งต่อมามี
มติ ใ ห้ เ พิ ก ถอนกฤษฎี ก านี้ ด้ ว ยเหตุ นี้
สภาแห่งเดียวกันยอมผ่อนปรนต่อพระ
คัมภีร์ โลกมองดูความผิดมหันต์ทเี่ ป็นผล
จากการปฏิเสธพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้ า ด้ ว ยความตกตะลึ ง และมนุ ษ ย์
ประจักษ์ถงึ ความจําเป็นทีต่ อ้ งมีความเชือ่
ในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เป็น
รากฐานของคุ ณ ความดี แ ละศี ล ธรรม
พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าเยาะเย้ยและกล่าว
หยาบช้าต่อใคร เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้
ใด และเบิง่ ตาของเจ้าอย่างเย่อหยิง่ ต่อองค์
บริสุทธิ์ของอิสราเอล” อิสยาห์ 37:23
“เพราะฉะนั้น นี่แน่ะ ครั้งนี้เราจะทําให้
เขารู้จัก เราจะทําให้เขารู้จักฤทธิ์เดชและ
ฤทธานุภาพของเรา และเขาทั้งหลายจะ
รู ้ ว ่ า นามของเราคื อ ยาห์ เ วห์ ” เยเรมี ย ์

16:21 {GC 287.1}
ผู้เผยพระวจนะเปิดเผยถึงเรื่องของ
พยานสองท่านต่อไปว่า “เขาทัง้ สองได้ยนิ
เสียงดังจากสวรรค์กล่าวว่า ‘จงขึ้นมาที่นี่
เถิด’ พวกศัตรูก็เห็นเขาทั้งสองขึ้นไปสู่
สวรรค์ดว้ ยเมฆ” วิวรณ์ 11:12 เนื่องจาก
ประเทศฝรัง่ เศสทําสงครามกับพยานสอง
ท่านของพระเจ้า ท่านทั้งสองจึงได้รับ
เกียรติอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ในปี
ค.ศ. 1804 มีการก่อตัง้ สมาคมพระคริสตธรรมคัมภีร์อังกฤษและต่างประเทศขึ้น
ตามด้วยองค์กรในลักษณะเดียวกันที่มี
สาขามากมายทั่วทวีปยุโรป ในปี ค.ศ.
1816 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันได้
ก่อตั้งขึ้น ในขณะที่สมาคมของประเทศ
อังกฤษก่อตั้งขึ้นนั้น มีการพิมพ์และแจก
จ่ายพระคัมภีรถ์ งึ ห้าสิบภาษา ตัง้ แต่เวลา
นั้นเป็นต้นมา มีการแปลเป็นหลายร้อย
ภาษาหลักและภาษาท้องถิน่ (โปรดดูภาค
ผนวก) {GC 287.2}
เป็นเวลากว่าห้าสิบปีก่อน ค.ศ. 1792
งานประกาศต่างแดนเป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจแต่เพียงเล็กน้อย ไม่มีการ
ก่อตั้งสมาคมใหม่ขึ้นมาและมีคริสตจักร
เพียงไม่กี่แห่งที่ลงแรงพยายามประกาศ
เรื่องของศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนของ
คนนอกศาสนา แต่ ม าถึ ง ช่ ว งปิ ด ท้ า ย
ศตวรรษที่สิบแปด มีการเปลี่ยนแปลงยิ่ง
ใหญ่เกิดขึน้ มนุษย์ไม่พอใจกับผลงานของ
ลัทธิการใช้เหตุผลและตระหนักถึงความ
จําเป็นทีจ่ ะต้องรับการเปิดเผยของพระเจ้า
และมีประสบการณ์ของศาสนา นับจากนัน้

260 ปลายทางแห่งความหวัง

เป็นต้นมา งานของพันธกิจต่างประเทศ
เจริญเติบโตอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน
{GC 287.3}
การพัฒนาของงานด้านการพิมพ์ได้
กระตุ ้ น งานการกระจายพระคั ม ภี ร ์ ใ ห้
รวดเร็ ว ขึ้ น มาก ความสะดวกของการ
สือ่ สารระหว่างประเทศต่างๆ กําแพงขวาง
กัน้ อคติและแนวรัว้ ปกป้องระดับชาติทพ
ี่ งั
ทลายไปและการสูญเสียอํานาจการปกครอง
ฝ่ายรัฐของพระสันตะปาปาแห่งโรมได้เปิด
ประตูให้กับการนําพระวจนะของพระเจ้า
เข้ามา เป็นเวลาหลายปีที่มีการขายพระ
คัมภีร์ตามถนนในกรุงโรมโดยไม่มีการ
ควบคุมและบัดนี้ได้นําไปเผยแพร่ยังทุก
มุ ม ของโลกที่ มี ม นุ ษ ย์ อ าศั ย อยู ่ {GC
288.1}
วอลแตร์ผไู้ ม่เชือ่ พระเจ้าเคยพูดอย่าง
โอ้อวดว่า “เราเบื่อที่จะฟังคนพูดแล้วพูด
อีกว่าชายสิบสองคนก่อตั้งศาสนาคริสต์
ขึ้นมา เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าชายเพียง
คนเดียวก็พอทีจ่ ะควํา่ มันทิง้ ไป” หลายยุค
ผ่านไปนับจากวันที่เขาตายจากไป คน
นับล้านเข้าร่วมการต่อสูก้ บั พระคัมภีร์ แต่
ก็ห่างไกลเหลือเกินจากการที่พระคัมภีร์

ถูกทําลาย ในสมัยวอลแตร์มหี นึง่ ร้อยเล่ม
บัดนี้มีหนึ่งหมื่นเล่ม ถูกแล้ว มีพระวจนะ
ของพระเจ้าหนึง่ แสนเล่ม นักปฏิรปู ศาสนา
ยุคแรกคนหนึ่งพูดถึงเรื่องโบสถ์ของชาว
คริสเตียนว่า “พระคัมภีร์เป็นทั่งที่ทําให้
ค้อนสึกไปมากมายแล้ว” พระยาห์เวห์
ตรัสว่า “อาวุธทุกชนิดที่ทําขึ้นเพื่อต่อสู้
เจ้าจะไม่ชนะ และเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุก
ลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้น
ชั่วร้าย นี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของ
พระยาห์เวห์และการให้ความยุตธิ รรมต่อ
พวกเขานั้นมาจากเรา” อิสยาห์ 54:17
{GC 288.2}
“พระวจนะพระเจ้าของเราจะยัง่ ยืนเป็น
นิตย์” “ผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
นั้ น คื อ ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละยุ ติ ธ รรม ข้ อ
บังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ ข้อ
บังคับเหล่านัน้ ได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์
นิรันดร์ อีกทั้งได้ทรงกระทําโดยความ
ซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม” อิสยาห์
40:8 สดุดี 111:7, 8 สิ่งใดที่สร้างขึ้นตาม
อํานาจของมนุษย์จะถูกล้มล้างไป แต่ที่
ก่อขึ้นบนศิลาแห่งพระวจนะของพระเจ้า
จะอยู่ยั่งยืนนาน {GC 288.3}
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แม้วา่ นักปฏิรปู ศาสนาชาวอังกฤษทิง้
คําสอนของลัทธิโรมันไปแล้วก็ตาม แต่
พวกเขาก็ยงั คงเก็บรักษารูปแบบพิธตี า่ งๆ
ของเธอเอาไว้มากมาย ด้วยเหตุนี้ แม้
พวกเขาปฏิเสธสิทธิอาํ นาจและหลักความ
เชือ่ ทางศาสนาของโรมไปแล้ว พวกเขาก็
ยังรับประเพณีและพิธกี รรมของโรมจํานวน
ไม่น้อยเข้ามารวมไว้ในการนมัสการของ
คริสตจักรแห่งอังกฤษด้วย พวกเขาอ้าง
ว่าการกระทําเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ
จิตสํานึก แม้จะเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่
ได้บัญชาให้ถือปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ไม่
จําเป็น แต่ก็ไม่ได้ห้ามไว้ และไม่ใช่เป็น
เรื่องชั่วร้ายในตัวเอง การถือปฏิบัติมี
แนวโน้มทีจ่ ะเชือ่ มช่องว่างทีแ่ ยกระหว่าง
คริสตจักรที่ปฏิรูปแล้วกับโรมให้ใกล้ชิด
กันมากขึ้น และพวกเขาถูกโน้มน้าวให้
ส่งเสริมผูน้ ยิ มลัทธิโรมันให้มารับความเชือ่
ของชาวโปรเตสแตนต์ {GC 289.1}
สํ า หรั บ พวกอนุ รั ก ษ์ นิ ย มและพวก
ประนีประนอมแล้ว ดูเหมือนเหตุผลตาม
ทีอ่ า้ งเหล่านีพ
้ อจะรับได้ แต่สาํ หรับอีกกลุม่
หนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ ความจริงแล้ว
ประเพณีเหล่านีม้ ี “แนวโน้มเชือ่ มช่องว่าง
ระหว่างโรมกับการปฏิรปู ศาสนา” Martyn
เล่มที่ 5 หน้า 22 กลับเป็นเหตุผลอัน
หนักแน่นในมุมมองของพวกเขาว่าไม่ควร
รักษารูปแบบพิธีเหล่านี้ไว้ พวกเขามอง
ว่าประเพณีเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งหมายประดับ

ความเป็นทาสที่พวกเขาได้รับการช่วยกู้
ออกมาแล้วและไม่ปรารถนาที่จะกลับไป
อีก พวกเขาให้เหตุผลว่าพระวจนะของ
พระเจ้าทรงจัดวางกฎระเบียบไว้ให้แล้ว
เพื่อดูแลการนมัสการของพระองค์และ
มนุษย์ไม่มีเสรีภาพที่จะเพิ่มเติมหรือตัด
ทิ้งไป ในช่วงเริ่มแรกสุดของการละทิ้ง
ศาสนา คริสตจักรพยายามเสริมอํานาจ
ของพระเจ้าให้แก่ตนเอง โรมเริม่ บังคับให้
ทํ า สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ไม่ ไ ด้ ท รงห้ า มไว้ และ
สุดท้ายลงเอยด้วยการสัง่ ห้ามทําสิง่ ทีพ่ ระเจ้า
บัญชาไว้อย่างชัดเจน {GC 289.2}
คนมากมายมีความปรารถนาอย่าง
จริงใจที่จะกลับไปหาความบริสุทธิ์และ
ความเรี ย บง่ า ยที่ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของ
คริสตจักรยุคเริ่มต้น พวกเขาถือว่าประเพณีมากมายทีค่ ริสตจักรอังกฤษสถาปนา
ไว้ นั้ น เป็ น อนุ ส รณ์ ข องการกราบไหว้
รูปเคารพ และด้วยจิตสํานึกแล้วพวกเขา
เข้าร่วมนมัสการในพิธีเหล่านี้ไม่ได้ แต่
คริสตจักรทีม่ อี าํ นาจฝ่ายพลเรือนสนับสนุน
ไม่อนุญาตให้มีการไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบของเธอ กฎหมายกําหนดให้ทุก
คนต้องเข้าร่วมพิธีของเธอ และสั่งห้าม
การประชุมนมัสการทางศาสนาที่ไม่ได้
รั บ อนุ ญ าตโดยกํ า หนดโทษให้ ติ ด คุ ก
เนรเทศและถึงแก่ความตายหากฝ่าฝืน
{GC 290.1}
เมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่สิบเจ็ด กษัตริย์
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แห่ ง ประเทศอั ง กฤษองค์ ใ หม่ เ สด็ จ ขึ้ น
ครองราชย์ได้ไม่นานก็ทรงเปิดเผยถึง
พระประสงค์ของพระองค์ทจี่ ะบังคับพวก
พิวริตัน [Puritans โปรเตสแตนต์นิกาย
หนึ่งที่เคร่งครัดหลักศีลธรรมจรรยาของ
ศาสนา] ให้ยอม “ปฏิบตั ติ ามหรือ...ขับคน
พวกนีอ้ อกไปจากแผ่นดินหรือกระทําความ
รุนแรงที่ร้ายกว่านั้น” George Bancroft,
History of the United States of America
ตอนที่ 1 บทที่ 12 ย่อหน้าที่ 6 คนเหล่า
นี้ถูกตามล่า ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกกักขัง
ในคุก พวกเขามองไม่เห็นอนาคตที่จะมี
วันเวลาที่ดีกว่านี้ คนจํานวนมากยอม
จํานนต่อการตัดสินใจรับใช้พระเจ้าตามที่
จิตสํานึกบงการแล้ว เห็นว่า “ประเทศ
อังกฤษมาถึงจุดสิน้ สุดของการเป็นสถาน
ที่น่าอยู่ตลอดไป” J. G. Palfrey, History
of New England บทที่ 3 ย่อหน้าที่ 43
ในทีส่ ดุ มีบางคนมุง่ หน้าหาทีล่ ภี้ ยั ในประเทศ
ฮอลันดา พวกเขาพบกับความยากลําบาก
การสูญเสียและการติดคุก เป้าหมายของ
พวกเขาถูกขัดขวาง ถูกหักหลังไปอยู่ใน
มือของศัตรู แต่ด้วยความอดทนอย่าง
พากเพียร ในที่สุดพวกเขาก็ได้ชัยชนะ
และลีภ้ ยั บนชายฝัง่ ทีเ่ ป็นมิตรของสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ {GC 290.2}
ในการหนี ภั ย นั้ น พวกเขาทิ้ ง บ้ า น
ทรัพย์สมบัตแิ ละวิถกี ารทํามาหาเลีย้ งชีพ
พวกเขากลายเป็นคนแปลกหน้าในดินแดน
ใหม่ อยู ่ ท ่ า มกลางคนที่ มี ภ าษาและ
วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น พวกเขาถู ก
บังคับให้รับอาชีพแปลกใหม่และไม่เคย

ทํามาก่อนเพือ่ เลีย้ งชีพ คนวัยกลางคนที่
เคยพรวนแต่ดินบัดนี้ต้องเรียนรู้อาชีพ
ทางเครื่องกล แต่พวกเขาก็ยอมรับกับ
สถานการณ์ดว้ ยความยินดีและไม่ยอมเสีย
เวลากับการอยู่เฉยหรือการโอดครวญ
ถึงแม้บ่อยครั้งความยากจนจะรุมเร้าเข้า
มา แต่ พ วกเขาขอบคุ ณ พระเจ้ า ที่ ยั ง
ประทานพระพรมาให้และพบความสุข
ที่ ฝ ั ง อยู ่ กั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างฝ่ า ยจิ ต
วิญญาณที่ยังไม่ถูกละเมิด “พวกเขารู้ตัว
ว่าตนเป็นผูเ้ ดินทางแสวงบุญและไม่สนใจ
มองสิ่งเหล่านั้นมากนัก แต่เชิดสายตา
ไปยังสวรรค์ซึ่งเป็นเมืองอันเป็นที่รักยิ่ง
ของพวกเขาและทําให้วิญญาณจิตของ
พวกเขาสงบลง” Bancroft ตอนที่ 1
บทที่ 12 ย่อหน้าที่ 15 {GC 290.3}
ขณะอยู ่ ใ นสภาพของคนลี้ ภั ย และ
ยากลําบาก ความรักและความเชื่อของ
พวกเขาแข็งแกร่ง พวกเขาวางใจในพระ
สัญญาของพระเจ้าและพระองค์ไม่ทรง
ทํ า ให้ พ วกเขาผิ ด หวั ง ในช่ ว งเวลาของ
ความขัดสน ทูตสวรรค์ของพระองค์อยู่
เคี ย งข้ า งพวกเขาเพื่ อ ให้ กํ า ลั ง ใจและ
สนับสนุนพวกเขา และเมื่อดูเหมือนว่า
พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงชี้ให้พวกเขา
ข้ามนํ้าข้ามทะเลไปยังแผ่นดินที่พวกเขา
จะจัดตั้งเป็นประเทศและทิ้งไว้เป็นมรดก
เสรี ภ าพทางศาสนาอั น ลํ้ า ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก
หลานรุ่นต่อๆ มา พวกเขามุ่งหน้าต่อไป
ตามที่ พ ระเจ้ า ทรงนํ า โดยไม่ ย อมถอย
{GC 291.1}
พระเจ้าทรงอนุญาตให้การทดลองเกิด
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ขึ้นกับประชากรของพระองค์เพื่อเตรียม
พวกเขาให้ บ รรลุ ผ ลตามพระประสงค์
อันลํ้าค่าที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้พวกเขา
คริสตจักรตกตํา่ ลงเพือ่ จะถูกยกชูให้สงู ขึน้
พระเจ้าทรงกําลังจะสําแดงฤทธานุภาพ
ของพระองค์เพือ่ พวกเขาเพือ่ ประทานอีก
หลักฐานหนึ่งให้ชาวโลกเห็นว่าพระองค์
จะไม่ทอดทิง้ ผูท้ วี่ างใจในพระองค์ พระองค์
ทรงเข้าควบคุมสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
เอาความโกรธแค้นของซาตานและอุบาย
ของคนชั่วมาเสริมพระสิริของพระองค์
และนําประชากรของพระองค์ไปยังทีม่ นั่ คง
ปลอดภัย การกดขีข่ ม่ เหงและการเนรเทศ
กําลังเปิดทางไปสู่เสรีภาพ {GC 291.2}
เมือ่ ถูกกดดันในตอนต้นให้แยกตัวออก
จากคริสตจักรอังกฤษ พวกพิวริตันร่วม
ปฏิญาณอย่างเคร่งขรึมในฐานะประชากร
เสรีของพระเจ้าที่จะ “ดําเนินร่วมกันใน
เส้นทางทัง้ หมดของพระองค์ทที่ รงสําแดง
แก่พวกเขา” J. Brown, The Pilgrim
Fathers หน้า 74 นี่เป็นวิญญาณอันแท้
จริงของการปฏิรูป เป็นหลักการสําคัญ
ของความเชื่ อ โปรเตสแตนต์ ด้ ว ยจุ ด
มุ่งหมายนี้ พวกพิลกริม [Pilgrim กลุ่ม
ผู ้ เ ดิ น ทางไกลเพื่ อ ไปตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม่ ]
เดินทางออกจากประเทศฮอลันดาไปหา
บ้านที่อยู่ในโลกใหม่ ยอห์น โรบินสัน
[John Robinson] ศาสนาจารย์ของพวก
เขา ภายใต้การทรงนําของพระเจ้า ถูก
ยั บ ยั้ ง ห้ า มเดิ น ทางไปกั บ พวกเขา คํ า
ปราศรัยอําลาของเขาทีใ่ ห้กบั พวกผูอ้ พยพ
มีใจความว่า {GC 291.3}

“พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้พวกเรากําลัง
จะจากกั น และพระเจ้ า ทรงทราบดี ว ่ า
ข้าพเจ้าจะยังมีชวี ติ อยูท่ จี่ ะเห็นใบหน้าของ
ท่านอีกหรือไม่ แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะทรง
จัดวางไว้ให้หรือไม่ ข้าพเจ้าขอกําชับท่าน
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ว่า ตามข้าพเจ้ามาอย่าให้หา่ งออกไปจาก
ที่ข้าพเจ้าติดตามพระคริสต์ หากพระเจ้า
ใช้วิธีอื่นใดสําแดงคําสอนอันใดกับท่าน
ขอให้ท่านพร้อมรับไว้เหมือนที่ท่านรับ
ความจริ ง ในงานรั บ ใช้ ข องข้ า พเจ้ า
เพราะข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าพระเจ้า
ทรงมี สั จ ธรรมและมี ค วามกระจ่ า งอี ก
มากมายที่ จ ะเปิ ด เผยจากพระวจนะ
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระองค์ ” Martyn
เล่มที่ 5 หน้าที่ 70 {GC 291.4}
“ในส่วนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อาจ
ครํ่ า ครวญได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ถึ ง สภาพของ
คริสตจักรต่างๆ ที่ปฏิรูปแล้ว ซึ่งมาถึง
จุดหนึ่งของศาสนาและ ณ บัดนี้ไม่อาจ
ไปไกลกว่าผูก้ อ่ ตัง้ การปฏิรปู ของพวกเขา
ชาวลูเธอร์เรนจะก้าวไปไกลเกินกว่าที่
ลูเธอร์มองเห็นไม่ได้...และทุกท่านก็มอง
เห็นแล้วว่า ชาวคาลวินนิยมเองก็ยึดติด
กับสิ่งที่ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านนี้ทิ้งไว้
ผูซ้ งึ่ ยังมองไม่เห็นสิง่ ทัง้ ปวง นีเ่ ป็นความ
ทุกข์ยากทีจ่ ะต้องร้องไห้เศร้าใจเป็นอย่าง
ยิง่ เพราะแม้วา่ พวกเขาเป็นความกระจ่าง
ที่ลุกไหม้และส่องสว่างเจิดจ้าในยุคของ
พวกเขา แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้สองทะลุ
ผ่านคําสอนทั้งหมดของพระเจ้า แต่หาก
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พวกเขายังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ พวกเขาก็
จะเต็มใจรับความกระจ่างเพิ่มเติมเช่นที่
พวกเขาได้รับไว้ตั้งแต่แรก” D. Neal,
History of the Puritans เล่มที่ 1 หน้าที่
269 {GC 292.1}
“ขอให้ ท ่ า นจดจํ า พั น ธสั ญ ญาของ
คริสตจักรของท่าน ทีท่ า่ นตกลงจะเดินใน
มรรคาทั้งหมดของพระเจ้าที่ได้ทรงเปิด
เผยไว้หรือที่จะทรงเปิดเผยให้แก่ท่าน
จงจดจําพระสัญญาและคําปฏิญาณที่ทํา
กับพระเจ้าและทีท่ าํ ต่อกันเพือ่ จะรับความ
กระจ่างและสัจธรรมอื่นใดที่จะสําแดงแก่
ท่านจากพระคําที่บันทึกไว้ของพระองค์
แต่ว่า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้เอาใจ
ใส่กับสิ่งที่ท่านจะรับไว้เป็นสัจธรรมและ
จงเปรียบเทียบชัง่ นํา้ หนักกับความกระจ่าง
ของพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ก่อนที่ท่านจะรับ
เพราะเป็นไปไม่ได้ที่โลกของคริสเตียนผู้
ซึง่ เพิง่ จะก้าวออกมาจากความมืดหนาทึบ
ของการต่อต้านคริสเตียนเมือ่ ไม่นานมานี้
จะรอบรู้ความกระจ่างอย่างสมบูรณ์ได้
ในทันที” Martyn เล่มที่ 5 หน้าที่ 70, 71
{GC 292.2}
ความปรารถนาที่ จ ะมี เ สรี ภ าพของ
จิตสํานึกได้ดลบันดาลใจพิลกริมทัง้ หลาย
ให้กล้าหาญฝ่าอันตรายของการเดินทาง
แสนไกลข้ามทะเลเพื่อไปทนความทุกข์
ยากลํ า บากและภั ย อั น ตรายของถิ่ น
ทุรกันดาร และด้วยพระพรของพระเจ้า
ไปวางฐานรากของประเทศอันยิง่ ใหญ่บน
ชายฝั่งของทวีปอเมริกา ถึงแม้พิลกริม
เหล่ า นี้ จ ะสั ต ย์ ซื่ อ และยํ า เกรงพระเจ้ า

ก็ตามที พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจหลักการ
ยิง่ ใหญ่ของเสรีภาพทางศาสนา อิสรภาพ
ที่พวกเขาต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวง
เพื่อหามาให้แก่ตนเองนั้น พวกเขายังไม่
พร้อมที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น “มีน้อยคน
นัก แม้แต่ในพวกนักคิดและนักสอนศีลธรรมชั้นนําของศตวรรษที่สิบเจ็ดที่จะมี
แนวคิดอันยุติธรรมของหลักการยิ่งใหญ่
ซึ่งเป็นผลของการเติบโตของพระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่ทยี่ อมรับ
พระเจ้าให้ทรงเป็นพระผูพ
้ พ
ิ ากษาแต่เพียง
ผู้เดียว” Ibid. เล่มที่ 5 หน้าที่ 297 หลัก
คําสอนที่บอกว่าพระเจ้าทรงมอบหมาย
สิทธิอํานาจให้คริสตจักรที่จะควบคุมจิตสํานึกและมีอํานาจตีความรวมถึงลงโทษ
พวกนอกศาสนานั้ น เป็ น ข้ อ ผิ ด พลาด
ที่ฝังรากลึกของระบอบเปปาซี ในขณะที่
นักปฏิรูปศาสนาไม่ยอมรับหลักคําสอน
ของโรม แต่พวกเขาก็ไม่ได้หลุดพ้นจาก
วิญญาณของการไม่ยอมผ่อนปรนของโรม
อย่างสิน้ เชิงเสียทีเดียว ความมืดอันหนา
ทึบทีห่ ลักคําสอนและพิธกี รรมของระบอบ
เปปาซีได้ครอบงําโลกคริสเตียนทั้งหมด
ผ่านทางการปกครองนานหลายชั่วอายุ
คนนั้นยังไม่เหือดหายไปเสียเลยทีเดียว
อาจารย์ชั้นนําคนหนึ่งในอาณานิคมของ
อ่าวแมสซาชูเซตส์เซ็ทซกล่าวว่า “การ
ผ่อนปรนในเรือ่ งศาสนาเป็นเหตุทาํ ให้โลก
ต่อต้านคริสเตียน และคริสตจักรไม่เคย
ได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการลงโทษคนนอก
ศาสนา” Ibid. เล่มที่ 5 หน้าที่ 335 ชาว
อาณานิคมทัง้ หลายจัดวางกฎระเบียบว่า
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มีเฉพาะสมาชิกคริสตจักรเท่านัน้ ทีจ่ ะออก
เสียงในรัฐบาลพลเรือนได้ คริสตจักรรัฐ
แบบหนึง่ ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ ซึง่ กําหนดให้ทกุ
คนต้องบริจาคเพือ่ สนับสนุนคณะสงฆ์ และ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้รับอํานาจที่
จะกํ า จั ด คนนอกศาสนาได้ ด้ ว ยเหตุ นี้
อํานาจฝ่ายฆราวาสจึงตกไปอยูใ่ นมือของ
คริสตจักร หลังจากนั้นไม่นาน มาตรการ
เหล่านี้ก็นําไปสู่ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็
คือ การกดขี่ข่มเหงนั่นเอง{GC 292.3}
สิบเอ็ดปีหลังจากอาณานิคมแรกได้กอ่
ตัง้ ขึน้ โรเจอร์ วิลเลียมส์ [Roger Williams]
เดินทางมายังโลกใหม่ เช่นเดียวกับพิล
กริมรุน่ แรก เขามาเพือ่ ใช้สทิ ธิเสรีภาพทาง
ศาสนาอย่างเต็มที่ แต่ที่ไม่เหมือนคนอื่น
ก็คอื เขาเห็นในสิง่ ทีน่ อ้ ยคนในสมัยของเขา
จะมองเห็น เขาเห็นว่าเสรีภาพนีเ้ ป็นสิทธิ
อันชอบของทุกคน ไม่วา่ พวกเขาจะมีความ
เชื่ อ ในศาสนาใด เขาเป็ น คนแสวงหา
สัจธรรมที่เอาจริงเอาจัง เขาเห็นด้วยกับ
โรบินสันที่กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่ความ
กระจ่างทัง้ ปวงจากพระวจนะของพระเจ้า
ได้ถกู รับเอาไว้ทงั้ หมด วิลเลียมส์ “เป็นคน
แรกในโลกคริสเตียนยุคใหม่ทกี่ อ่ ตัง้ รัฐบาล
พลเรื อ นบนหลั ก การของเสรี ภ าพของ
จิตสํานึก ความเสมอภาคในด้านความคิด
เห็นทางกฎหมาย” Bancroft ตอนที่ 1 บท
ที่ 15 ย่อหน้าที่ 16 เขาประกาศว่าเป็น
หน้าทีข่ องเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทีต่ อ้ ง
ควบคุมการก่ออาชญากรรมแต่ไม่ใช่ไป
ควบคุมจิตสํานึก เขาพูดว่า “สาธารณชน
หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผูต้ ดั สิน

เรื่องติดค้างกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
แต่เมือ่ พวกเขาพยายามกําหนดหน้าทีข่ อง
มนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าแล้ว พวกเขาก็ดู
เหมือนจะอยูผ่ ดิ ทีแ่ ละความปลอดภัยก็ไม่
อาจจะมีได้ เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
หากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีอํานาจ
เขาก็ อ าจจะตราบั ญ ญั ติ ค วามเห็ น หรื อ
ความเชื่อแบบหนึ่งในวันนี้และอีกแบบ
ในวันรุ่งขึ้น เหมือนที่เคยทํามาแล้วใน
ประเทศอังกฤษโดยพระมหากษัตริย์และ
พระราชิ นี ห ลายๆ พระองค์ แ ละโดย
พระสั น ตะปาปาหลายองค์ แ ละคณะ
ที่ปรึกษาหลายคณะของคริสตจักรโรมัน
จนความเชื่อกลายเป็นความวุ่นวายกอง
พะเนิน” Martyn เล่มที่ 5 หน้าที่ 340
{GC 293.1}
การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ในคริสตจักรที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วอย่างเป็นทางการ
แล้วนั้นเป็นเรื่องที่ต้องถือปฏิบัติโดยมี
โทษทัณฑ์ของการปรับหรือจําคุก “วิลเลียม
ส์ตาํ หนิกฎหมายฉบับนี้ การบังคับให้เข้า
ร่วมคริสตจักรท้องถิน่ เป็นบทบัญญัตทิ เี่ ลว
ที่ สุ ด ในประมวลกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ การบังคับมนุษย์ให้เข้าร่วมพิธกี บั
ผู ้ มี ค วามเชื่ อ แตกต่ า งกั น นั้ น เขาถื อ ว่ า
เป็นการละเมิดสิทธิตามธรรมชาติของ
พวกเขาอย่างโจ่งแจ้ง การลากคนไม่ฝกั ใฝ่
ศาสนาและไม่เต็มใจเข้าร่วมให้ไปนมัสการ
พร้อมกับผู้อื่นนั้นดูคล้ายกับต้องการให้
เขาเป็นคนหน้าซื่อใจคด... ‘ไม่ควรมีผู้ใด
ถูกบังคับให้เข้าร่วมนมัสการ’ ผู้ต่อต้านที่
ตะลึ ง กั บ คํ า พู ด ของเขาอุ ท านขึ้ น มาว่ า
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‘อะไรกันนะ คนทํางานจะรับค่าจ้างสมกับ
งานที่ทําหรือไม่’ เขาตอบว่า ‘สมแน่นอน
สมกั บ ค่ า จ้ า งที่ ไ ด้ จ ากคนจ้ า งเขา’”
Bancroft ตอนที่ 1 บทที่ 15 ย่อหน้าที่ 2
{GC 294.1}
คนเคารพและรักโรเจอร์ วิลเลียมส์
ในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ เขาเป็นคนมี
ความสามารถที่หายาก มีความซื่อตรง
ไม่เอนเอียงและมีความเมตตากรุณาอย่าง
แท้จริง อย่างไรก็ตามความแน่วแน่ที่ไม่
เห็นด้วยกับการมอบสิทธิอํานาจแก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองให้อยู่เหนือคริสตจักรและการเรียกร้องเสรีภาพทางศาสนา
ของเขา ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มีอํานาจ
พวกเขาเน้นว่าการนําหลักคําสอนใหม่
มาใช้จะเป็นการไป “ลบล้างพื้นฐานการ
ปกครองของรัฐและของประเทศ” Ibid.
ตอนที่ 1 บทที่ 15 ย่อหน้าที่ 10 เขาถูก
ตัดสินเนรเทศออกจากอาณานิคมและ
ในที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม เขาถูก
บังคับให้หนีทา่ มกลางความหนาวและพายุ
หิมะของฤดูหนาวเข้าไปในป่าทึบ {GC
294.2}
เขากล่าวว่า “เป็นเวลาสิบสี่สัปดาห์
ข้าพเจ้าถูกโหมกระหนํ่าอย่างสาหัส ไม่รู้
ว่าอาหารหรือทีน่ อนมีความหมายเช่นใด”
แต่ “นกกาในป่ากันดารเลี้ยงข้าพเจ้า”
และบ่อยครัง้ โพรงต้นไม้เป็นทีพ
่ กั หลบภัย
ให้เขา Martyn เล่มที่ 5 หน้าที่ 349,
350 ด้วยสภาพเช่นนีเ้ ขาฝ่าพายุหนีตอ่ ไป
อย่างทรมานแสนสาหัสจนพบที่ลี้ภัยใน
เผ่าอินเดียแดง ซึ่งเขาเอาชนะความไว้

วางใจเละความรักของพวกเขาเมื่อเขา
สอนสั จ ธรรมของข่ า วประเสริ ฐ ให้ แ ก่
พวกเขา {GC 294.3}
หลั ง จากเวลาหลายเดื อ นของการ
เปลี่ ย นแปลงและการพเนจร ในที่ สุ ด
เขาเดิ น ทางมุ ่ ง ไปถึ ง ชายฝั ่ ง ของอ่ า ว
แนร์ ร าแกนเซตต์ ณ ที่ นั่ น เขาวาง
รากฐานรัฐแรกของยุคใหม่ซงึ่ ยอมรับสิทธิ
ของเสรีภาพทางศาสนาตามความหมาย
อย่ า งครบถ้ ว นที่ สุ ด หลั ก การพื้ น ฐาน
อาณานิ ค มของโรเจอร์ วิ ล เลี ย มส์ คื อ
“มนุษย์ทกุ คนต้องมีเสรีภาพทีจ่ ะนมัสการ
พระเจ้าตามความกระจ่างของจิตสํานึก
ของตนเอง” Ibid. เล่มที่ 5 หน้าที่ 354
โรดไอแลนด์ รั ฐ เล็ ก ๆ ของเขาเป็ น ที่
ลี้ภัยของผู้ถูกกดขี่ข่มเหงและขยายและ
เจริญขึ้นจนหลักการพื้นฐานคือ เสรีภาพ
ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายศาสนากลายมาเป็น
ศิลามุมเอกของสาธารณรัฐอเมริกา {GC
295.1}
ในเอกสารเก่ า แก่ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ ง
บรรพบุรษ
ุ ของเราได้สถาปนาขึน้ เพือ่ เป็น
กฎหมายแห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
พลเมือง ที่เรียกว่าคําประกาศอิสรภาพ
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พวกเขา
ประกาศว่า “เรายึดถือความจริงเหล่านี้
เป็นหลักฐานในตัวเองว่ามนุษย์ทั้งปวง
ถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระผู้
สร้างประทานสิทธิ์บางประการที่โอนกัน
ไม่ได้ให้แก่เขาทั้งหลายซึ่งประกอบด้วย
ชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุข”
และรัฐธรรมนูญใช้ถ้อยคําชัดเจนที่สุดใน
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การรั บ รองการไม่ ล ่ ว งละเมิ ด จิ ต สํ า นึ ก
“จะไม่มกี ารกําหนดบททดสอบทางศาสนา
เพือ่ ใช้เป็นคุณสมบัตใิ นการรับเข้าทํางาน
ในตําแหน่งหน้าที่ทางราชการใดๆ ภาย
ใต้ รั ฐ บาลของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า”
“รัฐสภาจะไม่บญ
ั ญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดตั้งศาสนาใดๆ หรือห้ามการ
ทําเช่นนั้นอย่างเสรี” {GC 295.2}
“ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญตระหนักถึงหลักการ
อันยั่งยืนที่ว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์
กับพระเจ้าของเขาอยูเ่ หนือกฎหมายของ
มนุษย์ และสิทธิของจิตสํานึกของเขานั้น
ย้ายโอนกันไม่ได้ ไม่จาํ เป็นต้องใช้เหตุผล
ในการสนั บ สนุ น สั จ ธรรมนี้ เราสํ า นึ ก
อยู่อย่างเต็มอก ความสํานึกในเรื่องนี้ที่
ท้าทายกฎหมายมนุษย์เป็นพลังทีอ่ ยูค่ กู่ บั
ผู้พลีชีพในการถูกทรมานและในเปลวไฟ
จํานวนมากมายมาแล้ว พวกเขาสัมผัส
ได้วา่ หน้าทีข่ องพวกเขาทีม่ ตี อ่ พระเจ้านัน้
อยู่เหนือกฎหมายของมนุษย์และมนุษย์
ไม่อาจมีอาํ นาจเหนือจิตสํานึกของพวกเขา
ได้ สิ่งนี้เป็นหลักการที่เกิดมาพร้อมกับ
ชีวิตซึ่งไม่มีสิ่งใดจะกําจัดไปได้” Congressional documents (U.S.A.), serial
No. 200, document No. 271 {GC 295.3}
เมื่อข่าวเรื่องแผ่นดินที่มนุษย์ทุกคน
สามารถอยู่อย่างมีความสุขกับผลจาก
แรงงานของตนเองและมี เ สรี ภ าพที่ จ ะ
ปฏิ บั ติ ต ามจิ ต สํ า นึ ก ของตนเองแพร่
กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ ทวีปยุโรป
คนนับหมื่นก็พากันแห่ไปยังชายฝั่งของ
โลกใหม่ อาณานิคมขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่าง

รวดเร็ว “โดยกฎหมายพิเศษ รัฐแมสซาชู เ ซตส์ เ สนอให้ ก ารต้ อ นรั บ และการ
ช่วยเหลือทีใ่ ห้เปล่าโดยทุนของรัฐแก่คริสเตียนทุกชนชั้นที่ต้องการข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติ ก ‘เพื่ อ หนี ภั ย สงครามหรื อ
ความอดอยากหรือการกดดันจากผู้กดขี่
ข่มเหงพวกเขา’ ด้วยเหตุนี้ โดยกฎหมาย
แล้วผู้ที่หนีภัยและผู้ที่ถูกเหยียบยํ่าจึงได้
มาในฐานะแขกของอาณานิคม” Martyn
เล่มที่ 5 หน้าที่ 417 ในเวลายี่สิบปีนับ
ตั้งแต่การขึ้นบกเป็นครั้งแรกที่พลิมัท มี
พิ ล กริ ม มาตั้ ง รกรากที่ อ าณานิ ค มนิ ว อิงแลนด์เป็นจํานวนหลายพันคน {GC
296.1}
เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่แสวงหา
“พวกเขาพึงพอใจกับรายได้นอ้ ยนิดเพียง
เพือ่ ให้อยูร่ อดด้วยการมีชวี ติ อยูอ่ ย่างสมถะ
และทํางานอย่างตรากตรํา พวกเขาไม่ขอ
สิ่งใดจากพื้นดิน นอกจากผลตอบแทนที่
เหมาะสมจากการตรากตรําของพวกเขา
เอง ไม่ มี นิ มิ ต ทองคํ า อั น มี ค ่ า ส่ อ งรั ศ มี
หลอกลวงอยูร่ อบเส้นทางเดินของพวกเขา
...พวกเขาพึงพอใจกับการพัฒนาทีช่ า้ แต่
มัน่ คงของสังคมการปกครองของพวกเขา
พวกเขาทนอยู่อย่างขาดแคลนในป่าทึบ
ด้วยความอดทน รดนํ้าต้นเสรีภาพด้วย
นํ้าตาของพวกเขาและหยาดเหงื่อจาก
หน้าผากจนมันหยัง่ รากลึกลงในแผ่นดิน”
{GC 296.2}
เขาทัง้ หลายยึดพระคัมภีรเ์ ป็นรากฐาน
ของความเชื่อและที่มาของปัญญาและ
ธรรมนูญของเสรีภาพ พวกเขาพากเพียร
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สอนหลักการเหล่านี้ในบ้าน ในโรงเรียน
และในโบสถ์ แ ละผลที่ ป รากฏคื อ ความ
มัธยัสถ์ ความฉลาด ความบริสุทธิ์และ
การประมาณตน ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมของพวกพิวริตันมาหลายปี “อาจไม่
เคยเห็นคนเมาสักคนหรือได้ยินคําสบถ
สาบานหรื อ พบคนขอทาน” Bancroft
ตอนที่ 1 บทที่19 ย่อหน้าที่ 25 จนทํา
ให้ เ ห็ น ว่ า หลั ก การของพระคั ม ภี ร ์ เ ป็ น
เครื่องปกป้องความยิ่งใหญ่ของประเทศ
อาณานิคมทีอ่ อ่ นแอและอยูอ่ ย่างห่างไกล
เติบโตรวมกันเป็นสมาพันธ์รัฐที่ยิ่งใหญ่
และโลกเฝ้ามองด้วยความประหลาดใจ
ถึ ง สั น ติ สุ ข และความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งของ
“คริสตจักรที่ไม่มีพระสันตะปาปาและรัฐ
ที่ไม่มีพระราชา” {GC 296.3}
แต่จํานวนคนที่ใฝ่ฝันต้องการอพยพ
มายังชายฝัง่ อเมริกาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
พวกเขาถูกกระตุ้นด้วยแรงดลใจที่แตกต่างอย่างมากจากของพิลกริมรุน่ แรก แม้
ว่ า ความเชื่ อ และความบริ สุ ท ธิ์ ข องชน
รุน่ แรกจะมีพลังครอบคลุมและหล่อหลอม
จิตใจอย่างกว้างขวาง แต่กระนั้นอิทธิพล
ของมันก็ลดน้อยลงเป็นลําดับเมือ่ ผูอ้ พยพ
มาใหม่ที่ไขว่คว้าสมบัติทางโลกมีจํานวน
เพิ่มสูงขึ้น {GC 296.4}
กฎระเบียบของชาวอาณานิคมรุน่ แรก
ทีอ่ นุญาตให้เฉพาะสมาชิกของคริสตจักร
สามารถมีสิทธิออกเสียงหรือรับตําแหน่ง
พนักงานปกครองฝ่ายพลเรือนได้นําไปสู่
ผลเสียหายมากทีส่ ดุ มาตรการนีน้ าํ มาใช้
เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของรัฐแต่กลับไป

สร้างความเสือ่ มศีลธรรมในคริสตจักร การ
ถือศาสนาแต่เปลือกนอกเพือ่ เป็นเงือ่ นไข
ของสิทธิออกเสียงและการได้รบั ตําแหน่ง
หน้าที่ซึ่งถูกกระตุ้นจากนโยบายทางโลก
เพียงอย่างเดียวทําให้มีคนมากมายเข้า
ร่วมคริสตจักรโดยไม่กลับใจ ด้วยเหตุนี้
คริ ส ตจั ก รจึ ง ประกอบด้ ว ยคนจํ า นวน
มากมายที่ไม่กลับใจ และแม้แต่ในงาน
รับใช้ก็ยังมีผู้ที่ถือหลักคําสอนที่ผิดและ
ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งฤทธานุภาพการฟืน้ ฟูใหม่
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยประการ
ฉะนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ผลของความชั่วซึ่งพบได้บ่อยในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนับตั้งแต่สมัยของ
จักรพรรดิคอนสแตนตินจนถึงปัจจุบัน ที่
พยายามสร้างคริสตจักรด้วยการช่วยเหลือ
ของรั ฐ และที่ แ สวงหาอํ า นาจฝ่ า ยโลก
เพื่อสนับสนุนข่าวประเสริฐของพระองค์
ผู้ทรงประกาศว่า “ราชอํานาจของเราไม่
ได้เป็นของโลกนี้” ยอห์น 18:36 การนํา
คริสตจักรมารวมกับรัฐไม่ว่าจะเล็กน้อย
เพียงไรก็ตามซึง่ ดูประหนึง่ ว่าสามารถนํา
โลกให้เข้ามาใกล้ชิดกับคริสตจักรได้มาก
ขึ้นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับนํา
คริสตจักรไปใกล้ชิดกับโลกมากขึ้น {GC
297.1}
หลักการยิง่ ใหญ่ทโี่ รบินสันและโรเจอร์
วิลเลียมส์ สนับสนุนอย่างสง่างาม ซึ่ง
กล่าวว่าสัจธรรมจะต้องพัฒนาต่อไป และ
คริสเตียนควรพร้อมรับความกระจ่างที่
อาจส่องมาจากพระวจนะอันศักดิส์ ทิ ธิข์ อง
พระเจ้านั้น หลักการนี้ได้สูญหายไปแล้ว
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จากสายตาของชนรุ่นต่อมาของพวกเขา
คริสตจักรต่างๆ ของโปรเตสแตนต์ใน
ประเทศอเมริการวมทัง้ ในทวีปยุโรปทีน่ ยิ ม
ชมชอบอย่างมากในการต้อนรับพระพร
ของการปฏิรูปศาสนาได้ล้มเหลวที่จะรุก
คืบหน้าต่อไปบนวิถขี องการปฏิรปู แม้จะ
มีคนซื่อสัตย์ไม่กี่คนลุกขึ้นมาในบางครั้ง
บางคราวเพือ่ ประกาศสัจธรรมใหม่ๆ และ
เปิดโปงความผิดที่ยึดถือมานานก็ตาม
คนส่วนใหญ่ก็ยังมีลักษณะคล้ายชาวยิว
ในสมัยของพระคริสต์หรือผู้นิยมระบอบ
เปปาซีในสมัยของลูเธอร์ที่พอใจจะเชื่อ
ตามทีบ่ รรพบุรษ
ุ เชือ่ และดําเนินชีวติ ตาม
แบบฉบับที่พวกเขาดําเนิน ด้วยเหตุนี้
ศาสนาจึงถดถอยอีกครัง้ หนึง่ ไปสูร่ ปู แบบ
พิธกี าร และเก็บถนอมความเชือ่ ทีผ่ ดิ รวม
ถึงความเชื่องมงายต่างๆ ที่คงจะถูกโยน
ทิ้ ง ไปตั้ ง นานแล้ ว หากคริ ส ตจั ก รยั ง คง
ดําเนินตามความกระจ่างของพระวจนะ
ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จิต
วิญญาณที่ได้รับการดลใจจากการปฏิรูป
ศาสนาจึ ง ค่ อ ยๆ ตายจากไปที ล ะน้ อ ย
จนกระทัง่ มีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
มีการปฏิรูปในคริสตจักรโปรเตสแตนต์
เช่นเดียวกับในคริสตจักรโรมันในสมัยของ
ลูเธอร์ มีการฝักใฝ่ทางโลกและการสลบไสล
ทางฝ่ายจิตวิญญาณในแบบเดียวกัน มี
ความคล้ายคลึงกันในการเคารพนับถือ
ความคิดของมนุษย์ และในการนําทฤษฎี
ของมนุษย์เข้ามาใช้แทนคําสอนของพระ
วจนะของพระเจ้า {GC 297.2}
การแจกจ่ายพระคัมภีรอ์ ย่างกว้างขวาง

เกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่สิบเก้า
และด้วยวิธนี เี้ องความกระจ่างอันยิง่ ใหญ่
จึงส่องไปยังโลก แต่ไม่มีการสานต่อเพื่อ
ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางความเข้าใจ
ทีส่ อดคล้องกับความกระจ่างทีถ่ กู เปิดเผย
ขึน้ ใหม่นหี้ รือความก้าวหน้าในทางศาสนา
ที่ปฏิบัติได้ ซาตานกีดกันพระวจนะของ
พระเจ้าจากประชากรเหมือนในยุคก่อน
ไม่ได้ ทุกคนเข้าถึงพระคัมภีร์ได้ แต่เพื่อ
ให้บรรลุถึงเป้าหมายของมัน มันทําให้
คนมากมายให้ความสําคัญกับพระคัมภีร์
แต่เพียงน้อยนิด มนุษย์ละเลยทีจ่ ะค้นหา
พระคัมภีร์ และพวกเขาจึงยังคงรับการ
แปลความหมายทีผ่ ดิ ต่อไปและเก็บถนอม
หลั ก คํ า สอนต่ า งๆ ที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานจาก
พระคัมภีร์ {GC 298.1}
เมือ่ ซาตานมองเห็นความล้มเหลวของ
ความพยายามทีจ่ ะบดขยีส้ จั ธรรมด้วยการ
กดขี่ข่มเหง อีกครั้งหนึ่งที่มันหันไปใช้
เล่ห์เหลี่ยมของการประนีประนอมซึ่งนํา
ไปสูก่ ารละทิง้ ศาสนาครัง้ ยิง่ ใหญ่และการ
ก่อตั้งคริสตจักรแห่งโรมขึ้นมา มันชักจูง
คริสเตียนทั้งหลายให้ทําพันธมิตรกันเอง
แต่บัดนี้ไม่ใช่การทําพันธมิตรกับคนนอก
ศาสนาแต่กบั คนเหล่านัน้ ทีอ่ ทุ ศิ ตนให้กบั
วัตถุในโลกนี้ ผูซ้ งึ่ ได้พสิ จู น์ตวั พวกเขาเอง
ว่าเป็นคนกราบไหว้รปู เคารพอย่างแท้จริง
เช่ น เดี ย วกั บ คนที่ ก ราบไหว้ รู ป เคารพ
และบัดนีผ้ ลของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
นั้นไม่ได้ร้ายแรงน้อยไปกว่าในยุคก่อน
พวกเขาอุปถัมภ์ความหยิ่งยโสและความ
ฟุ้งเฟ้อไว้ด้วยการเอาศาสนามาบังหน้า
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และคริสตจักรทัง้ หลายจึงเสือ่ มลง ซาตาน
ยังคงบิดเบือนหลักคําสอนของพระคัมภีร์
ต่อไปและประเพณีที่จะทําลายคนเป็น
จํานวนหลายล้านกําลังฝังรากลึก คริสตจักรคํ้าจุนและปกป้องประเพณีเหล่านี้ไว้
แทนที่จะช่วงชิงเอา “หลักความเชื่อที่ได้

ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียว
สําหรับตลอดไป” ยูดา 3 ด้วยประการฉะนี้
หลักการทีน่ กั ปฏิรปู ศาสนาทําและยอมทน
ทุกข์ยากมากมายนัน้ จึงด้อยค่าลงไป {GC
298.2}
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หนึ่งในบรรดาความจริงที่เคร่งขรึม
ที่สุดและกระนั้นยังประเสริฐที่สุดที่พระ
คัมภีรเ์ ปิดเผยไว้คอื การเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
ของพระคริสต์เพื่อปิดฉากพระราชกิจยิ่ง
ใหญ่แห่งการไถ่ให้รอด สําหรับประชากร
ของพระเจ้าทีส่ ญ
ั จรและพํานักอยูใ่ น “แดน
และเงาแห่งความตาย” มัทธิว 4:16 มา
เนิน่ นานแล้วนัน้ พระสัญญาแห่งการเสด็จ
มาของพระองค์ผู้ทรง “เป็นชีวิตและการ
เป็นขึน้ จากตาย” “นําผูถ้ กู เนรเทศกลับมา”
ยอห์ น 11:25 2 ซามู เ อล 14:13 จึ ง
เป็นความหวังอันลํ้าค่าที่บันดาลให้จิตใจ
ปีติยินดี คําสอนเรื่องการเสด็จมาครั้งที่
สองเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของพระคัมภีร์
ศักดิส์ ทิ ธิ์ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ นุษย์คแู่ รกก้าว
ย่างออกจากสวนเอเดนด้วยความโศกเศร้า
บรรดาบุตรแห่งความเชื่อทั้งหลายต่าง
รอคอยการเสด็จมาของพระผู้ทรงโปรด
สัญญาไว้ เพื่อให้มาหักโค่นอํานาจของผู้
ทําลายและนําพวกเขากลับไปยังสวรรค์ที่
สูญเสียไป มนุษย์ผบู้ ริสทุ ธิข์ องพระเจ้าใน
สมัยโบราณเฝ้ารอการเสด็จมาของพระ
เมสสิยาห์ด้วยสง่าราศีซึ่งเป็นจุดหมาย
สูงสุดแห่งความหวังของพวกเขา มีเพียง
เอโนคเท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น คนรุ ่ น ที่ เ จ็ ด ผู ้ สื บ
เชื้อสายจากบรรพบุรุษที่เคยอาศัยอยู่ใน
สวนเอเดนที่ได้ดําเนินในโลกนี้พร้อมกับ
พระเจ้าของเขาเป็นเวลาสามศตวรรษ
พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขามองเห็นกาล

ข้างหน้าเมือ่ พระเจ้าพระผูช้ ว่ ยให้รอดพ้น
เสด็จมา เอโนคประกาศว่า “นี่แน่ะ องค์
พระผู้เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาพร้อมกับผู้
บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆ เพื่อ
ทรงพิพากษาทุกคน” ยูดา 14, 15 ในคํา่ คืน
ของความทุกข์ยาก โยบบรรพบุรุษของ
เรากล่าวถึงความยากลําบากด้วยความ
วางใจที่ไม่สั่นคลอนว่า “ข้าเองทราบว่า
พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่และใน
ที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดิน
โลก...ในเนือ้ หนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า
ผูซ้ งึ่ ข้าจะได้เห็นเองและดวงตาของข้าจะ
ได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น” โยบ 19:25-27 {GC
299.1}
การเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อนําไป
สู่การปกครองด้วยความชอบธรรมดลใจ
ให้เป็นคําพูดที่ประเสริฐเลิศและแรงกล้า
ที่ สุ ด ของบรรดาผู ้ เ ขี ย นที่ อุ ทิ ศ ตนแด่
พระเจ้า กวีและผู้เผยพระวจนะในพระ
คัมภีรป์ ระพันธ์ดว้ ยถ้อยคําทีเ่ ปล่งประกาย
ดั่งไฟแห่งสวรรค์ ผู้ประพันธ์สดุดีขับร้อง
ถึ ง ฤทธานุ ภ าพและความงามสง่ า ของ
กษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “พระเจ้าทรง
ทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความ
งามพร้อมสรรพ พระเจ้าของเราเสด็จมา
พระองค์มิได้ทรงเงียบอยู่…พระองค์ทรง
เรียกฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลก
เพือ่ จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์”
สดุดี 50:2-4 “จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและ
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แผ่นดินโลกเปรมปรีด.ิ์ ..เฉพาะพระพักตร์
พระยาห์ เ วห์ เ พราะพระองค์ เ สด็ จ มา
เพราะพระองค์ เ สด็ จ มาพิ พ ากษาโลก
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความ
ชอบธรรมและจะทรงพิพากษาชนชาติ
ทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์”
สดุดี 96:11-13 {GC 300.1}
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “ผู้
อาศัยในผงคลี จงตื่นขึ้นและโห่ร้องด้วย
ความชื่นบานเพราะนํ้าค้างของพระองค์
เป็นนํ้าค้างแห่งความสว่างและแผ่นดิน
โลกจะให้คนตายเป็นขึ้น” “คนตายของ
พระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะ
ลุกขึน้ ” “พระองค์จะทรงกลืนความตายเสีย
เป็นนิตย์ แล้วพระยาห์เวห์องค์เจ้านาย
จะทรงเช็ดนํา้ ตาจากทุกใบหน้าและจะทรง
เอาการลบหลูแ่ ห่งชนชาติของพระองค์ไป
จากทัว่ แผ่นดินโลกเพราะพระยาห์เวห์ได้
ตรัสแล้ว และในวันนั้น เขาจะกล่าวกัน
ว่า ‘ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอย
พระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้
รอด นีค่ อื พระยาห์เวห์ เรารอคอยพระองค์
ให้เรายินดีและเปรมปรีดใิ์ นความรอดจาก
พระองค์” อิสยาห์ 26:19; 25:8, 9 {GC
300.2}
เมือ่ ฮาบากุกจดจ่ออยูใ่ นนิมติ อันบริสทุ ธิ์
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เขาเห็ น พระองค์ เ สด็ จ มา
“พระเจ้าเสด็จจากเทมาน องค์บริสุทธิ์
เสด็จจากภูเขาปาราน ความสง่างามของ
พระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็ม
ด้วยคําสรรเสริญพระองค์ พระรัศมีของ
พระองค์ดังแสงสว่าง” “พระองค์ทรงยืน

และเขย่าแผ่นดิน แล้วบรรดาภูเขานิรนั ดร
ก็แตกเป็นเสีย่ งๆ และเหล่าเนินเขาอันอยู่
เนืองนิตย์กย็ บุ ตํา่ ลง การเสด็จของพระองค์
ก็เป็นดังดั้งเดิม” “พระองค์ทรงม้า คือ
ทรงรถรบแห่งชัยชนะ” “ภูเขาทัง้ หลายเห็น
พระองค์แล้วบิดเบี้ยวไป กระแสนํ้าเชี่ยว
กรากก็กวาดผ่านไป...มันชูมอื ของมันขึน้
เบื้องสูง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หยุดนิ่ง
บนที่สูง เมื่อแสงแห่งลูกธนูทั้งหลายของ
พระองค์พงุ่ ผ่านไป เมือ่ แสงแวบวาบแห่ง
หอกของพระองค์พุ่งไป” “พระองค์เสด็จ
ออกมาเพือ่ ช่วยประชากรของพระองค์ให้
รอด เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้
รอด” ฮาบากุก 3:3, 4, 6, 8, 10, 11, 13
{GC 300.3}
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงจวนจะจาก
สาวกไปนั้น พระองค์ทรงปลอบประโลม
พวกเขาทีต่ กอยูใ่ นความเศร้าใจด้วยความ
มัน่ ใจว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก “อย่า
ให้ใจพวกท่านเป็นทุกข์เลย…ในพระนิเวศ
ของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย...เราไป
จัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่าน เมื่อเรา
ไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะ
กลับมาอีกและรับท่านไปอยูก่ บั เรา” ยอห์น
14:1-3 “บุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมี
พร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมด”…“พระองค์
จะประทั บ บนพระที่ นั่ ง อั น รุ ่ ง โรจน์ ข อง
พระองค์ ประชาชาติทงั้ หมดจะประชุมกัน
เฉพาะพระพักตร์พระองค์” มัทธิว 25:31,
32 {GC 301.1}
หลังจากที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์
แล้ว ทูตสวรรค์ทยี่ งั รีรออยูบ่ นภูเขามะกอก

17 ผู้ประกาศข่าวของรุ่งอรุณ 273

เทศยํา้ ถึงพระสัญญาของการเสด็จกลับมา
ของพระองค์ว่า “พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับ
ไปจากท่านทัง้ หลายขึน้ ไปยังสวรรค์นนั้ จะ
เสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้ง
หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์
นั้ น ” กิ จ การ 1:11 และเมื่ อ อั ค รสาวก
เปาโลได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ
เขากล่าวเป็นพยานว่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสั่ง
ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และ
ด้วยเสียงแตรของพระเจ้า” 1 เธสะโลนิกา
4:16 ผู้เผยพระวจนะแห่งเกาะปัทมอส
กล่าวว่า “นีแ่ น่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อม
กั บ หมู ่ เ มฆและนั ย น์ ต าทุ ก ดวงจะเห็ น
พระองค์” วิวรณ์ 1:7 {GC 301.2}
การเสด็จกลับมาของพระองค์จะรวม
ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ประเสริฐ ซึ่งเมื่อสิ่ง
สารพัดจะ “ฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้า
ตรัสไว้โดยปากของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ
บริสทุ ธิข์ องพระองค์ตงั้ แต่กาลโบราณมา”
กิ จ การ 3:21 และแล้ ว ความชั่ ว ร้ า ยที่
ปกครองโลกมาเป็นเวลาอันยาวนานจะ
ถูกทําลาย “อาณาจักรของโลกนี้” จะมา
“เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว
และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และ
พระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น
นิตย์” วิวรณ์ 11:15 “พระสิริของพระ
ยาห์เวห์จะปรากฏ แล้วมนุษย์ทุกคนจะ
มองเห็นด้วยกัน” “พระยาห์เวห์องค์เจ้า
นายจะทรงทําให้ความชอบธรรมและการ
สรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าประชาชาติ”
พระเจ้า “จะเป็นมงกุฎงดงามและจะเป็น

มงกุฎสง่าแก่คนที่เหลืออยู่แห่งชนชาติ
ของพระองค์” อิสยาห์ 40:5; 61:11; 28:5
{GC 301.3}
เวลานั้น อาณาจักรแห่งสันติสุขและ
ที่รอคอยมาเนิ่นนานของพระเมสสิยาห์
จะรับการสถาปนาขึน้ ตลอดทัว่ ฟ้าสวรรค์
“พระยาห์เวห์จะทรงชูใจศิโยน พระองค์จะ
ทรงชูใจที่ทิ้งร้างทุกแห่งของเธอและจะ
ทําให้ถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวน
เอเดนและที่ราบแห้งแล้งของเธอเหมือน
อุทยานของพระยาห์เวห์” “มันจะได้รับ
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องเลบานอนทั้ ง ความโอ่ อ ่ า
ตระการของคารเมลและชาโรน” “ท่านจะ
ไม่ถูกเรียกว่าผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปและ
แผ่นดินของท่านจะไม่ถกู เรียกว่าทีท่ งิ้ ร้าง
อีกต่อไป แต่คนเขาจะเรียกท่านว่าความ
ปีติยินดีของเราอยู่ในเธอ และเรียกแผ่น
ดินของท่านว่าแต่งงานแล้ว” “เจ้าบ่าวเปรม
ปรีดิ์ในเจ้าสาวอย่างไร พระเจ้าของท่าน
จะเปรมปรีดิ์ในท่านอย่างนั้น” อิสยาห์
51:3; 35:2; 62:4, 5 {GC 302.1}
การเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเป็น
ความหวั ง ของผู ้ ติ ด ตามที่ ซื่ อ สั ต ย์ ข อง
พระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัย พระสัญญา
ที่พระผู้ช่วยให้รอดกล่าวเป็นคําอําลาบน
ภูเขามะกอกเทศว่า พระองค์จะเสด็จกลับ
มาอี ก ทํ า ให้ อ นาคตของบรรดาสาวก
เจิดจ้า ทําให้จิตใจของพวกเขาปีติยินดี
และมีความหวังใจ ซึ่งความโศกเศร้าไม่
อาจระงับหรือความทุกข์ลาํ บากไม่อาจจะ
มาลบเลือน ท่ามกลางความทุกข์ยากและ
การกดขี่ข่มเหง “การปรากฏอันทรงสง่า
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ราศีของพระเจ้าใหญ่ยงิ่ และพระเยซูคริสต์
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรา” ทิตสั 2:13 TKJV
เป็น “ความหวังอันมีสุข” ในขณะที่คริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกากําลังโศกเศร้า
ทีต่ อ้ งฝังร่างของคนทีพ
่ วกเขารักผูซ้ งึ่ หวัง
ว่าจะเป็นพยานเห็นถึงการเสด็จมาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
เปาโลผูเ้ ป็นอาจารย์ของพวกเขาชีใ้ ห้พวก
เขามองไปยังการกลับเป็นขึ้นจากความ
ตายที่จะมีขึ้นเมื่อพระผู้ช่วยในรอดเสด็จ
กลับมา และแล้วคนที่ตายในพระคริสต์
จะเป็นขึ้นจากความตายและถูกรับขึ้นไป
พร้อมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพบองค์
พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ เปาโลกล่าว
ว่ า “อย่ า งนั้ น แหละเราก็ จ ะอยู ่ กั บ องค์
พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เพราะฉะนั้น จง
หนุ น ใจกั น ด้ ว ยถ้ อ ยคํ า เหล่ า นี้ เ ถิ ด ” 1
เธสะโลนิกา 4:16, 18 {GC 302.2}
บนเกาะปัทมอส สาวกที่พระองค์ทรง
รักได้ยินพระสัญญาว่า “เราจะมาในเร็วๆ
นี้แน่นอน” และเสียงตอบที่เฝ้าปรารถนา
ของเขากลายมาเป็ น คํ า อธิ ษ ฐานของ
คริสตจักรตลอดการเดินทางอันยาวไกล
ว่า “พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จ
มาเถิด” วิวรณ์ 22:20 {GC 302.3}
จากคุกมืดใต้ดิน จากหลักประหาร
จากตะแลงแกง ที่บรรดาธรรมิกชนและ
ผู้พลีชีพต่างเป็นพยานให้กับความจริง
พวกเขาสืบต่อถ้อยคําแห่งความเชื่อและ
ความหวังใจมาตลอดหลายศตวรรษ มี
คริสเตียนคนหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อพวกเขา
มั่นใจถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากตายของ

พระคริสต์และผลที่สุดก็คือการกลับเป็น
ขึ้ น มาจากตายของตั ว พวกเขาเองเมื่ อ
พระองค์เสด็จมา สิง่ นีจ้ งึ ทําให้พวกเขาชัง
ความตายและค้นพบว่าพวกเขาอยูเ่ หนือ
ความตายนั้น” Daniel T. Taylor, The
Reign of Christ on Earth: or, The Voice
of the Church in All Ages, หน้า 33
พวกเขายินดีที่จะไปยังหลุมฝังศพเพื่อ
จะได้ “เป็นขึ้นสู่อิสรภาพ” Ibid. หน้า 54
พวกเขาเฝ้าคอย “การเสด็จมาขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าจากสวรรค์ ในหมูเ่ มฆทีเ่ ต็ม
ด้วยรัศมีภาพของพระบิดาของพระองค์”
“นํากาลเวลาของอาณาจักรมาให้แก่ผู้
ชอบธรรม” ชาววอลเดนซิสยึดมั่นอยู่กับ
ความเชื่อเดียวกันนี้ Ibid. หน้า 129-132
จอห์น ไวคลิฟเอง [ค.ศ. 1324-1384] ก็
เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ผู้ทรง
เป็นความหวังของคริสตจักร Ibid. หน้า
132-134 {GC 302.4}
ลูเธอร์ [ค.ศ. 1483-1546] ประกาศว่า
“ข้าพเจ้าบอกกับตัวเองโดยไม่ต้องสงสัย
เลยว่า วันแห่งการพิพากษาจะต้องเกิด
ขึ้นภายในสามร้อยปีที่จะถึงนี้ พระเจ้าจะ
ไม่ทรงยอม ไม่ทรงปล่อย และไม่ทรงทน
ต่อโลกทีช่ วั่ ร้ายนานไปกว่านี”้ “วันยิง่ ใหญ่
กําลังใกล้เข้ามา เมือ่ อาณาจักรแห่งความ
น่ า สะอิ ด สะเอี ย นจะถู ก ทํ า ลายล้ า งไป”
Ibid. หน้า 158, 134 {GC 303.1}
เมลังค์ธอนกล่าวว่า “โลกเก่าแก่ใบนี้
ไม่ได้อยู่ห่างจากจุดจบ” จอห์น คาลวิน
เชื้อเชิญให้คริสเตียน “อย่ารีรอ แต่ให้มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อวันแห่ง
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การเสด็ จ มาของพระคริ ส ต์ อั น เป็ น
เหตุการณ์ทสี่ ดใสด้วยความหวังทีส่ ดุ เหนือ
เหตุการณ์ทั้งหลาย” และยังประกาศว่า
“ให้ ค รอบครั ว ทั้ ง หมดของบรรดาผู ้ ที่
ซื่อสัตย์จงเก็บรักษาภาพของวันนั้นไว้”
“เราจะต้องกระหายหาพระคริสต์ เราจะ
ต้องแสวงหา คิดคํานึงถึงจนกว่าจะถึง
อรุณรุ่งของวันอันยิ่งใหญ่นั้น เมื่อองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราจะสําแดงสง่าราศีของ
ราชอาณาจักรของพระองค์โดยบริบูรณ์”
Ibid. หน้า 158, 134 {GC 303.2}
จอห์น น็อคซ์นักปฏิรูปชาวสก๊อตแลนด์กล่าวว่า “พระเยซูเจ้าของเราไม่ทรง
นําเนื้อหนังของเรากลับไปยังสวรรค์แล้ว
หรือ พระองค์จะไม่เสด็จกลับมาหรือ เรา
ทราบดีวา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาและจะ
เสด็จกลับมาอย่างเร็วไวด้วย” ริดลีย์และ
ลาทิเมอร์ [Ridley and Latimer] ผู้สละ
ชีวิตเพื่อความจริง พวกเขารอคอยการ
เสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
ความเชื่อ ริดลีย์บันทึกไว้ว่า “ไม่เป็นที่
น่าสงสัยเลยว่า โลกใบนีก้ าํ ลังจะสิน้ สุดลง
ข้าพเจ้าเชือ่ ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวเช่นนี้
ให้จิตใจของพวกเราร้องขอต่อพระคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ร้องขอพร้อมๆ
กับยอห์นผู้รับใช้ของพระเจ้าว่า พระเยซู
เจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” Ibid. หน้า 151,
145 {GC 303.3}
แบกซ์เตอร์กล่าวว่า “ความคิดทีว่ า่ องค์
พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมานั้นสร้างความ
หวานชื่นและความปีติยินดีอย่างที่สุดให้
แก่ข้าพเจ้า” Richard Baxter, Works

เล่มที่ 17 หน้า 555 “เป็นผลงานแห่งความ
เชื่อและเป็นคุณลักษณะของธรรมิกชน
ของพระองค์ทชี่ นื่ ชอบกับการเสด็จมาของ
พระองค์และเฝ้าคอยด้วยความหวังอันมี
สุข” “หากความตายเป็นศัตรูตวั สุดท้ายที่
จะถูกทําลายไปในการเป็นขึ้นจากความ
ตาย เราคงจะเรียนรู้ว่าผู้เชื่อจะต้องเฝ้า
คอยและอธิษฐานเพื่อการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระคริสต์ด้วยความจริงจัง เพื่อ
ชัยชนะที่สมบูรณ์ครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้น”
Ibid. เล่มที่ 17 หน้า 500 “นี่คือวันที่ผู้เชื่อ
ทุกคนจะต้องเฝ้าปรารถนาและมีความหวัง
และรอคอย เพื่อให้ภารกิจทั้งหมดของ
การไถ่ ใ ห้ ร อดและความปรารถนาและ
ความอุตสาหะทัง้ หมดในจิตวิญญาณของ
พวกเขาสําเร็จ” “พระองค์เจ้าข้า โปรด
เร่งวันแห่งความหวังใจนีเ้ ถิด” Ibid. เล่มที่
17 หน้า 182, 183 นี่เป็นความหวังของ
คริสตจักรในสมัยของอัครทูต ความหวัง
ของ “คริสตจักรทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร” และ
เป็นความหวังของนักปฏิรปู ศาสนาทัง้ หลาย
{GC 303.4}
คําพยากรณ์ไม่เพียงบอกล่วงหน้าถึง
ลักษณะและเป้าหมายของการเสด็จมา
ของพระคริสต์เท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้เห็น
ถึงเครื่องหมายเพื่อให้มนุษย์ทราบว่าวัน
นั้นกําลังใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูตรัสว่า
“จะมีหมายสําคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวง
จันทร์และทีด่ วงดาวทัง้ หลาย” ลูกา 21:25
“ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่
ส่องแสง ดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้า
และบรรดาสิ่ ง ที่ มี อํ า นาจในท้ อ งฟ้ า จะ
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สะเทือนสะท้าน เมื่อนั้นพวกเขาจะเห็น
บุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุ ภ าพและพระรั ศ มี อ ย่ า งยิ่ ง ” มาระโก
13:24-26 ผูเ้ ขียนพระธรรมวิวรณ์บรรยาย
ถึงหมายสําคัญแรกที่จะมาถึงก่อนการ
เสด็จมาครัง้ ทีส่ องว่า “แผ่นดินไหวยิง่ ใหญ่
ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดํามืดเหมือนกับ
เสื้อผ้าขนสัตว์ที่ใช้ไว้ทุกข์และดวงจันทร์
วั น เพ็ ญ ก็ ก ลายเป็ น เหมื อ นกั บ สี เ ลื อ ด”
วิวรณ์ 6:12 {GC 304.1}
ก่ อ นศตวรรษที่ สิ บ เก้ า จะเริ่ ม ขึ้ น มี
หลายคนเป็นพยานเห็นหมายสําคัญเหล่า
นี้ เหตุการณ์เกิดขึน้ จริงตามคําพยากรณ์
ในปี ค.ศ. 1755 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง
ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ เป็นที่รู้จักกัน
ทัว่ ไปว่าเป็นแผ่นดินไหวแห่งเมืองลิสบอน
แรงสั่นสะเทือนแผ่ขยายไปถึงพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของทวีปยุโรป แอฟริกาและอเมริกา
แรงสั่นสะเทือนนี้รู้สึกได้ถึงประเทศกรีนแลนด์ ถึ ง หมู ่ เ กาะอิ น ดี ส ตะวั น ตก ถึ ง
เกาะมาเดรา ไปถึงประเทศนอร์เวย์และ
ประเทศสวีเดน จนถึงเกาะบริเตนใหญ่
และประเทศไอร์แลนด์ แรงสั่นสะเทือน
แผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สิบล้านตารางกิโลเมตร ความรุนแรงของ
แรงสั่นสะเทือนในทวีปแอฟริกาเกือบจะ
เท่ากับในทวีปยุโรป เมืองอัลเจียร์ [เมือง
หลวงของประเทศอัลจีเรียในทวีปแอฟริกา
เหนือ] ถูกทําลายไปเกือบหมด มีหมูบ่ า้ น
แห่งหนึ่งห่างจากประเทศมอร็อคโคไม่
ไกลนัก หมู่บ้านนี้มีประชากรอาศัยราว
8,000 ถึง 10,000 คน ถูกกลืนหายไปทั้ง

หมูบ่ า้ น คลืน่ ขนาดใหญ่พดั กระหนํา่ กวาด
ชายฝั่งประเทศสเปนและทวีปแอฟริกา
กลืนหลายเมืองไปและสร้างความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง {GC 304.2}
แรงสั่ น สะเทื อ นรุ น แรงที่ สุ ด เกิ ด ขึ้ น
ในประเทศสเปนและประเทศโปรตุเกส ที่
เมืองคาดิส มีรายงานว่าคลื่นที่พัดเข้ามา
สูงถึง 18 เมตร ภูเขา “บางลูกที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศโปรตุเกส สั่นสะเทือนอย่าง
รุนแรง ดูประหนึง่ ว่าเป็นการสะเทือนทีม่ า
จากฐานรากของภูเขา ยอดภูเขาบางลูก
เปิ ด ออก ปริ อ อกและฉี ก ขาดอย่ า งน่ า
พิศวง ก้อนหินขนาดใหญ่ถกู เหวีย่ งลงไป
ในหุบเขาที่อยู่ใกล้เคียง เล่ากันว่ามีเปลว
ไฟพวยพุ่งออกมาจากภูเขาเหล่านี้” Sir
Charles Lyell, Principles of Geology
หน้า 495 {GC 304.3}
ที่เมืองลิสบอน “มีเสียงสนั่นดังออก
มาจากใต้พื้นดิน และวินาทีต่อมา แรง
สัน่ สะเทือนอย่างรุนแรงทําลายเมืองส่วนใหญ่
ไป ในช่วงเวลาประมาณหกนาที กว่า
หกหมื่นคนพินาศ ในตอนแรก คลื่นม้วน
ตัวกลับลงไปในทะเลก่อนและปล่อยให้เห็น
แนวพื้นดินแห้ง และแล้วคลื่นก็ม้วนซัด
กลับเข้ามา เป็นคลื่นที่สูงกว่าระดับปกติ
ถึงสิบห้าเมตรหรือกว่านั้น” “ในบรรดา
เหตุการณ์ผดิ ธรรมชาติทเี่ กีย่ วพันกับเรือ่ ง
ที่เกิดขึ้นที่เมืองลิสบอนในช่วงหายนะนี้
เป็นการพังทรุดลงมาของท่าเรือแห่งใหม่
ทีส่ ร้างด้วยหินอ่อนด้วยค่าใช้จา่ ยมหาศาล
ฝูงชนมหาศาลเข้าไปรวมตัวกันเพื่อหลบ
ภัยอยู่ที่นั่น เป็นจุดหลบภัยเพื่อให้พ้น
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จากสิง่ ปรักหักพังทีท่ บั ถมลงมา แต่ทนั ใด
นั้นเอง ท่าเรือนี้ก็จมดิ่งลงพร้อมกับคน
ทั้งหมดที่อยู่บนนั้น และไม่มีแม้ศพเดียว
ลอยขึ้นมาบนผิวนํ้าอีกเลย” Ibid. หน้า
495 {GC 305.1}
“แรงสั่นสะเทือน” ของแผ่นดินไหว
ทําให้ “โบสถ์และคอนแวนต์ทกุ แห่ง อาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด และ
่ งั ทลายลงมา
บ้านเรือนมากกว่าหนึง่ ในสีพ
ทัน ที สองชั่ ว โมงหลั ง จากแผ่ น ดิ น ไหว
เกิดไฟลุกไหม้ตามที่ต่างๆ และโหมไหม้
อย่างรุนแรงเป็นเวลาเกือบสามวัน จน
ทําให้เมืองแทบจะร้างเปล่าไปอย่างสิน้ เชิง
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในวันบริสุทธิ์ ดังนั้น
โบสถ์และคอนแวนต์จงึ มีคนชุมนุมอยูเ่ ต็ม
มี น ้ อ ยคนที่ ห นี ร อด”-- Encyclopedia
Americana, art. “Lisbon,” note (ฉบับปี
ค.ศ. 1831). “ความหวาดกลัวของผู้คน
นัน้ เกินคําบรรยาย ไม่มใี ครร้องไห้ เพราะ
มันมากเกินกว่านํ้าตา พวกเขาวิ่งไปและ
วิ่งมา เพ้อคลั่งด้วยความหวาดกลัว และ
ตกใจ ต่างตบหน้าและทุบอกของตนเอง
พร้อมกับร้องเสียงดังว่า “โปรดเมตตา
ด้วยเถิด! วาระสุดท้ายของโลกมาถึงแล้ว”
แม่ลมื ลูกของตนและวิง่ แบกรูปปัน้ กางเขน
เคราะห์รา้ ยทีค่ นมากมายวิง่ หลบเข้าไปใน
โบสถ์เพื่อการปกป้องคุ้มครอง แต่พิธี
ศาสนาก็เผยถึงความไร้ประโยชน์ เหล่า
คนที่น่าสงสารกอดแท่นบูชาที่ช่วยพวก
เขาไม่ได้ รูปปั้นต่างๆ บรรดาบาทหลวง
และประชาชนทัง้ หลายถูกฝังไว้ใต้กองปรัก
หักพังเดียวกัน” มีผเู้ สียชีวติ ประมาณกว่า

90,000 คนในวันวิปโยคนั้น {GC 305.2}
ยี่สิบห้าปีต่อมา หมายสําคัญอันดับ
ต่อมาทีก่ ล่าวถึงในคําพยากรณ์ได้ปรากฏ
ขึ้น ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไป สิ่ง
ที่ทําให้เหตุการณ์นี้เด่นชัดคือความจริง
ของเวลาที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นถูกระบุ
ไว้อย่างแม่นยํา ในขณะที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสนทนากับสาวกของพระองค์บน
ภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงพรรณนา
ถึงช่วงเวลาอันยาวนานแห่งความทุกข์
ยากลําบากของคริสตจักร ซึ่งหมายถึง
ระยะเวลา 1,260 ปีภายใต้การกดขี่ของ
พระสันตะปาปา พระองค์ทรงสัญญาว่า
เวลาแห่งความทุกข์เวทนาจะถูกย่นให้
สั้นเข้า จากนั้นพระองค์จึงทรงกล่าวถึง
เหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนการ
เสด็จมาของพระองค์และทรงกําหนดเวลา
ที่เราจะเห็นหมายสําคัญอัน “หลังจาก
ความทุ ก ข์ ลํ า บากนั้ น ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว
ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่
ส่องแสง” มาระโก 13:24 ช่วงระยะเวลา
1,260 วันหรือ 1,260 ปีได้สิ้นสุดลงในปี
ค.ศ. 1798 การกดขีข่ ม่ เหงยุตไิ ปจนเกือบ
หมดสิ้นก่อนหน้านั้นประมาณ 25 ปี ตาม
พระดํ า รั ส ของพระคริ ส ต์ นั้ น ภายหลั ง
การกดขี่ข่มเหงแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไป
ในวั น ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1780
คําพยากรณ์นี้สําเร็จจริง {GC 306.1}
“ในบรรดาปรากฏการณ์ทั้งหมด อาจ
เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวก็ว่าได้ ซึ่ง
ลึกลับที่สุดและไม่อาจอธิบายได้ นั่นคือ
ปรากฏการณ์วันมืดที่เกิดขึ้นในวันที่ 19
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พฤษภาคม ค.ศ. 1780 เป็นความมืด
แปลกประหลาดที่สุดของทั่วทั้งท้องฟ้า
และบรรยากาศที่ ม องเห็ น ในเขตมลรั ฐ
นิวอิงแลนด์” R. M. Devens, Our First
Century หน้า 89 {GC 306.2}
มีผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่
ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์บรรยายเหตุการณ์
วันนั้นไว้ดังนี้ “ในเวลาเช้า ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าที่สว่างสดใส แต่ใน
ไม่ช้าก็ถูกปกคลุมด้วยเมฆมาก เมฆ
เปลีย่ นมามืดมน ออกดําและเป็นลางร้าย
ทันทีที่ปรากฏ ฟ้าแลบและร้องคําราม
และฝนตกลงมาเล็กน้อย พอใกล้เวลาเก้า
นาฬิกา เมฆเริ่มเบาบางลง และปรากฏ
เป็นสีทองเหลืองและสีทองแดง และพื้น
โลก ก้อนหิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง ผืนนํ้า
และคนต่างถูกเปลีย่ นไปโดยแสงประหลาด
ที่เหนือธรรมชาติ ไม่กี่นาทีต่อมา เมฆ
ดําหนาทึบแผ่ขยายไปทั่วท้องฟ้า เว้นไว้
แต่แนวเล็กๆ ตรงสุดขอบฟ้าและแล้วก็
มืดสนิทราวกับความมืดในเวลายี่สิบเอ็ด
นาฬิกาของคํา่ คืนในฤดูรอ้ น...{GC 306.3}
“ความกลัว ความวิตกกังวล และความ
หวาดหวั่นค่อยๆ อัดแน่นเข้ามาในความ
รู้สึกนึกคิดของประชาชน แม่บ้านยืนอยู่
ที่ประตู มองดูภูมิประเทศที่มืดมิด พ่อบ้านต่างกลับจากงานในทุ่งนา ช่างไม้ทิ้ง
เครื่องมื อ ช่างตีเ หล็กทิ้ง เตาเผาเหล็ก
พ่อค้าออกจากร้านของตน โรงเรียนปล่อย
นักเรียนกลับบ้าน และเด็กๆ วิง่ กลับบ้าน
ด้วยเนื้อตัวสั่นเทา ผู้ที่เดินทางหยุดหา
ห้องพักตามโรงนาทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ทุกริมฝีปาก

และหัวใจต่างถามว่า “เกิดอะไรขึน้ ” ดูราว
กับว่าพายุเฮอริเคนกําลังจะพัดผ่านดินแดน
นี้ หรือว่า นีเ่ ป็นวันทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่างจะต้อง
มาถึงจุดจบเสียแล้ว {GC 306.4}
“มีการใช้เทียนไข ไฟจากเตาผิงส่อง
แสงเจิดจ้าราวกับในคํา่ คืนของฤดูใบไม้รว่ ง
ที่ไม่มีแสงจันทร์...ฝูงวิหกบินกลับรังและ
ไปหลับพัก ฝูงวัวกลับมารวมตัวที่หน้า
ท้องทุ่งหญ้าและส่งเสียงร้อง กบหลาย
ตัวส่งเสียงร้องเบาๆ ฝูงนกร้องเพลงยาม
คํา่ คืนและค้างคาวต่างบินไปมา แต่มนุษย์
รู้ดีว่า เวลานี้ยังไม่ใช่เวลากลางคืน...{GC
307.1}
“ดร. นาธานาเอล วิเทคเคอร์ [Nathanael Whittaker] ศาสนาจารย์ของ
คริสตจักรแทเบอร์นาเคิลแห่งเมืองซาเลม
จั ด ประชุ ม ศาสนาในบ้ า น และเทศนา
พร้อมกับยืนยันว่าความมืดนี้เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติ มีคนประชุม
กั น ในสถานที่ อื่ น ๆ อี ก หลายแห่ ง คํ า
เทศนาที่ไม่ได้ถูกตระเตรียมมาก่อน จึง
หนีไม่พน้ คําเทศนาทีด่ เู สมือนชีใ้ ห้เห็นว่า
ความมืดทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับคําพยากรณ์
ในพระคัมภีร.์ ..ความมืดหนาทึบทีส่ ดุ เกิด
ขึ้ น หลั ง สิ บ เอ็ ด นาฬิ ก าเล็ ก น้ อ ย” The
Essex Antiquarian เมษายน 1899 เล่ม
ที่ 3 ฉบับที่ 4 หน้า 53, 54 “ความมืดที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศใน
ช่วงเวลากลางวันนัน้ รุนแรงมากจนไม่อาจ
ดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาข้าง
ฝาผนัง หากปราศจากแสงเทียนไขแล้ว
แม้แต่จะรับประทานอาหารหรือจัดการ
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ดูแลธุรกิจในบ้านก็ไม่อาจกระทําได้...{GC
307.2}
“ความมืดที่แผ่ขยายออกไปนั้นช่างดู
แปลกประหลาดยิ่งนัก มีผู้คนสังเกตว่า
ความมืดแผ่กว้างไปทางทิศตะวันออกจรด
เมืองฟาลเมาธ์ และไปยังทางทิศตะวันตก
จนจรดส่วนทีไ่ กลทีส่ ดุ ของมลรัฐคอนเนตทิกัตและเมืองอัลบานี ไปถึงทางตอนใต้
ความมืดนีไ้ ปไกลถึงชายฝัง่ ทะเล และทาง
ตอนเหนือของอเมริกาไปจนถึงเขตที่ตั้ง
รกรากของชาวอเมริกนั ” William Gordon,
History of the Rise, Progress, and
Establishment of the Independence of
the U.S.A. เล่มที่ 3 หน้าที่ 57 {GC 307.3})
ความมืดอย่างรุนแรงที่สุดของวันนั้น
ดําเนินต่อไปประมาณสักหนึ่งหรือสอง
ชัว่ โมงก่อนพลบคํา่ ท้องฟ้าบางส่วนก็เริม่
ปลอดโปร่งขึน้ ดวงอาทิตย์ปรากฏ แม้วา่
ยังมีหมอกดําหนาทึบบดบังไว้ “หลังจาก
ดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เมฆกลับมาปก
คลุมอีก และมืดลงอย่างรวดเร็ว” “เป็น
ความมืดของยามคํา่ คืนทีผ่ ดิ ธรรมดาและ
ดูนา่ กลัวไม่นอ้ ยไปกว่าความมืดทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงเวลากลางวัน แม้จะมีดวงจันทร์ที่
เกือบเต็มดวง แต่กม็ องวัตถุตา่ งๆ ไม่เห็น
ยกเว้นจะใช้แสงเทียนช่วย ซึง่ เมือ่ มองไป
ยังบ้านที่ใกล้เคียงกันหรือสถานที่อื่นๆ
ที่ไกลออกไป จะดูประหนึ่งว่าเป็นความ
มืดของชาวเมืองอียปิ ต์ ซึง่ ลําแสงแทบจะ
ไม่อาจเจาะทะลุผา่ นไปได้” Isaiah Thomas,
Massachusetts Spy; or, American
Oracle of Liberty เล่มที่ 10 ฉบับที่ 472

(25 พฤษภาคม 1780) ผู้เห็นเหตุการณ์
คนหนึ่ ง กล่ า วว่ า “ข้ า พเจ้ า ไม่ อ าจที่ จ ะ
หยุดคิดในขณะนั้นว่า หากมีเงามืดใดที่
หนาทึบพอที่จะปกปิดดวงดาวที่สุกใสได้
ทุกดวงในจักรวาลหรือกําจัดดวงดาวเหล่า
นั้นให้สาบสูญไป ก็ยังไม่ใช่ความมืดที่
สมบูรณ์มากเท่ากับเวลานี”้ จากจดหมาย
ของ ดร. ซามูเอล เทนนีย์ เขียนที่เมือง
อีซีเตอร์ มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ธันวาคม
ค.ศ. 1785 ใน Massachusetts Historical
Society Collections, 1792 ชุดที่ 1 เล่ม
ที่ 1 หน้า 97 แม้ว่าจะเป็นเวลายี่สิบเอ็ด
นาฬิกาของคืนวันนัน้ ทีด่ วงจันทร์เต็มดวง
“ก็แทบจะไม่สามารถขับไล่เงามืดทีล่ ะม้าย
คล้ายเงาแห่งความตายออกไปได้” หลัง
เวลาเที่ยงคืน ความมืดหายไป และเมื่อ
ดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นครั้งแรกนั้นก็มี
ลักษณะเป็นสีเลือด {GC 307.4}
วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1780 ถูก
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็น “วันแห่ง
ความมืด” ตั้งแต่ในสมัยของโมเสสเป็น
ต้นมายังไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่ได้รับการ
บันทึกไว้วา่ เกิดความมืดอันหนาทึบ ขยาย
วงกว้างออกไปกว้างไกลและยาวนานเท่า
ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คําบรรยายของผู้ที่อยู่
ในเหตุการณ์เป็นเพียงเสียงสะท้อนที่มา
จากพระวจนะของพระเจ้า ซึง่ โยเอลผูเ้ ผย
พระวจนะบันทึกไว้เมื่อ 2500 ปีก่อนที่
เหตุการณ์จะสําเร็จตามคําพยากรณ์ว่า
“ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวง
จันทร์เป็นเลือด ก่อนวันแห่งพระยาห์เวห์
จะมาถึงคือวันอันยิง่ ใหญ่และน่าสยดสยอง”
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โยเอล 2:31 {GC 308.1}
พระคริสต์ทรงบัญชาประชากรของ
พระองค์ให้เฝ้าติดตามหมายสําคัญของ
การเสด็จกลับมาของพระองค์และให้ชนื่ ชม
ยินดีเมือ่ พวกเขาเห็นเครือ่ งหมายทีแ่ สดง
ถึงกษัตริย์ผู้กําลังจะเสด็จมา พระองค์
ตรัสว่า “เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มจะเกิด
ขึ้ น นั้ น จงลุ ก ขึ้ น ยื น และผงกศี ร ษะขึ้ น
เพราะว่าการไถ่ตวั พวกท่านใกล้จะถึงแล้ว”
พระองค์ทรงชี้ให้ผู้ติดตามของพระองค์
มองดูต้นไม้ที่กําลังแตกยอดในฤดูใบไม้
ผลิและตรัสว่า “เมื่อผลิใบ พวกท่านก็
เห็นด้วยตัวเองและรู้อยู่ว่าฤดูร้อนใกล้จะ
มาถึงแล้ว เช่นนัน้ แหละ เมือ่ ท่านทัง้ หลาย
เห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่า
แผ่ น ดิ น ของพระเจ้ า ใกล้ จ ะมาถึ ง แล้ ว ”
ลูกา 21:28, 30, 31 {GC 308.2}
แต่ เ มื่ อ ความเย่ อ หยิ่ ง และระเบี ย บ
พิธกี รรมเข้าแทนทีว่ ญ
ิ ญาณแห่งการถ่อม
ใจและการอุ ทิ ศ ตนที่ มี อ ยู ่ ใ นคริ ส ตจั ก ร
ความรักทีม่ ใี นพระคริสต์และความเชือ่ ใน
การเสด็จกลับมาของพระองค์ก็เยือกเย็น
ลง ชี วิ ต ทางฝ่ า ยโลกและการแสวงหา
ความเพลิดเพลินได้กลืนผูท้ อี่ า้ งตนว่าเป็น
ประชากรของพระเจ้า พวกเขามองไม่
เห็นคําชีแ้ นะของพระผูช้ ว่ ยให้รอดในเรือ่ ง
ของหมายสํ า คั ญ ของการเสด็ จ มาของ
พระองค์ พวกเขาละเลยหลักคําสอนเรือ่ ง
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ข้อ
พระคั ม ภี ร ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เรื่ อ งนี้ ก็ ถู ก
บดบังด้วยการแปลความหมายอย่างผิดๆ
จนถู ก ละเลยและลื ม ไปเสี ย เกื อ บหมด

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกิดกับคริสตจักรต่างๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สังคมทุกชนชัน้
ต่างเพลิดเพลินอยู่กับเสรีภาพและความ
สุขสบาย ความใคร่อยากอย่างทะเยอทะยานในทรัพย์สมบัติและความหรูหรา
ฟุม่ เฟือย ทําให้เกิดการหมกมุน่ อยูแ่ ต่กบั
การแสวงหาเงินทองและกระหายอยาก
ด้วยการยื้อแย่งชื่อเสียงและอํานาจ ซึ่งดู
เสมือนว่าจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมของทุกคน
สิ่งเหล่านี้นํามนุษย์ให้มุ่งความสนใจและ
ความหวังของพวกเขาไว้กบั สิง่ ของในชีวติ
นี้ และผลักวันอันน่าเคร่งขรึมนีใ้ ห้ไกลออก
ไปในอนาคตข้างหน้าจนกว่าสิ่งต่างๆ ที่
พวกเขาสนใจในปัจจุบันนี้จะล่วงลับไป
{GC 309.1}
เมือ่ พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงยํา้ ให้ผตู้ ดิ ตาม
พระองค์มองดูหมายสําคัญของการเสด็จ
กลับมาของพระองค์นั้น พระองค์ตรัสไว้
ล่วงหน้าถึงสภาพเสื่อมถอยในบาปที่จะ
เกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง จะมี
กิจกรรมและความวุ่นวายของธุรกิจทาง
ฝ่ายโลกและการแสวงหาความสุขสําราญ
เช่นเดียวกับในสมัยโนอาห์ ได้แก่การซื้อ
การขาย การเพาะปลู ก การก่ อ สร้ า ง
การสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน
ควบคู่ไปกับการลืมพระเจ้าและชีวิตใน
เบือ้ งหน้า สําหรับผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูใ่ นช่วงเวลา
นี้ พระคริสต์ทรงเตือนว่า “แต่จงระวังตัว
ให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วย
การเสเพล การเมาเหล้าและการห่วงกังวล
ถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดย
ไม่คาดฝัน” “แต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา
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จงอธิษฐานเพือ่ พวกท่านจะมีกาํ ลังรอดพ้น
เหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้น และ
จะยื น อยู ่ ต ่ อ หน้ า บุ ต รมนุ ษ ย์ ไ ด้ ” ลู ก า
21:34, 36 {GC 309.2}
พระดํารัสของพระผูช้ ว่ ยให้รอดทีจ่ ารึก
ไว้ในพระธรรมวิวรณ์เน้นให้เห็นถึงสภาพ
ของคริ ส ตจั ก รในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วว่ า
“เจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตาย
แล้ว” และสําหรับผู้ที่ไม่ยอมตื่นขึ้นจาก
ความมั่นคงอย่างประมาทนั้น มีคําเตือน
อันเคร่งขรึมประกาศว่า “ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้น
เราจะมาเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะ
ไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าชั่วโมงไหน” วิวรณ์
3:1, 3 {GC 309.3}
การปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นเพื่อรับรู้ถึง
ภัยอันตรายของเขานั้นเป็นเรื่องจําเป็น
เพื่อให้พวกเขาลุกขึ้นเตรียมตัวพร้อมรับ
เหตุการณ์สาํ คัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเวลาแห่ง
พระเมตตาคุณที่จะสิ้นสุดลง ผู้เผยพระ
วจนะของพระเจ้าประกาศว่า “วันแห่ง
พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวอย่าง
ยิ่ง ใครเล่าจะทนอยู่ได้” ผู้ใดจะทนอยู่ได้
เมื่อพระองค์จะเสด็จมา “พระเนตรของ
พระองค์บริสทุ ธิเ์ กินกว่าจะทอดพระเนตร
การชั่ว จะทรงมองดูความบาปก็ไม่ได้”
โยเอล 2:11 ฮาบากุก 1:13 สําหรับผูท้ รี่ อ้ ง
เรียกว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักพระองค์” แต่
กระนั้น พวกเขายังคงล่วงละเมิดพันธสัญญาของพระองค์และติดตามพระอื่น
เก็บซ่อนการชั่วไว้ในใจและรักทางแห่ง
ความอธรรม สําหรับคนเช่นนี้ วันแห่ง

พระเจ้า “เป็นความมืด มิใช่ความสว่าง
เป็นความมืดครึ้ม มิใช่ความเจิดจ้าเลย”
โฮเชยา 8:2, 1 สดุดี 16;4 อาโมส 5:20
พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ในเวลานั้นเราจะ
เอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็มและเราจะ
ลงโทษพวกไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาวมานาน เหมือน
ตะกอนเหล้าที่เกรอะจนหนา ผู้ที่คิดในใจ
ของตนว่า ‘พระยาห์เวห์จะไม่ทรงให้สิ่งดี
และพระองค์ ก็ จ ะไม่ ท รงให้ สิ่ ง ร้ า ย’”
เศฟันยาห์ 1:12 “เราจะลงโทษโลกเพราะ
ความชัว่ ร้ายและลงโทษคนอธรรม เพราะ
ความผิดบาปของพวกเขา เราทําให้ความ
เย่อหยิ่งของคนจองหองสิ้นสุดและทําให้
ความยโสของคนโหดร้ า ยลดตํ่ า ลง”
อิสยาห์ 13:11 “เงินหรือทองคําของเขา
ก็ดี จะไม่สามารถช่วยกู้เขาได้” “ทรัพย์
สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นและบ้าน
ของพวกเขาจะร้างเปล่า” เศฟันยาห์ 1:18,
13 {GC 310.1}
ในขณะที่ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์เฝ้า
รอคอยเวลาทีน่ า่ กลัวนัน้ ได้รอ้ งออกมาว่า
“ข้าบิดตัวด้วยความเจ็บปวด...ข้าจะนิ่ง
อยูไ่ ม่ได้เพราะข้าได้ยนิ เสียงเขาสัตว์ เสียง
ปลุกของสงคราม หายนะซ้อนหายนะถูก
เร้าขึ้นมา” เยเรมีย์ 4:19, 20 {GC 310.2}
“วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็น
วันที่ทุกข์ใจและระทม เป็นวันที่มีความ
พินาศและการทําลายล้าง เป็นวันที่มืด
และหม่นหมอง เป็นวันที่มีเมฆคลุมและ
มืดทึบ วันที่มีเสียงแตรและเสียงโห่ร้อง
ของสงคราม” เศฟันยาห์ 1:15, 16 “นีแ่ น่ะ
วันแห่งพระยาห์เวห์จะมา...เพื่อจะทําให้
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แผ่นดินเป็นทีร่ า้ งเปล่าและเพือ่ จะทําลาย
คนบาปของมั น เสี ย จากแผ่ น ดิ น นั้ น ”
อิสยาห์ 13:9 {GC 310.3}
เมือ่ พิจารณาถึงวันอันยิง่ ใหญ่นนั้ พระ
วจนะของพระเจ้าใช้ภาษาทีเ่ คร่งขรึมและ
น่าจับใจที่สุดเพื่อเรียกร้องให้ประชากร
ของพระองค์ที่ยังคงสลบไสลทางฝ่ายจิต
วิญญาณให้ตนื่ ขึน้ และแสวงหาพระพักตร์
ของพระองค์ดว้ ยการกลับใจและการถ่อม
ตน “จงเป่าเขาสัตว์ในศิโยน จงเปล่งเสียง
เตือนภัยบนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา ให้ทุก
คนทีอ่ าศัยในแผ่นดินตัวสัน่ เพราะวันแห่ง
พระยาห์เวห์กาํ ลังมา ใกล้เข้ามาแล้ว” “จง
จัดเตรียมพิธอี ดอาหาร จงเรียกประชุมทํา
พิธี จงรวบรวมประชาชน จงชําระชุมนุม
ชนให้บริสุทธิ์ จงประชุมพวกผู้ใหญ่ จง
รวบรวมเด็ก ๆ..... จงให้เจ้าบ่าวออกจาก
เรือนหอและเจ้าสาวออกจากห้องของตน
ให้ บ รรดาปุ โ รหิ ต คื อ ผู ้ ป รนนิ บั ติ พ ระ
ยาห์เวห์รอ้ งไห้อยูร่ ะหว่างเฉลียงกับแท่น
บูชา” “จงกลับมาหาเรา ด้วยสุดใจ ด้วย
การอดอาหาร การร้องไห้ และการโอด
ครวญ จงฉีกใจของพวกเจ้า ไม่ใช่ฉีกเสื้อ
ของเจ้า จงกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของพวกท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเปีย่ ม
ด้วยพระคุณและพระกรุณา พระองค์กริ้ว
ช้าและบริบรู ณ์ดว้ ยความรักมัน่ คง” โยเอล
2:1, 15-17, 12, 13 {GC 311.1}
การตระเตรียมคนให้พร้อมสําหรับวัน
ของพระเจ้านั้น เป็นงานปฏิรูปยิ่งใหญ่ที่
จะต้องทําให้สําเร็จ พระเจ้าทรงมองเห็น
ว่าประชากรจํานวนมากที่อ้างตนว่าเป็น

ประชากรของพระองค์นั้น ไม่ได้เตรียม
พร้อมเพือ่ ชีวติ นิรนั ดร์ และด้วยพระเมตตา
คุณของพระเจ้า พระองค์จึงทรงกําลังจะ
ส่งข่าวสารคําเตือนมาปลุกพวกเขาให้ตนื่
ขึ้นจากการไม่รู้สึกตัวและนําพวกเขาให้
เตรี ย มตั ว พร้ อ มเพื่ อ การเสด็ จ มาของ
พระเจ้า {GC 311.2}
เราจะมองเห็นคําเตือนนี้ในพระธรรม
วิวรณ์บทที่ 14 ในบทนี้มีข่าวสารสาม
ประการซึ่งแสดงให้เห็นด้วยการประกาศ
โดยชาวสวรรค์ และเหตุการณ์ที่ตามติด
มาทั น ที ทั น ใดนั้ น คื อ การเสด็ จ มาของ
บุตรมนุษย์เพือ่ “เก็บเกีย่ วบนแผ่นดินโลก”
คําเตือนที่หนึ่งประกาศว่า ถึงเวลาที่จะ
ทรงพิพากษาแล้ว ผู้เผยพระวจนะมอง
เห็นทูตสวรรค์องค์หนึง่ เหาะ “ไปในท้องฟ้า
เพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คน
ทั้ ง หลายที่ อ ยู ่ บ นแผ่ น ดิ น โลก แก่ ทุ ก
ประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษา และทุก
ชนชาติ ท่านประกาศเสียงดังว่า ‘จงเกรง
กลั ว พระเจ้ า และถวายพระเกี ย รติ แ ด่
พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรง
พิพากษาแล้ว จงนมัสการพระองค์ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเลและ
บ่อนํ้าพุทั้งหลาย” วิวรณ์ 14:6, 7 {GC
311.3}
ข่าวที่ประกาศไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
“ข่าวประเสริฐนิรันดร์” พันธกิจของการ
ประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้ทรงมอบหมาย
ให้แก่ทูตสวรรค์ทั้งหลาย แต่ทรงโปรด
มอบความรับผิดชอบนี้ไว้กับมนุษย์ ทูต
สวรรค์ผู้บริสุทธิ์ได้รับบัญชาให้นําทางใน
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พระราชกิจนี้และมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ขบวนการอันยิ่งใหญ่แห่งการช่วยมนุษย์
ให้รอด แต่การประกาศข่าวประเสริฐทีแ่ ท้
จริงจะถูกทําโดยผูร้ บั ใช้ทงั้ หลายของพระ
คริสต์ในโลกนี้ {GC 312.1}
มนุษย์ทซี่ อื่ สัตย์ ซึง่ เชือ่ ฟังคําตักเตือน
ของพระวิญญาณของพระเจ้าและคําสอน
ที่มีอยู่ในพระวจนะของพระองค์จะเป็น
ผูป้ ระกาศคําเตือนให้แก่ชาวโลก พวกเขา
เป็นผูท้ ใี่ ส่ใจ “คําเผยพระวจนะทีแ่ น่นอน”
“เป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืด
จนกว่าแสงอรุณจะขึน้ และดาวรุง่ จะผุดขึน้
ในใจของพวกท่าน” 2 เปโตร 1:19 พวก
เขาแสวงหาความรอบรู้ของพระเจ้ามาก
ยิง่ กว่าทีจ่ ะหาขุมทรัพย์ทซี่ อ่ นไว้ พวกเขา
ถือว่า “ผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผล
ที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นดี
กว่าทองคํา” สุภาษิต 3:14 และองค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้พวกเขาเห็นสิง่ ที่
ยิง่ ใหญ่ในราชอาณาจักร “ความลึกลับของ
พระยาห์เวห์มอี ยูแ่ ก่คนทีย่ าํ เกรงพระองค์
และพระองค์จะทรงแจ้งพันธสัญญาของ
พระองค์แก่เขาเหล่านัน้ ” สดุดี 25:14 TKJV
{GC 312.2}
ผู้ที่เข้าใจความจริงนี้ และมีส่วนร่วม
ในงานประกาศกลับไม่ใช่นกั ศาสนศาสตร์
ผู้คงแก่เรียน พวกเขาเป็นคนยามที่ซื่อสัตย์ที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความหมั่น
เพียรและด้วยการอธิษฐาน พวกเขารู้
เวลาของยามคํ่าคืน คําพยากรณ์จะถูก
เปิดเผยให้พวกเขารูถ้ งึ เหตุการณ์ทกี่ ําลัง
จะเกิดขึ้น แต่บรรดาผู้คงแก่เรียนไม่ได้

รับหน้าที่นี้และข่าวนี้ถูกประกาศโดยผู้ที่
ถ่อมตนกว่า พระเยซูตรัสว่า “เมื่อยังมี
ความสว่ า งอยู ่ก็จ งเดิ น ไปเถิ ด ” ยอห์ น
12:35 ผู้ที่ไม่สนใจแสงสว่างที่พระเจ้า
ประทานให้หรือละเลยไม่แสวงหาแสงนัน้
เมื่ออยู่ใกล้ คนเหล่านี้จะถูกปล่อยให้อยู่
ในความมื ด แต่ พ ระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดทรง
ประกาศว่า “คนทีต่ ามเรามาจะไม่ตอ้ งเดิน
ในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
ยอห์น 8:12 ผู้ใดก็ตามที่ตั้งมั่นอย่างเด็ด
เดี่ ย วเพื่ อ แสวงหาที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามนํ้ า
พระทัยของพระเจ้า เอาใจใส่อย่างจริงใจ
ต่อแสงสว่างที่ทรงโปรดประทานให้แล้ว
จะได้รับแสงสว่างมากยิ่งขึ้น สําหรับผู้ที่
มีจิตวิญญาณเช่นนี้ พระเจ้าจะประทาน
ดวงดาวแห่งสวรรค์ทมี่ ปี ระกายเจิดจ้าเพือ่
นําเขาไปสู่ความจริงทั้งมวล {GC 312.3}
ในสมัยที่พระคริสต์เสด็จมาครั้งแรก
นัน้ บรรดาปุโรหิตและธรรมจารย์ทงั้ หลาย
ที่อยู่ในนครบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ดู แ ลพระวจนะของ
พระเจ้ า พวกเขาน่ า จะมองเห็ น หมาย
สําคัญที่บอกเวลาและประกาศการเสด็จ
มาของพระองค์ผู้ที่ทรงโปรดสัญญาไว้
คําพยากรณ์ของมีคาห์ระบุสถานทีป่ ระสูติ
ของพระเยซู ดาเนียลระบุเวลาของการ
เสด็ จ มา มี ค าห์ 5:2 ดาเนี ย ล 9:25
พระเจ้าประทานคําพยากรณ์เหล่านี้ให้
ผู้นําชาวยิว พวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวว่า
พวกเขาไม่รแู้ ละไม่ประกาศให้แก่ประชาชน
ทราบว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
ใกล้เข้ามาแล้ว ความไม่รู้ของพวกเขา
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เป็นผลลัพธ์ของการละเลยไม่เอาใจใส่ที่
เป็นบาป ชาวยิวสร้างผลงานด้วยการฆ่า
ผู ้ เ ผยพระวจนะของพระเจ้ า ด้ ว ยการ
ปฏิบัติตามผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกนี้ พวกเขา
จึงกําลังเคารพบูชาผู้รับใช้ของซาตาน
พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการแก่งแย่งชิงดี
อย่ า งทะเยอทะยานเพื่ อ ตํ า แหน่ ง และ
อํ า นาจ พวกเขาทั้ ง หลายมองไม่ เ ห็ น
เกี ย รติ ย ศของพระเจ้ า ซึ่ ง กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง
สรวงสวรรค์ทรงยืน่ มาให้แก่พวกเขา {GC
313.1}
ผู้ปกครองของชนชาติอิสราเอลควร
ที่จะเอาใส่ใจอย่างลึกซึ้งและด้วยความ
ยําเกรง เพื่อศึกษาถึงสถานที่ เวลาและ
สภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่
ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์โลก นัน่ คือการเสด็จ
มาของพระบุตรของพระเจ้าเพือ่ มาไถ่มนุษย์
ให้ได้รับความรอด ทุกคนควรที่จะเฝ้า
ระวังเพื่อจะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่จะ
ต้อนรับพระผูไ้ ถ่ของโลก แต่ดเู ถิดทีห่ มูบ่ า้ น
เบธเลเฮม มีผู้เดินทางสองคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลมาจากเนิน
เขาแห่งเมืองนาซาเร็ธ เดินตามถนนอัน
คับแคบที่ทอดยาวไปจนสุดฝั่งตะวันออก
ของเมือง พวกเขาพยายามหาที่พักและ
ที่ กํ า บั ง สํ า หรั บ ยามคํ่ า คื น อย่ า งไร้ ผ ล
ไม่มีประตูใดเปิดออกต้อนรับพวกเขา ใน
ที่สุดพวกเขาเข้าหลบในคอกสัตว์อันน่า
สังเวชที่เตรียมไว้สําหรับวัว และพระผู้
ช่วยให้รอดของโลกทรงบังเกิดทีน่ นั่ {GC
313.2}
บรรดาทูตจากสวรรค์เคยเห็นพระสิริ

ซึง่ พระบุตรของพระเจ้าทรงมีรว่ มกับพระ
บิดาก่อนทีโ่ ลกนีจ้ ะเกิดขึน้ และทูตสวรรค์
เหล่านี้รอคอยด้วยความสนใจอย่างแรง
กล้าต่อการเสด็จมาของพระองค์ในโลกนี้
ว ่ า เ ป ็ น เ ห ตุ ก า ร ณ ์ ที่ เ ต็ ม ล ้ น ด ้ ว ย
ความชื่ น ชมยิ น ดี สํ า หรั บ มนุ ษ ย์ ทุ ก คน
ทูตสวรรค์ได้รบั บัญชาให้นาํ ข่าวแห่งความ
ยินดีไปให้ผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะรับและให้
แก่ผู้ท่ีจะนําเรื่องนี้ไปประกาศให้ชนชาว
โลกด้วยความชื่นชมยินดี พระคริสต์ทรง
ถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพธรรมชาติของ
มนุษย์ พระองค์ทรงต้องแบกรับความทุกข์
โศกอันหนักเหลือคณาในขณะที่พระองค์
ถวายจิ ต วิ ญ ญาณของพระองค์ ใ ห้ เ ป็ น
เครื่องบูชาไถ่บาป แต่กระนั้นทูตสวรรค์
ก็ยงั ปรารถนาทีจ่ ะเห็นแม้ในสภาพทีถ่ อ่ ม
พระองค์ของพระบุตรของพระเจ้าผูส้ งู สุด
ที่จะปรากฏต่อหน้ามนุษย์อย่างสง่างาม
และเต็มไปด้วยสง่าราศีสมกับพระลักษณะ
ของพระองค์ จะมีบุคคลสําคัญของโลก
มาร่วมชุมนุมที่เมืองหลวงของแผ่นดิน
อิ ส ราเอลเพื่ อ ต้ อ นรั บ การเสด็ จ มาของ
พระองค์หรือไม่ จะมีทูตสวรรค์จํานวน
มากมายมาแนะนําพระองค์ให้ผทู้ กี่ าํ ลังรอ
คอยได้รู้จักหรือไม่ {GC 313.3}
ทูตสวรรค์องค์หนึง่ มาเยือนโลกเพือ่ ดู
ว่ามีผใู้ ดบ้างทีเ่ ตรียมพร้อมต้อนรับพระเยซู
แต่ ทู ต องค์ นั้ น มองไม่ เ ห็ น เครื่ อ งหมาย
แห่งการรอคอย ทูตองค์นนั้ ไม่ได้ยนิ เสียง
สรรเสริญและเสียงโห่รอ้ งอย่างมีชยั ทีแ่ สดง
ว่าเวลาทีพ
่ ระเมสสิยาห์จวนจะเสด็จถึงแล้ว
ทูตสวรรค์บนิ ไปมาชัว่ ขณะหนึง่ เหนือเมือง
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ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรร และเหนื อ พระ
วิหารทีก่ ารร่วมสถิตของพระเจ้าได้รบั การ
สําแดงให้เห็นมาเป็นเวลาช้านาน แต่แม้
ที่นี่ก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากที่อื่นๆ ปุโรหิต
ที่แต่งกายอย่างโอ้อวดและทะนงตัว ยัง
คงเผาเครือ่ งถวายบูชาทีเ่ ป็นมลทินในพระ
วิหาร ฟาริสีพูดกับประชาชนด้วยเสียง
อันดัง หรือยืนอธิษฐานอย่างโอ้อวดตาม
มุมถนน ในพระราชวังของกษัตริย์ ในที่
ชุมนุมของนักปรัชญา ในโรงเรียนของ
รับบี พวกเขาก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างกัน
คือเมินเฉยความจริงอันอัศจรรย์ที่ทําให้
ทัง้ สวรรค์ชนื่ ชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้า
ที่พระผู้ไถ่ของมนุษย์กําลังจะเสด็จมาใน
โลก {GC 314.1}
ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่าชาวโลกรอ
คอยการเสด็จมาของพระคริสต์ และไม่มี
การเตรียมตัวต้อนรับเจ้าชายแห่งชีวติ ใน
ขณะทีผ่ นู้ าํ ข่าวชาวสวรรค์กาํ ลังจะกลับไป
ยังสวรรค์ด้วยความพิศวงพร้อมกับเรื่อง
ราวอันน่าอับอายนัน้ ก็ได้พบคนเลีย้ งแกะ
กลุ่มหนึ่งที่กําลังเฝ้าฝูงแกะในยามคํ่าคืน
และในขณะที่พวกเขาจ้องมองขึ้นไปยัง
ท้องฟ้าที่มีดวงดาวส่องระยิบระยับและ
กําลังนึกตรึกตรองถึงคําพยากรณ์ที่พระ
เมสสิยาห์จะเสด็จมาในโลกนี้ พร้อมทั้ง
ปรารถนาการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ของ
โลกนี้เป็นอย่างมาก นี่คือชนกลุ่มหนึ่งที่
พร้อมจะรับข่าวสารจากสวรรค์ และใน
ทันใดนัน้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏ
ตัวขึน้ ประกาศถึงข่าวดีแห่งความชืน่ ชม
ยินดี รัศมีภาพของสวรรค์ส่องแสงเจิดจ้า

ไปทัว่ ทุง่ ราบ ทูตสวรรค์เหลือคณานับถูก
เปิดเผยให้เห็นราวกับว่าความชืน่ ชมยินดี
นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผู้นําข่าวเพียงองค์
เดียวจะนํามาจากสวรรค์ได้ เสียงมาก
หลายเปล่งขึน้ เป็นเสียงสรรเสริญซึง่ บรรดา
ประชาชาติทไี่ ด้รบั ความรอดจะร่วมกันร้อง
ในวันหนึ่งว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่
สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทงั้ หลายทีพ
่ ระองค์โปรดปรานนั้น” ลูกา 2:14 {GC 314.2})
โอ เรื่องอันน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้น ณ
หมู่บ้านเบธเลเฮมจะเป็นบทเรียนที่ดีให้
แก่เราเช่นไร เป็นเรื่องที่ตําหนิความไม่
เชื่อของเราหรือความหยิ่งยโสและความ
ไม่ต้องการพึ่งพาผู้ใดของเรา เป็นเรื่องที่
เตื อ นให้ เ ราระวั ง เกลื อ กว่ า โดยความ
เฉยเมยอย่างไร้ความสํานึกของเราจะทํา
ให้เรามองไม่เห็นหมายสําคัญแห่งกาล
เวลา และดังนั้น เราจึงไม่รู้เวลาที่พระเจ้า
จะเสด็จมาหาเรา {GC 315.1}
ทูตสวรรค์ไม่ได้พบผูเ้ ฝ้าคอยการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์ในแถบเนินเขาของ
มณฑลยูเดียเพียงแห่งเดียวหรือในหมูค่ น
เลี้ยงแกะที่ตํ่าต้อยเท่านั้น แต่ในแผ่นดิน
ของคนนอกศาสนายังมีผทู้ เี่ ฝ้าคอยพระองค์
ด้วยเช่นกัน พวกเขาเป็นนักปราชญ์ผู้
รํ่ารวยและมียศศักดิ์ เป็นนักปรัชญาแห่ง
ทิศตะวันออก เป็นนักศึกษาธรรมชาติ
นักปราชญ์เหล่านี้มองดูพระหัตถกิจของ
พระเจ้ า และแลเห็ น พระองค์ พวกเขา
ศึกษาพระคัมภีร์ของชาวฮีบรูและเรียนรู้
ว่าดาวดวงหนึ่งจะขึ้นมาจากยาโคบและ
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ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า พวก
เขารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ ผู้ที่
ไม่ เ พี ย งแต่ ใ ห้ “อิ ส ราเอลจะได้ รั บ การ
ปลอบโยนใจ” เท่านั้น แต่ “เป็นความ
สว่างทีส่ อ่ งแก่คนต่างชาติ” และ “นําความ
รอดไปจนถึ ง ที่ สุ ด ปลายแผ่ น ดิ น โลก”
ลูกา 2:25, 32; กิจการ 13:47 พวกเขา
เป็นผู้แสวงหาแสงสว่าง และแสงสว่าง
จากพระทีน่ งั่ ของพระเจ้าส่องสว่างบนทาง
เดินของพวกเขา ในขณะที่ปุโรหิตและ
รับบีแห่งกรุงเยรูซาเล็มทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้เป็นผูพ
้ ทิ กั ษ์และเป็นผูอ้ ธิบายความจริง
พวกเขาถูกความมืดห่อหุ้มไว้ ดวงดาวที่
สวรรค์ส่งมาได้นําคนต่างชาติแปลกหน้า
เหล่านีไ้ ปยังสถานทีป่ ระสูตขิ องพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ผู้มาบังเกิด {GC 315.2}
“บรรดาผูท้ รี่ อคอยพระองค์” พระคริสต์
“จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อ
กําจัดบาปแต่เพือ่ นําความรอดมาให้” ฮีบรู
9:28 เช่นเดียวกับข่าวการมาบังเกิดของ
พระผู้ช่วยให้รอด ข่าวเรื่องการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระเยซูนั้น ไม่ทรงโปรด
มอบให้ผู้นําทางศาสนา พวกเขาไม่ได้
ถนอมรักษาความสัมพันธ์กบั พระเจ้าและ
ปฏิเสธแสงสว่างจากสวรรค์ ด้วยเหตุนี้
พวกเขาจึงไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่อัครสาวก
เปาโลบรรยายไว้ว่า “แต่พี่น้องทั้งหลาย
ท่านไม่อยูใ่ นความมืดแล้ว วันนัน้ ไม่นา่ จะ
มาถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านทุกคนเป็น
ลูกของความสว่างและเป็นลูกของเวลา
กลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือ
ของความมืด” 1 เธสะโลนิกา 5:4, 5 {GC

315.3}
คนยามบนกําแพงแห่งเมืองศิโยนควร
เป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ข่าวการเสด็จกลับมา
ของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาควรเป็น
คนกลุ่มแรกที่จะป่าวประกาศว่าพระองค์
ใกล้จะเสด็จมาแล้ว พวกเขาควรเป็นคน
กลุม่ แรกทีเ่ ตือนผูค้ นให้เตรียมพร้อมเพือ่
การเสด็จมาของพระองค์ แต่พวกเขากลับ
อยู่อย่างสุขสบาย เพ้อฝันแต่เพียงความ
สงบสุขและความปลอดภัย ในขณะทีผ่ คู้ น
ต่างหลับใหลอยูใ่ นความผิดบาป พระเยซู
ทรงเห็นว่าคริสตจักรของพระองค์นนั้ เป็น
ดังเช่นต้นมะเดื่อเทศที่ไม่ออกผล ที่มีใบ
แห่งความจอมปลอมปกคลุมเต็มไปหมด
แต่ ก็ ยั ง ไม่ บั ง เกิ ด ผลที่ มี คุ ณ ค่ า มี ก าร
โอ้อวดในการถือรักษาพิธกี รรมทางศาสนา
ในขณะทีข่ าดวิญญาณแห่งความถ่อมตน
ขาดความเสียใจทีท่ าํ ผิดและขาดความเชือ่
ที่แท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นการ
รับใช้ทพ
ี่ ระเจ้าทรงพอพระทัย แทนทีพ
่ วก
เขาจะมีคณ
ุ งามความดีแห่งพระวิญญาณ
ของพระเจ้า พวกเขากลับหยิ่งยโส ถือ
ระเบียบ โอ้อวด เห็นแก่ตัว กดขี่ผู้คน
คริสตจักรที่ละทิ้งพระเจ้าจะปิดตาให้กับ
เครื่องหมายบอกเวลา พระเจ้าไม่ทรง
ทอดทิ้งพวกเขา หรือปล่อยให้คุณความ
ดีของพระเจ้าสูญหายไปจากพวกเขา แต่
พวกเขาเหินห่างไปจากพระองค์ และแยก
ตัวเองออกไปจากความรักของพระองค์
ในขณะที่พวกเขาปฏิเสธไม่ทําตามข้อ
กําหนด พระสัญญาของพระองค์จึงไม่
สัมฤทธิผลในตัวของพวกเขา {GC 315.4}
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นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อ
ละเลยที่จะซาบซึ้งในคุณค่าและพัฒนา
แสงสว่างและโอกาสทีพ
่ ระเจ้าประทานให้
ศาสนาจะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จนเหลือแต่เพียงพิธีกรรมและวิญญาณ
ของคุณความดีทมี่ ชี วี ติ จะสูญหายไป นอก
เสียจากคริสตจักรจะปฏิบัติตามทางออก
ของพระองค์ที่โปรดประทานไว้ ยอมรับ
แสงสว่างทั้งหมด และปฏิบัติตามหน้าที่
ทั้งหมดที่เปิดเผยไว้ให้แล้ว ความจริงนี้มี
ให้เห็นในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร
ซึง่ เกิดขึน้ ซํา้ แล้วซํา้ อีก พระเจ้าทรงเรียก
หาผลงานแห่งความเชื่อและการเชื่อฟัง
จากประชากรของพระองค์ ตามสัดส่วน

ของพระพรและโอกาสทีท่ รงโปรดประทาน
ให้ การเชื่อฟังจําเป็นต้องมีการเสียสละ
และเกี่ยวข้องกับกางเขน นี่คือเหตุผลที่
ว่าทําไมคนมากมายที่อ้างตนว่าเป็นผู้
ติดตามของพระคริสต์จงึ ปฏิเสธไม่ยอมรับ
แสงสว่างจากสวรรค์ และเช่นเดียวกับ
ชาวยิวในอดีตที่ไม่รู้เวลาที่พระองค์เสด็จ
มา ลูกา 19:44 เพราะว่าความทะนงตัว
และความไม่เชื่อ พระเจ้าจึงเสด็จผ่าน
พวกเขาไป และเปิดเผยความจริงให้แก่
บุคคลอื่น เช่นคนเลี้ยงแกะแห่งหมู่บ้าน
เบธเลเฮมและนักปราชญ์แห่งทิศตะวัน
ออก ซึ่งใส่ใจกับแสงสว่างทั้งหมดที่พวก
เขาได้รับ {GC 316.1}

288 ปลายทางแห่งความหวัง

18 นักปฏิรูปชาวอเมริกันท่านหนึ่ง 289

18

นักปฏิรูปชาวอเมริกันท่านหนึ่ง

ชาวนาซื่ อ ตรงและจริ ง ใจคนหนึ่ ง ที่
พระเจ้ า ทรงเลื อ กไว้ โ ดยเฉพาะเพื่ อ ให้
ประกาศข่าวการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระคริสต์นนั้ เคยถูกชักนําให้สงสัยว่าพระ
คัมภีรม์ ตี น้ กําเนิดมาจากพระเจ้าจริงหรือ
แต่ถงึ กระนัน้ เขาก็ยงั มีความปรารถนาทีจ่ ะ
เรียนรูค้ วามจริง ช่วงต้นของชีวติ วิลเลียม
มิลเลอร์ [William Miller] ก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับชีวิตของนักปฏิรูปคนอื่นๆ
ที่ต้องต่อสู้กับความยากจน และจึงได้รับ
บทเรียนยิ่งใหญ่ของการใช้แรงงานและ
การละทิ้ ง ตนเอง สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ใน
ครอบครัวของเขาต่างมีคุณลักษณะของ
การพึง่ ตนเองและมีจติ ใจทีร่ กั เสรี มีความ
สามารถในเรื่องของความอดทนและรัก
ชาติ อ ย่ า งแรงกล้ า สิ่ ง เหล่ า นี้ จึ ง เป็ น
คุณสมบัติโดดเด่นที่มีอยู่ในอุปนิสัยของ
เขาด้วย คุณพ่อของเขาเป็นผู้นําในกอง
ทหารปฏิวัติ และรับใช้ในกองทัพด้วย
ความเสียสละเพื่อต่อสู้และทนกับความ
ลําบากในช่วงเวลาทีย่ งุ่ เหยิง ซึง่ ทําให้เรา
มองเห็ น สภาพบี บ คั้ น ที่ มี ต ่ อ ชี วิ ต ช่ ว ง
เยาว์วัยของมิลเลอร์ {GC 317.1}
มิลเลอร์มรี า่ งกายทีส่ มบูรณ์และตัง้ แต่
ช่วงวัยเด็กก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขามี
สติปญ
ั ญาทีด่ กี ว่าเด็กทัว่ ไป ขณะทีเ่ ขาโต
ขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจน
มากขึ้น ความนึกคิดของเขาว่องไวและ
พั ฒ นาอย่ า งสมบู ร ณ์ และเขามี ค วาม

กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ถึงแม้ว่าเขาจะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาก็ตาม แต่การเป็นคนรักการ
ศึกษาและนิสัยที่ชอบคิดอย่างรอบคอบ
และช่างพินิจพิเคราะห์ของเขาทําให้เขา
เป็นคนตัดสินใจดีและมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง
ไกล เขามีนสิ ยั ทางศีลธรรมทีไ่ ร้ตาํ หนิและ
มีชอื่ เสียงทีน่ า่ อิจฉายกย่อง เขาได้รบั การ
ยอมรับว่าซื่อสัตย์ มัธยัสถ์และโอบอ้อม
อารี ตั้งแต่อายุยังน้อย เขาทุ่มเทกําลัง
และหมั่นฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ แต่
เขายั ง คงรั ก ษานิ สั ย ของการเรี ย นรู ้ ไ ว้
เขารับหน้าที่ต่างๆ ทั้งทางฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายการทหารจนได้รับความเชื่อถือ
และดูประหนึ่งว่าหนทางที่นําไปสู่ความ
รํ่ารวยและเกียรติยศเปิดกว้างไว้ให้เขา
แล้ว {GC 317.2}
แม่ของเขาเป็นสตรีที่มีความศรัทธา
อั น แก่ ก ล้ า อย่ า งลํ้ า เลิ ศ และเขาได้ รั บ
อิทธิพลด้านศาสนาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก แต่
ในช่วงต้นของวัยหนุ่ม เขาหลงเข้าไปยัง
สังคมของพวกเทวูเบกขานิยม [deists
คือผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่สร้าง
สรรพสิ่งในจักรวาลตั้งแต่เริ่มต้น แต่หลัง
จากนั้นก็ปล่อยให้จักรวาลดําเนินไปตาม
วิถีทางของมันเองโดยไม่ได้เข้ามาแทรก
แซงใดๆ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เชื่อ
มั่นในเหตุผลด้วย เชื่อว่าเหตุผลเท่านั้น
ทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์เกิดความเข้าใจศาสนา
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และศีลธรรมอย่างถูกต้อง และคิดว่าจะ
สามารถใช้เหตุผลพิสูจน์ในเรื่องพระเจ้า
ได้] ซึ่งเป็นอิทธิพลที่แรงกว่าแหล่งอื่น
เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมนีเ้ ป็นพลเมือง
ดีและเป็นคนใจบุญ และมีจิตใจเมตตา
กรุณา คนกลุ่มนี้ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
สถาบันของคริสเตียน ในระดับหนึ่งอุปนิสัยของพวกเขาจึงถูกหล่อหลอมด้วย
สภาพที่ล้อมรอบพวกเขาไว้ ส่วนความ
เป็นเลิศทีท่ าํ ให้พวกเขาได้รบั ความเคารพ
และความวางใจนั้น พวกเขาเป็นหนี้บุญ
คุณพระคัมภีร์ แต่กระนั้นของประทาน
อันดีเลิศเหล่านีม้ กั ถูกนําไปใช้ในทางทีผ่ ดิ
จนส่งผลเสียต่อพระวจนะคําของพระเจ้า
จากการเข้าร่วมสังคมกับชายกลุ่มนี้ ทํา
ให้มลิ เลอร์รบั ความนึกคิดของพวกเขาไว้
ในช่วงเวลานั้นการแปลความหมายพระ
คัมภีรก์ อ่ ให้เกิดความยุง่ ยากซึง่ ดูประหนึง่
ว่ามันยากเกินกว่าที่เขาจะจัดการได้ แต่
แนวความเชือ่ ใหม่ของเขาซึง่ ถึงแม้จะตัด
พระคัมภีรท์ งิ้ ไป ก็ไม่ได้เสนอให้เอาสิง่ ใด
ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทน เขาจึงยังคงอยู่
ห่างไกลจากความรู้สึกพึงพอใจ อย่างไร
ก็ตามเขายังคงยึดติดอยู่กับความเชื่อนี้
นานประมาณ 12 ปี แต่เมื่อเขาอายุ 34 ปี
พระวิญญาณบริสทุ ธิท์ รงดลใจให้เขารูส้ กึ
ถึงสภาพของเขาที่เป็นคนบาป เขาพบ
ว่า ความเชื่อเดิมของเขาไม่ได้ให้ความ
เชือ่ มัน่ ว่าเขาจะมีความสุขเมือ่ เขาตายไป
แล้ว อนาคตนั้นมืดมนและหดหู่ ต่อมา
ในภายหลัง เขาได้กล่าวถึงความรูส้ กึ ของ
เขาในขณะนั้นว่า {GC 318.1}

“การทําลายล้างเป็นความคิดทีโ่ หดร้าย
และเย็นชา และเมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว
ทุกอย่างคงจะต้องถูกทําลายอย่างแน่นอน
สวรรค์เป็นเหมือนทองเหลืองที่วางอยู่
เหนือศีรษะของข้าพเจ้าและพื้นผิวโลกก็
เป็นเหมือนเหล็กอยู่ใต้เท้าข้าพเจ้า อะไร
คือชั่วนิจนิรันดร์ และความตายล่ะ ทําไม
ถึ ง มี ยิ่ ง ข้ า พเจ้ า พยายามหาเหตุ ผ ล
มากขึ้นเท่าไร ข้าพเจ้าก็ยิ่งออกห่างจาก
คําตอบมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งข้าพเจ้าคิดให้
มากขึน้ เท่าไร ข้อสรุปของข้าพเจ้าก็กระจาย
ออกไปมากยิง่ ขึน้ เท่านัน้ ข้าพเจ้าพยายาม
หยุดคิด แต่ขา้ พเจ้าควบคุมความคิดของ
ตนเองไม่ได้ ข้าพเจ้าเศร้าหมองอย่าง
แท้จริง แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้
ข้าพเจ้าบ่นและครํ่าครวญ แต่ไม่ทราบ
บ่นถึงใคร ข้าพเจ้าทราบดีว่ามีสิ่งที่ผิด
แต่ไม่ทราบจะทําอย่างไรหรือจะไปหาสิ่ง
ที่ถูกจากที่ไหน ข้าพเจ้าร้องครํ่าครวญ
แต่ไร้ซึ่งความหวัง” {GC 318.2}
เขาอยูใ่ นสภาพเช่นนีน้ านหลายเดือน
แล้วเขาก็เล่าต่อไปว่า “ในทันใดนั้น พระ
ลักษณะของพระผูช้ ว่ ยให้รอดทีช่ ดั เจนมาก
ไหลเข้ามาสู่ความคิดของข้าพเจ้า จะมี
ใครที่ ช ่ า งประเสริ ฐ และกอปรด้ ว ยพระ
เมตตาคุณมากไปกว่าพระองค์ ผู้ทรงมา
ลบมลทินบาปของการล่วงละเมิดของเรา
ทั้งหลาย และช่วยเราให้รอดพ้นจากการ
ต้องทนทุกข์ซึ่งเป็นการลงโทษของบาป
ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า บุคคลท่านนั้นจะ
ต้องน่ารักมากเพียงไร และจินตนาการว่า
ข้าพเจ้าซบตัวเข้าไปอยูใ่ นอ้อมพระกรและ
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วางใจในพระเมตตาของท่านผู้นั้น แต่ก็
เกิดคําถามขึ้นมาว่า จะพิสูจน์อย่างไรว่า
บุคคลเช่นนีม้ จี ริง ข้าพเจ้าทราบดีวา่ นอก
เหนือจากหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นพระคัมภีรแ์ ล้ว
ข้าพเจ้าไม่อาจหาหลักฐานอืน่ ใดเพือ่ ยืนยัน
ว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดเช่นนี้จริง หรือแม้
จะหาต่อไปในอนาคตกาล...{GC 319.1}
“ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่า พระคัมภีรท์ าํ ให้
มองเห็ น ภาพของพระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดใน
ลั ก ษณะที่ ข ้ า พเจ้ า ต้ อ งการพอดี แ ละ
ข้าพเจ้าก็งนุ งงเมือ่ พบว่าหนังสือทีพ
่ ระเจ้า
ไม่ ไ ด้ ด ลใจทํ า ไมจึ ง พั ฒ นาหลั ก การที่
สมบูรณ์แบบทีป่ รับให้เข้ากับความต้องการ
ของโลกที่ ล ้ ม ลงในบาปได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ข้ า พเจ้ า จึ ง ถู ก บั ง คั บ ให้ ย อมรั บ ว่ า พระ
คัมภีรจ์ ะต้องเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า
เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้าชื่นชอบที่สุด และ
ข้าพเจ้าได้ค้นพบมิตรสหายคือพระเยซู
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงเป็นเอกในท่ามกลาง
คนนับหมืน่ และพระคัมภีรท์ เี่ มือ่ ก่อนหน้า
นี้ดูมืดมนและขัดแย้งกัน บัดนี้กลายเป็น
ตะเกียงแก่เท้าของข้าพเจ้าและเป็นความ
สว่างแก่ทางของข้าพเจ้า ความนึกคิดของ
ข้าพเจ้าสงบและเต็มอิ่ม ข้าพเจ้าพบว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาทีอ่ ยูใ่ นท่ามกลาง
มหาสมุทรแห่งชีวติ บัดนีข้ า้ พเจ้าจึงศึกษา
พระคัมภีรเ์ ป็นหลักและข้าพเจ้ากล่าวอย่าง
จริงใจว่า ข้าพเจ้าศึกษาพระคัมภีร์ด้วย
ความสุขยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าค้นพบแล้วว่า
ยังมีเรือ่ งอีกกว่าครึง่ ทีข่ า้ พเจ้าไม่เคยรับรู้
ข้ า พเจ้ า คิ ด สงสั ย ว่ า ทํ า ไมก่ อ นหน้ า นี้
ข้าพเจ้าจึงมองไม่เห็นความงดงามและ

พระสิริที่อยู่ในนั้นและแปลกใจที่ข้าพเจ้า
เคยปฏิเสธพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าพบทุกสิ่ง
ที่ หั ว ใจของข้ า พเจ้ า ปรารถนา และวิ ธี
รักษาโรคทัง้ หลายของวิญญาณจิต ข้าพเจ้า
ไม่สนใจที่จะอ่านหนังสืออื่นๆ และใส่ใจ
ที่จะได้พระปัญญาจากพระเจ้า” S. Bliss,
Memoirs of Wm. Miller หน้า 65-67 {GC
319.2}
มิลเลอร์ประกาศความเชือ่ ในศาสนาที่
เขาเคยเหยียดหยามต่อหน้าสาธารณชน
แต่เพื่อนทั้งหลายที่ไม่เชื่อพระเจ้าต่างไม่
รีรอทีจ่ ะยกข้อโต้แย้งทัง้ หมดทีเ่ ขาเองมัก
เคยใช้โต้เกีย่ วกับสิทธิอาํ นาจของพระเจ้า
ทีม่ ใี นพระคัมภีร์ ในเวลานัน้ เขายังไม่พร้อม
ที่จะตอบพวกเพื่อนๆ แต่เขาคิดคํานึงว่า
หากพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าทรง
ใช้เปิดเผยแล้ว พระคัมภีรท์ กุ ตอนจะต้อง
สอดคล้ อ งกั น และในเมื่ อ เป็ น หนั ง สื อ ที่
ประทานให้สั่งสอนมนุษย์ พระคัมภีร์จะ
ต้องปรับให้เขาเข้าใจได้ เขาจึงตัง้ ใจศึกษา
พระคัมภีรด์ ว้ ยตนเอง และค้นหาให้แน่ใจ
ว่าทุกสิ่งที่ดูว่าขัดแย้งกันจะกลมกลืนกัน
ได้หรือไม่ {GC 319.3}
เขามุง่ มัน่ ละทิง้ ความคิดเห็นทีเ่ ขาเคย
มีมาทัง้ หมด และงดใช้หนังสืออธิบายพระ
คัมภีร์ เขาเปรียบเทียบข้อพระคัมภีรแ์ ต่ละ
ข้ อ ด้ ว ยข้ อ พระคั ม ภี ร ์ โ ดยอาศั ย ความ
ช่วยเหลือจากข้อพระคัมภีร์ท่ีอ้างอิงใน
เนื้อหาและจากหนังสือคําศัพท์สัมพันธ์
เขาศึกษาอย่างสมํา่ เสมอและอย่างมีระบบ
ตัง้ แต่พระธรรมปฐมกาล เขาอ่านทีละข้อ
ศึกษาอย่างต่อเนือ่ งด้วยอัตราเร็วทีไ่ ม่เร็ว
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เกินกว่าที่จะเข้าใจความหมายของข้อ
พระคัมภีร์เป็นตอนๆ และไม่รู้สึกลําบาก
ใจกับข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ อีกต่อไป
เมือ่ เขาพบเรือ่ งใดทีไ่ ม่ชดั เจน เขาก็จะนํา
ข้อพระคัมภีรข์ อ้ นัน้ มาเปรียบเทียบกับข้อ
พระธรรมอืน่ ทีด่ วู า่ น่าจะเกีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ที่เขากําลังศึกษาอยู่ ทุกคําที่อยู่ในพระ
คัมภีร์ผ่านการพิจารณาอย่างเหมาะสม
ตามหัวข้อที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์นั้น และ
ถ้าหากมุมมองเกีย่ วกับข้อพระคัมภีรต์ า่ งๆ
มี ค วามเกี่ ย วพั น กั น อยู ่ แ ล้ ว ข้ อ ความ
เหล่านัน้ ก็จะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาอีกต่อไป
ด้วยประการฉะนี้ เมื่อใดก็ตามที่เขาพบ
ข้ อ ความที่ เ ข้ า ใจยาก เขาก็ จ ะพบคํ า
อธิบายในส่วนอืน่ ของพระคัมภีร์ ในขณะ
ทีเ่ ขาศึกษาพระคัมภีรพ์ ร้อมกับการอธิษฐาน
อย่างร้อนรนจริงใจเพือ่ ขอความเข้าใจจาก
พระเจ้า ข้อความทีเ่ ขาไม่เข้าใจก็จะได้รบั
ความกระจ่าง เขาสัมผัสกับความจริงที่ผู้
ประพันธ์สดุดีเขียนไว้ว่า “การอธิบาย
พระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้ง
ให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:
130 {GC 320.1}
เขาศึกษาพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์
ด้วยความสนใจยิ่ง เขาใช้หลักการการ
แปลความหมายพระคัมภีรเ์ ช่นเดียวกับที่
ใช้ในพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ และพบว่า เขา
เข้าใจสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการพยากรณ์
ได้ ซึ่งสร้างความยินดีอย่างยิ่งให้กับเขา
เขาเห็ น คํ า พยากรณ์ เ ท่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
เกิดขึ้นตรงตามที่บันทึกไว้ ส่วนตัวเลข
สัญลักษณ์ อุทาหรณ์ การเปรียบเทียบ

และอื่นๆ ล้วนอธิบายส่วนเกี่ยวข้องที่
สัมพันธ์กัน หรือข้อความที่ใช้บรรยาย
เพือ่ อธิบายข้อพระคัมภีรอ์ นื่ ๆ และเมือ่ นํา
มาใช้อธิบายแล้วก็ทําให้เข้าใจอย่างตรง
ไปตรงมา มิลเลอร์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าพอใจ
ยิ่งที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยวิธีนี้ ด้วยว่า
พระคัมภีรม์ รี ะบบในการเปิดเผยความจริง
ทีช่ ดั เจนและเรียบง่ายจนผูเ้ ดินเท้าธรรมดา
แม้จะโง่เขลาก็ไม่อาจเข้าใจผิด” Bliss
หน้า 70 ข้อแล้วข้อเล่าของสายโซ่แห่ง
ความจริงตอบแทนความพยายามของเขา
ในขณะทีเ่ ขาก้าวเดินไปทีละก้าวเพือ่ ค้นหา
เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของคําพยากรณ์ ทูต
แห่งสวรรค์นําความคิดของเขาและเปิด
เผยความหมายของพระคัมภีรใ์ ห้เขาเข้าใจ
{GC 320.2}
เขาใช้คําพยากรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
เป็นเกณฑ์เพื่อพิจารณาคําพยากรณ์ที่
ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต เขาพึงพอใจว่า
แนวคิดทีค่ นทัว่ ไปเชือ่ กันอย่างแพร่หลาย
ว่าการครอบครองฝ่ายจิตวิญญาณของ
พระคริสต์จะเกิดขึน้ หนึง่ พันปีกอ่ นสิน้ โลก
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระวจนะของพระเจ้า
สอนไว้ หลักคําสอนนี้เน้นว่าหนึ่งพันปี
แห่งความชอบธรรมและสันติสุขเกิดขึ้น
ก่อนการเสด็จมาของพระเป็นเจ้า จึงเลือ่ น
วันอันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าออกไป
เสียยาวไกล ถึงแม้ว่าความคิดเช่นนี้ดูจะ
สร้างความสบายใจให้ก็ตามที แต่เรื่องนี้
ตรงกันข้ามกับคําสอนที่พระคริสต์และ
สาวกทั้ ง หลายของพระองค์ ส อนไว้ ว ่ า
ต้ น ข้ า วสาลี แ ละต้ น ข้ า วละมานจะต้ อ ง
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โตขึ้นพร้อมๆ กันจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวซึ่ง
หมายถึงวันที่โลกนี้สิ้นสุด เมื่อ “คนชั่ว
และคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง” เมื่อ “ในสมัยจะ
สิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค” และ
อาณาจักรแห่งความมืดจะยังคงดําเนินต่อ
ไปจนพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา และ “จะทรง
ประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์
และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จ
มาอันรุง่ โรจน์ของพระองค์” มัทธิว 13:30;
38-41 2 ทิโมธี 3:13, 1 (TBS1971) 2
เธสะโลนิกา 2:8 {GC 321.1}
หลักคําสอนเรื่องคนทั้งโลกจะกลับใจ
และการครอบครองฝ่ายวิญญาณของพระ
คริสต์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คริสตจักรใน
สมัยของอัครทูตสอน คริสเตียนทั่วไปไม่
ยอมรับคําสอนนีจ้ นกระทัง่ ถึงช่วงประมาณ
ต้นศตวรรษที่สิบแปด ผลลัพธ์ที่ได้นั้น
ชั่วร้ายเช่นเดียวกับคําสอนผิดอื่นๆ หลัก
คําสอนนี้สอนให้มนุษย์มองหาการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ว่าเป็นเรื่องไกลตัว
และขั ด ขวางพวกเขาจากการเอาใจใส่
เครื่องหมายต่างๆ ที่ประกาศถึงเวลาที่
พระองค์ใกล้จะเสด็จมา คําสอนนี้ยังก่อ
ให้เกิดความรูส้ กึ มัน่ ใจและปลอดภัยทีไ่ ม่มี
หลักยึดเหนีย่ วและนําคนมากมายให้ละเลย
การเตรียมตัวให้พร้อมซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ าํ เป็น
ในการต้อนรับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของพวก
เขา {GC 321.2}
มิลเลอร์คน้ พบว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
จริงและพระองค์จะเสด็จมาเองตามทีพ
่ ระ
คัมภีร์สอนไว้ เปาโลกล่าวว่า “องค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระ

ดํารัสสั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูต
สวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า”
1 เธสะโลนิกา 4:16 และพระผูช้ ว่ ยให้รอด
ทรงประกาศว่า “มนุษย์ทุกชาติทั่วโลก...
จะเห็ น บุ ต รมนุ ษ ย์ เ สด็ จ มาบนเมฆใน
ท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระรัศมี
อย่างยิ่ง” “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวัน
ออกส่ อ งไปจนถึ ง ทิ ศ ตะวั น ตกอย่ า งไร
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์กจ็ ะเป็นอย่าง
นั้น” มัทธิว 24:30, 27 พระองค์จะเสด็จ
มาพร้อมกับชาวสวรรค์ทงั้ ปวง “บุตรมนุษย์
เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์
ทั้งหมด” มัทธิว 25:31 “พระองค์จะทรง
ส่งทูตสวรรค์ทงั้ หลายของพระองค์มาด้วย
เสี ย งแตรที่ ดั ง มากและให้ ร วบรวมคน
ทัง้ หมดทีพ
่ ระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว” มัทธิว
24:31 {GC 321.3}
เมื่อพระองค์เสด็จมา ผู้ชอบธรรมที่
ตายแล้วจะเป็นขึ้นจากความตายและผู้
ชอบธรรมทีย่ งั มีชวี ติ อยูจ่ ะถูกเปลีย่ นแปลง
ใหม่ เปาโลกล่าวว่า “เราจะไม่ล่วงหลับ
หมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน
ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่า
แตรครัง้ สุดท้าย เพราะว่าจะมีการเป่าแตร
และพวกทีต่ ายแล้วจะถูกทําให้เป็นขึน้ โดย
ปราศจากความเสือ่ มสลาย แล้วเราจะถูก
เปลี่ยนใหม่ เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้
นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้ และ
สภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพ
ที่ ไ ม่ ต าย” 1 โคริ น ธ์ 15:51-53 และ
ในจดหมายที่ เ ขี ย นถึ ง ชาวเธสะโลนิ ก า
เปาโลกล่าวต่อไปหลังจากที่บรรยายถึง
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เรื่องการเสด็จมาขององค์พระเป็นเจ้าว่า
“ทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้น
มาก่อน หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับ
พวกเราซึง่ ยังมีชวี ติ อยูข่ นึ้ ไปในเมฆพร้อม
กับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้
เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เรา
ก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 1
เธสะโลนิกา 4:16, 17 {GC 322.1}
ประชากรของพระเจ้าจะยังคงไม่ได้รบั
แผ่ น ดิ น ของพระเจ้ า จนกว่ า พระคริ ส ต์
จะเสด็จกลับมา พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า
“เมื่ อ บุ ต รมนุ ษ ย์ เ สด็ จ มาด้ ว ยพระรั ศ มี
พร้อมกับทูตสวรรค์ทงั้ หมด แล้วพระองค์
จะประทั บ บนพระที่ นั่ ง อั น รุ ่ ง โรจน์ ข อง
พระองค์ ประชาชาติทงั้ หมดจะมาประชุม
กันเฉพาะพระพักตร์พระองค์และพระองค์
จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้
เลีย้ งแกะแยกแกะออกจากแพะ พระองค์
จะทรงจัดให้ฝงู แกะอยูเ่ บือ้ งขวาพระหัตถ์
ของพระองค์ และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้าย
ขณะนัน้ พระมหากษัตริยจ์ ะตรัสกับพวก
ผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า
‘ท่านทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั พระพรจากพระบิดา
ของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่ง
เตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรก
สร้างโลก’” มัทธิว 25:31-34 ข้อพระธรรม
ที่กล่าวมานี้ ทําให้มองเห็นว่า เมื่อบุตร
มนุษย์เสด็จมา คนที่ตายไปแล้วจะเป็น
ขึ้นมาจากความตายปราศจากเน่าเปื่อย
และคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงยิง่ ใหญ่นี้ พวก
เขาจึงพร้อมทีจ่ ะรับอาณาจักรของพระองค์

เพราะเปาโลกล่าวไว้ดงั นีว้ า่ “เนือ้ และเลือด
ไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า และ
สิ่งที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อม
สลาย” 1 โครินธ์ 15:50 มนุษย์ในเวลานี้
มีสภาพมตะ เสื่อมสลายได้ แต่แผ่นดิน
ของพระเจ้านั้น ไม่เสื่อมสลาย จะยืนยง
ตลอดไป ดังนั้น มนุษย์ในสภาพที่เป็น
อยู่นี้จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า
ไม่ได้ แต่เมือ่ พระเยซูเสด็จมา พระองค์จะ
ประทานความเป็นอมตะให้แก่ประชากร
ของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงเชิญชวน
ให้พวกเขามารับราชอาณาจักรซึ่งก่อน
หน้านี้พวกเขาเป็นแต่เพียงผู้รับมรดก
เท่านั้น {GC 322.2}
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ รวมทั้งข้อพระ
คัมภีร์อื่นๆ พิสูจน์ให้สมองของมิลเลอร์
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ทคี่ นทัว่ ไป
คาดว่าจะเกิดขึน้ ก่อนการเสด็จมาของพระ
คริสต์ เช่นการครอบครองอย่างสันติทั่ว
จั ก รวาลและการจั ด ตั้ ง อาณาจั ก รของ
พระเจ้าขึ้นบนโลก แท้ที่จริงแล้วจะเกิด
ขึ้นหลังการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ
คริสต์ นอกจากนี้ หมายสําคัญทั้งหมด
ของยุคและสภาพของโลกนั้นก็กําลังเป็น
ไปตามทีค่ าํ พยากรณ์เกีย่ วกับวาระสุดท้าย
ทีบ่ รรยายไว้ จากการศึกษาพระคัมภีรเ์ พียง
อย่างเดียว เขาจึงสรุปอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ว่า ช่วงเวลาที่ยังมีเหลือไว้ให้กับโลกนี้
กําลังจะถึงจุดจบ {GC 323.1}
เขากล่าวว่า “ยังมีหลักฐานอืน่ ทีส่ ง่ ผล
อย่างจําเป็นในชีวติ ต่อความคิดของข้าพเจ้า
นั่นคือลําดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์...
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ข้าพเจ้าค้นพบว่าเหตุการณ์ที่ถูกทํานาย
ไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ในอดีต และมักเกิดขึน้ ตามเวลาทีก่ าํ หนด
ไว้ เวลาหนึ่งร้อยยี่สิบปีของเรื่องนํ้าจะ
ท่วมโลก (ปฐมกาล 6:3) เจ็ดวันก่อนนํ้า
เริ่มท่วม พร้อมกับฝนที่ตกลงมาสี่สิบวัน
ตามทีท่ าํ นายไว้ (ปฐมกาล 7:4) พงศ์พนั ธุ์
ของอับราฮัมจะต้องรอนแรมไปเป็นเวลา
สี่ร้อยปี (ปฐมกาล 15:13) เวลาสามวันที่
พนักงานเชิญถ้วยเสวยและพนักงานขนม
ฝันเห็น (ปฐมกาล 40:12-20) เจ็ดปีของ
ฟาโรห์ (ปฐมกาล 41:28-54) สีส่ บิ ปีในป่า
กันดาร (กันดารวิถี 14:34) การกันดาร
อาหารนานสามปีครึ่ง (1 พงษ์กษัตริย์
17:1) [โปรดดู ลูกา 4:25]...การเป็นเชลย
นานเจ็ดสิบปี (เยเรมีย์ 25:11) เจ็ดวาระ
ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ (ดาเนียล
4:13-16) และเจ็ดสัปดาห์ หกสิบสอง
สัปดาห์ และหนึ่งสัปดาห์ ที่รวมกันแล้ว
เป็นเจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกาํ หนดไว้สาํ หรับ
ชนชาติยวิ (ดาเนียล 9:24-27) -- เหตุการณ์
ที่มีระยะเวลากําหนดไว้ซึ่งเคยเป็นแต่
เพียงส่วนหนึ่งในคําพยากรณ์และได้เกิด
ขึน้ จริงตามคําทํานาย” Bliss หน้า 74, 75
{GC 323.2}
ดังนั้น เมื่อเขาค้นพบจากการศึกษา
พระคัมภีร์ว่าลําดับช่วงเวลาต่างๆ ตามที่
เขาเข้าใจนัน้ ไปสิน้ สุดลงทีก่ ารเสด็จมาครัง้
ทีส่ องของพระคริสต์ เขาจึงไม่อาจปฏิเสธ
และถือว่า “ทรงกําหนดเวลา” กิจการ
17:26 ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่
ผู้รับใช้ของพระองค์ โมเสสกล่าวว่า “สิ่ง

ลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของเราทั้งหลาย แต่สิ่งที่ทรงสําแดงนั้น
เป็นของเราทัง้ หลายและของลูกหลานของ
เราเป็นนิตย์” และพระเจ้าทรงเปิดเผย
ผ่านผู้เผยพระวจนะอาโมสว่า พระองค์
จะ “ไม่ทรงทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใดโดยไม่เปิดเผย
ความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือ
ผู้เผยพระวจนะ” เฉลยธรรมบัญญัติ 29:
29 อาโมส 3:7 ผู้ที่ศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้าจึงมั่นใจเมื่อพบกับเหตุการณ์ยิ่ง
ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตามทีแ่ จกแจงไว้อย่างชัดเจนในพระ
คัมภีร์แห่งความจริง {GC 324.1}
มิลเลอร์กล่าวต่อไปว่า “เมื่อข้าพเจ้า
มัน่ ใจอย่างเต็มทีว่ า่ พระคัมภีรท์ กุ ตอนได้
รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์
(2 ทิโมธี 3:16) และไม่ได้เกิดขึ้นมาจาก
ความคิดของมนุษย์ แต่เขียนขึ้นโดยคน
บริ สุ ท ธิ์ ข ณะที่ ไ ด้ รั บ การดลใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ (2 เปโตร 1:21) และ
เขียนบันทึกไว้เพื่อ ‘สั่งสอนเรา เพื่อเรา
จะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน
และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์’ โรม
15:4 ข้าพเจ้าจึงถือว่า ลําดับเวลาทีอ่ ยูใ่ น
พระคัมภีรก์ เ็ ป็นส่วนหนึง่ ในพระวจนะของ
พระเจ้า และจะต้องให้ความสนใจอย่าง
จริงจังเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงพยายามทําความ
เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตา
เห็นว่าเหมาะสมที่จะเปิดเผยให้เรารับรู้
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมองข้ามช่วงเวลา
แห่งคําพยากรณ์เหล่านี้” Bliss หน้า 75

296 ปลายทางแห่งความหวัง

{GC 324.2}
คําพยากรณ์ทดี่ วู า่ น่าจะชัดเจนทีส่ ดุ ที่
กล่าวถึงเรื่องเวลาของการเสด็จมาครั้งที่
สองอยูใ่ นพระธรรมดาเนียล 8:14 “อยูน่ าน
สองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์
นัน้ จะได้รบั การชําระ” ดาเนียล 8:14 TKJV
มิลเลอร์ใช้หลักการว่าพระคัมภีรจ์ ะอธิบาย
พระคัมภีรเ์ อง เขาค้นพบว่าหนึง่ วันในคํา
พยากรณ์เป็นเครื่องหมายแทนเวลาหนึ่ง
ปีของโลก (กันดารวิถี 14:34; เอเสเคียล
4:6) เขายังเข้าใจว่าช่วงเวลา 2300 วัน
ของคําพยากรณ์หรือปีตามที่เป็นจริงนั้น
จะครอบคลุมเลยเวลาที่ให้ไว้แก่ชนชาติ
ยิ ว ด้ ว ยเหตุ นี้ สถานบริ สุ ท ธิ์ [Sanctuary สถานบริสุทธิ์หรือสถานนมัสการ
เป็นคําเรียกพระวิหาร หรือสถานทีส่ าํ หรับ
นมัสการพระเจ้าของชาวยิวสมัยพระคัมภีร์
พันธะสัญญาเดิม] จึงไม่ได้หมายถึงสถาน
นมัสการของชาวยิว มิลเลอร์เห็นด้วยกับ
แนวคิดที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายของ
คริ ส เตี ย นในยุ ค นั้ น ว่ า โลกนี้ คื อ สถาน
นมัสการและด้วยเหตุนี้เขาจึงเข้าใจว่า
การชําระสถานนมัสการที่พยากรณ์ไว้ใน
พระธรรมดาเนียล 8:14 หมายถึงการ
ชําระโลกด้วยไฟเมื่อพระคริสต์เสด็จมา
ครั้งที่สอง เขาสรุปว่า เมื่อเขาหาเวลา
เริ่มต้นของ 2300 วันได้ เขาก็จะรู้อย่าง
มั่นใจถึงเวลาแห่งการเสด็จมาครั้งที่สอง
ได้ ดังนั้น ก็จะรู้วันสิ้นสุดของทุกสิ่งที่ย่ิง
ใหญ่ นั้ น ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ส ภาพทุ ก สิ่ ง ใน
ทุ ก วั น นี้ ร วมทั้ ง “ความหยิ่ ง อํ า นาจ
ความโอ้อวดและความอนิจจัง ความชั่ว

และการกดขีจ่ ะยุตลิ ง” เมือ่ คําแช่งสาปจะ
ถูก “กําจัดให้สนิ้ ไปจากโลก ความตายจะ
ถูกทําลายไป บําเหน็จจะถูกมอบให้แก่
บรรดาผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า ผูเ้ ผยพระวจนะ
ธรรมิกชนและทุกคนที่ยําเกรงพระนาม
ของพระองค์ และคนเหล่านั้นที่ทําลาย
โลกจะถูกทําลายทิ้งไป” Bliss หน้า 76
{GC 324.3}
มิลเลอร์ศึกษาคําพยากรณ์ต่อไปด้วย
ความตั้งใจใหม่และแน่วแน่ยิ่งขึ้น เขา
อุทิศเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อ
ศึกษาสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง และดึงดูด
ความสนใจของเขาไปทั้งหมด เขาไม่พบ
ข้อมูลใดที่มีอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่
8 ที่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อชี้ถึงเวลาเริ่มต้น
ของ 2300 วัน แม้ทูตสวรรค์กาเบรียลที่
ได้รบั พระบัญชาให้ไปอธิบายดาเนียลเพือ่
ให้เข้าใจนิมิต ก็อธิบายได้เพียงบางส่วน
เท่านัน้ ในขณะทีเ่ รือ่ งราวการกดขีข่ ม่ เหง
อันน่ากลัวที่จะมายังคริสตจักรได้ถูกเปิด
เผยออกให้แก่นมิ ติ ของผูเ้ ผยพระวจนะนัน้
เขาก็หมดแรง ทนไม่ไหวอีกต่อไป ทูต
สวรรค์จึงจากเขาไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ดาเนียล “อ่อนเพลียและนอนป่วยอยูห่ ลาย
วัน” เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สบายใจเพราะ
นิมิตและไม่เข้าใจเรื่องราวเลย” ดาเนียล
8:27 {GC 325.1}
ถึงกระนัน้ พระเจ้าทรงบัญชาผูส้ อื่ ข่าว
ของพระองค์ว่า “จงทําให้ชายผู้นี้เข้าใจ
นิมติ นัน้ เถิด” พระบัญชานัน้ จะต้องสําเร็จ
ทูตสวรรค์กท็ าํ ตามพระบัญชา จึงกลับมา
หาดาเนี ย ลในภายหลั ง และกล่ า วว่ า
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“ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี้เพื่อจะให้ความ
กระจ่างและความเข้าใจแก่ท่าน” “เพราะ
ฉะนั้นจงพิจารณาคําตอบและเข้าใจนิมิต
นั้น” ดาเนียล 8:27, 16; 9:22, 23, 25-27
มีเรือ่ งสําคัญเรือ่ งหนึง่ ในนิมติ ของบทที่ 8
ที่ยังไม่มีคําอธิบาย นั่นคือ เรื่องที่เกี่ยวข้ อ งกั บ เวลา คื อ ช่ ว งเวลา 2300 วั น
ดังนั้นทูตสวรรค์ที่กลับมาอธิบายจึงเน้น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกาลเวลา {GC 325.2}
“มี 70 สัปดาห์แห่งปีกาํ หนดไว้สาํ หรับ
ชนชาติ ข องท่ า นและนครบริ สุ ท ธิ์ ข อง
ท่าน...จงสังเกตและเข้าใจว่า นับตั้งแต่
การที่ ถ ้ อ ยคํ า นั้ น ออกไปให้ ส ร้ า งกรุ ง
เยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยประมุขผู้ถูก
เจิมไว้กเ็ ป็นเวลา 7 สัปดาห์และเยรูซาเล็ม
ถูกสร้างขึน้ พร้อมด้วยลานเมืองเป็นเวลา
62 สั ป ดาห์ แต่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลา
ยากลําบาก หลังจาก 62 สัปดาห์แล้ว
ท่านผูถ้ กู เจิมจะต้องถูกตัดออกและจะไม่มี
อะไรเหลือ... ท่านจะทําพันธสัญญาอย่าง
มั่นคงกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์
ท่านจะทําให้การถวายสัตวบูชาและเครือ่ ง
บูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปดาห์” ดาเนียล
9:24-27 {GC 326.1}
ทูตสวรรค์ได้รบั บัญชาให้ไปหาดาเนียล
ด้วยจุดประสงค์ทเี่ ร่งด่วนเพือ่ อธิบายนิมติ
ของบทที่ 8 ที่เขาไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ เวลาคื อ “อยู ่ น านสองพั น
สามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้
รับการชําระ” ดาเนียล 8:14 TKJV หลัง
จากทู ต สวรรค์ พู ด กั บ ดาเนี ย ลว่ า “จง
พิ จ ารณาคํ า ตอบและเข้ า ใจนิ มิ ต นั้ น ”

ทูตสวรรค์นั้นเริ่มต้นกล่าวด้วยประโยคที่
ว่า “มี 70 สัปดาห์แห่งปีกาํ หนดไว้สาํ หรับ
ชนชาติ ข องท่ า นและนครบริ สุ ท ธิ์ ข อง
ท่าน” คําว่า “กําหนดไว้” นัน้ มีหมายความ
ว่า “ตัดออกมา” ทูตสวรรค์เปิดเผยว่า 70
สัปดาห์ ซึ่งหมายถึง 490 ปี จะเป็นเวลา
ทีถ่ กู ตัดออกมาให้กบั ชนชาวยิวโดยเฉพาะ
แต่ช่วงเวลานี้จะถูกตัดออกจากที่ใด ใน
ขณะที่ 2,300 วันเป็นช่วงเวลาเดียวที่
กล่าวถึงในบทที่ 8 ดังนั้นช่วงเวลานี้จึง
ต้องเป็นช่วงเวลาที่ 70 สัปดาห์ถูกตัด
ออกมา 70 สัปดาห์ จึงต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของ 2,300 วันและช่วงเวลาทั้งสองนี้จะ
ต้องเริ่มต้นพร้อมกัน ทูตสวรรค์เปิดเผย
ว่า 70 สัปดาห์นจี้ ะเริม่ ต้นตัง้ แต่มคี าํ สัง่ ให้
ไปบูรณะและสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่
หากหาวันทีอ่ อกคําสัง่ นีไ้ ด้ ก็จะหาจุดเริม่
ต้นของช่วงเวลาอันสําคัญยิ่งของ 2,300
วันได้อย่างแน่นอน {GC 326.2}
คําสัง่ นีพ
้ บอยูใ่ นพระธรรมเอสราบทที่
7 ข้อ 12-26 เป็นกฤษฎีกาที่สมบูรณ์ครบ
ถ้ ว นที่ สุ ด ของกษั ต ริ ย ์ อ ารทาเซอร์ ซี ส
กษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งได้ทรงบัญชา
ไว้ในปี ก.ค.ศ. 457 แต่พระธรรมเอสรา
6:14 บันทึกไว้ว่าพระนิเวศของพระเจ้าที่
กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม นั้ น ก่ อ สร้ า งขึ้ น “ตาม
กฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอารทาเซอร์ซสี กษัตริยแ์ ห่งเปอร์เซีย” กษัตริย์
ทั้งสามพระองค์นี้เป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน
และทําให้กฤษฎีกานี้สําเร็จ ซึ่งทําให้คํา
พยากรณ์เกิดขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และ
เป็นจุดเริม่ ต้นของ 2,300 ปี เมือ่ เอา ก.ค.ศ.
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457 เป็นปีที่ประกาศคําสั่ง ทุกๆ สิ่งที่
เจาะจงของคําพยากรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
70 สัปดาห์จึงเกิดขึ้นจริง {GC 326.3}
“นับตั้งแต่การที่ถ้อยคํานั้นออกไปให้
สร้ า งกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ขึ้ น ใหม่ จ นถึ ง สมั ย
ประมุขผู้ถูกเจิมไว้ก็เป็นเวลา 7 สัปดาห์
และ...เวลา 62 สัปดาห์” นั่นคือเวลา 69
สัปดาห์หรือ 483 ปี กฤษฎีกาของกษัตริย์
อารทาเซอร์ซีสมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดู
ใบไม้รว่ งของปี ก.ค.ศ. 457 เมือ่ นับตัง้ แต่
เวลานั้นไปอีก 483 ปี เวลานี้จะไปสิ้นสุด
ที่ ค.ศ. 27 (โปรดดูภาคผนวก) ในเวลา
นั้นเหตุการณ์ที่พยากรณ์ไว้ก็เกิดขึ้นจริง
คําว่า “พระเมสสิยาห์” หมายถึง “ผูถ้ กู เจิม”
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 27 ยอห์น
ให้บพั ติศมาแก่พระคริสต์และพระวิญญาณ
ทรงเจิมพระองค์ อัครสาวกเปโตรเป็น
พยานว่า “พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วย
ฤทธานุภาพ” กิจการ 10:38 และพระผู้
ช่ ว ยให้ ร อดเองทรงเปิ ด เผยว่ า “พระ
วิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับ
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้ง
ข้าพเจ้าไว้” ลูกา 4:18 หลังจากพระคริสต์
ทรงรับบัพติศมาแล้ว พระองค์เสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลี “ทรงประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้าโดยตรัสว่า ‘เวลากําหนดมา
ถึงแล้ว’” มาระโก 1:14, 15 {GC 327.1}
“ท่านจะทําพันธสัญญาอย่างมัน่ คงกับ
คนเป็ น อั น มากอยู ่ ห นึ่ ง สั ป ดาห์ ” หนึ่ ง
สัปดาห์ในทีน่ เี้ ป็นสัปดาห์สดุ ท้ายของ 70
สัปดาห์ เป็นเจ็ดปีสุดท้ายของช่วงเวลา

ที่ถูกตัดไว้ให้สําหรับชาวยิวโดยเฉพาะ
ช่วงเวลานี้ครอบคลุมจาก ค.ศ. 27 จนถึง
ค.ศ. 34 ในช่วงแรกพระคริสต์เองทรงเป็น
ผู้ยื่นคําเชื้อเชิญแห่งข่าวประเสริฐให้กับ
ชนชาติ ยิ ว และในช่ ว งหลั ง สาวกของ
พระองค์เป็นผู้กระทําการต่อ ในขณะที่
อัครสาวกดําเนินการประกาศข่าวดีเรื่อง
แผ่นดินของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ตรัสบัญชาว่า “อย่าไปยังทีอ่ ยูข่ องพวกต่าง
ชาติ แ ละอย่ า เข้ า ไปในเมื อ งของชาว
สะมาเรีย แต่วา่ จงไปหาแกะหลงของวงศ์
วานอิสราเอลนั้นดีกว่า” มัทธิว 10:5, 6
{GC 327.2}
“ท่านจะทําให้การถวายสัตวบูชาและ
เครื่ อ งบู ช าอื่ น ๆ หยุ ด ไปครึ่ ง สั ป ดาห์ ”
ในปี ค.ศ. 31 หรือสามปีครึ่งหลังจากที่
พระองค์ทรงรับบัพติศมา องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราทรงถูกตรึงบนกางเขน ด้วย
การถวายบู ช าอั น ยิ่ ง ใหญ่ บ นกางเขน
คาลวารีนี้เอง ทําให้ระบบการถวายบูชา
ที่ชี้ไปยังพระเมษโปดกของพระเจ้าซึ่ง
ทํากันมานานถึงสี่พันปีสิ้นสุดลง ลูกแกะ
ทีแ่ ท้จริงมาแทนทีล่ กู แกะทีเ่ ป็นแบบจําลอง
และที่ นั่ น ก็ ไ ด้ ทํ า ให้ ก ารถวายสั ต วบู ช า
ต่างๆ และเครื่องบูชาอื่นๆ ของระบบ
พิธกี ารถวายสัตวบูชาทัง้ หมดมาถึงจุดสิน้
สุด {GC 327.3}
เจ็ดสิบสัปดาห์หรือ 490 ปี ที่จัดไว้ให้
กับชาวยิวโดยเฉพาะได้สิ้นสุดลงตามที่
กล่าวไว้ข้างต้นในปี ค.ศ. 34 ในช่วงเวลา
นั้น ชนชาติยิวผ่านทางการกระทําของ
สภาซันเฮดรินของชาวยิวได้ประทับตรา
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ปฏิเสธไม่รับข่าวประเสริฐโดยการพลีชีพ
เพื่อความเชื่อของสเทเฟนและการกดขี่
ข่มเหงผู้ติดตามพระคริสต์ ภายหลังจาก
นั้นพระกิตติคุณแห่งความรอดนี้จึงไม่ได้
จํากัดไว้สาํ หรับผูท้ เี่ ลือกสรรไว้แล้วเท่านัน้
อี กต่ อ ไป แต่ ได้ ถู ก ประทานให้ กับโลก
การกดขีข่ ม่ เหงบังคับให้สาวกทัง้ หลายหนี
ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม “กระจายไป ก็
เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” “ฟิลิปไปยัง
เมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรียและประกาศ
เรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง” ด้วย
การทรงนําของพระเจ้า เปโตรประกาศ
พระกิตติคุณให้กับนายร้อยโครเนลิอัส
ผูย้ าํ เกรงพระเจ้าทีเ่ มืองซีซารียาและเปาโล
ผูม้ จี ติ ใจอันแรงกล้ากลับใจมามีความเชือ่
ในพระคริสต์รบั บัญชาให้นาํ ข่าวดีแห่งพระ
กิตติคณ
ุ “ไปไกล ไปหาบรรดาคนต่างชาติ”
กิจการ 8:4, 5; 22:21 {GC 328.1}
เมื่อมาถึงจุดนี้ ก็จะเห็นว่า คําพยากรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงอย่างเหลือเชื่อ
และปี ก.ค.ศ. 457 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
70 สัปดาห์อย่างไม่ต้องสงสัย และไป
สิ้นสุดที่ปี ค.ศ. 34 จากข้อมูลเหล่านี้จึง
ไม่ยากที่จะหาวันสิ้นสุด 2,300 วัน 70
สัปดาห์ หรือ 490 ปี ทีต่ อ้ งลบออกไปจาก
2,300 วัน ทําให้มเี วลาเหลืออยู่ 1,810 วัน
ภายหลังที่ 490 วันสิ้นสุดไปแล้ว ยังมี
1,810 วันทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามคําพยากรณ์ นับ
จาก ค.ศ. 34 ไป 1,810 วัน เวลานั้นจะไป
สิน้ สุดลงทีป่ ี ค.ศ. 1844 ผลทีต่ ามมาก็คอื
2,300 วันแห่งพระธรรมดาเนียลจะสิน้ สุด
ลงในปี ค.ศ. 1844 ตามที่ทูตสวรรค์ของ

พระเจ้ากล่าวไว้ว่า เมื่อช่วงเวลาของคํา
พยากรณ์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ นี้ สิ้ น สุ ด ลง “สถาน
บริสทุ ธิน์ นั้ จะได้รบั การชําระ” ดังนัน้ เวลา
สําหรับการชําระสถานนมัสการซึง่ เชือ่ กัน
อย่างกว้างขวางทัว่ ไปว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ พระ
เยซูเสด็จกลับมาจึงเป็นวันที่ถูกกําหนด
ออกมาอย่างชัดเจน {GC 328.2}
ในช่วงแรก มิลเลอร์และผูร้ ว่ มงานเชือ่
ว่าเวลา 2,300 วันจะสิ้นสุดลงในช่วงฤดู
ใบไม้ ผ ลิ ข อง ค.ศ. 1844 แต่ ท ว่ า คํ า
พยากรณ์ได้ชี้ไปที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี
นัน้ (โปรดดูภาคผนวก) ความเข้าใจผิดใน
จุดนีน้ าํ ความผิดหวังและความงุนงงมาให้
กับผูท้ ยี่ ดึ ติดอยูก่ บั ช่วงเวลาอันแรกว่าเป็น
วันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา แต่
เหตุการณ์นี้ไม่กระทบต่อเหตุผลอันหนัก
แน่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าระยะเวลา 2,300
วันสิน้ สุดลงทีป่ ี ค.ศ. 1844 และเหตุการณ์
ยิง่ ใหญ่ทมี่ คี วามหมายถึงการชําระสถาน
นมัสการจะต้องเกิดขึ้น {GC 328.3}
มิลเลอร์ศกึ ษาพระคัมภีรต์ อ่ ไปเหมือน
กับทีเ่ ขาทํามาแล้วเพือ่ พิสจู น์วา่ เรือ่ งนีเ้ ป็น
เรื่องที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาทราบ
ตั้งแต่มิลเลอร์เริ่มศึกษาเรื่องนี้ เขาไม่ได้
คาดคิดแม้แต่เพียงนิดเดียวว่าจะได้ข้อ
สรุปดังทีเ่ ขาได้มาในเวลานี้ เขาเองก็แทบ
จะไม่เชื่อผลจากการค้นคว้าของเขา แต่
หลักฐานจากพระคัมภีร์นั้นชัดเจนและ
หนักแน่นมากจนไม่อาจตัดออกไปได้ {GC
329.1}
เขาใส่ใจศึกษาพระคัมภีร์นานถึงสอง
ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1818 เขาเชื่อมั่น
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อย่างแน่วแน่ว่ายังมีเวลาอีกเพียง 25 ปี
ก่ อ นที่ พ ระคริ ส ต์ จ ะเสด็ จ มาเพื่ อ ช่ ว ย
ประชากรของพระองค์ให้รอด มิลเลอร์
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดถึง
ความสุขที่ท่วมท้นอยู่ในใจของข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้ามองเห็นความหวังในภาย
ภาคหน้าที่น่าปีติยินดีหรือไม่จําเป็นต้อง
กล่าวถึงความหวังใจอันเร่าร้อนของจิต
วิญญาณของข้าพเจ้าที่จะได้มีส่วนร่วม
ในความชืน่ ชมยินดีของผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอด
บั ด นี้ พระคั ม ภี ร ์ เ ป็ น หนั ง สื อ เล่ ม ใหม่
สําหรับข้าพเจ้า แท้จริงแล้วพระคัมภีร์
เป็นศูนย์รวมของเหตุผล คําสอนทุกเรือ่ ง
ที่ข้าพเจ้าเคยมองดูมืดมน ลึกลับหรือไม่
ชัดเจนหายไปจากความคิดของข้าพเจ้า
ด้ ว ยแสงสว่ า งสดใสที่ ม าจากหนั ง สื อ
ศักดิ์สิทธิ์และความจริงนั้น ช่างสว่างและ
เจิดจ้าเพียงไร ความขัดแย้งและความไม่
แน่นอนที่ข้าพเจ้าเคยพบในพระวจนะก็
หายไปจนหมด ถึงแม้จะมีอยู่อีกหลาย
ตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่พอใจกับความเข้าใจ
ที่ยังไม่เต็มที่ แต่ข้าพเจ้าก็ได้รับความ
กระจ่างอย่างเพียงพอทีม่ าจากพระคัมภีร์
เพื่อส่องเข้าไปในความคิดที่มืดมนของ
ข้าพเจ้า จนทําให้ขา้ พเจ้าเกิดความสุขใน
การศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ์ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้
ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าข้าพเจ้าจะหาข้อสรุป
เช่นนี้จากคําสอนในพระคัมภีร์ได้” Bliss
หน้า 76, 77 {GC 329.2}
“ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น อั น แรงกล้ า ว่ า
เหตุการณ์ยงิ่ ใหญ่ทถี่ กู ทํานายล่วงหน้าไว้
ในพระคัมภีรก์ าํ ลังจะเกิดขึน้ ในไม่ชา้ เกิด

มีคําถามกระทบกลับมายังข้าพเจ้าด้วย
อํานาจที่ยิ่งใหญ่ ถึงหน้าที่ของข้าพเจ้าที่
มีต่อโลก ในหลักฐานที่มีผลกระทบต่อ
ความคิดของข้าพเจ้า” Ibid. หน้า 81 เขา
ทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะรู้สึกว่าเป็น
หน้าที่ของเขาที่จะต้องแบ่งปันแสงสว่าง
ที่เขาได้รับให้แก่ผู้อื่น เขาคาดว่าจะต้อง
เผชิญกับการต่อต้านจากคนที่ไม่เชื่อ แต่
เขาก็มนั่ ใจว่าคริสเตียนทุกคนคงจะชืน่ ชม
ยินดีในความหวังใจทีจ่ ะพบกับองค์พระผู้
ช่วยให้รอดที่พวกเขาอ้างว่ารัก เขากลัว
เพียงอย่างเดียวว่า ในท่ามกลางความ
ชืน่ ชมยินดีอย่างสุดซึง้ ของการได้รบั ความ
รอดในเวลาอันรวดเร็วนัน้ คนจํานวนมาก
อาจจะรับหลักคําสอนโดยไม่ได้ศกึ ษาหลัก
ความจริ ง ที่ มี อ ยู ่ ใ นพระคั ม ภี ร ์ เ สี ย ก่ อ น
เขาจึงลังเลไม่อยากประกาศออกไป โดย
เกรงว่าเขาอาจจะผิดพลาด และนําผู้อื่น
ให้ ห ลง ดั ง นั้ น เขาจึ ง กลั บ ไปทบทวน
หลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนข้อสรุปของ
เขา และเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบถึง
ข้อยุ่งยากทุกข้อที่เข้ามาในความคิดของ
เขา เขาพบว่าความขัดแย้งต่างๆ ค่อยๆ
เลื อ นหายไปภายใต้ แ สงสว่ า งจากพระ
วจนะของพระเจ้า ดั่งหมอกหายไปเมื่อ
ได้รับลําแสงจากดวงอาทิตย์ เขาใช้เวลา
ศึกษาเช่นนี้ถึงห้าปี จนเขามั่นใจจุดยืน
ของเขาว่าถูกต้องที่สุด {GC 329.3}
บัดนี้ หน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยให้ผู้อื่น
ทราบถึงสิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ ซึง่ พระคัมภีรส์ อนไว้
อย่างชัดเจนบีบคัน้ เขาด้วยแรงกระตุน้ ใหม่
เขาพูดว่า “ในขณะทีข่ า้ พเจ้าทํางานอยูน่ นั้
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เรื่องนี้ดังก้องอยู่ในหูของข้าพเจ้าตลอด
เวลา ‘ไป จงไปบอกโลกถึงภัยอันตราย
ของเขา’ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ปรากฏขึ้นมา
ในความคิดของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลา
“ถ้าเรากล่าวแก่คนอธรรมว่า ‘โอ คนอธรรม
เจ้าจะต้องตายแน่’ แต่เจ้าไม่ได้กล่าวเตือน
คนอธรรมให้กลับจากทางของเขา คน
อธรรมนั้นจะต้องตายเนื่องจากความผิด
บาปชั่วของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเรื่อง
โลหิตของเขา แต่ถา้ เจ้าได้เตือนคนอธรรม
ให้หันกลับจากทางของเขา แต่เขาไม่หัน
กลั บ จากทางของเขา เขาจะต้ อ งตาย
เนือ่ งจากความผิดบาปของเขา แต่เจ้าจะ
ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอด” เอเสเคียล
33:8, 9 ข้าพเจ้ารู้สึกว่า หากคนชั่วได้รับ
คําเตือนมากพอ จะมีคนจํานวนมากมาย
จากคนเหล่านี้ที่จะกลับใจ และหากพวก
เขาไม่ได้รับคําเตือน ข้าพเจ้าอาจต้องรับ
ผิ ด ชอบต่ อ โลหิ ต ของพวกเขา” Bliss
หน้า 92 {GC 330.1}
เขาเริ่มเสนอแนวคิดของตนขณะอยู่
กับเพื่อนฝูงเป็นการส่วนตัวเท่าที่โอกาส
จะเอื้ออํานวย เขาอธิษฐานขอเผื่อมีผู้รับ
ใช้คนใดตระหนักถึงความสําคัญและร่วม
ทุ่มเทกับการเผยแพร่เรื่องนี้ แต่เขาไม่
อาจกําจัดความคิดว่าการประกาศคําเตือน
นี้เป็นหน้าที่ของตัวเขาเอง “จงออกไป
บอกเรื่องนี้ให้โลกรู้ เราจะทวงถามเลือด
ของพวกเขาจากมือของเจ้า” ประโยคนี้
ย้อนกลับเข้ามาในความคิดของเขาอยู่
เรื่อยๆ เขารีรออยู่นานถึง 9 ปี ภาระนี้ยัง
คงบีบคัน้ จิตใจของเขา ตราบจนกระทัง่ ใน

ปี ค.ศ. 1813 เขาจึงเริ่มนําเสนอที่มาของ
ความเชือ่ ของเขาต่อหน้าสาธารณชนเป็น
ครั้งแรก {GC 330.2}
ดัง่ เช่นเอลีชาถูกเรียกออกมาจากการ
เดินตามหลังโคในทุ่งนาเพื่อรับเสื้อคลุม
ของการถวายตัวในหน้าที่ของผู้เผยพระ
วจนะ มิลเลอร์ก็ได้รับการทรงเรียกให้ทิ้ง
คั น ไถ และเปิ ด เผยความลึ ก ลั บ ใน
อาณาจักรของพระเจ้าให้แก่ประชาชน เขา
รับหน้าที่ด้วยความหวั่นไหว เขานําผู้ฟัง
ไปทีละขัน้ ทีละตอน จากช่วงเวลาแห่งคํา
พยากรณ์ไปจนถึงการปรากฏตัวครัง้ ทีส่ อง
ของพระคริสต์ ทุกครั้งที่เขาประกาศ เขา
ได้รบั กําลังและมีความกล้ามากยิง่ ขึน้ เมือ่
เขามองเห็นว่าคําพูดของเขากระตุน้ ความ
สนใจอย่างกว้างขวาง {GC 331.1}
มิลเลอร์จะยอมนําเสนอแนวคิดของ
เขาต่อที่ชุมชนก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอ
จากบรรดาพี่น้องของเขา ซึ่งเขาถือว่า
คําขอร้องเหล่านั้นเป็นการทรงเรียกจาก
พระเจ้า ในเวลานี้เขาอายุ 50 ปีแล้ว เขา
ไม่คุ้นเคยกับการพูดในที่สาธารณะ และ
รู้สึกทุกข์ใจกับความรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควร
กับงานที่อยู่เบื้องหน้าเขา แต่เมื่อเขาเริ่ม
ต้นทํางาน งานของเขาได้รับพระพรใน
ลักษณะพิเศษทีช่ ว่ ยจิตวิญญาณทัง้ หลาย
ให้รอด การบรรยายครั้งแรกของเขาก่อ
ให้ เ กิ ด การตื่ น ตั ว ทางศาสนา สมาชิ ก
ทัง้ หมดจากสิบสามครอบครัวยกเว้นเพียง
สองคนกลับใจ เขาได้รบั การขอร้องให้ไป
พูดที่อื่นทันที และเกือบทุกแห่งที่เขาไป
ทํางานเกิดการฟื้นฟูในพระราชกิจของ
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พระเจ้า คนบาปกลับใจ คนที่เป็นคริสเตียนได้รับการหนุนใจให้มอบถวายตัว
มากยิ่ ง ขึ้ น และคนที่ นั บ ถื อ เทวู เ บกขา
นิ ย มและคนไม่ เ ชื่ อ เรื่ อ งพระเจ้ า ก็ ไ ด้
รับทราบความจริงในพระคัมภีรแ์ ละศาสนา
ของคริ ส เตี ย น คํ า พยานของผู ้ ที่ เ ขา
ทํางานด้วยนั้นพูดถึงเขาว่า “เขาเข้าถึง
ความนึกคิดของคนระดับหนึ่งที่ไม่ได้อยู่
ในแวดวงอิทธิพลของคนอื่น” Ibid. หน้า
138 คําเทศนาของเขาถูกจัดวางไว้เพือ่ ให้
ปลุกความนึกคิดของสาธารณชนให้รับรู้
เรื่องยิ่งใหญ่ทางศาสนา และเพื่อหยุดยั้ง
การก้าวหน้าของฝ่ายโลกและฝ่ายเนือ้ หนัง
ของคนในยุคนั้น {GC 331.2}
ในแทบทุกเมืองมีคนนับสิบ บางแห่ง
ก็นบั ร้อยทีก่ ลับใจจากผลของการเทศนาของ
เขา ในที่หลายแห่ง คริสตจักรโปรเตสแตนต์ต่างๆ เกือบทุกนิกายเปิดประตู
ต้อนรับเขา และคําเชิญให้เขาไปทํางาน
ก็มักมาจากผู้รับใช้ของโบสต์ต่างๆ เขามี
กฎทีย่ ดึ ไว้อย่างไม่แปรเปลีย่ นก็คอื เขาจะ
ไม่ไปทํางานในที่ที่เขาไม่ได้รับเชิญ แต่
กระนัน้ ในไม่ชา้ เขาก็พบว่าเขาตอบสนอง
คําเชิญที่เข้ามานั้นไม่ได้กว่าครึ่ง มีคน
มากมายทีไ่ ม่ยอมรับแนวคิดของเขาเรือ่ ง
เวลาทีแ่ น่นอนของการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
แต่กย็ อมรับเรือ่ งของการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์และเวลาที่เสด็จกลับมานั้นอยู่
ใกล้มากและจําเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ในเมืองใหญ่หลายเมือง ผลการทํางาน
ของเขาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด พ่อค้าสุราเลิกขายเหล้าและ

ปรั บ เปลี่ ย นร้ า นค้ า ให้ เ ป็ น ห้ อ งประชุ ม
บ่อนการพนันต้องปิดตัวลง คนไม่เชื่อ
พระเจ้า กลุ่มเทวูเบกขานิยม กลุ่มคนที่
นับถือทุกอย่าง และแม้กระทั่งคนเสเพล
ที่สุดก็ยังปฏิรูป มีบางคนเหล่านี้ไม่ได้ไป
โบสถ์ ม าหลายปี แ ล้ ว มี ก ารจั ด ประชุ ม
อธิษฐานในคริสตจักรนิกายต่างๆ ในห้อง
พักต่างๆ มีนักธุรกิจมาชุมนุมกันในช่วง
กลางวันเพือ่ อธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้า
ตลอดเกือบทุกชัว่ โมง ไม่มเี หตุการณ์ทนี่ า่
ตื่ น เต้ น แต่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว มี แ ต่ ค วาม
เคร่งขรึมในความนึกคิดของทุกคน ผลงาน
ของเขามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการปฏิรปู
ศาสนาในยุคก่อน คือมุ่งหมายให้เข้าใจ
และปลุกความสํานึกให้ตนื่ ขึน้ มามากกว่า
ที่จะปลุกความตื่นเต้นทางอารมณ์ {GC
331.3}
ในปี ค.ศ. 1833 มิลเลอร์ได้รับใบ
อนุญาตให้เทศนาจากคริสตจักรแบ็บติสต์
ทีเ่ ขาเป็นสมาชิกอยู่ ศาสนาจารย์มากมาย
ในนิกายนีย้ อมรับการทํางานของเขา และ
ภายใต้ใบอนุญาตทีม่ ลิ เลอร์ได้รบั อย่างเป็น
ทางการ จึงทําให้เขาทํางานของเขาต่อ
ไป เขาเดินทางและเทศนาสั่งสอนอย่าง
ไม่มีวันหยุด แม้ว่าตัวเขาเองจะทํางาน
จํากัดอยู่ในแถบบริเวณนิวอิงแลนด์และ
มลรัฐในแถบกลางก็ตามที เป็นเวลาหลาย
ปีที่ค่าใช้จ่ายของเขามาจากกระเป๋าของ
เขาเองและเขาไม่เคยได้รับเงินเพียงพอ
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ที่เขาได้รับเชิญ ด้วยประการฉะนี้
เขาไม่ได้รบั ประโยชน์ทางด้านการเงินจาก
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งานที่เขาทําในชุมชนเลย แต่กลับมีผล
อย่างหนักต่อทรัพย์สินของเขาซึ่งค่อยๆ
ลดลงไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลานี้ เขา
เป็นพ่อในครอบครัวใหญ่ แต่พวกเขาเป็น
คนประหยัดและขยันขันแข็ง ฟาร์มของ
เขาจึงสามารถคงอยู่ได้ เช่นเดียวกับตัว
เขาเองก็ยังอยู่รอด {GC 332.1}
ในปี ค.ศ. 1833 สองปี ห ลั ง จากที่
มิลเลอร์เริม่ เทศนาในทีส่ าธารณะ หลักฐาน
สุดท้ายที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระ
คริสต์จะเสด็จกลับมาในไม่ชา้ ตามทีพ
่ ระผู้
ช่วยให้รอดสัญญาไว้ก็เกิดขึ้น พระเยซู
ตรัสว่า “ดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้า
สวรรค์” มัทธิว 24:29 และขณะที่ยอห์น
เห็นในนิมิต เป็นภาพที่ประกาศวันของ
พระเจ้า ท่านประกาศไว้ในพระธรรมวิวรณ์
ว่า “และดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้าก็ตกลง
มาบนแผ่นดิน เหมือนกับต้นมะเดื่อที่ถูก
ลมแรงพัดจนผลที่ยังไม่สุกหล่นลงมา”
วิวรณ์ 6:13 คําพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริง
อย่างน่าประทับใจและสะดุดตาในเหตุการณ์
ฝนดาวตกของวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.
1833 นั่นเป็นภาพฝนดาวตกที่เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและน่าประหลาดใจอย่าง
ทีไ่ ม่เคยมีการบันทึกมาก่อนว่า “ทัว่ ท้องฟ้า
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในขณะนั้ น
ลุกเป็นไฟอย่างน่าตกใจกลัว ไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ ใ ดเกิ ด ขึ้ น ในท้ อ งฟ้ า ของ
ประเทศนี้ ตัง้ แต่มกี ารอพยพมาตัง้ ถิน่ ฐาน
ที่ นี่ โดยคนในสั ง คมส่ ว นหนึ่ ง มองดู
เหตุการณ์นี้ด้วยความชื่นชมยิ่ง แต่คน
อีกกลุม่ หนึง่ มองดูดว้ ยความกลัวและความ

ตืน่ ตระหนก” “ความงดงามอันเลอเลิศและ
น่ากลัวยังคงประทับอยูใ่ นความทรงจําของ
คนมากมาย...ไม่เคยมีฝนตกแรงเท่ากับ
ฝนดาวตกทีต่ กลงมายังโลก ซึง่ เหมือนกัน
ในทุกทิศ ทั้งทิศตะวันออก ตก เหนือ
และใต้ กล่าวได้คําเดียวว่า ดูเหมือนว่ามี
การเคลื่อนไหวทั่วทั้งท้องฟ้า...ศาสตรา
จารย์ซิลลีแมน [Silliman] บรรยายไว้ใน
วารสารว่าเป็นภาพทีป่ รากฏทัว่ ทัง้ ท้องฟ้า
ในทวีปอเมริกาเหนือ...ตั้งแต่ตีสองจนถึง
แสงตะวันขึ้นอย่างเต็มที่ ท้องฟ้าแจ่มใส
และไม่มีเมฆ ความสว่างสุกใสที่ไม่หยุด
หย่อนยังคงส่องแสงประกายตลอดทัว่ ทัง้
ท้องฟ้า” R. M. Devens, American
Progress; or, The Great Events of the
Greatest Century บทที่ 28 ย่อหน้าที่
1-5 {GC 333.1}
“แน่นอน ไม่มีคําพูดใดที่จะบรรยาย
ความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น...ผู้
ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะจินตนาความ
งดงามของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ดูประหนึ่ง
ว่าดวงดาวทั้งหมดของทั่วทั้งท้องฟ้ามา
ชุมนุมกันที่จุดหนึ่งใกล้กลางฟ้านภาและ
ยิงออกมาพร้อมๆ กัน ด้วยความเร็วของ
สายฟ้าแลบ ไปยังขอบฟ้าทุกด้าน แต่
ดาวเหล่านั้นก็ไม่หมด ดวงดาวนับพันๆ
ดวงพุ่งออกมาตามทางของดวงดาวนับ
พันๆ ดวง ดูประหนึ่งว่าดาวเหล่านี้ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อการณ์นี้โดยเฉพาะ” F.
Reed, in the Christian Advocate and
Journal, 13 ธันวาคม 1833 “ผลมะเดื่อที่
ร่วงหล่นลงมาจากต้นมะเดือ่ เมือ่ ถูกลมแรง
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พัดจึงน่าจะเป็นคําบรรยายภาพทีถ่ กู ต้อง
กว่า เป็นภาพที่ไม่อาจมองดูได้ “The
Old Countryman,” ใน Portland Evening
Advertiser, 26 พฤศจิกายน 1833 {GC
333.2}
ในวารสารพาณิ ช ย์ ข องรั ฐ นิ ว ยอร์ ค
ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1833 ตี
พิ ม พ์ บ ทความที่ ย าวบทหนึ่ ง กล่ า วถึ ง
เหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่า “ข้าพเจ้า
คิดว่า คงไม่มนี กั ปรัชญาหรือนักการศึกษา
ใดเคยเล่าถึงหรือบันทึกเหตุการณ์เช่นที่
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เช้ า วานนี้ ผู ้ เ ผยพระวจนะ
ทํานายไว้อย่างแม่นยําเมื่อหนึ่งพันแปด
ร้อยปีที่แล้ว หากเรามีปัญหาทําความ
เข้าใจคําว่าดาวตกหมายถึงดาวที่ตกลง
มา...ในแง่หนึ่งที่ว่ามันเป็นไปได้ที่เป็น
เช่นนั้นจริง” {GC 334.1}
นั่นคือเหตุการณ์ที่เป็นหมายสําคัญ
สุดท้ายของการเสด็จกลับมาของพระองค์
ซึ่งพระเยซูทรงเตือนสาวกทั้งหลายของ
พระองค์ ว ่ า “เมื่ อ ท่ า นทั้ ง หลายเห็ น สิ่ ง
ทัง้ หมดนีแ้ ล้วก็ให้รวู้ า่ พระองค์เสด็จมาใกล้
จะถึงประตูแล้ว” มัทธิว 24:33 ภายหลัง
เหตุการณ์เหล่านี้ ยอห์นเห็นเหตุการณ์
ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมา ท้องฟ้าเปิด
ออกเหมือนดัง่ หนังสือทีม่ ว้ น แผ่นดินไหว
ภูเขาและเกาะต่างๆ เคลื่อนตัวไปจากที่
ของมัน และคนชั่วตกอยู่ในความกลัว
พยายามหาทีห่ ลบไปให้พน้ จากพระพักตร์
ของบุตรมนุษย์ วิวรณ์ 6:12-17 {GC
334.2}
คนมากมายทีเ่ ห็นดวงดาวตกลงมานัน้

มองดู เ หตุ ก ารณ์ นี้ ว ่ า เป็ น การประกาศ
ถึงการพิพากษาที่กําลังจะมาถึง “เป็น
เหตุการณ์ที่น่ากลัว เป็นเหตุการณ์ที่นํา
หน้า เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา
ของวันยิ่งใหญ่และน่ากลัวนั้น” “The Old
Countryman,” in Portland Evening
Advertiser, 26 พฤศจิกายน 1833 ด้วย
เหตุนี้ ประชาชนจึงต่างหันเหความสนใจ
ไปยังคําพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้น และทําให้
คนมากมายสนใจคําเตือนเรื่องการเสด็จ
มาครั้งที่สอง {GC 334.3}
ในปี ค.ศ. 1840 มีเหตุการณ์สาํ คัญอีก
เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตามที่พยากรณ์
ไว้ ซึ่งสร้างความสนใจอย่างยิ่งใหญ่ให้
กั บ คนจํ า นวนมาก สองปี ก ่ อ นหน้ า นี้
โยซียาห์ ลิท์ช [Josiah Litch] ผู้รับใช้
แนวหน้าคนหนึง่ ทีป่ ระกาศเรือ่ งการเสด็จ
กลับมาของพระเยซู ตีพมิ พ์บทความเรือ่ ง
ของพระธรรมวิวรณ์บทที่ 9 ซึ่งทํานาย
ถึงการล่มสลายของอาณาจักรโอโตแมน
[Ottoman Empire] ตามที่เขาคํานวณไว้
นัน้ อํานาจของอาณาจักรนีจ้ ะถูกสลายลง
ใน “ช่วงราวเดือนสิงหาคมของปี ค.ศ.
1840” และเพี ย งไม่ กี่ วั น ก่ อ นหน้ า ที่
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เขาเขียนว่า “ถ้าจะ
ให้ช่วงเวลาแรกคือ 150 ปีเกิดขึ้นก่อนที่
เดียโคเซส [Deacozes] ขึ้นครองราชย์
ตามความยินยอมของชาวเติร์ก และเมื่อ
ช่วงเวลาแรกสิ้นสุดลง ช่วงเวลา 391 ปี
กับอีก15 วันต่อมาก็จะเริ่มขึ้น ซึ่งช่วง
เวลาที่ ส องนี้ จ ะสิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ 16
สิงหาคม ค.ศ. 1840 คือเมือ่ คาดการณ์วา่
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อํานาจของโอโตแมนในเมืองคอนสเตนติโนเปิลจะสูญสิ้นลง และข้าพเจ้าเชื่อมั่น
ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นตามนี้” Josiah Litch,
in Signs of the Times, and Expositor
of Prophecy, 1 สิงหาคม 1840 {GC
334.4}
ตรงตามเวลาที่กําหนด ประเทศตุรกี
โดยทางเอกอัครราชทูตได้ขอการคุม้ ครอง
จากอํานาจพันธมิตรของทวีปยุโรปและ
ด้วยการกระทํานีไ้ ด้นาํ ตนเองให้ไปอยูภ่ าย
ใต้ ก ารปกครองของประเทศคริ ส เตี ย น
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงตามที่พยากรณ์ไว้
(โปรดดู ภ าคผนวก) เมื่ อ เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ที่
ประจักษ์แล้ว ผู้คนจึงมั่นใจว่าหลักการที่
มิลเลอร์และเพื่อนๆ ใช้แปลความหมาย
ของคําพยากรณ์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทําให้
การเคลือ่ นไหวของเรือ่ งการเสด็จกลับมา
นั้นมีนํ้าหนัก คนมีความรู้และมีตําแหน่ง
เข้าร่วมงานกับมิลเลอร์ในงานการประกาศ
และในงานตีพมิ พ์เผยแพร่แนวคิดของเขา
และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 จนถึง 1844 งาน
นี้จึงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว {GC
335.1}
วิ ล เลี ย ม มิ ล เลอร์ เ ป็ น คนที่ มี กํ า ลั ง
ทางความคิดที่เข้มแข็ง เขามีระเบียบทั้ง
ทางแนวคิดและการศึกษา และเขาเพิม่ พูน
สิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาแห่งสวรรค์โดย
เชือ่ มโยงตัวเองกับพระเจ้าผูท้ รงเป็นแหล่ง
ของปัญญาทัง้ หลาย เขาเป็นชายทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ไม่วา่ ทีใ่ ดทีผ่ คู้ นให้ความสําคัญกับอุปนิสยั
ที่ซื่อสัตย์และศีลธรรมที่เป็นเลิศ เขาก็
จะได้ รั บ ความเคารพและความนั บ ถื อ

มิลเลอร์เป็นคนมีจติ ใจทีเ่ ต็มไปด้วยความ
เมตตาอย่างแท้จริง รวมกันกับความถ่อม
ตนตามแบบฉบับของคริสเตียนและอํานาจ
ในการควบคุมตนเอง เขาเอาใจใส่และ
สุภาพอ่อนโยนต่อทุกคน พร้อมที่จะฟัง
ข้อคิดเห็นของผู้อื่นและชั่งข้อโต้แย้งของ
พวกเขา เขาใช้พระคําของพระเจ้าทดสอบ
ทฤษฎี แ ละหลั ก คํ า สอนทั้ ง หมดโดย
ปราศจากอคติและไม่ใช้อารมณ์ และความ
มีเหตุมีผลของเขาและความรอบรู้ในพระ
คั ม ภี ร ์ ทํ า ให้ เ ขาโต้ แ ย้ ง ความผิ ด และ
เปิดโปงความเท็จได้ GC 335.2}
แต่ถึงกระนั้น งานที่เขาทําก็ไม่ได้ทํา
โดยไม่มีการต่อต้านที่รุนแรง เหมือนเช่น
นักปฏิรูปในอดีต ครูสอนศาสนาในคริสต
จักรทีโ่ ด่งดังไม่ยอมรับมุมมองทีเ่ ขาเสนอ
เพราะว่า พวกเขาไม่สามารถพิสจู น์จดุ ยืน
ของตนด้วยข้อพระคัมภีร์ พวกเขาจึงใช้
คําพูดและคําสอนของมนุษย์ รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่คนในอดีตส่งต่อกันมา แต่พระ
วจนะของพระเจ้าเป็นคําพยานเดียวทีน่ กั
เทศน์แห่งความจริงเรื่องการเสด็จกลับ
มายอมรั บ “พระคั ม ภี ร ์ แ ละพระคั ม ภี ร ์
เท่านั้น” เป็นคําขวัญของพวกเขา เมื่อ
คนที่ต่อต้านไม่สามารถหาข้อโต้แย้งจาก
พระคัมภีร์ พวกเขาก็ใช้วิธีการหัวเราะ
เยาะและการเย้ยหยัน พวกเขาใช้เวลา
เงินทองและความสามารถทําลายคนที่
ความผิดเดียวของเขาคือการรอคอยการ
เสด็ จ มาของพระเจ้ า ด้ ว ยความสุ ข และ
พยายามดําเนินชีวติ ให้บริสทุ ธิแ์ ละกระตุน้
ผู ้ อื่ น ให้ เ ตรี ย มตั ว เพื่ อ รั บ การเสด็ จ มา
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ปรากฏของพระองค์ {GC 335.3}
คนเหล่านีใ้ ช้ความพยายามอย่างตัง้ ใจ
เพื่อหันเหความคิดของคนทั้งหลายให้
ออกไปจากเรือ่ งของการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
ของพระเยซู พวกเขาทําให้การศึกษาคํา
พยากรณ์เรือ่ งการเสด็จมาของพระคริสต์
และยุคสุดปลายของโลกเป็นบาปที่น่า
อับอาย ด้วยการใช้วิธีนี้ ครูสอนศาสนา
ที่โด่งดังเหล่านี้บ่อนทําลายความเชื่อที่มี
ต่อพระวจนะของพระเจ้า คําสอนของพวก
เขาจึงทําให้คนไม่เชื่อพระเจ้า และคน
มากมายถือสิทธิทจี่ ะทําตามหัวใจชัว่ ของ
ตนเอง แล้วจ้าวแห่งความชั่วร้ายก็โยน
ความผิดทั้งหมดไปยังชาวแอ๊ดเวนตีส
[Adventists – คือกลุ่มคนที่รอคอยการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์] {GC 336.1}
ในขณะทีม่ ลิ เลอร์ดงึ ดูดฝูงชนทีเ่ ฉลียว
ฉลาดและตั้ ง ใจมาฟั ง เขาจนแน่ น บ้ า น
แต่ชอื่ ของเขาไม่คอ่ ยถูกเอ่ยถึงจากสํานัก
พิมพ์ทางศาสนา เว้นแต่จะถูกนํามาเย้ย
หยันหรือตําหนิ ครูสอนศาสนาที่ไม่ใส่ใจ
และไม่เกรงกลัวพระเจ้าต่างใช้อาํ นาจทีไ่ ด้
มาจากตําแหน่งหน้าที่ประณามเขาอย่าง
น่าเกลียด ใช้คําพูดเฉียบคมที่ตํ่าช้าและ
ลบหลูเ่ พือ่ ทับถมมิลเลอร์และงานทีเ่ ขาทํา
ชายผมหงอกที่ทิ้งความสุขสบายในบ้าน
เพือ่ เดินทางจากเมืองหนึง่ ไปอีกเมืองหนึง่
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ทํางานอย่าง
ไม่หยุดหย่อนเพื่อประกาศให้กับชาวโลก
ทราบคําเตือนที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องการ
พิพากษาที่กําลังใกล้เข้ามา แต่ถูกประณามอย่างเย้ยหยันว่าเป็นคนคลัง่ ศาสนา

เป็ น คนหลอกลวงและเป็ น คนโกงฉวย
โอกาส {GC 336.2}
คําเยาะเย้ย ความเท็จ และคําใส่ร้าย
ที่ ทั บ ถมลงบนตั ว เขาทํ า ให้ เ กิ ด เสี ย ง
ทัดทานที่ไม่พอใจ แม้กระทั่งจากสํานัก
พิ ม พ์ ข องชาวโลก คนพวกนี้ ก ล่ า วว่ า
“การมองดูเรือ่ งทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่อย่างเหลือ
เชือ่ และมีผลทีน่ า่ กลัวเช่นนี”้ อย่างไม่ใส่ใจ
และปราศจากความยําเกรง “มิเพียงแต่
ล้อเล่นกับความรูส้ กึ ของคนทีเ่ ผยแพร่และ
ผู้สนับสนุนเรื่องนี้เท่านั้น” แต่ “นําเอาวัน
พิพากษามาล้อเล่น เยาะเย้ยองค์พระผู้
เป็นเจ้า และสบประมาทความน่ากลัวของ
การพิพากษาของพระองค์” Bliss หน้า
183 {GC 336.3}
ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความชัว่ ทัง้ ปวงไม่เพียง
แต่จะเสาะหาวิธีต่อต้านผลที่เกิดขึ้นจาก
การประกาศข่าวการเสด็จกลับมาเท่านัน้
แต่มันต้องการทําลายคนที่ประกาศเรื่อง
นี้ด้วย มิลเลอร์นําความจริงในพระคัมภีร์
ไปประยุกต์เพื่อให้เข้าสู่หัวใจของผู้ฟัง
เขาตําหนิบาป และรบกวนความรู้สึกว่า
ตนเองดีพอของผู้ฟัง คําพูดอันเรียบง่าย
และเชือดเฉือนของเขาจึงสร้างศัตรูขนึ้ มา
สมาชิกในโบสถ์ทตี่ อ่ ต้านข่าวสารของเขา
ให้อํานาจกับกลุ่มคนชั้นตํ่า และศัตรูทั้ง
หลายก็วางแผนหมายเอาชีวติ ของเขาเมือ่
เขาเดินออกจากห้องประชุม แต่ทตู สวรรค์
ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่กลางฝูงชนนั้น
และทูตองค์หนึ่งในสภาพของมนุษย์จูง
แขนของผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าและนําเขาฝ่า
ฝูงชนที่เดือดดาลออกไปยังที่ปลอดภัย
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งานที่เขาทํานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และ
ซาตานพร้อมกับตัวแทนของมันก็ตอ้ งพบ
กับความผิดหวังในแผนการของมัน {GC
336.4}
ถึงแม้ว่า มิลเลอร์จะได้รับการต่อต้าน
มากมาย แต่กลับมีคนให้ความสนใจกับ
เรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคนเพิ่มขึ้นจาก
สิ บ จนเป็ น ร้ อ ย จนมี ค นมาชุ ม นุ ม เพิ่ ม
มากขึ้นเป็นหลายพันคน ในโบสถ์ต่างๆ
มีคนกลับใจเป็นจํานวนมาก แต่เมื่อเวลา
ล่วงเลยไประยะหนึ่ง ความรู้สึกต่อต้านก็
เริม่ เกิดกับคนทีก่ ลับใจใหม่ดว้ ย และโบสถ์
ต่างๆ จึงเริ่มจัดระเบียบกับคนที่ยอมรับ
แนวความคิดของมิลเลอร์ มาตรการนี้ส่ง
ผลให้มคี นเขียนตอบเป็นจดหมายทีส่ ง่ ไป
ยังคริสเตียนทุกนิกายเรียกร้องว่าหากหลัก
คําสอนทีเ่ ขาเชือ่ ไม่ถกู ต้องให้ใช้พระคัมภีร์
ชี้ความผิดนั้นออกมา {GC 337.1}
เขากล่าวว่า “มีอะไรบ้างที่เราเชื่อซึ่ง
เราไม่ ไ ด้ รั บ บั ญ ชาจากพระวจนะของ
พระเจ้า ซึ่งท่านเองยอมให้เป็นกฎและ
เป็นกฎเดียวของความเชื่อและวิถีทาง
ปฏิบัติของเรา เราทําอะไรลงไป จนท่าน
ต้องประณามพวกเราอย่างรุนแรงทัง้ จาก
ธรรมาสน์และจากสิ่งตีพิมพ์ และใครให้
อํานาจที่ชอบธรรมกับท่านเพือ่ กีดกันเรา
[ชาวแอ๊ดเวนตีส] ให้ออกจากคริสตจักร
ของท่านและการร่วมสามัคคีธรรมกับท่าน”
“หากเราเป็นฝ่ายผิด ช่วยบอกเราด้วยว่า
เราผิดที่ตรงส่วนไหน ให้ใช้พระคัมภีร์
แสดงให้เราเห็นว่าเราผิด เราได้รับการ

เยาะเย้ยเพียงพอแล้ว แต่การเยาะเย้ยก็
ไม่อาจทําให้เรายอมรับว่าเราผิด พระ
วจนะของพระเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
แนวคิดของเรา ข้อสรุปของเราได้มาด้วย
ความรอบคอบและด้วยการอธิษฐาน ซึ่ง
เป็นหลักฐานต่างๆ ที่เราได้รับจากพระ
คัมภีร์” Ibid. หน้า 250, 252 {GC 337.2}
จากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่ง คําเตือนที่
พระเจ้าประทานให้โลกผ่านทางผู้รับใช้
ของพระองค์ได้รบั การตอบสนองอย่างไม่
เลือ่ มใสและด้วยความไม่เชือ่ ในลักษณะที่
คล้ายๆ กัน เมื่อบาปของคนยุคก่อนนํ้า
ท่วมโลกกระตุ้นให้พระองค์ส่งนํ้ามาท่วม
โลก แต่พระองค์ยังทรงให้พวกเขารับรู้
พระประสงค์ของพระองค์ก่อน เพื่อให้
โอกาสพวกเขาหันหลังกลับจากทางบาป
ชั่วของตน เป็นเวลา 120 ปีที่คําเตือนให้
กลั บ ใจดั ง ก้ อ งอยู ่ ใ นหู ข องคนเหล่ า นั้ น
เกลื อ กว่ า พระพิ โ รธของพระเจ้ า จะมา
ทําลายพวกเขา แต่ข่าวสารนั้นก็ถูกมอง
ดูวา่ เป็นเรือ่ งนิยายเหลวไหลและพวกเขา
ไม่เชื่อ ด้วยความชั่วร้ายที่อยู่ภายใน จึง
ทําให้พวกเขาเยาะเย้ยผูส้ อื่ ข่าวของพระเจ้า
ดูแคลนคําอ้อนวอน และแม้กระทั่งกล่าว
หาว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมา เพียงคนเดียว
กล้าดีอย่างไรจึงลุกขึน้ ต่อต้านผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้
หลายของโลก หากคําเตือนของโนอาห์
เป็นเรื่องจริง ทําไมทั้งโลกจึงมองไม่เห็น
และไม่เชื่อ คนหนึ่งคนกล้ายืนยันต่อต้าน
ปัญญาของคนนับพันๆ คน พวกเขาไม่
ยอมรับคําเตือน และไม่ยอมเข้าไปหลบ
ภัยในเรือ {GC 337.3}
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คนเย้ยหยันชีเ้ น้นไปยังสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่
ในธรรมชาติ พวกเขาชีไ้ ปยังฤดูกาลทีแ่ ปร
เปลีย่ นอย่างต่อเนือ่ ง ชีไ้ ปยังท้องฟ้าสีคราม
ทีไ่ ม่เคยมีฝนตกลงมา ชีไ้ ปยังทุง่ หญ้าเขียว
ขจีทชี่ มุ่ ฉํา่ ขึน้ จากนํา้ ค้างทีต่ กลงมาในยาม
คํา่ คืน และพวกเขาก็พดู ว่า “เขาไม่ได้เล่า
นิทานอยู่ใช่ไหม” พวกเขาประกาศด้วย
ความเหยียดหยามว่า นักเทศน์แห่งความ
ชอบธรรมเป็นคนคลัง่ ศาสนาอย่างรุนแรง
แล้วจึงทําในสิ่งที่ตนเองทําต่อไป ตั้งใจ
แสวงหาความสําราญมากยิง่ กว่าก่อน มุง่
มัน่ ยิง่ ขึน้ กับทางแห่งความชัว่ ของตน แต่
ความไม่เชือ่ ของพวกเขาก็ไม่อาจหยุดยัง้
เหตุการณ์ที่ถูกทํานายไว้ พระเจ้าทรง
อดทนนานกั บ ความชั่ ว ของพวกเขา
พระองค์ประทานโอกาสมากมายให้พวก
เขากลับใจ แต่เมื่อเวลาที่กําหนดมาถึง
การพิพากษาของพระองค์จะเกิดขึน้ กับผู้
ทีป่ ฏิเสธพระเมตตาคุณของพระองค์ {GC
338.1}
พระคริสต์ทรงเปิดเผยว่าจะมีการไม่เชือ่
เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์
ในลักษณะที่คล้ายๆ กันนี้ พระองค์ตรัส
ไว้ว่า ดั่งคนในสมัยของโนอาห์ “นํ้าท่วม
กวาดเอาพวกเขาไปทุกคนโดยไม่ทนั รูต้ วั
อย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็น
อย่ า งนั้ น ” มั ท ธิ ว 24:39 เมื่ อ คนที่
อ้างตนว่ามีพระเจ้าเข้าร่วมมือกับคนของ
โลก ดํ า เนิ น ชี วิ ต เหมื อ นพวกเขา และ
แสวงหาความสนุกสนานที่ต้องห้ามร่วม
กันกับพวกเขา เมื่อความหรูหราของโลก
นีก้ ลายมาเป็นความหรูหราของคริสตจักร

เมื่ อ ระฆั ง ของพิ ธี ส มรสดั ง กั ง วานและ
ทุกคนมองไปยังอนาคตของชีวติ แห่งความ
รํ่ า รวยทางฝ่ า ยโลก และทั น ใดนั้ น เมื่ อ
สายฟ้าแลบสว่างแวบขึ้นมาจากท้องฟ้า
อนาคตทีส่ ดใสและความหวังทีห่ ลอกลวง
ก็จะมาถึงจุดจบ {GC 338.2}
เช่นเดียวกับทีพ
่ ระเจ้าทรงบัญชาผูร้ บั
ใช้ของพระองค์ให้มาเตือนโลกเรือ่ งนํา้ ท่วม
ฉั น ใด พระองค์ ท รงบั ญ ชาผู ้ สื่ อ ข่ า วที่
พระองค์ทรงเลือกสรรให้มาแจ้งให้ทราบ
เรื่องการพิพากษาสุดท้ายที่ใกล้เข้ามา
ดั่ ง คนที่ อ าศั ย ในยุ ค เดี ย วกั บ โนอาห์ ที่
หัวเราะเยาะเย้ยคําทํานายของนักเทศน์
แห่งความชอบธรรม ก็เป็นเช่นเดียวกัน
กับสมัยของมิลเลอร์ทแี่ ม้แต่คนทีป่ ระกาศ
ว่าตนเองเชือ่ พระเจ้าก็ยงั เยาะเย้ยเสียดสี
คําตักเตือนนั้น {GC 339.1}
ทําไมคริสตจักรต่างๆ จึงไม่ยอมรับ
หลักคําสอนและการประกาศเรือ่ งการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระคริสต์นี้เล่า ในขณะ
ที่การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
นําความหายนะและความเศร้าสลดมาให้
คนชั่ว แต่สําหรับคนชอบธรรมแล้วกลับ
เป็นเรื่องที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขชื่นชม
และความหวั ง ความจริ ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ นี้
ปลอบประโลมบรรดาผูซ้ อื่ สัตย์ของพระเจ้า
มาตลอดทุกยุคทุกสมัย แล้ว ทําไมเรื่อง
นี้-คล้ายกับพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ
เรือ่ ง-จึงกลับกลายมาเป็น “หินทีท่ าํ ให้คน
หกล้ม” และ “ศิลาที่ทําให้คนสะดุด” 1
เปโตร 2:8 ให้กับผู้ที่ประกาศตนว่าเป็น
ประชากรของพระองค์ได้เล่า องค์พระผู้
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เป็นเจ้าของเราได้ทรงสัญญากับสาวกด้วย
พระองค์เองว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้
สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและ
รับท่านไปอยู่กับเรา” ยอห์น 14:3 พระผู้
ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา
ทรงทราบล่วงหน้าถึงความโดดเดีย่ วและ
ความโศกเศร้ า ของผู ้ ติ ด ตามพระองค์
พระองค์ จึ ง ทรงบั ญ ชาทู ต สวรรค์ ใ ห้ ม า
ปลอบประโลมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่
พระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น ในขณะที่
สาวกยืนเพ่งมองขึ้นไปยังเบื้องบนเพื่อดู
ภาพสุดท้ายของพระองค์ที่พวกเขารัก
พวกเขาต้องหยุดชะงักด้วยเสียงหนึ่งซึ่ง
ดังขึ้นมาว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย ทําไมพวก
ท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์ พระเยซู
องค์นที้ ที่ รงรับไปจากท่านทัง้ หลายขึน้ ไป
ยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะ
เดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์
เสด็จไปยังสวรรค์นนั้ ” กิจการ 1:11 คําพูด
ของทูตสวรรค์จดุ ประกายความหวังขึน้ มา
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง สาวกทั้งหลาย “จึงกลับ
ไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่าง
ยิ่งและอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญ
พระเจ้า” ลูกา 24:52, 53 พวกเขาไม่ได้
ชื่นชมยินดีเพราะพระเยซูทรงจากพวก
เขาไปและทรงปล่อยให้พวกเขาดิน้ รนกับ
การทดลองและการล่อลวงของโลก แต่
เพราะคํามั่นสัญญาที่ทูตสวรรค์กล่าวว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก {GC 339.2}
บัดนีก้ ารประกาศเรือ่ งการเสด็จมาของ
พระคริสต์ควรเป็นเหมือนข่าวแห่งความ

ปรีดียิ่งที่ทูตสวรรค์ประกาศกับคนเลี้ยง
แกะแห่งหมู่บ้านเบธเลเฮม ผู้ที่รักพระผู้
ช่วยให้รอดอย่างจริงจังจะทําอย่างอื่นไม่
ได้นอกจากจะยินดีตอ้ นรับคําประกาศทีม่ ี
รากฐานอยูบ่ นพระวจนะของพระเจ้าทีว่ า่
พระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของความ
หวังแห่งชีวิตนิรันดร์จะเสด็จกลับมาอีก
แต่จะกลับมาไม่ใช่เพือ่ มารับการดูถกู และ
การเหยียดหยามและการถูกปฏิเสธเหมือน
เช่นที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรก แต่จะ
เสด็จมาด้วยอํานาจและพระสิริเพื่อช่วย
ประชากรของพระองค์ให้รอด ผู้ที่ไม่รัก
พระผู้ช่วยให้รอดจะเป็นผู้ที่ต้องการให้
พระองค์ยังคงอยู่ห่างไกลออกไป และ
ไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะสรุปว่าคริสตจักร
เหิ น ห่ า งจากพระเจ้ า ได้ ดี ไ ปกว่ า ความ
ฉุนเฉียวและความเกลียดชังที่ถูกกระตุ้น
ให้เกิดขึ้นจากข่าวสารที่สวรรค์ส่งมาให้
{GC 339.3}
ผูท้ ี่ยอมรับคําสอนเรือ่ งการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์ถูกกระตุ้นให้มองเห็น
ความจําเป็นทีต่ อ้ งกลับใจและถ่อมตนต่อ
เบื้องพระพักตร์พระเจ้า มีคนมากมายที่
เคยลังเลระหว่างพระคริสต์และโลก มา
บัดนี้ก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องเลือกทางใด
ทางหนึ่งแล้ว “สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิรันดร์
กาลกลายเป็นเรือ่ งจริงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็น
มาก่อน สวรรค์มาอยู่ใกล้และพวกเขา
รูส้ กึ ว่าตนเองเป็นคนผิดต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้ า ” Bliss หน้ า 146 คริ ส เตี ย น
ตื่นตัวขึ้นกับชีวิตใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณ
พวกเขารูส้ กึ ว่าเวลาเหลือน้อย ถ้าจะต้อง
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ทําอะไรให้เพื่อนมนุษย์ก็ต้องรีบทํา เวลา
ของโลกเหลื อ อยู ่ เ พี ย งนิ ด เดี ย ว และดู
ประหนึง่ ว่าช่วงเวลาทีจ่ ะเป็นอมตะเริม่ ต้น
ขึ้นตรงหน้าพวกเขาแล้ว และเรื่องราว
ต่างๆ เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความสุขหรือความทุกข์ที่เป็นอมตะ
ก็เข้ามาบดบังทุกสิ่งที่เป็นของฝ่ายโลก
พระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยูเ่ หนือ
พวกเขาและประทานอํานาจให้กบั คําเชือ้
เชิญอย่างจริงใจที่พวกเขามีให้แก่พี่น้อง
ของพวกเขา รวมทัง้ ให้กบั คนบาปทัง้ หลาย
ด้วยเพื่อให้เตรียมพร้อมสําหรับวันของ
พระเจ้า คําพยานเงียบๆ ของชีวิตประจํา
วันของพวกเขาเป็นคําตําหนิอย่างต่อเนือ่ ง
ต่อสมาชิกคริสตจักรที่นับถือแต่เพียงใน
นามและไม่ได้อทุ ศิ ถวายตัว คนเหล่านีไ้ ม่
ต้องการให้การแสวงหาความเพลิดเพลิน
การมุง่ หวังหาเงินและความทะเยอทะยาน
ใฝ่หาเกียรติยศทางโลกของพวกเขาถูก
รบกวน ดังนั้น ความเป็นศัตรูและการ
ต่อต้านจึงหันเป้าเข้าหาคนทีเ่ ชือ่ เรือ่ งการ
เสด็จมาและผูท้ ปี่ ระกาศเรือ่ งนี้ {GC 340.1}
เนื่องจากผู้ต่อต้านไม่สามารถหักล้าง
คําอธิบายเรื่องช่วงเวลาของคําพยากรณ์
ได้ พวกเขาจึงพยายามไม่สนับสนุนการ
ศึกษาเรือ่ งเหล่านีโ้ ดยสอนว่าคําพยากรณ์
นี้ถูกประทับตราปิดไว้แล้ว ดังนั้น คริสตจั ก รโปรเตสแตนต์ จึ ง เดิ น ตามวิ ธี ก าร
ของคริสตจักรโรมัน ในขณะที่คริสตจักร
โรมั น นํ า พระคั ม ภี ร ์ ไ ปจากประชาชน
คริสตจักรโปรเตสแตนต์ก็อ้างว่าในพระ
วจนะอันศักดิ์สิทธิ์มีบางตอนที่สําคัญซึ่ง

นําให้เห็นความจริงทีจ่ ะนํามาประยุกต์ใช้
ในยุคของพวกเราได้นนั้ ไม่สามารถเข้าใจ
ได้ {GC 340.2}
ผู้รับใช้หลายคนและคนทั้งหลายต่าง
เปิดเผยว่า คําพยากรณ์ทอี่ ยูใ่ นพระธรรม
ดาเนี ย ลและพระธรรมวิ ว รณ์ เ ป็ น เรื่ อ ง
ลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่พระคริสต์ทรง
นําสาวกของพระองค์ไปยังพระวจนะใน
พระธรรมดาเนียลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึน้ ในยุคของเขาทัง้ หลายว่า “ให้ผอู้ า่ น
เข้าใจเอาเถิด” มัทธิว 24:15 และข้ออ้าง
ที่ว่าพระธรรมวิวรณ์นั้นลึกลับและเข้าใจ
ไม่ได้จงึ ขัดแย้งกับชือ่ ของพระธรรมวิวรณ์
ที่ว่า “วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้า
ประทานแก่พระองค์เพือ่ สําแดงต่อบรรดา
ผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้อง
เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้...[ขอ] ความสุขจงมีแก่
ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคําเผยพระ
วจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆ ที่เขียน
ไว้ในนัน้ เพราะว่าเวลานัน้ ใกล้เข้ามาแล้ว”
วิวรณ์ 1:1-3 {GC 341.1}
ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ [ขอ] ความ
สุ ข จงมี แ ก่ ผู ้ อ ่ า น” มี ค นที่ ไ ม่ ย อมอ่ า น
พระพรนั้นจึงไม่ได้มีไว้สําหรับคนๆ นั้น
“ผูท้ ฟ
ี่ งั คําเผยพระวจนะ” มีคนทีไ่ ม่ยอมรับ
ฟังเรื่องราวของคําพยากรณ์ พระพรนั้น
ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ไ ว้ สํ า หรั บ คนกลุ ่ ม นี้ เ ช่ น กั น
“ประพฤติตามสิ่งต่างๆ ที่เขียนไว้ในนั้น”
มีคนมากมายไม่ยอมฟังคําเตือนและคํา
สั่งสอนที่มีในพระธรรมวิวรณ์ คนเหล่านี้
จึงไม่อาจอ้างสิทธิรบั พระพรทีพ
่ ระองค์ทรง
สัญญาไว้นี้ คนทุกคนที่เยาะเย้ยเรื่องคํา
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พยากรณ์และหัวเราะเยาะสัญลักษณ์ตา่ งๆ
ที่ประทานให้อย่างเคร่งขรึม คนทุกคนที่
ไม่ยอมปฏิรปู ชีวติ ของตนและไม่เตรียมตัว
เพื่อรับการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ คน
เหล่านี้จะไม่ได้รับพระพร {GC 341.2}
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องคําพยานที่ได้รับ
การดลใจนี้ มนุษย์กล้าดีอย่างไรจึงเที่ยว
ไปสอนว่าพระธรรมวิวรณ์นนั้ เป็นหนังสือ
ลึกลับที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ พระธรรม
วิวรณ์เป็นหนังสือที่เปิดเผยความลึกลับ
เป็นหนังสือทีเ่ ปิดอยู่ การศึกษาพระธรรม
วิวรณ์จะนําความนึกคิดไปยังคําพยากรณ์
ที่อยู่ในพระธรรมดาเนียล และพระธรรม
ทัง้ สองเล่มนีจ้ ะนําคําสอนทีส่ าํ คัญซึง่ พระเจ้า
ประทานให้แก่มนุษย์เพือ่ ให้เขารับรูเ้ กีย่ ว
กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประวั ติ ศาสตร์ของโลกนีจ้ ะสิน้ สุดลง {GC 341.3}
ภาพเหตุการณ์ทลี่ กึ ลับและน่าสนใจที่
เป็นประสบการณ์ของคริสตจักรถูกเปิด
เผยให้ ย อห์ น เห็ น เขาเห็ น สภาพ ภั ย
อั น ตราย ความขั ด แย้ ง และการช่ ว ย
ประชากรของพระเจ้าให้รอดในครัง้ สุดท้าย
เขาบันทึกข่าวสารสุดท้ายที่จะกระตุ้นให้
ท้องทุ่งของโลกสุก เพื่อเก็บรวบรวมเป็น
ฟ่อนข้าวเข้าไปในยุง้ ฉางแห่งสวรรค์ หรือ

ต้องถูกมัดเพือ่ ใช้เป็นฟืนสําหรับการทําลาย
ด้วยไฟ เรื่องราวที่สําคัญอย่างยิ่งยวด
เหล่านี้ถูกเปิดเผยให้แก่เขาโดยเฉพาะ
สําหรับคริสตจักรในยุคสุดท้าย เพื่อคน
เหล่ า นั้ น ที่ หั น กลั บ จากความผิ ด มาสู ่
ความจริง จะได้รบั คําชีแ้ นะถึงภัยอันตราย
และความขัดแย้งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขา
ไม่จําเป็นต้องมีใครตกอยู่ในความมืดมิด
ในเรือ่ งเหตุการณ์ทกี่ าํ ลังจะเกิดขึน้ บนโลก
ใบนี้ {GC 341.4}
ถ้าเช่นนั้น ทําไมการขาดความรู้เรื่อง
ส่วนทีส่ าํ คัญยิง่ ในพระคัมภีรอ์ นั ศักดิส์ ทิ ธิ์
จึงแพร่กระจายไปอย่างกว้างไกลเช่นนี้
ทําไมคนทัว่ ไปจึงไม่ยอมศึกษาคําสอนของ
เรื่องนี้ สิ่งนี้เป็นผลของความพยายามที่
เจ้าชายแห่งความมืดจัดวางไว้เพื่อปิดหู
ปิดตามนุษย์เพือ่ ไม่ให้เห็นการล่อลวงของ
มัน ด้วยเหตุนี้ พระคริสต์พระผู้ทรงเปิด
เผยเรื่องราวทั้งหมดนี้ทรงทอดพระเนตร
เห็นสงครามทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ จูโ่ จมผูท้ ศี่ กึ ษา
พระธรรมวิวรณ์ พระองค์จึงทรงประกาศ
ว่าความสุขจะมีไว้ให้แก่ผทู้ อี่ า่ นและผูท้ ฟ
ี่ งั
และถื อ รั ก ษาข้ อ ความที่ เ ขี ย นไว้ ใ นคํ า
พยากรณ์นี้ {GC 342.1}
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จากยุคหนึง่ ไปยังอีกยุคหนึง่ พระราช
กิจของพระเจ้าในโลกนําเสนอให้เห็นถึง
ลักษณะความโดดเด่นที่คล้ายคลึงกันใน
ทุกการปฏิรปู ทีย่ งิ่ ใหญ่ หรือในขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางศาสนา หลั ก การของ
พระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นเหมือนเดิมมา
ตลอด การเคลื่อนไหวสําคัญของปัจจุบัน
มีแนวขนานเหมือนเช่นของในอดีตและ
ประสบการณ์ของคริสตจักรในยุคก่อนมี
บทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ค่าสําหรับยุคของเรา {GC
343.1}
ในขบวนการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่นั้น
ไม่มีความจริงใดในพระคัมภีร์ที่สอนไว้
อย่างชัดเจนมากไปกว่าการทรงนําของ
พระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ ที่ รง
ชี้แนะผู้รับใช้ของพระองค์ในโลกเพื่อให้
พระราชกิจของการช่วยให้รอดเจริญยิ่ง
ขึน้ ต่อไป มนุษย์เป็นเครือ่ งมือในพระหัตถ์
ของพระเจ้าเพื่อใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
แห่งพระคุณและพระเมตตา แต่ละคนมี
ส่วนของตนเองที่จะต้องทํา ซึ่งแต่ละคน
ได้รบั มอบแสงสว่างจํานวนหนึง่ ทีถ่ กู ปรับ
ให้เข้ากับความต้องการในเวลาของเขา
และเพี ย งพอที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ขาทํ า งานที่
พระเจ้าทรงมอบให้เขาทํา แต่ไม่มีมนุษย์
คนใดไม่วา่ จะได้รบั เกียรติจากสวรรค์อย่าง
มากเพียงใดก็ตาม เคยบรรลุถงึ ความเข้าใจ
อย่างเต็มที่ในเรื่องแผนการยิ่งใหญ่ของ
การไถ่ หรือแม้แต่ก้าวไปถึงความรู้สึก

ซาบซึง้ อย่างบริบรู ณ์ตอ่ พระประสงค์ของ
พระเจ้าในพระราชกิจสําหรับยุคของเขา
เอง มนุษย์เข้าใจไม่ได้อย่างหมดจดถึงสิง่
ทีพ
่ ระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จผ่านทาง
งานทีท่ รงมอบให้เขาเหล่านัน้ ทํา พวกเขา
ไม่เข้าใจในลักษณะทัง้ หมดของข่าวสารที่
พวกเขากล่าวในนามของพระองค์ {GC
343.2}
“ท่านจะหยั่งรู้ความลี้ลับของพระเจ้า
ได้หรือ ท่านจะหยั่งรู้ความไพบูลย์ของ
องค์ ผู ้ ท รงมหิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ไ ด้ ห มดสิ้ น หรื อ ”
“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของ
เจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของ
เรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์
สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็
สูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคิดของ
เราก็สงู กว่าความคิดของเจ้าอย่างนัน้ ” “จง
จําสิ่งล่วงเลยมานานแล้ว เพราะเราเป็น
พระเจ้า และไม่มีผู้อื่นอีก เราเป็นพระเจ้า
และไม่มใี ครเป็นเหมือนเรา ผูแ้ จ้งตอนจบ
ให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งสิ่งที่ยังไม่
ได้ทาํ นัน้ ให้ทราบตัง้ แต่อดีตกาล ทัง้ กล่าว
ว่า ‘แผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะ
ทําทุกสิง่ ตามความประสงค์ของเรา’” โยบ
11:7 อิสยาห์ 55:8, 9; 46:9, 10 {GC
343.3}
แม้แต่บรรดาผู้เผยพระวจนะที่ได้รับ
ความกรุณาจากพระเจ้าด้วยความกระจ่าง
พิเศษของพระวิญญาณก็ไม่ได้เข้าใจอย่าง
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เต็มทีถ่ งึ ความสําคัญของการเปิดเผยต่างๆ
ที่ทรงมอบหมายให้แก่พวกเขา ความ
หมายจะถู ก เปิ ด เผยในแต่ ล ะยุ ค ตามที่
ประชากรของพระเจ้าจําเป็นต้องได้รับ
คําแนะนําที่มีอยู่ในนั้น {GC 344.1}
ขณะที่ เ ปโตรเขี ย นถึ ง ความรอดซึ่ ง
ถูกทําให้เกิดความกระจ่างผ่านทางข่าว
ประเสริฐนัน้ ได้กล่าวว่า ในเรือ่ งของความ
รอดนัน้ “พวกผูเ้ ผยพระวจนะผูไ้ ด้พยากรณ์
ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้
เสาะและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่อง
ความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและ
เวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้
สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้โดยทรง
บอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระ
คริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความ
ทุกข์เหล่านั้น พระองค์ทรงเผยให้ผู้เผย
พระวจนะเหล่ า นั้ น ทราบว่ า พวกเขา
ไม่ได้ปรนนิบัติตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่
ปรนนิบัติพวกท่าน” 1 เปโตร 1:10-12
{GC 344.2}
แต่ถึงกระนั้น ในขณะที่ไม่ทรงโปรด
ประทานให้ผเู้ ผยพระวจนะทัง้ หลายเข้าใจ
อย่ า งเต็ ม ที่ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ปิ ด เผยให้ พ วกเขา
ก็ตามที แต่พวกเขาแสวงหาอย่างจริงใจ
่ ระเจ้าทรง
ทีจ่ ะรับความกระจ่างทัง้ หมดทีพ
พึงพอพระทัยจะเปิดเผย พวกเขา “เสาะ
และสืบค้น” อย่างจริงจัง “สืบหาบุคคล
และเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์
ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้” เป็น
บทเรียนอะไรเช่นนี้ที่มีไว้ให้แก่ประชากร
ของพระเจ้ า ในยุ ค ของคริ ส เตี ย น คํ า

พยากรณ์ที่มีประโยชน์สําหรับพวกเขา
ได้ทรงโปรดประทานให้แก่ผู้รับใช้ของ
พระองค์ “ทรงเผยให้ ผู ้ เ ผยพระวจนะ
เหล่านัน้ ทราบว่า พวกเขาไม่ได้ปรนนิบตั ิ
ตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่ปรนนิบัติพวก
ท่าน” ให้เรามองดูคนบริสทุ ธิท์ งั้ หลายของ
พระเจ้าในขณะที่ “เสาะและสืบค้น” อย่าง
จริงจังในเรื่องของสิ่งที่เปิดเผยให้แก่เขา
เหล่านั้นสําหรับคนในยุคภายหน้าที่ยัง
ไม่เกิดมาในโลก ให้เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความกระตือรือร้นอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขากับความไม่ใส่ใจ
อย่างเหลือคณานับของผูท้ ที่ รงโปรดปราน
ในยุคต่อๆ มาในการปฏิบตั ติ อ่ ของประทาน
ของสวรรค์ เป็นการตําหนิกระไรเช่นนี้
ที่มีต่อผู้ที่ไม่ใยดีท่ีรักความสบายและรัก
โลก พวกเขาพึ ง พอใจที่ จ ะประกาศว่ า
คําพยากรณ์ทงั้ หลายนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจ
ไม่ได้ {GC 344.3}
แม้ ว ่ า สมองของมนุ ษ ย์ ที่ มี ข อบเขต
อันจํากัดนัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะเข้าไปให้ถงึ ที่
ปรึกษาของพระเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตจํากัด
หรือที่จะเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงผลของการ
กระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่
กระนั้น บ่อยครั้งเป็นความผิดพลาดหรือ
ความสะเพร่าของพวกเขาเองทีท่ าํ ให้เข้าใจ
ข่าวสารของสวรรค์ได้อย่างเลือนราง ไม่ใช่
เป็นเรือ่ งไม่บอ่ ยนักทีส่ มองของประชาชน
และแม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเองจะบอด
ไปเนื่องจากความเห็นของมนุษย์ รวม
ถึงประเพณีต่างๆ และคําสอนเทียมเท็จ
ของมนุษย์ จนทําให้พวกเขาจับใจความ
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ได้แต่บางส่วนในสิง่ ยิง่ ใหญ่ทพ
ี่ ระองค์ทรง
เปิดเผยในพระคําของพระองค์ สาวกทั้ง
หลายของพระคริสต์ก็เป็นเช่นนี้ แม้ใน
เวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ร่วมกับ
พวกเขานัน้ สมองของเขาทัง้ หลายซึมซับ
ด้วยแนวคิดที่นิยมกันว่าพระเมสสิยาห์
ทรงเป็นเจ้าชายทางฝ่ายโลก ผู้ที่จะยก
ชาติ อิ ส ราเอลขึ้ น ไปยั ง บั ล ลั ง ก์ ข อง
อาณาจักรแห่งจักรวาลและพวกเขาไม่
เข้าใจความหมายของพระดํารัสทีบ่ อกไว้
ล่วงหน้าถึงเรื่องความทุกข์ทรมานและ
ความตาย {GC 344.4}
พระคริ ส ต์ เ องทรงเป็ น ผู ้ ป ระทาน
ข่าวสารให้แก่พวกเขาว่า “เวลากําหนด
มาถึงแล้ว และแผ่นดินของพระเจ้าก็มา
ใกล้ แ ล้ ว จงกลั บ ใจใหม่ แ ละเชื่ อ ข่ า ว
ประเสริฐ” มาระโก 1:15 ข่าวสารนั้นอยู่
บนพื้นฐานคําพยากรณ์ของพระธรรมดา
เนียลบทที่ 9 ทูตสวรรค์เปิดเผยว่า 69
สัปดาห์นนั้ จะเลยไปถึง “ประมุขผูถ้ กู เจิม”
และสาวกทัง้ หลายตัง้ ตารอคอยด้วยความ
หวังอันยิ่งใหญ่และความชื่นชมยินดีถึง
การจัดตัง้ อาณาจักรในกรุงเยรูซาเล็มของ
พระเมสสิยาห์เพื่อขึ้นครอบครองทั่วทั้ง
โลก {GC 345.1}
พวกเขาเทศนาข่าวที่พระคริสต์ทรง
มอบหมายให้พวกเขาทั้งหลาย แม้พวก
เขาเองเข้าใจความหมายผิด ในขณะทีค่ าํ
ประกาศของพวกเขามี ร ากฐานอยู ่ บ น
พระธรรมดาเนียล 9:25 พวกเขากลับ
มองไม่เห็นในข้อต่อไปของบทเดียวกันที่
กล่าวว่าพระเมสสิยาห์จะถูกตัดออก นับ

ตั้งแต่วันที่พวกเขาเกิดขึ้นมา หัวใจของ
พวกเขาก็ปกั อยูบ่ นรัศมีภาพทีค่ ดิ ว่าจะได้
มาจากอาณาจักรของโลก และเรื่องนี้ทํา
ให้ความเข้าใจของพวกเขาบอดไปทั้งใน
ข้อกําหนดของคําพยากรณ์และพระดํารัส
ของพระคริสต์ {GC 345.2}
พวกเขาประกอบหน้าที่ของการนํา
เสนอคําเชือ้ เชิญแห่งพระเมตตาคุณให้แก่
ชนชาติยวิ และแล้วในเวลาทีพ
่ วกเขาคาด
หวังที่จะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขาเสด็จขึน้ ประทับบนบัลลังก์ของกษัตริย์
ดาวิดนั้น กลับเห็นพระองค์ถูกจับเป็น
ผู้ร้าย ถูกโบยตี ถูกเหยียดหยามและถูก
ต้องโทษถึงตายและถูกยกชูขนึ้ บนกางเขน
คาลวารี ความสิ้นหวังและความปวดร้าว
บีบคัน้ หัวใจของสาวกเหล่านัน้ เพียงไรใน
ช่วงเวลาทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของพวกเขา
บรรทมอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ {GC 345.3}
พระคริ ส ต์ เ สด็ จ มาตรงตามเวลาที่
กําหนดและในลักษณะทีค่ าํ พยากรณ์บอก
ไว้แล้วล่วงหน้า คําพยานของพระคัมภีร์
สําเร็จตรงตามรายละเอียดพระราชกิจของ
การรับใช้ พระองค์ประกาศข่าวสารแห่ง
ความรอดแล้ว และ “พระดํารัสของพระองค์
ประกอบด้ ว ยสิ ท ธิ อํ า นาจ” ลู ก า 4:32
หั ว ใจของผู ้ ฟ ั ง เป็ น พยานว่ า พระดํ า รั ส
เหล่านั้นมาจากสวรรค์ พระคําและพระ
วิญญาณของพระเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้า
ทรงเป็นผู้บัญชาส่งพระบุตรให้เสด็จมา
{GC 346.1}
สาวกทัง้ หลายยังคงยึดเกาะพระอาจารย์
ไว้ ด ้ ว ยรั ก ที่ ไ ม่ เ สื่ อ มสลาย ถึ ง กระนั้ น
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สมองของพวกเขาก็ยงั ตกอยูภ่ ายใต้ความ
ไม่แน่นอนและความสงสัย ในความทุกข์
ระทมของพวกเขา พวกเขาไม่ได้คิดถึง
พระดํารัสของพระคริสต์ที่เน้นบอกเรื่อง
ความทุ ก ข์ ท รมานและความตายของ
พระองค์ หากพระเยซูชาวนาซาเร็ธทรง
เป็นพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงแล้ว พวกเขา
จะตกลงสูค่ วามทุกข์โศกและความผิดหวัง
อย่างนี้ด้วยหรือ นี่เป็นปัญหาที่ทรมาน
จิตวิญญาณของพวกเขาในขณะที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงอยูใ่ นอุโมงค์ฝงั ศพในช่วง
เวลาที่ สิ้ น หวั ง ของวั น สะบาโตนั้ น ที่ คั่ น
กลางอยู่ระหว่างความตายของพระองค์
และการกลับเป็นขึน้ มาจากความตายของ
พระองค์ {GC 346.2}
ถึงแม้คํ่าคืนความมืดแห่งความทุกข์
โศกล้อมอยูร่ อบผูต้ ดิ ตามของพระเยซู แต่
กระนัน้ พวกเขาไม่ได้ถกู ทอดทิง้ ผูเ้ ผยพระ
วจนะกล่าวว่า “เมื่อข้านั่งอยู่ในความมืด
พระยาห์เวห์จะทรงเป็นความสว่างแก่ขา้ ...
พระองค์จะทรงนําข้าพเจ้าออกไปยังความ
สว่าง และข้าพเจ้าจะเห็นการช่วยกู้ของ
พระองค์” “สําหรับพระองค์ แม้ความมืด
ก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวัน
ความมืดเป็นอย่างความสว่าง” พระเจ้า
ตรัสว่า “ความสว่างผุดขึ้นมาในความมืด
ให้คนเที่ยงธรรม” “เราจะนําคนตาบอด
ทั้งหลายไปในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จัก
เราจะพาเขาเดิ น ไปในวิ ถี ที่ เ ขาไม่ รู ้ จั ก
เราจะให้ความมืดข้างหน้าพวกเขากลับ
เป็นความสว่าง ทําที่ขรุขระให้เป็นที่ราบ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทํา และเรา

จะไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้” มีคาห์ 7:8, 9 สดุดี
139:12; 112:4 อิสยาห์ 42:16 {GC 346.3}
คําที่สาวกประกาศไปในนามขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้านัน้ ถูกต้องตามรายละเอียด
ทุกประการและแม้แต่เหตุการณ์ที่ชี้บอก
ไว้นั้นก็กําลังเกิดขึ้นตรงตามนั้น ข่าวที่
พวกเขาประกาศคือ “เวลากําหนดมาถึง
แล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว”
มาระโก 1:15 เมือ่ “เวลากําหนด” ทีส่ นิ้ สุด
ลงคือเวลา 69 สัปดาห์ของพระธรรมดา
เนียลบทที่ 9 ซึ่งเป็นเวลาที่เลยไปถึงพระ
เมสสิยาห์ “ผู้ถูกเจิมไว้”—พระวิญญาณ
ทรงเจิมพระคริสต์เมื่อยอห์นบัพติศมาให้
พระองค์ที่แม่นํ้าจอร์แดนและ “แผ่นดิน
ของพระเจ้า” ซึ่งพวกเขาประกาศว่าใกล้
แล้วนัน้ ก็ถกู จัดตัง้ ขึน้ โดยการสิน้ พระชนม์
ของพระคริ ส ต์ แผ่ น ดิ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
อาณาจักรทางฝ่ายโลกตามที่พวกเขาถูก
สอนให้ เ ชื่ อ กั น และก็ ยั ง ไม่ ใ ช่ แ ผ่ น ดิ น
อมตะในอนาคตที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่อ “ราชอาณาจักรกับราชอํานาจและความยิง่ ใหญ่
แห่งบรรดาราชอาณาจักรภายใต้สวรรค์
ทั้ ง สิ้ น จะต้ อ งถู ก มอบไว้ แ ก่ บ รรดาผู ้
บริสุทธิ์คือประชากรขององค์ผู้สูงสุดนั้น”
ดาเนียล 7:27 ราชอาณาจักรนิรันดร์นั้น
ซึ่ ง “ราชอาณาจั ก รทั้ ง สิ้ น จะปรนนิ บั ติ
และเชื่อฟังท่าน” ดาเนียล 7: 27 TKJV
คําว่า “แผ่นดินของพระเจ้า” ตามที่ใช้ใน
พระคัมภีร์นั้นจะหมายถึงทั้งแผ่นดินแห่ง
พระคุณและแผ่นดินแห่งพระสิริ เปาโล
เสนอให้ เ ห็ น แผ่ น ดิ น แห่ ง พระคุ ณ ใน
จดหมายทีเ่ ขียนถึงชาวฮีบรู ภายหลังจาก
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ที่ชี้ให้มองไปยังพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระ
ผู ้ อ ้ อ นวอนเผื่ อ ผู ้ ท รงเมตตา ผู ้ ท รง
“เห็นใจในความอ่อนแอของเรา” แล้วนั้น
อัครสาวกกล่าวต่อไปว่า “ฉะนั้นขอให้เรา
เข้ามาถึงพระทีน่ งั่ แห่งพระคุณด้วยความ
กล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะ
พบพระคุณ” ฮีบรู 4:15, 16 พระที่นั่ง
แห่งพระคุณหมายถึงแผ่นดินแห่งพระคุณ
การมีพระที่นั่งอยู่หมายความว่าจะต้องมี
อาณาจักรด้วย ในอุปมาหลายเรื่อง พระ
คริสต์ทรงใช้ข้อความ “แผ่นดินสวรรค์”
เพื่ อ หมายถึ ง การทํ า งานของพระคุ ณ
พระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ {GC 346.4}
ดังนัน้ พระทีน่ งั่ อันรุง่ โรจน์จงึ หมายถึง
แผ่นดินแห่งพระสิริและพระผูช้ ่วยให้รอด
ตรัสถึงแผ่นดินนีว้ า่ “เมือ่ บุตรมนุษย์เสด็จ
มาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทงั้ หมด
แล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอัน
รุ่งโรจน์ของพระองค์ ประชาชาติทั้งหมด
จะประชุ ม เฉพาะพระพั ก ตร์ พ ระองค์ ”
มัทธิว 25:31, 32 แผ่นดินนี้ยังเป็นเรื่อง
ของอนาคต จะไม่ถกู จัดตัง้ ขึน้ จนกว่าพระ
คริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สอง {GC 347.1}
แผ่นดินแห่งพระคุณนั้นถูกสถาปนา
ขึ้นทันทีหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในบาป
คือเมือ่ มีการจัดตัง้ แผนการเพือ่ ไถ่มนุษยชาติที่ผิดบาปให้รอด จึงเป็นแผ่นดินที่มี
อยู ่ ใ นพระประสงค์ แ ละโดยพระสั ญ ญา
ของพระเจ้า และมนุษย์สามารถเข้ามา
เป็นประชากรได้ผ่านทางความเชื่อ แต่
กระนัน้ ก็ยงั ไม่ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ อย่างแท้จริง
จนกระทั่งเมื่อพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์

แต่แม้ภายหลังจากพระผูช้ ว่ ยให้รอดเสด็จ
มารับพันธกิจในโลกแล้วนั้น หากแม้ทรง
เบื่อหน่ายกับหัวใจมนุษย์ที่แข็งกระด้าง
และไม่ ซ าบซึ้ ง ในพระคุ ณ พระองค์ ยั ง
อาจจะทรงถอนตัวจากการถวายบูชาบน
กางเขนคาลวารีได้ ในสวนเกทเสมนี จอก
แห่ ง ความทุ ก ข์ สั่ น อยู ่ ใ นพระหั ต ถ์ ข อง
พระองค์ แม้แต่ในขณะนั้นพระองค์ยัง
อาจจะเช็ดพระเสโทที่เป็นดั่งหยดเลือด
ออกจากหน้าผากและทิง้ เผ่าพันธุม์ นุษยชาติ ไ ว้ ใ ห้ พิ น าศในความชั่ ว ก็ ไ ด้ หาก
พระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ จะไม่มีการไถ่
มนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้รอดได้ แต่เมื่อ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงพลีชพ
ี ของพระองค์
และด้วยลมพระโอษฐ์สดุ ท้ายร้องขึน้ มาว่า
“สําเร็จแล้ว” นั้น แผนการแห่งการไถ่ให้
รอดที่เกิดขึ้นจึงผ่านการรับรอง แผ่นดิน
แห่งพระคุณซึง่ ก่อนหน้านีด้ าํ รงอยูไ่ ด้โดย
พระสั ญ ญาของพระเจ้ า นั้ น ก็ ไ ด้ รั บ การ
สถาปนาขึ้นหลังจากนั้น {GC 347.2}
ดั ง นั้ น ความตายของพระคริ ส ต์ —
เหตุการณ์เดียวกันนีท้ สี่ าวกทัง้ หลายมอง
ว่าเป็นการทําลายความหวังของพวกเขา
ไปโดยสิ้นเชิง—เป็นการทําให้ความหวัง
ของพวกเขาคงอยู ่ ยั่ ง ยื น ไปตลอดกาล
ในขณะที่เหตุการณ์นี้นําความผิดหวังอัน
โหดร้ายมายังพวกเขา กลับเป็นสุดยอด
ของเหตุการณ์ที่พิสูจน์ว่าความเชื่อของ
พวกเขาถูกต้อง เหตุการณ์ที่ทําให้พวก
เขาทุกข์โศกเศร้าใจและสิ้นหวังนั้น เป็น
เหตุการณ์เปิดประตูความหวังให้บตุ รทุก
คนของอาดัมและเป็นศูนย์กลางของชีวิต
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ภายภาคหน้าและความสุขนิรนั ดร์สาํ หรับ
ผูท้ ซี่ อื่ สัตย์ทกุ คนของพระเจ้าตลอดทุกยุค
{GC 348.1}
พระประสงค์ของพระเมตตาคุณอันไร้
ขอบเขตกําลังไปถึงจุดของความสําเร็จถึง
แม้โดยผ่านความผิดหวังของสาวกก็ตาม
ในขณะที่พระคุณและอํานาจคําสอนของ
พระเจ้าเอาชนะหัวใจของพวกเขา พระองค์
“ตรัสไม่เหมือนที่มนุษย์พูด” แต่กระนั้น
ทองคําบริสุทธิ์แห่งความรักของพวกเขา
ที่มีให้กับพระเยซูระคนอยู่กับอัลลอยด์
ไร้ ค ่ า ของความยโสฝ่ า ยโลกและความ
ทะเยอทะยานทีเ่ ห็นแก่ตวั แม้ในห้องเลีย้ ง
ฉลองปัสกา ในห่วงเวลาอันเคร่งขรึมนั้น
เมือ่ พระอาจารย์กาํ ลังดําเนินเข้าไปอยูใ่ น
เงามืดของสวนเกทเสมนี ยัง “มีการโต้
เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาที่
นับว่าเป็นใหญ่” ลูกา 22:24 ภาพในนิมิต
ของพวกเขานั้นมีแต่บัลลังก์ มงกุฎและ
พระสิริ ในขณะที่ความอับอายและความ
ระทมทุกข์ของสวน หอพิพากษา กางเขน
คาลวารีอยู่เบื้องหน้าพวกเขา ความหยิ่ง
ในหัวใจและความกระหายเกียรติยศทาง
ฝ่ายโลกได้ทําให้พวกเขาเกาะติดอย่าง
แนบแน่นกับคําสอนผิดในยุคของพวกเขา
และละเลยพระคําของพระผูช้ ว่ ยให้รอดไป
อย่างไม่ใส่ใจ ซึง่ เป็นพระคําทีแ่ สดงให้เห็น
ถึ ง ธรรมชาติ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของแผ่ น ดิ น ของ
พระองค์และชีไ้ ปยังเบือ้ งหน้าถึงความทุกข์
ระทมของพระองค์และความตาย และ
ความผิดเหล่านีน้ าํ ไปสูผ่ ลของการทดลอง
—ซึ่งแหลมคมแต่จําเป็น—ซึ่งอนุญาตให้

เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขพวกเขา ถึงแม้ว่าสาวก
ทั้งหลายเข้าใจความหมายข่าวสารของ
พวกเขาผิดไป และพลาดทีจ่ ะทําให้ความ
คาดหวั ง ของพวกเขาเกิ ด ขึ้ น จริ ง แต่
กระนั้นพวกเขาก็เทศนาเรื่องคําเตือนที่
พระเจ้าประทานให้พวกเขาและพระเจ้า
จะทรงตอบแทนความเชื่อของพวกเขา
และให้เกียรติความเชื่อฟังของพวกเขา
พวกเขาได้รบั มอบความวางใจเพือ่ ทํางาน
ประกาศให้คนทุกชาติเรื่องข่าวประเสริฐ
อันสง่างามของการเป็นขึ้นมาจากความ
ตายของพระเจ้าของพวกเขา ประสบการณ์ ข มขื่ น ที่ อ นุ ญ าตให้ เ กิ ด นั้ น มี จุ ด ประสงค์ที่จะเตรียมพวกเขาเพื่องานนี้
{GC 348.2}
ภายหลังที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจาก
ความตายแล้ว พระองค์ทรงปรากฏต่อ
สาวกของพระองค์บนทางที่มุ่งหน้าไปยัง
หมูบ่ า้ นเอมมาอูสและ “พระองค์ทรงอธิบาย
พระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขา
ฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผย
พระวจนะ” ลูกา 24:27 หัวใจของสาวก
ทั้งสองเร่าร้อน ความเชื่อจุดประกายขึ้น
มา พวกเขาได้รับการ “ทรงโปรดให้...
บังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืน” 1
เปโตร 1:3 แม้ก่อนที่พระเยซูจะทรงเปิด
เผยพระองค์เองให้แก่พวกเขา เป็นพระ
ประสงค์ของพระองค์ที่จะส่องให้ความ
เข้าใจของเขาสว่างและตรึงความเชือ่ ของ
เขาลงบน “คําเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่ง
กว่านั้นอีก” 2 เปโตร 1:19 พระองค์ทรง
ปรารถนาทีจ่ ะให้ความจริงฝังรากแน่นลง
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ในความนึกคิดของพวกเขา ไม่ใช่เพียง
เพราะถูกสนับสนุนด้วยคําพยานส่วนตัว
ของพระองค์เอง แต่เป็นเพราะหลักฐาน
ทีป่ ราศจากข้อสงสัยซึง่ ถูกนําเสนอให้เห็น
ด้วยสัญลักษณ์และเงาของกฎระเบียบที่
เป็นแบบจําลองและด้วยคําพยากรณ์ของ
พระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิม
บรรดาผู้ติดตามพระคริสต์จําเป็นต้องมี
ความเชื่อที่ฉลาดซึ่งไม่เพียงมีไว้สําหรับ
ตัวเขาเองเท่านัน้ แต่เพือ่ พวกเขาจะได้นาํ
ความรู้เรื่องของพระคริสต์ไปให้แก่โลก
ด้วย และในขั้นตอนแรกสุดของการให้
ความรูน้ ี้ พระเยซูทรงชีแ้ นะสาวกทัง้ หลาย
ไปยัง “โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะ”
ด้วยคําพยานในลักษณะนี้นี่เองที่พระผู้
ช่วยให้รอดผูท้ รงเป็นขึน้ จากความตายได้
ทรงใช้เพือ่ กล่าวถึงคุณค่าและความสําคัญ
ของพระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
เดิม {GC 349.1}
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอะไรเช่ น นี้ ใ น
หัวใจของสาวกทัง้ หลายเมือ่ พวกเขามอง
ดูพระพักตร์ของพระอาจารย์ทพ
ี่ วกเขารัก
อีกครั้ง ลูกา 24:32มีเกิด ด้วยสํานึกที่
สมบูรณ์และบริบูรณ์กว่าเดิม พวกเขา
“พบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรม
บั ญ ญั ติ แ ละคนที่ พ วกผู ้ เ ผยพระวจนะ
กล่าวถึง” ยอห์น 1:45 ความไม่แน่นอน
ความทุกข์ระทม ความสิ้นหวังหลีกทาง
ให้กบั ความมัน่ ใจทีบ่ ริบรู ณ์และความเชือ่
ที่ไม่มัวหมอง เป็นเรื่องแปลกอะไรเช่นนี้
เมื่อภายหลังที่พระองค์เสด็จกลับสวรรค์
แล้ว พวกเขา “อยู่ในพระวิหารทุกวัน

สรรเสริญพระเจ้า” ตลอดเวลา ลูกา 24:
53 ประชาชนที่รู้เพียงแต่ความตายอัน
น่าอับอายนั้นมองไปยังใบหน้าของพวก
เขาเหล่านั้นเพื่อมองดูสีหน้าที่เศร้าสร้อย
สั บ สนและพ่ า ยแพ้ แต่ ก ลั บ เห็ น ความ
ชื่นชมและความมีชัย ช่างเป็นการตระ
เตรียมอะไรเช่นนีส้ าํ หรับสาวกเหล่านีเ้ พือ่
งานที่ อ ยู ่ ต ่ อ หน้ า พวกเขา พวกเขาได้
ดําเนินผ่านความทุกข์ยากที่แสนระทม
สาหัสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาทน
ได้ และมองได้เห็นแล้วว่าจะเป็นเช่นไร
เมือ่ ในสายตามนุษย์นนั้ ทุกสิง่ ดูพา่ ยแพ้ไป
แต่พระคําของพระเจ้ากระทําการสําเร็จ
อย่างมีชัย นับจากนี้ไปจะมีสิ่งอันใดอีก
ไหมทีจ่ ะมาคุกคามความเชือ่ ของพวกเขา
หรือทําให้ความรักอันเร่าร้อนของเขาเย็น
ชาลงไป ในความเศร้าใจอันแสนระทม
พวกเขาจะ “ได้รบั การชูใจอย่างมากมาย”
ความหวังทีเ่ ปรียบ “เสมือนสมอทีแ่ น่นอน
และมั่ น คงของจิ ต ใจ” ฮี บ รู 6:18, 19
พวกเขาเป็นพยานให้กับพระปัญญาและ
อํ า นาจของพระเจ้ า และ “แน่ ใ จว่ า แม้
ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์
หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้
หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดช
ทัง้ หลาย หรือซึง่ สูงหรือซึง่ ลึกหรือสิง่ ใดๆ
อืน่ ทีไ่ ด้ทรงสร้างแล้ว” จะแยกเราทัง้ หลาย
ให้ออกไปจาก “ความรักของพระเจ้าซึ่งมี
อยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเราได้” พวกเขากล่าวต่อไปว่า “ใน
เหตุการณ์ทงั้ หมดนี้ เรามีชยั เหลือล้นโดย
พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” โรม 8:38,
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39, 37 “พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” 1 เปโตร 1:25 และ
“ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีก พระเยซูคริสต์ผู้
สิ้นพระชนม์แล้วหรือ และยิ่งกว่านั้นอีก
พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจาก
ความตาย พระองค์สถิต ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอ
เพื่อเราด้วย” โรม 8:34 {GC 349.2}
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ประชากร
ของเราจะไม่ตอ้ งอับอายอีกต่อไป” โยเอล
2:26 “การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง
แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า” สดุดี 30:5
ในวันทีพ
่ ระองค์ทรงเป็นขึน้ จากความตาย
เมือ่ สาวกเหล่านีพ
้ บพระผูช้ ว่ ยให้รอดและ
หัวใจของพวกเขาเร่าร้อนอยูภ่ ายในขณะ
ที่ฟังพระดํารัสของพระองค์ เมื่อพวกเขา
มองไปยั ง พระเศี ย รและพระหั ต ถ์ แ ละ
พระบาทที่บาดเจ็บเพื่อเขาทั้งหลายนั้น
ก่อนการเสด็จกลับสวรรค์ เมื่อพระเยซู
ทรงนํ า พวกเขาไปไกลจนถึ ง หมู ่ บ ้ า น
เบธานีและชูพระหัตถ์ขนึ้ อวยพรพวกเขา
และทรงบั ญ ชาว่ า “จงออกไปทั่ ว โลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”
และตรัสต่อไปอีกว่า “เราจะอยู่กับท่าน
ทั้งหลายเสมอไป” มาระโก 16:15 มัทธิว
28:20 ในวันเพ็นเทคอสต์เมื่อพระผู้ช่วย
ที่ ท รงโปรดสั ญ ญาไว้ นั้ น เสด็ จ มาและ
ประทานอํ า นาจจากเบื้ อ งบนและจิ ต วิญญาณของผู้เชื่อต่างตื้นตันด้วยความ
รู ้ สึ ก ถึ ง การทรงสถิ ต อยู ่ ด ้ ว ยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาผู้เสด็จกลับไป
สวรรค์ แ ล้ ว นั้ น นั บ แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา

ถึงแม้ทางเดินของพวกเขาจะนําไปสูก่ าร
ถวายบูชาและการพลีชพ
ี เพราะความเชื่อ
เช่นเดียวกับพระองค์ พวกเขาจะยอม
เอาการรับใช้ขา่ วประเสริฐแห่งพระคุณกับ
“มงกุฎแห่งความชอบธรรม” 2 ทิโมธี 4:8
ซึ่งจะได้รับเมื่อพระองค์เสด็จมา เพื่อมา
แลกกับสง่าราศีของบัลลังก์ฝา่ ยโลกซึง่ เคย
เป็นความหวังในช่วงต้นของการเป็นสาวก
หรือ “พระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้
มากยิ่ ง กว่ า ที่ ทู ล ขอหรื อ คิ ด ” เอเฟซั ส
3:20 ทรงโปรดประทานให้ พ วกเขา
เหล่านั้นร่วมทุกข์กับพระองค์ มีส่วนร่วม
ในความสุขของพระองค์—เป็นความสุข
ของการ “นําบุตรจํานวนมากไปสูศ่ กั ดิศ์ รี”
ฮี บ รู 2:10 ความปี ติ ยิ น ดี เ ป็ น ล้ น พ้ น
เหลื อ ที่ จ ะกล่ า ว เป็ น “ศั ก ดิ์ ศ รี นิ รั น ดร์
มากมาย” ซึ่งเปาโลกล่าวว่า “เปรียบ” ไม่
ได้ กั บ “ความยากลํ า บากชั่ ว คราวและ
เล็กน้อยของเรา” 2 โครินธ์ 4:17 {GC
350.1}
ประสบการณ์ของเหล่าสาวกทีป่ ระกาศ
“ข่ า วประเสริ ฐ เรื่ อ งแผ่ น ดิ น พระเจ้ า ”
มัทธิว 24:14 ในช่วงการเสด็จมาครั้งที่
หนึ่งของพระคริสต์นั้นจะมีให้เห็นอีกใน
ประสบการณ์ของผูป้ ระกาศข่าวการเสด็จ
มาครัง้ ทีส่ องของพระองค์ ดัง่ สาวกทีอ่ อก
ไปประกาศว่า “เวลากําหนดมาถึงแล้ว
และแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว”
มาระโก 1:15 มิ ล เลอร์ แ ละเพื่ อ นออก
ประกาศว่าช่วงเวลาแห่งคําพยากรณ์ที่
ยาวทีส่ ดุ และเป็นช่วงสุดท้ายทีเ่ ขียนไว้ใน
พระคัมภีร์กําลังจะสิ้นสุดแล้ว และเวลา
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พิ พ ากษากํ า ลั ง จะมาถึ ง และอาณาจั ก ร
นิรนั ดร์กาํ ลังจะเข้ามาแล้ว คําเทศนาของ
สาวกในเรือ่ งของเวลานัน้ วางอยูบ่ นพืน้ ฐาน
เรือ่ งเจ็ดสิบสัปดาห์ของพระธรรมดาเนียล
บทที่ 9 ข่าวสารของมิลเลอร์และเพื่อน
ได้ประกาศการสิ้นสุดของ 2300 วันของ
พระธรรมดาเนี ย ล 8:14 ซึ่ ง มี เ จ็ ด สิ บ
สัปดาห์เป็นส่วนหนึง่ ของช่วงเวลานี้ การ
เทศนาของแต่ละเรื่องวางอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุการณ์ในแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ตรงตามคํ า พยากรณ์ ข องช่ ว งเวลาคํ า
พยากรณ์ยงิ่ ใหญ่อนั เดียวกัน {GC 351.1}
เหมื อ นเช่ น สาวกรุ ่ น แรก วิ ล เลี ย ม
มิลเลอร์และเพื่อนเองไม่ได้เข้าใจอย่าง
เต็มที่ถึงความหมายของข่าวสารที่พวก
เขาประกาศ ความผิดทีก่ อ่ ร่างมาเนิน่ นาน
ในคริสตจักรได้ขดั ขวางพวกเขาทีจ่ ะไปให้
ถึงการแปลความหมายจุดสําคัญของคํา
พยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ถึง
แม้พวกเขาจะประกาศข่าวสารที่พระเจ้า
ทรงบัญชาให้พวกเขาประกาศแก่ชาวโลก
ก็ตามที แต่กระนั้นโดยความเข้าใจความ
หมายของมันผิดไป พวกเขาจึงตกลงสู่
ความผิดหวัง {GC 351.2}
ในการอธิบายพระธรรมดาเนียล 8:14
“อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถาน
บริ สุ ท ธิ์ นั้ น จะได้ รั บ การชํ า ระ” TKJV
นั้น ตามที่กล่าวมาแล้วว่า มิลเลอร์เอา
แนวคิดที่รับกันทั่วไปว่าโลกเป็นสถาน
บริสุทธิ์ และเขาเชื่อว่าการชําระสถาน
บริสุทธิ์หมายถึงการชําระโลกให้บริสุทธิ์
ด้ ว ยไฟเมื่ อ องค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า เสด็ จ มา

ดังนั้นเมื่อเขาค้นพบว่าเวลาสิ้นสุดของ
2300 วันนัน้ บอกไว้ลว่ งหน้าอย่างแน่นอน
แล้ว เขาจึงสรุปว่านี่คือวันของการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระเยซู ความผิดของ
เขาเกิดจากการยอมรับแนวคิดนิยมที่ว่า
อะไรคือสถานบริสุทธิ์ {GC 352.1}
ในระบบการประกอบพิธีที่เป็นแบบ
จําลอง ซึ่งเป็นเงาของการถวายบูชาและ
การเป็นปุโรหิตของพระคริสต์นั้น การ
ชําระวิหารเป็นพิธีสุดท้ายที่มหาปุโรหิต
จะปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประจําปี พิธี
นี้เป็นภารกิจปิดท้ายของการลบมลทิน
บาป –ซึ่งเป็นการขจัดหรือการนําบาป
ออกไปจากชนชาติอิสราเอล พิธีนี้ทําให้
เห็นภาพในเบื้องหน้าถึงพระราชกิจปิด
ท้ายของพระมหาปุโรหิตของพวกเราใน
สวรรค์ในการนําบาปออกไปหรือลบบาป
ของประชากรของพระองค์ทิ้งไป ซึ่งเป็น
บาปทีถ่ กู บันทึกไว้ในสมุดของสวรรค์ พิธี
นีเ้ กีย่ วข้องกับงานของการพิจารณาตรวจ
สอบซึ่งเป็นงานของการพิพากษา และ
จะเกิ ด ขึ้ น ทั น ที ก ่ อ นการเสด็ จ มาของ
พระคริสต์บนเมฆในท้องฟ้าด้วยฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่ง มัทธิว
24:30 เพราะเมื่อพระองค์เสด็จมา ทุก
คดีจะต้องตัดสินเสร็จแล้ว พระเยซูตรัส
ว่า “เราจะนําบําเหน็จของเรามาด้วยเพื่อ
ตอบแทนตามการกระทําของแต่ละคน”
วิวรณ์ 22:12 ภารกิจของการพิพากษา
นี้ที่จะมีขึ้นก่อนเวลาพระคริสต์เสด็จมา
ครั้ ง ที่ ส องเล็ ก น้ อ ยนั้ น เป็ น ข่ า วของทู ต
สวรรค์องค์ทหี่ นึง่ ในพระธรรมวิวรณ์ 14:7
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“จงเกรงกลัวพระเจ้า และถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะ
ทรงพิพากษาแล้ว” {GC 352.2}
ผูท้ ปี่ ระกาศคําเตือนนีใ้ ห้ขา่ วสารทีถ่ กู
ต้องในเวลาที่เหมาะสม แต่เหมือนเช่น
สาวกในยุคแรกทีป่ ระกาศว่า “เวลากําหนด
มาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มา
ใกล้ แ ล้ ว ” นั้ น ข่ า วของพวกเขาตั้ ง อยู ่
บนพื้ น ฐานคํ า พยากรณ์ ข องพระธรรม
ดาเนียลบทที่ 9 แต่กลับพลาดที่จะมอง
เห็ น ว่ า พระคั ม ภี ร ์ เ ล่ ม เดี ย วกั น บอกถึ ง
ความตายของพระเมสสิยาห์ไว้ล่วงหน้า
มิลเลอร์และเพื่อนเทศนาข่าวสารที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของดาเนียล 8:14 และวิวรณ์
14:7 แต่กลับพลาดที่จะมองเห็นว่ายังมี
ข่าวอืน่ ทีใ่ ห้มาในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14
ซึง่ ต้องประกาศก่อนองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะ
เสด็จกลับมา ดั่งสาวกที่เข้าใจผิดในเรื่อง
แผ่นดินทีจ่ ะมาจัดตัง้ เมือ่ สิน้ สุด 70 สัปดาห์
ชาวแอ๊ดเวนตีสก็เข้าใจผิดในเรื่องของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด 2,300
วั น ในทั้ ง สองกรณี มี ก ารยอมรั บ หรื อ
ค่อนข้างเป็นการยึดติดกับคําสอนผิดที่
นิยมกันอย่างแพร่หลายซึ่งทําให้สมอง
มืดบอดจากความจริง คนทั้งสองกลุ่มนี้
กระทําตามนํา้ พระทัยของพระเจ้าด้วยการ
ประกาศข่าวที่พระองค์ทรงปรารถนาให้
พวกเขาทําและทัง้ สองเข้าใจข่าวสารของ
พวกเขาเองผิดไปจึงต้องผิดหวัง {GC
352.3}
ถึ ง กระนั้ น พระเจ้ า ทรงกระทํ า การ
สําเร็จตามพระประสงค์แห่งพระเมตตา

คุณของพระองค์เองในการทรงอนุญาตให้
ข่าวคําเตือนเรือ่ งการพิพากษาถูกประกาศ
ออกไปเช่นนั้น วันยิ่งใหญ่นั้นกําลังจะ
มาถึ ง แล้ ว และภายใต้ ก ารทรงนํ า ของ
พระองค์ คนทัง้ ปวงตกสูก่ ารทดสอบเรือ่ ง
ของกําหนดเวลาที่เฉพาะ เพื่อจะเปิดให้
พวกเขาทั้งหลายมองเห็นว่ามีสิ่งใดอยู่
ในหั ว ใจของพวกเขา ข่ า วสารนี้ ถู ก จั ด
เตรียมไว้เพือ่ ทดสอบและชําระคริสตจักร
ให้บริสุทธิ์ เป็นการนําไปเพื่อให้เห็นว่า
ความรักของพวกเขานั้นวางอยู่กับโลกนี้
หรืออยูก่ บั พระคริสต์และสวรรค์ พวกเขา
ต่างอ้างว่ารักพระผู้ช่วยให้รอด บัดนี้จะ
ต้องพิสจู น์ความรักของพวกเขา พวกเขา
พร้ อ มที่ จ ะละทิ้ ง ความหวั ง และความ
ทะเยอทะยานฝ่ายโลกและต้อนรับด้วย
ความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าของพวกเขาหรือไม่ ข่าวสาร
นีถ้ กู จัดเตรียมไว้เพือ่ ให้พวกเขามองเห็น
สภาพทีแ่ ท้จริงของฝ่ายจิตวิญญาณ เป็น
ข่าวสารทีท่ รงโปรดประทานให้ดว้ ยความ
เมตตาเพื่อปลุกพวกเขาให้แสวงหาองค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยการกลับใจและความ
ถ่อมตน {GC 353.1}
ถึงแม้ความผิดหวังนีจ้ ะเป็นผลจากการ
เข้าใจผิดในข่าวสารที่พวกเขาประกาศ
ก็ตาม ความผิดหวังนี้จะต้องถูกลบล้าง
ออกไปตลอดกาลด้วยเช่นกัน ความผิด
หวังจะทดสอบหัวใจของบรรดาผู้ที่อ้าง
ว่ายอมรับคําเตือน ในขณะที่เผชิญกับ
ความผิดหวัง พวกเขาหุนหันที่จะละทิ้ง
ประสบการณ์และความวางใจที่มีในพระ

19 ความสว่างส่องเข้าไปในที่มืด 323

คําของพระเจ้าหรือไม่ หรือจะแสวงหาด้วย
การอธิษฐานและการถ่อมใจเพื่อที่จะรู้ว่า
จุดใดของคําพยากรณ์ที่พวกเขาพลาดที่
จะเข้าใจ มีสกั กีค่ นทีท่ าํ ไปเนือ่ งจากความ
กลั ว หรื อ ด้ ว ยความหุ น หั น และความ
ตื่นเต้น มีสักกี่คนที่ไม่จริงใจและไม่เชื่อ
คนมากมายอ้างว่าตนรักทีจ่ ะเห็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเสด็จมาปรากฏ แต่เมื่อได้รับ
การทรงเรี ย กให้ ม าร่ ว มทนทุ ก ข์ การ
เย้ยหยันและการตําหนิของโลกและบท
ทดสอบของการล่าช้าและความผิดหวัง
แล้ว พวกเขาจะประกาศยกเลิกความเชือ่
หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากพวกเขาไม่ ไ ด้ เ ข้ า ใจ
ทันทีถงึ วิธกี ารทีพ่ ระเจ้าทรงปฏิบตั ติ อ่ พวก
เขา พวกเขาจะละทิ้ ง ความจริ ง ที่ ถู ก
สนับสนุนด้วยคําพยานอันโปร่งใสที่สุด
จากพระคํ า ของพระองค์ ห รื อ ไม่ {GC
353.2}
การทดสอบนีจ้ ะเปิดเผยความเข้มแข็ง
ของผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ ามด้วยความเชือ่ ทีแ่ ท้จริง
ในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคําสอนของ
พระคําและพระวิญญาณของพระเจ้า การ
ทดสอบนี้จะสอนพวกเขาถึงภัยอันตราย
ของการรับทฤษฎีและการแปลความหมาย
ของมนุษย์แทนที่จะให้พระคัมภีร์อธิบาย
ความหมายตัวเอง มีเพียงประสบการณ์
นี้เท่านั้นที่จะสอนเรื่องนี้ได้ สําหรับเหล่า

บุตรแห่งความเชื่อแล้ว ความสับสนและ
ความทุกข์โศกเศร้าใจที่มาจากความผิด
ของเขาเองจะทํางานซึง่ จําเป็นสําหรับการ
แก้ ไ ข จะนํ า พวกเขาให้ ใ ส่ ใ จศึ ก ษาคํ า
พยากรณ์มากยิง่ ขึน้ จะเป็นการสอนพวก
เขาให้ตรวจสอบพื้นฐานความเชื่ออย่าง
ระมัดระวังและปฏิเสธทุกเรือ่ งทีไ่ ม่ได้วาง
อยู่บนพื้นฐานความจริงของพระเจ้าถึง
แม้ว่าโลกคริสเตียนจะยอมรับอย่างกว้าง
ขวางเพียงไรก็ตาม {GC 354.1}
สิง่ ทีด่ ปู ระหนึง่ ว่ามืดมนต่อความเข้าใจ
ของผู้เชื่อในห้วงเวลาแห่งการทดลองนั้น
จะได้รบั ความกระจ่างในภายหลังเช่นเดียว
กับสาวกรุ่นแรก เมื่อพวกเขาจะเห็นสิ่งที่
“องค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ทรงทํ า ให้ เ ขาใน
บั้นปลาย” พวกเขาจะรู้ว่า แม้จะมีการ
ทดลองอันเนื่องจากความเข้าใจผิดของ
พวกเขา พระประสงค์แห่งรักของพระเจ้า
ที่ มี ต ่ อ พวกเขาเกิ ด ขึ้ น สมํ่ า เสมอ พวก
เขาจะเรียนรูโ้ ดยประสบการณ์อนั จะทําให้
เกิดความสุขว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมี
ความสงสารและความเมตตากรุณา” และ
“พระมรรคาทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์เป็น
ความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่ผู้ที่
รั ก ษาพั น ธสั ญ ญาและพระโอวาทของ
พระองค์” ยากอบ 5:11 สดุดี 25:10 {GC
354.2}
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การตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ทางศาสนาใน
ช่วงของการประกาศเรือ่ งการใกล้เสด็จมา
ในเร็ววันของพระคริสต์นนั้ ถูกบอกไว้ลว่ ง
หน้าแล้วในคําพยากรณ์ของข่าวทูตสวรรค์
องค์ที่หนึ่งของพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14
ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งกําลัง “เหาะไปใน
ท้องฟ้า เพือ่ ประกาศข่าวประเสริฐนิรนั ดร์
แก่คนทัง้ หลายทีอ่ ยูบ่ นแผ่นดินโลก แก่ทกุ
ประชาชาติ ทุ ก เผ่ า ทุ ก ภาษาและทุ ก
ชนชาติ ท่านประกาศเสียงดังว่า จงเกรง
กลั ว พระเจ้ า และถวายพระเกี ย รติ แ ด่
พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรง
พิพากษาแล้ว จงนมัสการพระองค์ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ
บ่อนํ้าพุทั้งหลาย” วิวรณ์ 14:6, 7 {GC
355.1}
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ ทูตสวรรค์องค์หนึง่ เป็น
ผู้ประกาศคําเตือนนี้แสดงว่าเป็นเรื่องที่
มีความสําคัญอย่างมากยิ่ง ด้วยความ
บริ สุ ท ธิ์ รั ศ มี แ ละสิ ท ธิ อํ า นาจของผู ้
สื่อข่าวชาวสวรรค์นั้น พระปัญญาของ
พระเจ้ า พอพระทั ย ที่ เ สนอให้ เ ห็ น ถึ ง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ สู ง ส่ ง ของพระราชกิ จ ที่
จะต้องกระทําให้สําเร็จโดยทางข่าวสาร
และสิทธิอํานาจและรัศมีที่จะร่วมอยู่กับ
พระราชกิจนี้ ทูตสวรรค์ที่เหาะไป “ใน
ท้องฟ้า” คําเตือนที่ “ประกาศ[ด้วย]เสียง
ดัง” และประกาศให้ “คนทัง้ หลายทีอ่ ยูบ่ น
แผ่นดินโลก แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า

ทุกภาษาและทุกชนชาติ” ทําให้มองเห็น
ว่าเป็นขบวนการเคลือ่ นไหวทีร่ วดเร็วและ
แผ่กว้างยิง่ ใหญ่ไปทัว่ ทัง้ โลก {GC 355.2}
ข่าวสารเองบอกแจ้งให้เราทราบถึง
เวลาเมื่อเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ข่าวนี้
เป็นส่วนหนึ่งของ “ข่าวประเสริฐนิรันดร์”
และประกาศแจ้งเรื่องการเริ่มต้นของการ
พิพากษา ข่าวสารเรื่องการช่วยให้รอด
ได้ถกู เทศนาสัง่ สอนมาตลอดในทุกยุคทุก
สมัย แต่ข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของข่าว
ประเสริฐที่จะถูกประกาศเฉพาะในวาระ
สุดท้ายเท่านัน้ เพราะในเวลานีเ้ องเท่านัน้
ที่ เ วลาของการพิ พ ากษาจะมาถึ ง คํ า
พยากรณ์ต่างๆ ได้นําเสนอลําดับของ
เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ นํ า ไปสู ่ ก าร
เริ่มต้นของการพิพากษา สิ่งนี้เป็นเรื่อง
จริงโดยเฉพาะในพระธรรมดาเนียล แต่
คํ า พยากรณ์ ข องดาเนี ย ลในส่ ว นที่
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายนั้น
ดาเนียลได้รบั บัญชาให้ปดิ ผนึกและประทับ
ตราไว้ “จนถึ ง วาระสุ ด ท้ า ย” ดาเนี ย ล
12:4 ตามคําพยากรณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
เหล่านี้ ข่าวเรื่องการพิพากษานี้จะถูก
ประกาศออกไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลา
ปั จ จุ บั น นี้ บนพื้ น ฐานของผู ้ เ ผยพระ
วจนะกล่าวว่า แต่เมื่อถึงวาระสุดท้าย
“คนเป็นอันมากจะวิง่ ไปวิง่ มา และความรู้
จะทวีขึ้น” ดาเนียล 12:4 {GC 355.3}
อัครทูตเปาโลเตือนคริสตจักรไม่ให้คอย
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การเสด็จมาของพระคริสต์ในเวลาของ
ท่ า น เปาโลกล่ า วไว้ ว ่ า “วั น นั้ น จะไม่
มาถึงจนกว่าจะมีการกบฏเสียก่อนและ
คนนอกกฎหมายนั้ น จะปรากฏตั ว ” 2
เธสะโลนิกา 2:3 จวบจนกระทั่งภายหลัง
การละทิ้งความเชื่อยิ่งใหญ่และช่วงเวลา
อั น ยาวนานของการปกครองภายใต้
“คนนอกกฎหมาย” แล้ว จึงจะเฝ้าคอย
การเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ “คน
นอกกฎหมาย” ซึ่งมีนามอื่นว่า “อํานาจ
ลึกลับนอกกฎหมาย” 2 เธสะโลนิกา 2:7
“ลูกแห่งความพินาศ” ยอห์น 17:2 และ
“คนชั่ว” นั้นหมายถึงระบอบเปปาซีซึ่ง
ตามทีค่ าํ พยากรณ์กล่าวไว้ลว่ งหน้านัน้ จะ
เรืองอํานาจ 1,260 ปี ช่วงเวลานีไ้ ด้สนิ้ สุด
ลงในปี ค.ศ. 1798 การเสด็ จ มาของ
พระคริ ส ต์ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นเวลานั้ น
เวลาในข้อเขียนของเปาโลครอบคลุมตัง้ แต่
ยุคของคริสเตียนจนไปถึงปี ค.ศ. 1798
เวลาหลังจากนีจ้ งึ เป็นช่วงเวลาทีจ่ ะประกาศ
ข่าวเรื่องพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองได้
{GC 356.1}
ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีการประกาศ
ข่าวสารในทํานองนี้ แม้แต่ที่เรารับรู้มา
เปาโลก็ไม่ได้เทศนาเรือ่ งนี้ เขาบอกพีน่ อ้ ง
ให้คอยมองหาการเสด็จมาขององค์พระผู้
เป็นเจ้าในเวลาอีกยาวนานของอนาคต
นักปฏิรปู ศาสนาทัง้ หลายก็ไม่ได้ประกาศ
เรื่องนี้ มาร์ติน ลูเธอร์ตั้งวันพิพากษาไว้
อีกสามร้อยปีในอนาคตนับจากเวลาของ
เขา แต่นบั ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1798 เป็นต้นมา
ผนึกทีป่ ดิ พระธรรมดาเนียลได้ถกู แกะออก

แล้ว ความรู้เรื่องคําพยากรณ์ต่างๆ เพิ่ม
ขึ้ น และมี ค นมากมายประกาศข่ า วสาร
สําคัญของการพิพากษาว่าใกล้เข้ามาแล้ว
{GC 356.2}
เหมือนการปฏิรปู ยิง่ ใหญ่ของศตวรรษ
ที่ 16 ขบวนการเคลือ่ นไหวเรือ่ งการเสด็จ
มาเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในส่วนต่างๆ ของ
โลกคริสเตียน ทั้งในประเทศยุโรปและ
อเมริกา คนแห่งความเชือ่ และคําอธิษฐาน
ได้รบั การชักนําให้ศกึ ษาคําพยากรณ์และ
แกะตามรอยข้อความบันทึกที่ได้รับการ
ดลใจ พวกเขามองเห็นหลักฐานที่ทําให้
เชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งสิ้นใกล้ถึงยุคสุดท้าย
แล้ว ในดินแดนต่างๆ มีคริสเตียนหลาย
กลุม่ ทีอ่ ยูก่ นั ตามลําพังโดดเดีย่ วได้ขอ้ สรุป
จากการศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้น ที่นํามา
ถึงความเชือ่ ว่าพระผูช้ ว่ ยให้รอดกําลังใกล้
จะเสด็จกลับมา {GC 357.1}
ในปี ค.ศ. 1821 สามปีหลังจากมิลเลอร์
มาถึงข้อความอธิบายของคําพยากรณ์ที่
บอกเวลาของการพิพากษา ดร. โยเซฟ
วูลฟฟ์ [Joseph Wolff] “มิชชันนารีเพื่อ
ประกาศไปทั่วทั้งโลก” เริ่มประกาศถึง
การใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระผู้
เป็นเจ้า วูลฟฟ์เกิดในประเทศเยอรมนี
พ่ อ แม่ เ ป็ น ชาวฮี บ รู คุ ณ พ่ อ เป็ น รั บ บี
ชาวยิว ในขณะที่ยังมีอายุน้อยมากนั้น
เขามีความเชือ่ มัน่ ในความจริงของศาสนา
คริ ส ต์ เขามี ส มองที่ ว ่ อ งไวและอยากรู ้
อยากเห็น เขากระตือรือร้นฟังคําสนทนา
ที่มีขึ้นทุกวันในบ้านของคุณพ่อในขณะที่
ชาวฮีบรูผู้เลื่อมใสเคร่งครัดในศาสนามา
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ชุมนุมกัน เพื่อทบทวนความหวังใจและ
การคาดหวังล่วงหน้าของพวกเขาทัง้ หลาย
ถึงพระรัศมีของพระเมสสิยาห์ที่กําลังจะ
เสด็จมาและการนําประเทศอิสราเอลกลับ
คืนมา อยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินถึงการเอ่ย
พระนามของเยซูชาวนาซาเร็ธ เด็กชาย
คนนี้ถามขึ้นมาว่า ท่านเป็นผู้ใด คําตอบ
ที่เขาได้คือ “ชาวยิวท่านหนึ่งที่มีความ
สามารถยิ่งใหญ่ แต่ท่านแสร้งทําตัวเป็น
พระเมสสิ ย าห์ ศาลของยิ ว พิ พ ากษา
ตัดสินประหารท่าน” ผูส้ งสัยถามต่อ “ทําไม
กรุงเยรูซาเล็มจึงถูกทําลายไปและทําไม
พวกเราจึงตกเป็นเชลยอยู่” คุณพ่อตอบ
ว่า “โอ่ โอ เพราะชาวยิวฆ่าผู้เผยพระ
วจนะทั้งหลาย” ในทันใดนั้น มีความคิด
หนึ่ ง แล่ น เข้ า มาในสมองของเด็ ก คนนี้
“พระเยซูคงเป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง
ด้วยเช่นกันและชาวยิวฆ่าพระองค์ไปเสีย
ในขณะทีท่ า่ นไม่มคี วามผิด” Travels and
Adventures of the Rev. Joseph Wolff
เล่มที่ 1 หน้าที่ 6 เขามีความคิดเช่นนี้
อย่างแรงกล้า ถึงแม้จะถูกห้ามเข้าไปใน
โบสถ์ของชาวคริสเตียนก็ตามที แต่บ่อย
ครั้งเขาก็เถลไถลอยู่ภายนอก คอยฟังคํา
เทศนา {GC 357.2}
เมือ่ วูลฟฟ์อายุ 7 ขวบ เขาคุยอวดอ้าง
กับเพื่อนบ้านผู้สูงอายุคนหนึ่งถึงชัยชนะ
ในภายภาคหน้ า ของชนชาติ อิ ส ราเอล
เมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมา เมื่อมีคนแก่
คนหนึ่งพูดขึ้นอย่างเมตตาว่า “เด็กน้อย
ทีร่ กั ลุงจะบอกหนูวา่ พระเมสสิยาห์แท้จริง
คือผู้ใด ท่านคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ...
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ที่บรรพบุรุษของหนูตรึงกางเขนเหมือน
เช่นทีท่ าํ กับผูเ้ ผยพระวจนะคนอืน่ ๆ กลับ
ไปอ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 และ
หนูจะมัน่ ใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า” Ibid. เล่มที่ 1 หน้าที่ 7
ในทันทีทันใดนั้น ความมั่นใจได้ตราตรึง
ลงสู ่ เ ขา เขากลั บ บ้ า นและไปอ่ า นพระ
คัมภีร์ สงสัยว่าคําพยากรณ์จะสําเร็จได้
อย่างบริบรู ณ์ในเยซูชาวนาซาเร็ธได้อย่างไร
คําของชาวคริสต์เป็นเรื่องจริงหรือ เด็ก
ชายขอให้ คุ ณ พ่ อ อธิ บ ายคํ า พยากรณ์
แต่กลับพบกับความเงียบทีเ่ คร่งขรึมมาก
จนเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เพียงแต่เพิ่มความ
ปรารถนาของเขาที่จะเรียนรู้เรื่องศาสนา
ของคริสเตียนให้มากยิ่งขึ้น {GC 357.3}
ในบ้านเชื้อสายยิวของเขานั้น ความรู้
ที่เขาเสาะแสวงหาถูกกีดขวางอย่างขัน
แข็งจากเขา แต่เขาออกจากบ้านของพ่อ
ขณะที่มีอายุเพียง 11 ปี ออกไปยังโลก
เพื่อแสวงหาการศึกษาให้กับตนเอง เพื่อ
เลือกศาสนาและทํามาหาเลี้ยงชีพ เขา
ไปพักอาศัยกับญาติได้ระยะหนึ่ง แต่ใน
ไม่ชา้ ก็ถกู ขับออกไปด้วยข้อหาละทิง้ ความ
เชื่อ และเขาจึงต้องหาหนทางของตนเอง
อย่างโดดเดี่ยวไม่มีเงินในท่ามกลางหมู่
คนแปลกหน้า เขาไปจากที่หนึ่งไปยังอีก
ทีห่ นึง่ ขยันเรียนและอยูร่ อดด้วยการสอน
ภาษาฮีบรู โดยอิทธิพลของครูชาวคาทอลิก
เขาถูกชักนําให้รับความเชื่อของโรมและ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นมิชชันนารีในหมูค่ นของเขา
เอง หลายปีต่อมาเขาไปพร้อมเป้าหมาย
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นีเ้ พือ่ ศึกษาในวิทยาลัยออฟโปรปากันดา
ที่กรุงโรม เนื่องจากเขามีความคิดเสรี
และการพูดที่ตรงไปตรงมา ในขณะที่เขา
อยู่ที่นี่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีต
เขาโจมตี อ ย่ า งเปิ ด เผยถึ ง การกระทํ า
ทารุณของคริสตจักรและเรียกร้องเรื่อง
ความจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งปฏิ รู ป แม้ ว ่ า ใน
ช่ ว งต้ น เจ้ า หน้ า ที่ ชั้ น สู ง ของระบอบ
เปปาซีปฏิบัติต่อเขาด้วยความเห็นชอบ
ก็ตามที แต่ตอ่ มาไม่นานเขาก็ถกู ขับออก
ไปจากกรุงโรม เขาเดินทางไปมาภายใต้
การเฝ้ า มองของคริ ส ตจั ก ร จนกระทั่ ง
ประจักษ์แจ้งว่าไม่อาจนําเขาให้มาอยู่
ภายใต้การผูกมัดของลัทธิโรมันได้ เขา
จึงถูกตราว่าเป็นคนที่แก้ไขไม่ได้และถูก
ปล่อยให้ไปตามที่เขาพึงพอใจ บัดนี้เขา
จึ ง มุ ่ ง หน้ า ไปประเทศอั ง กฤษและรั บ
ความเชื่อของโปรเตสแตนต์ เข้าร่วมกับ
คริสตจักรอังกฤษ หลังจากเข้าเรียนแล้ว
สองปี เขาจึงก้าวออกไปทํางานของเขา
เองในปี ค.ศ. 1821 {GC 358.1}
ในขณะที่วูลฟฟ์ยอมรับความจริงอัน
ยิ่งใหญ่ของการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งของ
พระคริสต์ว่าพระองค์ทรง “เป็นคนที่รับ
ความเจ็บปวดและคุน้ เคยกับความเจ็บไข้”
อิสยาห์ 53:3 เขามองเห็นว่า คําพยากรณ์ตา่ งๆ เปิดเผยด้วยนํา้ หนักทีเ่ ท่าเทียม
กันให้เห็นถึงการเสด็จมาครั้งที่สองด้วย
ฤทธานุภาพและพระรัศมี และในขณะที่
เขาหาทางนําคนของเขาไปยังพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธว่าทรงเป็นพระผูท้ ที่ รงโปรด
สัญญาไว้ และชี้ให้พวกเขาเห็นการเสด็จ

มาครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ในความถ่ อ มตนในฐานะ
เครื่องถวายบูชาเพื่อบาปทั้งหลายของ
มนุ ษ ย์ นั้ น เขาก็ ส อนพวกเขาด้ ว ยว่ า
พระองค์ จ ะเสด็ จ มาครั้ ง ที่ ส องในฐานะ
กษัตริยแ์ ละพระผูช้ ว่ ยให้รอด {GC 358.2}
เขากล่าวว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธทรง
เป็นพระเมสสิยาห์องค์เทีย่ งแท้ พระหัตถ์
และพระบาทของพระองค์ถกู แทง พระองค์
ถูกนําดัง่ ลูกแกะมายังคนฆ่า พระองค์ทรง
รั บ ความเจ็ บ ปวดและคุ ้ น เคยกั บ ความ
เจ็บไข้ ซึ่งต่อมาได้นําธารพระกรไปจาก
ยูดาห์และอํานาจการปกครองออกไปจาก
หว่างเท้า พระองค์ผเู้ สด็จมาครัง้ แรกแล้ว
จะเสด็จมาเป็นครั้งที่สองในหมู่เมฆบน
ท้องฟ้าและด้วยเสียงแตรของเทพบดี”
Joseph Wolff, Researches and
Missionary Labors หน้า 62 “และจะ
ประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศ และการ
ครอบครองนัน้ ซึง่ เคยถูกมอบให้แก่อาดัม
เมื่อแรกสร้างโลกและถูกริบไปโดยเขา
(ปฐมกาล 1: 26; 3:17) จะถูกมอบให้แก่
พระเยซู พระองค์ จ ะทรงเป็ น กษั ต ริ ย ์
ปกครองสิน้ ทัง้ โลก การร้องไห้ครํา่ ครวญ
และความทุกข์ระทมของโลกทีส่ ร้างมานัน้
จะยุติ แต่จะได้ยนิ เสียงบทเพลงสรรเสริญ
และขอบพระคุณ...เมื่อพระเยซูเสด็จมา
ด้วยพระรัศมีของพระบิดาและทูตสวรรค์
บริ สุ ท ธิ์ . ..ผู ้ เ ชื่ อ ที่ ต ายแล้ ว จะกลั บ เป็ น
ขึ้นมาจากตายก่อน 1 เธสะโลนิกา 4:16
1 โครินธ์ 15:23 ชาวคริสเตียนเรียกเรื่อง
นีว้ า่ การเป็นขึน้ มาจากการตายครัง้ ทีห่ นึง่
แล้วสัตว์ทั้งหลายในโลกจะเปลี่ยนแปลง
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ธรรมชาติของมัน (อิสยาห์ 11: 6-9) และ
จะเชือ่ งอยูเ่ บือ้ งพระเยซู (สดุดี 8) สันติสขุ
ทั่วจักรวาลจะปรากฏ” Journal of the
Rev. Joseph Wolff หน้า 378, 379 “องค์
พระผู้เป็นเจ้าจะทอดพระเนตรลงมายัง
โลกอีกครั้งหนึ่งและตรัสว่า ‘ดูสิ ดียิ่งนัก’”
Ibid. หน้า 294 {GC 359.1}
วู ล ฟฟ์ เ ชื่ อ ว่ า การเสด็ จ มาขององค์
พระผู้เป็นเจ้านั้นมาใกล้แล้ว ในการแปล
ความหมายช่วงเวลาคําพยากรณ์ของเขา
นั้น เขาจัดวางการเสด็จมาอย่างยิ่งใหญ่
ให้อยู่ในช่วงเวลาห่างจากเวลาที่มิลเลอร์
จัดวางไว้ไม่กี่ปี สําหรับคนเหล่านั้นที่ใช้
ข้อพระคัมภีร์ “วันนั้น โมงนั้นไม่มีใครรู้”
เพื่อมายํ้าเน้นว่า มนุษย์จะไม่รู้เรื่องการ
ใกล้เวลาเสด็จกลับมานั้น วูลฟฟ์ตอบว่า
“องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราทรงบอกไว้หรือ
ว่าจะไม่มที างรูว้ นั และเวลา พระองค์ไม่ได้
ทรงประทานหมายสําคัญแห่งกาลเวลา
เพื่อให้เรารู้อย่างน้อยที่สุดถึงการใกล้เข้า
มาของการเสด็จมาของพระองค์เช่นเดียว
กั บ การใกล้ เ ข้ า มาของฤดู ร ้ อ นเมื่ อ ต้ น
มะเดื่อเทศออกใบหรือ มัทธิว 24:32 เรา
จะไม่มวี นั รูช้ ว่ งเวลานัน้ หรือในเมือ่ พระองค์
เองยังทรงเชิญชวนให้เราไม่เพียงแต่อา่ น
พระธรรมดาเนียลที่เผยพระวจนะแต่ให้
เข้าใจด้วย และในพระธรรมดาเนียลเล่ม
นีย้ งั บอกว่าถ้อยคําเหล่านัน้ จะถูกปิดเก็บ
ไว้จนถึงวาระสุดท้าย (ซึ่งเป็นเช่นนั้นใน
เวลาของเขา) และ ‘คนเป็นอันมากจะวิ่ง
ไปวิ่ ง มา’ (เป็ น คํ า พู ด ของชาวฮี บ รู ที่
แสดงออกถึงการสังเกตและการคิดคํานึง
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ถึงเวลา) ‘และความรู้’ (ที่เกี่ยวข้องกับ
เวลานั้ น ) ‘จะทวี ขึ้ น ’ ดาเนี ย ล 12:4
นอกจากนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่
ได้ทรงมุ่งหมายที่จะตรัสโดยข้อความนี้
ว่าการใกล้เข้ามานี้จะไม่เป็นที่รับรู้ แต่
ทรงหมายความว่ า วั น ที่ แ น่ น อนของ
‘วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้’ เขาพูดต่อไป
ว่า เรามีหมายสําคัญของเวลาที่ถูกเปิด
ออกให้รู้ได้อย่างเพียงพอเพื่อเชิญชวน
ให้เราเตรียมตัวสําหรับการเสด็จมาของ
พระองค์เหมือนเช่นโนอาห์เป็นผู้เตรียม
นาวา” Wolff, Researches and
Missionary Labors หน้า 404, 405 {GC
359.2}
วูลฟฟ์เขียนถึงเรือ่ งระบบซึง่ เป็นทีน่ ยิ ม
ในการแปลความหมายหรืออธิบายความ
หมายของพระคั ม ภี ร ์ ไ ปในทางที่ ผิ ด ว่ า
“โบสถ์คริสเตียนส่วนใหญ่หันเหไปจาก
แนวทางอันเรียบง่ายของพระคัมภีร์และ
หันเข้าหาระบบการปรากฏทางวิญญาณ
ของทางพุทธที่เชื่อว่าความสุขในอนาคต
ของมนุษยชาติจะประกอบด้วยการเคลือ่ น
ไปมาในอากาศ และตั้งสมมติฐานเอาเอง
ว่าเมื่ออ่านเจอคําว่ายิวจะต้องเข้าใจว่า
เป็นคนนอกศาสนา และเมื่ออ่านคําว่า
เยรูซาเล็มจะต้องเข้าใจว่าเป็นคริสตจักร
และเมือ่ กล่าวถึงโลกก็จะหมายถึงท้องฟ้า
และเมือ่ กล่าวถึงการเสด็จมาขององค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า พวกเขาจะต้องเข้าใจว่าเป็นการ
เจริญขึ้นของสมาคมของชาวมิชชันนารี
และกําลังขึน้ ไปยังภูเขาบ้านขององค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า หมายถึงการประชุมยิง่ ใหญ่ของ
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ชาวเมทอดิสต์” Journal of the Rev.
Joseph Wolff หน้า 96 {GC 360.1}
ในช่ ว งเวลายี่ สิ บ สี่ ป ี ร ะหว่ า ง ค.ศ.
1821-1845 วูลฟฟ์เดินทางไปอย่างกว้าง
ไกลทัง้ ในทวีปแอฟริกา ท่องไปในประเทศ
อียิปต์และประเทศอบิสซีเนีย [ชื่อเดิม
ของประเทศเอธิโอเปีย] ไปในทวีปเอเชีย
ไปยังประเทศปาเลสไตน์ ประเทศซีเรีย
ประเทศเปอร์เซีย เมืองปอคฮาราและ
ประเทศอิ น เดี ย เขาเดิ น ทางมาเยี่ ย ม
ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ในการเดินทาง
มาที่นี่ เขาได้เทศนาที่เกาะเซนต์เฮเลนา
เขาเดินทางมาถึงเมืองนิวยอร์คในเดือน
สิงหาคม ปี ค.ศ. 1837 และหลังจากเทศนา
ในเมืองนี้แล้วเขาก็ไปเทศนาที่รัฐฟีลลาเดลเฟียและเบลติมอลและในทีส่ ดุ เดินทาง
ต่อไปยังกรุงวอชิงตัน ขณะอยู่ที่นั่น เขา
กล่าวว่า “โดยการเสนอของอดีตประธานาธิบดีควีนซี อาดัมส์ในการประชุมรัฐสภา
สภาอนุ มั ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ข ้ า พเจ้ า ใช้
หอประชุมคอนเกรสเป็นห้องบรรยาย ซึง่
ข้าพเจ้าบรรยายในวันเสาร์ ได้รับเกียรติ
เป็นอย่างยิ่งด้วยการเข้าฟังของสมาชิก
รัฐสภา และบิชอปแห่งรัฐเวอร์จิเนียและ
คณะสงฆ์และประชาชนของรัฐวอชิงตัน
สมาชิกการปกครองแห่งรัฐนิวเยอซีและ
เพนซี เ วเนี ย ก็ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ดี ย วกั น นี้ แ ก่
ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าบรรยายผลงานวิจยั
ของข้าพเจ้าในเอเชียและรวมทัง้ เรือ่ งการ
เสด็จขึ้นครองด้วยพระองค์เองของพระ
เยซูคริสต์” Ibid. หน้า 398, 399 {GC
360.2}

ดร. วูลฟฟ์เดินทางท่องไปยังประเทศ
ป่าเถือ่ นทีส่ ดุ โดยไม่ได้รบั การปกป้องจาก
ผู้มีอํานาจของประเทศยุโรป เขาทนต่อ
สภาพที่แร้นแค้นและภัยอันตรายนับไม่
ถ้วนที่ล้อมอยู่รอบตัวเขา เขาถูกลงโทษ
ด้วยการตีเท้าและตกอยูใ่ นสภาพอดอยาก
ถูกจับขายเป็นทาสและถูกตัดสินประหาร
ถึงสามครั้ง คนร้ายจี้ปล้นคุกคามรอบตัว
เขาและบางครั้งเกือบพินาศอันเนื่องจาก
การกระหายนํ้า มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาถูก
ปล้นจนหมดตัวและถูกทิ้งให้เดินเท้าไป
หลายร้อยไมล์ขา้ มภูเขา หิมะพัดตีใส่หน้า
ของเขาและเท้าเปล่าของเขาสัมผัสพืน้ ดิน
ทีแ่ ข็งเป็นนํา้ แข็งจนเท้าของเขาชาไป {GC
361.1}
เมือ่ มีคนเตือนเขาเรือ่ งของการท่องไป
ท่ามกลางคนป่าเถื่อนและคนเผ่าที่ดุร้าย
นั้น วูลฟฟ์มักจะแถลงให้ตัวเองว่า “มี
เครื่องป้องกันจัดเตรียมไว้ให้แล้ว” - “คํา
อธิษฐาน ใจร้อนรนเพื่อพระคริสต์และ
ความไว้วางใจในการทรงช่วยของพระองค์”
เขากล่าวว่า “ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้ายัง
ได้ รั บ การจั ด เตรี ย มด้ ว ยความรั ก ของ
พระเจ้า และเพือ่ นบ้านของข้าพเจ้าอยูใ่ น
หัวใจของข้าพเจ้าและพระคัมภีรอ์ ยูใ่ นมือ
ของข้าพเจ้า” - W.H.D. Adams, In Perils
Oft หน้า 192 เขานําพระคัมภีรภ์ าษาฮีบรู
และภาษาอั ง กฤษติ ด ตั ว ไปทุ ก แห่ ง หน
เขากล่าวถึงการเดินทางช่วงหลังว่า “ข้าพเจ้า
...เอาพระคัมภีรท์ เี่ ปิดออกไว้อยูใ่ นมือของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพลังของข้าพเจ้าอยู่
ในพระคําเล่มนีแ้ ละเป็นหนังสือทีจ่ ะคํา้ จุน
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ข้าพเจ้า” Ibid. หน้า 201 {GC 361.2}
ด้วยการทําเช่นนี้ เขาเก็บรักษางาน
ของเขาเอาไว้ได้จนกระทัง่ นําข่าวสารของ
การพิพากษาไปยังโลกส่วนใหญ่ที่มีคน
อาศัยอยู่ ท่ามกลางคนยิว ชาวเติร์ก คน
พาร์ซีส์ ชาวฮินดูและคนอีกหลายชาติ
และเผ่าพันธุ์นั้น เขาได้แจกจ่ายพระคํา
ของพระเจ้าในท่ามกลางภาษาต่างๆ เหล่า
นี้ และในทุกทีเ่ ขาได้ประกาศถึงเหตุการณ์
ที่บ่งบอกว่าพระเมสสิยาห์กําลังใกล้จะ
เสด็จมาครอบครอง {GC 361.3}
ในการเดินทางของเขาไปยังเมืองปอคฮารา เขาได้พบคนกลุม่ หนึง่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
และอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วซึง่ เชือ่ คําสอนเรือ่ ง
การใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระผู้
เป็นเจ้า เขากล่าวว่า “ชาวอาหรับและชาว
เยเมนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าซีราซึ่ง
กล่าวถึงเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระคริสต์และการปกครองของพระองค์
ด้ ว ยพระรั ศ มี และพวกเขาคาดว่ า
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.
1840” Journal of the Rev. Joseph Wolff
หน้า 377 “ในประเทศเยเมน...ข้าพเจ้าอยู่
กับบุตรทั้งหลายของเรคาบ พวกเขาไม่
ดื่มสุรา ไม่ปลูกสวนองุ่น ไม่หว่านเมล็ด
พืชและอาศัยอยู่ในเต็นท์ และข้าพเจ้าจํา
โยนาดับชายแก่แสนดีได้เป็นอย่างดี เขา
เป็นบุตรชายของเรคาบ และข้าพเจ้ายัง
พบพงศ์พันธุ์ของอิสราเอลเชื้อสายของ
ดานในท่ามกลางพวกเขา...คนเหล่านี้
รวมทั้งพงศ์พันธุ์ของเรคาบคาดว่าในเร็ว
วันนี้พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาในเมฆบน
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ท้องฟ้า Ibid. หน้า 389 {GC 361.4}
มีมชิ ชันนารีอกี ท่านหนึง่ พบความเชือ่
ลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ในคนชาวทาตารี
นักบวชชาวทาตาถามมิชชันนารีว่า พระ
คริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองเมื่อไร เมื่อ
มิชชันนารีตอบว่าไม่เคยรู้เรื่องเช่นนี้มา
ก่อน นักบวชก็แปลกใจอย่างยิง่ ทีค่ นหนึง่
ซึง่ ทําตัวเป็นครูสอนพระคัมภีรไ์ ม่มคี วาม
รูใ้ นเรือ่ งนี้ และเขาบอกกล่าวถึงความเชือ่
ของเขาเองที่วางอยู่บนพื้นฐานของคํา
พยากรณ์วา่ พระคริสต์จะเสด็จมาในราวปี
ค.ศ. 1844 {GC 362.1}
นับตั้งแต่เวลาก่อนโน้น คือตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1826 ข่าวเรือ่ งของการเสด็จกลับมา
ได้เริม่ มีการประกาศขึน้ ในประเทศอังกฤษ
ขบวนการเคลือ่ นไหวไม่ได้กอ่ ตัวขึน้ อย่าง
เป็นปึกแผ่นเหมือนเช่นทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
อเมริกา ไม่มีการสอนกันทั่วไปถึงเรื่อง
เวลาที่แน่นอนของการเสด็จมา แต่มีการ
ประกาศไปอย่างกว้างขวางถึงความจริง
อันยิ่งใหญ่ของการใกล้เสด็จมาของพระ
คริสต์ด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมี และ
นีไ่ ม่ใช่เพียงท่ามกลางผูท้ ไี่ ม่เห็นพ้องหรือ
ผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
เท่านั้น นักเขียนชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อ
มอรัน่ บร๊อค [Mourant Brock] กล่าวว่ามี
ผูร้ บั ใช้ของคริสตจักรแห่งอังกฤษประมาณ
700 คนร่ ว มอยู ่ ใ นการประกาศ “ข่ า ว
ประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์” ข่าวสารที่
ชี้ไปยังปี ค.ศ. 1844 ว่าเป็นเวลาที่องค์
พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาก็ถูกประกาศไป
ยังบริเทนใหญ่ด้วย สื่อสิ่งพิมพ์เรื่องการ
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เสด็จมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ถูก
แจกจ่ายไปอย่างกว้างขวาง มีการพิมพ์
หนังสือและนิตยสารใหม่ในประเทศอังกฤษ
และในปี ค.ศ. 1842 โรเบิร์ท วินเตอร์
[Robert Winter] ชาวอังกฤษโดยกําเนิด
รับความเชือ่ เรือ่ งการเสด็จมาจากประเทศ
อเมริกา เขาเดินทางกลับไปยังประเทศ
บ้านเกิดเพือ่ ประกาศข่าวการเสด็จมาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า คนมากมายเข้าร่วม
กั บ เขาในงานนี้ แ ละข่ า วสารเรื่ อ งการ
พิพากษาก็ถูกประกาศไปยังที่ต่างๆ ของ
ประเทศอังกฤษ {GC 362.2}
ในทวีปอเมริกาใต้ ท่ามกลางความ
ป่ า เถื่ อ นและเล่ ห ์ ก ลของพวกนั ก บวช
ลาคูนซา [Lacunza] นักบวชเยสุอิตชาว
สเปนองค์ ห นึ่ ง ศึ ก ษาค้ น หาพระคั ม ภี ร ์
และรับความจริงเรื่องการเสด็จกลับมา
อย่างรวดเร็วของพระคริสต์ เขาถูกรบเร้า
ให้ประกาศคําเตือน แต่ถึงกระนั้นเขาก็
ปรารถนาที่จะหนีให้พ้นจากการควบคุม
ของอํานาจโรม เขาตีพิมพ์แนวคิดของ
เขาโดยใช้นามแฝง “รับบี เบน เอสรา”
[Rabbi Ben-Ezra] เพือ่ แทนตัวเขาเองว่า
เป็นชาวยิวที่กลับใจ ลาคูนซามีชีวิตอยู่
ในศตวรรษที่สิบแปด แต่ในราวปี ค.ศ.
1825 หนังสือของเขาซึง่ พบหนทางไปอยู่
ที่ประเทศอังกฤษได้ถูกแปลเป็นภาษา
อังกฤษ สื่อสิ่งพิมพ์ทําให้คนในประเทศ
อังกฤษที่ตื่นตัวสนใจเรื่องของการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระคริสต์อยู่แล้ว เพิ่ม
ความใส่ใจมากยิ่งขึ้น {GC 363.1}
ในศตวรรษทีส่ บิ แปดทีป่ ระเทศเยอรมนี

หลักคําสอนเรื่องนี้ได้ถูกสอนโดยเบ็งเกล
[Bengel] ซึง่ เป็นผูร้ บั ใช้คนหนึง่ ในคริสตจักรลูเธอร์เรนและเป็นนักการศึกษาพระ
คัมภีร์และนักวิจารณ์เรืองนาม หลังจาก
เบ็งเกลจบการศึกษาแล้ว เขา “อุทิศตัว
เองให้กับการศึกษาศาสนศาสตร์ สมอง
ของเขาสนใจและเคร่งครัดในเรื่องนี้อยู่
แล้วตัง้ แต่การศึกษาและการอบรมในช่วง
เยาว์วยั ทําให้เขามีความโน้มเอียงเข้าหา
ทางศาสนศาสตร์ เช่นเดียวกับเยาวชน
ทัง้ หลายทีม่ อี ปุ นิสยั ชอบคิด ทัง้ ก่อนหน้า
นี้และตั้งแต่นั้นมาเขาต้องดิ้นรนต่อสู้กับ
ความสงสัยและความยุง่ ยากในธรรมชาติ
ของศาสนา และด้ ว ยความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด
อย่างมากเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะ
‘ลูกศรมากมายทีป่ กั ลงหัวใจอันน่าสงสาร
ของเขาและทําให้ชีวิตในวัยหนุ่มของเขา
นั้ น แทบจะทนไม่ ไ ด้ ’ ” เมื่ อ เขามาเป็ น
สมาชิกของสภาแห่งเมืองเวอร์เทมเบิร์ก
เขาต่ อ สู ้ เ พื่ อ เสรี ภ าพทางศาสนา เขา
เป็นผูท้ คี่ งรักษาไว้ซงึ่ สิทธิและโอกาสของ
คริสตจักร เขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอย่างมี
เหตุมผี ลต่อเสรีภาพสําหรับคนทัง้ หลายที่
คิ ด ว่ า ตั ว เองถู ก ผู ก มั ด บนพื้ น ฐานของ
มโนธรรมให้ถอนตัวออกจากการเข้าร่วม
กับคริสตจักร Encyclopaedia Britannica, 9th ed., art. “Bengel” ที่จังหวัด
บ้านเกิดของเขายังคงสัมผัสถึงผลดีของ
นโยบายนี้ {GC 363.2}
ในขณะทีเ่ บ็งเกลเตรียมคําเทศนาจาก
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 21 เพื่อใช้ในวัน
อาทิตย์ของเรื่องการเสด็จกลับมา ความ

20 การตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ฝ่ายศาสนา

กระจ่างเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระคริสต์ได้สว่างเจิดจ้าลงมายังความคิด
ของเขา คําพยากรณ์ของพระธรรมวิวรณ์
เปิดออกสู่ความเข้าใจของเขาอย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน เขารู้สึกเต็มตื้นถึงความ
สําคัญอันยิ่งใหญ่และรัศมีอย่างล้นเหลือ
ของภาพที่ผู้เผยพระวจนะเสนอ จนเขา
ต้องหยุดคิดใคร่ครวญถึงเรือ่ งนีไ้ ปชัว่ ขณะ
หนึ่ง บนธรรมาสน์เรื่องนี้กลับมาหาเขา
อย่างชัดแจ้งและมีพลังอีกครัง้ หนึง่ ตัง้ แต่
นัน้ มาเขาอุทศิ ตัวเองให้กบั การศึกษาเรือ่ ง
คําพยากรณ์โดยเฉพาะคําพยากรณ์ใน
พระธรรมวิวรณ์ และในเวลาอันรวดเร็ว
เขาก็มาถึงความเชื่อว่าทั้งหมดนี้ชี้บอก
ว่าการเสด็จมาของพระคริสต์ใกล้เข้ามา
แล้ว วันที่เขากําหนดไว้ว่าพระคริสต์จะ
เสด็จมาครั้งที่สองนั้นใกล้เคียงกับวันที่
มิลเลอร์กาํ หนดในเวลาต่อมา ผิดกันเพียง
ไม่กี่ปี {GC 363.3}
ผลงานเขียนของเบ็งเกลแพร่ไปทั่ว
อาณาจักรของชาวคริสต์ แนวคิดของเขา
ในเรือ่ งคําพยากรณ์เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
ในรัฐเวอร์เทมเบิร์กของเขาเองและรับ
กันบ้างในส่วนอื่นของประเทศเยอรมนี
ขบวนการเคลื่อนไหวนี้ดําเนินต่อไปหลัง
จากที่ เ ขาเสี ย ชี วิ ต และข่ า วพระคริ ส ต์
เสด็จมานั้นมีให้ฟังในประเทศเยอรมนีใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับดินแดนอื่นที่เรื่องนี้
กําลังดึงดูดความสนใจอยู่ ในช่วงต้น มีผู้
เชื่อบางคนเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย
และจัดตัง้ เป็นกลุม่ เล็กๆ ทีน่ นั่ และความ
เชื่อเรื่องการใกล้เสด็จมาในเร็ววันของ
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พระคริสต์ยงั คงเป็นทีย่ ดึ ถือโดยคริสตจักร
เยอรมนี ทั้ ง หลายในประเทศนั้ น {GC
364.1}
ความกระจ่ า งส่ อ งสว่ า งที่ ป ระเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วย
เช่นกัน ทีก่ รุงเจนิวาซึง่ เป็นเมืองทีฟ
่ าเรล
และคาลวินประกาศความจริงของเรือ่ งการ
ปฏิรูปนั้น โกสเซ็น [Gaussen] เทศนา
ข่าวสารของการเสด็จมาครั้งที่สอง ใน
ขณะที่ โ กสเซ็ น ยั ง เป็ น นั ก เรี ย นอยู ่ นั้ น
เขาเผชิญกับลัทธิของการถือเหตุผลใน
ศาสนา ซึ่งเป็นที่แพร่หลายมากทั่วทั้ง
ทวีปยุโรปในปลายศตวรรษทีส่ บิ แปดและ
ช่วงเริม่ ต้นของศตวรรษทีส่ บิ เก้า และเมือ่
เขาเข้าร่วมการรับใช้นั้นเขาไม่เพียงขาด
ความรู้เรื่องความเชื่อที่ถูกต้องเท่านั้น
แต่ยังมีความโน้มเอียงที่จะเข้าหาความ
สงสัย เขาสนใจศึกษาคําพยากรณ์ตั้งแต่
ยังเยาว์วัย หลังจากที่เขาอ่านหนังสือ
ประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย โบราณของโรลลิ น
[Rollin] แล้ว เขาเริ่มสนใจพระธรรมดาเนียลบทที่ 2 และเขารู้สึกจับใจที่ได้พบ
ว่า ตามทีเ่ ห็นในบันทึกของประวัตศิ าสตร์
นั้น เหตุการณ์ต่างๆ สําเร็จตรงตามคํา
พยากรณ์อย่างน่าประหลาดใจ นี่คือคํา
พยานที่แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ได้รับ
การดลใจ ซึ่งเป็นเหมือนสมอให้เขาใน
ท่ า มกลางภั ย อั น ตรายของชี วิ ต ในช่ ว ง
ปลาย เขาไม่อาจพักลงอย่างพึงพอใจกับ
คําสอนของพวกลัทธิถือเหตุผลได้อีกต่อ
ไป และในเวลาต่อมาเมื่อเขาศึกษาพระ
คัมภีร์และค้นหาแสงสว่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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นั้ น เขาก็ พ บความเชื่ อ ที่ ถู ก ต้ อ ง {GC
364.2}
ขณะที่เขาดําเนินการค้นหาคําพยากรณ์ต่อไปนั้น เขาได้มาถึงความเชื่อว่า
การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมา
ใกล้แล้ว เขาประทับใจกับความเคร่งขรึม
และความสําคัญของความจริงอันยิง่ ใหญ่
นี้ จึงตั้งใจที่จะเสนอให้กับประชาชน แต่
ความเชือ่ ทีแ่ พร่หลายว่าคําพยากรณ์ของ
ดาเนียลเป็นเรื่องที่ลึกลับและไม่สามารถ
เข้าใจได้นั้นเป็นอุปสรรคร้ายแรงในการ
ทํ า งานของเขา ในที่ สุ ด เขาตั ด สิ น ใจเหมื อ นเช่ น ที่ ฟ าเรลทํ า มาแล้ ว ในการ
ประกาศข่าวประเสริฐที่กรุงเจนิวา—เขา
เริม่ ทํางานกับเด็กโดยหวังทีจ่ ะกระตุน้ พ่อ
แม่ให้สนใจ {GC 364.3}
เขาพูดในเวลาต่อมาถึงเป้าหมายของ
การกระทํานี้ว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะให้คน
ทัง้ หลายเข้าใจเรือ่ งนี้ ไม่ใช่เนือ่ งจากความ
สําคัญอันน้อยนิดแต่กลับกัน เพราะเป็น
เรื่องที่มีคุณค่า และข้าพเจ้าตั้งใจที่จะ
เสนอเรือ่ งนีด้ ว้ ยวิธที คี่ นุ้ เคยและนัน่ คือพูด
กับเด็กๆ ข้าพเจ้าต้องการทีจ่ ะให้คนได้ยนิ
และกลัวว่าคนจะไม่ฟังข้าพเจ้า หากไป
พูดกับผูใ้ หญ่” “ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทีจ่ ะไป
หาผู ้ เ ยาว์ ข้ า พเจ้ า รวบรวมเด็ ก ๆ มา
หากมีคนมากันมากก็แสดงว่าพวกเขา
ฟังกัน ยินดี สนใจและแสดงว่าพวกเขา
เข้าใจและอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ ข้าพเจ้า
มั่นใจว่าในไม่ช้าจะได้คนกลุ่มที่สองและ
ต่อมาผูใ้ หญ่จะรูส้ กึ ว่าคุม้ ค่าทีจ่ ะนัง่ ลงและ
ศึกษา เมื่อทําสิ่งนี้แล้ว เราก็ชนะในเรื่อง

นี้” L. Gaussen, Daniel the Prophet
เล่มที่ 2 คํานํา {GC 365.1}
ความพยายามของเขาประสบกั บ
ความสําเร็จ ในขณะที่เขาพูดกับเด็กๆ
นั้นผู้ใหญ่ก็เข้ามาฟังด้วย คนที่ตั้งใจฟัง
พากันมานั่งเต็มระเบียงโบสถ์ของเขา ใน
ท่ามกลางคนเหล่านี้มีทั้งคนที่มีตําแหน่ง
สูงและมีการศึกษาและมีคนแปลกหน้าและ
คนต่างชาติทมี่ าท่องเทีย่ วกรุงเจนิวา และ
ด้วยการทําเช่นนี้ ข่าวสารจึงแพร่ออกไป
ยังที่อื่นๆ {GC 365.2}
ความสําเร็จนี้ทําให้โกสเซ็นมีกําลังใจ
เขาจัดพิมพ์บทเรียนของเขาออกมาด้วย
ความหวั ง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษา
หนังสือคําพยากรณ์ในคริสตจักรต่างๆ ที่
มีหมู่คนพูดภาษาฝรั่งเศส โกสเซ็นกล่าว
ว่า “หนังสือชี้แนะที่พิมพ์ให้แก่เด็กนั้นก็
เพื่ อ บอกกั บ ผู ้ ใ หญ่ ผู ้ ที่ บ ่ อ ยครั้ ง ละเลย
หนังสือเหล่านี้ด้วยการอ้างอย่างผิดๆ ว่า
มั น คลุ ม เครื อ ‘จะไปว่ า หนั ง สื อ เหล่ า นี้
คลุมเครือได้อย่างไรในเมือ่ เด็กๆ ของคุณ
ยังเข้าใจได้’” เขากล่าวต่อไปว่า “ข้าพเจ้า
มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่หากทําได้
คือจะสอนความรูเ้ รือ่ งคําพยากรณ์ให้เป็น
ที่นิยมของคนทั้งโบสถ์” “แน่นอนทีเดียว
ไม่มีการศึกษาใดที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะให้
คําตอบสําหรับความต้องการของยุคได้ดี
กว่านี้” “โดยเรื่องนี้จะเตรียมเราให้พร้อม
สําหรับความทุกข์ลาํ บากทีใ่ กล้เข้ามาแล้ว
และให้เราเฝ้ระวังาและรอคอยพระเยซู
คริสต์” {GC 365.3}
ถึงแม้โกสเซ็นจะเป็นนักเทศน์ภาษา
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ฝรั่งเศสที่โด่งดังและเป็นที่รักยิ่งคนหนึ่ง
ก็ตาม ต่อมาไม่นานเขาถูกสั่งให้พักงาน
ความผิดหลักของเขาคือเขาใช้พระคัมภีร์
สอนเยาวชนแทนทีจ่ ะใช้วธิ กี ารสอนแบบ
ถามตอบของคริสตจักร ซึ่งเป็นคู่มือที่
ไม่มีพิษภัยและมีเหตุมีผล และซึ่งแทบ
จะขาดความเชื่ออันทําให้เกิดประโยชน์
ต่ อ มาเขามาเป็ น ครู ใ นโรงเรี ย นศาสนศาสตร์ ในวันอาทิตย์เขาทํางานของเขา
ต่ อ ในหน้ า ที่ ค รู ส อนพระคั ม ภี ร ์ แ บบ
ถามตอบให้แก่เด็กๆ และสอนพวกเขา
เรื่ อ งพระคั ม ภี ร ์ ผลงานของเขาเรื่ อ ง
คําพยากรณ์นั้นปลุกความสนใจมากมาย
จากตําแหน่งของศาสตราจารย์ผ่านทาง
งานพิมพ์และอาชีพชื่นชอบของเขาใน
การเป็นครูสอนเด็ก เขาใช้สงิ่ นีส้ ง่ อิทธิพล
อั น กว้ า งไกลต่ อ ไปอี ก หลายปี แ ละเป็ น
เครื่องมือในการเรียกความสนใจของคน
มากมายให้ศึกษาคําพยากรณ์ที่แสดงให้
เห็นว่าการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
นั้นใกล้เข้ามาแล้ว {GC 366.1}
ทีป่ ระเทศสแกนดิเนเวียมีการประกาศ
ข่าวสารเรือ่ งการเสด็จมาและได้จดุ ประกาย
ความสนใจไว้อย่างกว้างขวาง คนมากมาย
ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากความมั่นคงอย่าง
ประมาทเพื่อสารภาพและละทิ้งบาปของ
พวกเขาและแสวงหาการอภัยในพระนาม
ของพระคริสต์ แต่คณะสงฆ์ของคริสตจักรของรัฐต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว
และโดยทางอิทธิพลของพวกเขาทําให้บาง
คนที่เทศนาข่าวนี้ถูกจับไปอยู่ในเรือนจํา
ในสถานที่หลายแห่งที่นักเทศน์เรื่องการ
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ใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระผู้เป็น
เจ้าถูกปราบให้เงียบไปนั้น พระเจ้าทรง
พอพระทัยที่จะประทานข่าวสารด้วยวิธี
อัศจรรย์ผา่ นทางเด็กเล็กๆ เนือ่ งจากพวก
เขามีอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ กฎหมายบ้าน
เมื อ งจึ ง ควบคุ ม พวกเขาไม่ ไ ด้ และจึ ง
ปล่อยให้พวกเขาพูดโดยไม่ถูกคุกคาม
{GC 366.2}
ขบวนการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่นี้เกิด
ขึ้นท่ามกลางคนในชนชั้นที่ระดับตํ่ากว่า
และประชาชนชุมนุมกันเพื่อฟังคําเตือน
ในบ้านตํ่าต้อยของคนที่ใช้แรงงาน นัก
เทศน์รุ่นเด็กเองส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคน
ยากจนของชนบท บางคนมีอายุไม่เกิน
6 หรือ 8 ปี และในขณะที่ชีวิตของพวก
เขาประจักษ์เป็นพยานว่ารักพระผูช้ ว่ ยให้
รอดและกําลังพยายามดําเนินชีวิตที่จะ
เชือ่ ฟังข้อกําหนดของพระเจ้านัน้ แต่โดย
ทั่วไปแล้วพวกเขาก็แสดงออกถึงปัญญา
และความสามารถทีเ่ ห็นได้ในเด็กทัว่ ไปที่
มีอายุเท่ากับพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อ
พวกเขายืนขึ้นต่อหน้าประชาชนแล้ว มี
หลักฐานพยานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทํา
ไปด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลที่ เ กิ น ของประทานใน
ธรรมชาติในตัวเขา นํ้าเสียงและกิริยา
เปลีย่ นไป และด้วยพลังอันเคร่งขรึม พวก
เขาให้คําเตือนเรื่องการพิพากษาโดยใช้
คําต่างๆ ทีม่ าจากพระคัมภีร์ “จงเกรงกลัว
พระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่พระองค์
เพราะถึงเวลาทีพ
่ ระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว” พวกเขาตําหนิบาปของประชาชน
ไม่เพียงตําหนิการผิดศีลธรรมและความ
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ปลายทางแห่งความหวัง

ชั่วแต่ปราบปรามความฝักใฝ่ในทางโลก
และการละทิ้งความเชื่อและเตือนผู้ฟังให้
เร่งรีบหนีออกไปจากพระพิโรธที่กําลังจะ
มา {GC 366.3}
ประชาชนฟังด้วยอาการตัวสั่น พระ
วิ ญ ญาณของพระเจ้ า ที่ ตํ า หนิ บ าปตรั ส
กับหัวใจของพวกเขา หลายคนถูกชักชวน
ให้ค้นหาพระคัมภีร์ด้วยความสนใจใหม่
และเจาะลึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น คนที่ มี ชี วิ ต ไม่
ประมาณตนและไร้ศลี ธรรมได้ปฏิรปู ตนเอง
คนอื่นละทิ้งการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ และ
ผลการกระทํานั้นโดดเด่นมากจนแม้แต่
ผู้รับใช้ของคริสตจักรของรัฐยังถูกบีบให้
ยอมรับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตร่วม
อยูใ่ นขบวนการเคลือ่ นไหวนี้ {GC 367.1}
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ทจี่ ะให้ขา่ วดี
ของการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
ประกาศในประเทศสแกนดิเนเวีย และ
เมื่อเสียงของผู้รับใช้ถูกปิด พระองค์จึง
ประทานพระวิญญาณลงบนเด็กเพื่อพระ
ราชกิจจะสําเร็จ เมื่อพระเยซูเสด็จเข้า
ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ห้อมล้อมด้วยฝูงชน
ที่ชื่นชมมีสุข มาพร้อมด้วยเสียงร้องดัง
ก้องแห่งชัยชนะและการโบกกิ่งใบตาล
ประกาศเทิดทูนให้เป็นบุตรของดาวิดนั้น
ฟาริ สี ทั้ ง หลายที่ ริ ษ ยาได้ ร ้ อ งเรี ย กให้
พระองค์สั่งพวกเขาให้หยุด แต่พระเยซู
ตรัสตอบพวกเขาว่านี่เป็นการกระทําที่
สําเร็จตามคําพยากรณ์และหากคนเหล่า
นี้จะปิดปากนิ่งเสีย ก้อนหินก็จะส่งเสียง
ร้อง ประชาชนที่ถูกคําขู่ของปุโรหิตและ
ผูป้ กครองต่างยุตเิ สียงร้องแห่งความยินดี

ในขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปยังประตูกรุง
เยรูซาเล็ม แต่หลังจากนั้นไม่นานเด็กใน
ลานวิหารได้ร้องเพลงโต้ตอบและโบกกิ่ง
ใบตาล พวกเขาร้องว่า “โฮซันนาแก่บุตร
ของดาวิด” มัทธิว 21:8-16 พวกฟาริสี
ไม่พอใจอย่างเจ็บปวด ทูลพระองค์ว่า
“ท่ า นไม่ ไ ด้ ยิ น คํ า ที่ ค นพวกนี้ ร ้ อ งหรื อ
พระเยซูตรัสตอบว่า ได้ยนิ แล้ว พวกท่าน
ยังไม่เคยอ่านหรือว่า พระองค์ทรงกระทํา
ให้คําสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและ
ทารกที่ ยั ง ไม่ ห ย่ า นม” เช่ น เดี ย วกั บ ที่
พระเจ้าทรงกระทําการในเด็กทั้งหลาย
ในสมั ย ที่ พ ระคริ ส ต์ เ สด็ จ มาครั้ ง ที่ ห นึ่ ง
พระองค์กจ็ ะทรงกระทําการผ่านเด็กเหล่า
นั้นในการประกาศข่าวของการเสด็จมา
ครัง้ ทีส่ องด้วย พระคําของพระเจ้าจะต้อง
สําเร็จ นั่นคือการประกาศเรื่องการเสด็จ
มาของพระผู้ช่วยให้รอดจะต้องประกาศ
ให้แก่ทกุ คน ทุกภาษาและทุกประชาชาติ
{GC 367.2}
ข่าวนีไ้ ด้ทรงโปรดประทานให้วลิ เลียม
มิลเลอร์และผู้ร่วมงานเพื่อเตือนคนใน
ประเทศอเมริ ก า ประเทศนี้ ก ลายเป็ น
ศูนย์กลางของขบวนการเคลื่อนไหวยิ่ง
ใหญ่ทปี่ ระกาศเรือ่ งการเสด็จมา ข่าวของ
ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งสําเร็จตรงตามคํา
พยากรณ์ที่นี่ ผลงานเขียนของมิลเลอร์
และเพือ่ นนัน้ แพร่ไปยังดินแดนทีห่ า่ งไกล
ไม่ว่าที่ใดในโลกที่มิชชันนารีไปถึง ข่าว
ชื่ น ชมยิ น ดี เ รื่ อ งการเสด็ จ มาในเร็ ว วั น
ของพระคริสต์ก็ถูกประกาศออกไปยังที่
นั่น ข่าวประเสริฐนิรันดร์แผ่ออกไปกว้าง
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และไกล “จงเกรงกลัวพระเจ้า และถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” {GC 368.1}
ดูประหนึง่ ว่าคําพยานของคําพยากรณ์
ทีช่ ไี้ ปยังการเสด็จมาของพระคริสต์ในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1844 มีผลอย่าง
แรงต่อความคิดของประชาชน ในขณะที่
ข่าวนี้ประกาศไปยังรัฐต่างๆ นั้น ทุกแห่ง
มีการตื่นตัวด้วยความสนใจ คนมากมาย
เชื่ อ มั่ น ว่ า เหตุ ผ ลต่ า งๆ ที่ ม าจากคํ า
พยากรณ์นั้นถูกต้อง พวกเขาสละข้อคิด
เห็นอันยโสของตนไปและรับความจริง
ด้วยความชื่นชมยินดี ผู้รับใช้บางคนวาง
แนวคิดและความรูส้ กึ แบ่งแยกออกไป ทิง้
เงินเดือนและคริสตจักรไปและเข้าร่วมการ
ประกาศเรื่องการเสด็จมาของพระเยซู
อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบแล้วมีผรู้ บั
ใช้ค่อนข้างน้อยที่ยอมรับข่าวสารเรื่องนี้
ดังนั้นจึงทรงโปรดมอบหมายเรื่องนี้ส่วน
ใหญ่ให้แก่อาสาประกาศทีถ่ อ่ มใจ ชาวนา
ละทิ้งทุ่งนาไป นายช่างกลทิ้งเครื่องมือ
ไป พ่อค้าทิ้งสิ้นค้าไป ผู้ที่มีวิชาชีพทิ้ง
ตําแหน่งของเขาไป แต่ถงึ กระนัน้ จํานวน
คนทีท่ ํางานก็ยงั น้อยอยูเ่ มือ่ เปรียบเทียบ
กับงานที่จะต้องทําให้เสร็จ สภาพของ
คริสตจักรทีป่ ราศจากคุณงามความดีและ
โลกที่ตกอยู่ในความชั่ว นําความหนักใจ
มาให้กับผู้เฝ้ายามที่ซื่อสัตย์และพวกเขา
ยอมอดทนด้วยความเต็มใจอยู่กับการ
ตรากตรํา ความอดอยากและความทุกข์
ทรมานเพื่อจะตามคนทั้งหลายให้กลับใจ
เข้ามาสู่ความรอด ถึงแม้พวกเขาจะถูก
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ซาตานต่อต้าน พันธกิจของพวกเขาก้าว
ไปข้ า งหน้ า อย่ า งมั่ น คงและคนนั บ พั น
ยอมรับความจริงเรื่องการเสด็จมา {GC
368.2}
ในทุกที่จะได้ยินเสียงคําพยานที่ให้
ตรวจสอบหัวใจร้องเตือนคนบาปทั้งชาว
โลกและสมาชิกคริสตจักรให้หนีไปจาก
พระพิโรธที่จะมาถึง ดั่งยอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้บอกข่าวล่วงหน้าของพระคริสต์
นักเทศน์ทั้งหลายวางขวานตรงรากของ
ต้นไม้และร้องเรียกทุกคนให้เกิดผลที่สม
กับการกลับใจ การเชิญชวนที่เร้าใจของ
พวกเขานั้ น ตรงกั น ข้ า มกั บ คํ า มั่ น ใจใน
สันติสุขและความปลอดภัยที่ดังก้องมา
จากธรรมาสน์ที่นิยมกันทั่วไปและเมื่อใด
ที่มีการประกาศข่าวนี้ ประชาชนก็ได้รับ
การเร้าใจ คําพยานเรียบง่ายและตรงไป
ตรงมาของพระคัมภีร์ที่เข้าถึงหัวใจด้วย
อํานาจของพระวิญญาณบริสทุ ธิน์ าํ ความ
สํานึกผิดลงมายังพวกเขาที่น้อยคนจะ
ปฏิเสธได้อย่างเต็มที่ ศาสตราจารย์ทาง
ศาสนาหลายคนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจาก
ความปลอดภัยอันจอมปลอมของพวกเขา
พวกเขามองเห็นการถดถอยไปจากความ
จริงของพวกเขา ความฝักใฝ่ในโลกและ
ความไม่เชื่อของพวกเขา ความหยิ่งยโส
และความเห็ น แก่ ตั ว ของพวกเขา คน
มากมายแสวงหาพระเจ้าด้วยการกลับใจ
และการถ่อมตน ความรักทีพ
่ วกเขายึดติด
กับสิง่ ของในโลกนัน้ บัดนีพ
้ วกเขานําไปยึด
ไว้กับสวรรค์ พระวิญญาณของพระเจ้า
สถิตอยู่กับพวกเขา และด้วยหัวใจที่อ่อน
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ลงและมอบถวาย พวกเขาเข้าร่วมกับ
เสียงร้องที่ว่า “จงเกรงกลัวพระเจ้า และ
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึง
เวลาทีพ
่ ระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” {GC
369.1}
คนบาปรํ่าไห้ถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้อง
กระทําประการใดที่จะได้รับความรอด”
ชีวติ ของผูท้ มี่ บี าดแผลของความไม่ซอื่ สัตย์
พร้อมที่จะชดใช้ ทุกคนที่พบสันติสุขใน
พระคริสต์ปรารถนาทีจ่ ะเห็นผูอ้ นื่ แบ่งปัน
พระพร หัวใจของพ่อแม่หนั ไปหาลูก และ
หัวใจของลูกหันไปหาพ่อแม่ สิ่งกีดขวาง
ของความหยิง่ ยโสและการสงวนตัวนัน้ ถูก
กวาดทิ้งไป พวกเขาสารภาพจากใจจริง
สมาชิกในครอบครัวทํางานเพือ่ ความรอด
ของผู้ที่ใกล้ตัวและใกล้ชิดสนิทที่สุด บ่อย
ครัง้ จะได้ยนิ เสียงของการทูลขอเพือ่ ผูอ้ นื่
ด้วยความจริงใจ ในทุกแห่งหน จะมีจิต
วิญญาณทีร่ อ้ งเรียกพระเจ้าด้วยความทุกข์
ระทมใจ หลายคนปลํา้ สูต้ ลอดคืนด้วยการ
อธิษฐานเพือ่ รับความมัน่ ใจว่าบาปของเขา
ได้รับอภัยแล้วหรือเพื่อให้ญาติและเพื่อน
บ้านกลับใจ {GC 369.2}
คนทุกชนชัน้ แห่กนั เข้าร่วมการประชุม
ของผู้รอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์
คนรํ่ารวยและคนยากจน คนชนชั้นระดับ
สูงและชนชัน้ ระดับตํา่ พวกเขามาจากทุก
อาชีพ มีใจจดจ่อที่จะฟังด้วยตนเองเรื่อง
การเสด็ จ มาครั้ ง ที่ ส องของพระคริ ส ต์
พระเจ้าทรงขวางห้ามวิญญาณของการต่อ
ต้านในขณะที่ผู้รับใช้อธิบายเหตุผลของ
ความเชื่อ ในบางครั้งเครื่องมือนั้นอ่อน

กําลังแต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเสริม
อํานาจให้กบั ความจริง พวกเขาสัมผัสกับ
ทู ต สวรรค์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ อ ยู ่ ร ่ ว มด้ ว ยในที่
ประชุมและทุกวันมีคนมากมายเข้าร่วม
กับผู้เชื่อ ในขณะที่กล่าวยํ้าถึงหลักฐาน
การใกล้เสด็จมาในเร็ววันของพระคริสต์
ฝูงชนมหึมาฟังคําอันเคร่งขรึมอย่างแน่นงิ่
แทบไม่หายใจ ดูประหนึ่งว่าสวรรค์และ
โลกเข้าประชิดกัน คนแก่ ผู้เยาว์และคน
วัยกลางคนสัมผัสกับอํานาจของพระเจ้า
เหล่ า คนทั้ ง หลายกลั บ บ้ า นด้ ว ยเพลง
สรรเสริญที่ติดริมฝีปากและเสียงชื่นชม
ยินดีดังกังวานในอากาศที่สงบของยาม
คํา่ คืน ไม่มผี ใู้ ดเลยทีเ่ ข้าร่วมประชุมเหล่า
นั้ น จะลื ม ภาพทั้ ง หมดที่ น ่ า สนใจอย่ า ง
ยิ่งยวด {GC 369.3}
การประกาศเรื่องเวลาที่แน่นอนของ
การเสด็จมาของพระคริสต์นั้นทําให้เกิด
การต่อต้านอันยิง่ ใหญ่จากคนมากมายใน
ทุกชนชัน้ ตัง้ แต่ผรู้ บั ใช้บนธรรมาสน์ลงไป
จนถึงคนบาปที่ไม่อยู่ในกรอบระเบียบที่
กล้าท้าทายสวรรค์ คําพยาการณ์นั้นเกิด
ขึ้นจริง “ในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะ
เย้ยจะมาเยาะเย้ย และทําตามตัณหาของ
ตนเอง และจะถามว่ า ‘พระสั ญ ญาว่ า
พระองค์จะเสด็จมานัน้ อยูท่ ไี่ หน เพราะว่า
ตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว ทุกสิ่งก็
เป็นอยูเ่ หมือนเดิมตัง้ แต่ทรงสร้างโลก’” 2
เปโตร 3:3, 4 คนมากมายที่อ้างว่าตนรัก
พระผู้ช่วยให้รอดนั้นประกาศว่าพวกเขา
ไม่ ไ ด้ ต ่ อ ต้ า นคํ า สอนเรื่ อ งการเสด็ จ มา
ครั้งที่สอง พวกเขาเพียงแต่คัดค้านการ

20 การตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ฝ่ายศาสนา

กําหนดเวลาที่แน่นอน แต่พระเนตรของ
พระเจ้าที่เห็นไปอย่างทั่วถึงนั้นทรงอ่าน
หัวใจของพวกเขา พวกเขาไม่ประสงค์ที่
จะฟังเรือ่ งการเสด็จมาของพระคริสต์เพือ่
พิพากษาโลกในความชอบธรรม พวกเขา
เป็นคนรับใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์มาตลอด การ
กระทําของพวกเขาไม่อาจที่จะทนได้กับ
การตรวจสอบของพระเจ้าผูท้ รงตรวจพินจิ
หัวใจ และเขาเหล่านั้นกลัวที่จะเข้าเฝ้า
พระเจ้า เหมือนเช่นชาวยิวในสมัยพระ
เยซู เ สด็ จ มาครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ที่ ไ ม่ พ ร้ อ มจะ
ต้อนรับพระองค์ พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธ
เท่านัน้ แต่ยงั เยาะเย้ยผูท้ เี่ ฝ้าคอยองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าอีกด้วย ซาตานและทูตของมัน
ยินดีปรีดาและโยนคําตําหนิใส่พระพักตร์
ของพระคริสต์รวมถึงทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์
ว่า คนทีอ่ า้ งตนว่าเป็นคนของพระเจ้านัน้
มีความรักเพียงน้อยนิดให้กับพระองค์
จนไม่ปรารถนาที่จะให้พระองค์เสด็จมา
ปรากฏ {GC 370.1}
พวกเขาโต้ว่า “แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวัน
หรือเวลา” นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผู้ปฏิเสธ
ความเชื่อเรื่องการเสด็จมานํามาใช้บ่อย
ที่สุด พระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่มีใครรู้เรื่อง
วั น หรื อ เวลา แม้ แ ต่ บ รรดาทู ต สวรรค์
แห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดา
องค์เดียว” มัทธิว 24:36 ผู้ที่รอคอยการ
เสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอธิบายข้อ
พระคัมภีรน์ ไี้ ด้อย่างชัดเจนและสอดคล้อง
กัน แต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ต่อต้าน
นําพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในทางที่ผิด พระ
เยซู ค ริ ส ต์ ต รั ส ข้ อ ความเหล่ า นี้ ใ นการ
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สนทนาครั้งสําคัญกับสาวกทั้งหลายบน
ภูเขามะกอกเทศภายหลังจากทีเ่ สด็จออก
จากวิหารเป็นครั้งสุดท้าย สาวกทูลถาม
ว่า “อะไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะ
เสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” พระเยซู
ประทานหมายสําคัญให้พวกเขาและตรัส
ว่า “เมือ่ ท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้ หมดนีแ้ ล้ว
ก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตู
แล้ว” มัทธิว 24:3, 33 จะต้องไม่ใช้พระ
ดํ า รั ส ข้ อ หนึ่ ง ของพระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดไป
ทําลายพระดํารัสอื่น ถึงแม้ไม่มีผู้ใดรู้วัน
หรือชั่วโมงของการเสด็จมาของพระองค์
ก็ตามที แต่เราได้รบั การชีแ้ นะและจําเป็น
ต้องรู้ว่าเวลานั้นใกล้จะถึงแล้ว นอกจาก
นี้ เ รายั ง ได้ รั บ การชี้ แ นะว่ า การละเลย
คํ า เตื อ นของพระองค์ แ ละปฏิ เ สธหรื อ
เพิกเฉยที่จะรับรู้ว่าการเสด็จมานั้นใกล้
จะถึงเวลาแล้วจะมีภัยถึงตายต่อตัวเรา
เหมือนกับทีเ่ กิดกับคนในสมัยของโนอาห์
ทีไ่ ม่รวู้ า่ เมือ่ ใดนํา้ ท่วมจะมาถึง และอุปมา
ในบทเดียวกันได้เปรียบเทียบความแตก
ต่างระหว่างทาสที่สัตย์ซื่อและไม่สัตย์ซื่อ
และได้กาํ หนดวาระสุดท้ายให้แก่ผทู้ คี่ ดิ ใน
ใจว่า “นายของข้ามาช้า” เรื่องนี้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าพระคริสต์จะทรงปฏิบตั ิ
และประทานบําเหน็จให้แก่คนเหล่านั้นที่
พระองค์ทรงพบว่าเฝ้าคอยและสอนเรื่อง
การเสด็จมาและแก่คนเหล่านั้นที่ปฏิเสธ
เรือ่ งนี้ พระองค์ตรัสว่า “เพราะฉะนัน้ พวก
ท่านจงเฝ้าระวังอยู่...เมื่อนายมาพบเขา
ทําอย่างนั้น บ่าวคนนั้นก็เป็นสุข” มัทธิว
24:42, 46 “ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้น เราจะมา
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เหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รวู้ า่ เราจะ
มาหาเจ้าชั่วโมงไหน” วิวรณ์ 3:3 {GC
370.2}
เปาโลกล่าวถึงคนกลุม่ หนึง่ ทีไ่ ม่รตู้ วั ว่า
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมา “วันขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยทีม่ าในเวลา
กลางคืน เมื่อเขาพูดกันว่า ‘สงบสุขและ
ปลอดภัยแล้ว’ เมื่อนั้นแหละความพินาศ
ก็จะมาถึงทันที...พวกเขาจะหนีก็ไม่พ้น”
เขายังกล่าวถึงผู้ที่ใส่ใจฟังคําเตือนของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดว่า “พีน่ อ้ งทัง้ หลาย ท่าน
ไม่อยู่ในความมืดแล้ว วันนั้นไม่น่าจะมา
ถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านทุกคนเป็นลูก
ของความสว่างและเป็นลูกของเวลากลาง
วัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของ
ความมืด” 1 เธสะโลนิกา 5:2-5 {GC 371.1}
ด้วยประการฉะนี้ จึงแสดงให้เห็นว่า
พระคัมภีร์ไม่มีหลักฐานใดที่จะปล่อยให้
มนุษย์ยงั คงจมอยูก่ บั ความไม่รใู้ นเรือ่ งว่า
ใกล้เวลาที่พระคริสต์จะเสด็จมาแล้ว แต่
สําหรับผูท้ ปี่ รารถนาเพียงแต่หาข้อแก้ตวั
ทีจ่ ะปฏิเสธความจริงจะปิดหูตวั เองให้กบั
คํ า อธิ บายนี้ และคนเย้ย หยั น ที่ โอ้ อ วด
และแม้คนที่อ้างตัวเป็นผู้รับใช้ของพระ
คริสต์ยังดําเนินส่งเสียงกึกก้องไปว่า “วัน
นัน้ โมงนัน้ ไม่มใี ครรู”้ ในขณะทีป่ ระชาชน
ลุกตื่นขึ้นมาและเริ่มที่จะถามหาทางแห่ง
ความรอด ครูสอนศาสนากลับก้าวเท้าเข้า
มาขวางระหว่างพวกเขากับความจริง คอย
หาวิธที จี่ ะทําให้ความกลัวของพวกเขาสงบ
ด้ ว ยการแปลความหมายพระคํ า ของ
พระเจ้าอย่างหลอกลวง ผู้เฝ้ายามที่ไม่

ซือ่ สัตย์เข้าร่วมอยูใ่ นงานของผูห้ ลอกลวง
ผู้ยิ่งใหญ่ ร้องว่า สันติสุข สันติสุข ใน
เมื่อพระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงเรื่องสันติสุขเลย
คนมากมายจะเป็นเช่นเดียวกับฟาริสีใน
สมัยของพระคริสต์ คือตนเองปฏิเสธทีจ่ ะ
เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์และยังขัดขวาง
ผู้อื่นที่กําลังจะเดินเข้าไปอีกด้วย มือของ
พวกเขาจะต้องรับผิดชอบกับโลหิตของ
จิตวิญญาณเหล่านี้ {GC 372.1}
โดยทั่วไปแล้ว คนที่ถ่อมตนและอุทิศ
ตนมากทีส่ ดุ ในคริสตจักรเป็นคนกลุม่ แรก
ทีจ่ ะรับข่าวสารนี้ ผูท้ ศี่ กึ ษาพระคัมภีรด์ ว้ ย
ตัวเองจะมองไม่เห็นสิง่ ใดนอกจากลักษณะ
ทีไ่ ม่วางอยูบ่ นพระคัมภีรข์ องแนวคิดเรือ่ ง
คํ า พยากรณ์ ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไป และ
ประชาชนในที่ใดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การควบคุมของพวกนักบวช ไม่ว่าพวก
เขาจะอยู่ที่ใดก็ตามที่มีการค้นคว้าศึกษา
พระคําของพระเจ้าด้วยตนเองแล้วจะต้อง
เปรียบเทียบหลักคําสอนเรื่องการเสด็จ
กลับมากับพระคัมภีร์เพื่อยืนยันได้ว่ามี
แหล่งกําเนิดมาจากพระเจ้า {GC 372.2}
คนมากมายถู ก พี่ น ้ อ งไม่ เ ชื่ อ กดขี่
ข่มเหง มีบางคนยอมทีจ่ ะปิดปากเงียบใน
เรื่ อ งความหวั ง ใจของพวกเขาเองเพื่ อ
รักษาตําแหน่งในคริสตจักร แต่มอี กี หลาย
คนรูส้ กึ ว่าความจงรักภักดีตอ่ พระเจ้าห้าม
การกระทําเช่นนัน้ ในการปกปิดความจริง
ทีท่ รงโปรดมอบให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของ
พวกเขา มีคนจํานวนไม่น้อยถูกตัดออก
ไปจากการร่วมสามัคคีธรรมกันในคริสต
จักร โดยไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากการ
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แสดงออกถึงความเชื่อในเรื่องของการ
เสด็จมาของพระคริสต์ คํากล่าวต่อไปนี้
ของผูเ้ ผยพระวจนะมีคา่ อย่างยิง่ สําหรับผู้
ทีต่ อ้ งทนแบกรับการทดลองความเชือ่ ของ
พวกเขา “พี่น้องของพวกเจ้าที่เกลียดชัง
เจ้าและเหวี่ยงเจ้าออกไปเพราะเหตุนาม
ของเราได้พูดว่า ‘ขอพระยาห์เวห์ทรงได้
รับเกียรติเพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบาน
ของพวกเจ้า’ แต่เขาเหล่านั้นแหละจะได้
รับความอับอาย” อิสยาห์ 66:5 {GC 372.3}
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ากําลังเฝ้ามองดู
ด้วยความสนใจอย่างสุดซึ้งถึงผลลัพธ์ที่
ได้จากคําเตือน โดยรวมแล้วเมื่อคริสตจักรปฏิเสธข่าวสาร ทูตสวรรค์ก้าวจาก
ไปด้วยความเศร้า แต่มีคนอีกมากมายที่
ยังไม่ได้ผา่ นการทดสอบในเรือ่ งความจริง
ของการเสด็ จ มา คนมากมายถู ก สามี
ภรรยา พ่ อ แม่ แ ละลู ก นํ า ไปในทางผิ ด
และทําให้เชื่อว่าการฟังแม้เพียงคําสอน
นั้นก็บาปแล้ว ทูตสวรรค์ได้รับบัญชาให้
มาคอยเฝ้ารักษาจิตวิญญาณเหล่านี้ด้วย
ความซื่อสัตย์ เพราะยังมีอีกแสงหนึ่งที่
จะส่องลงมาจากบัลลังก์ของพระเจ้ามายัง
พวกเขา {GC 372.4}
ด้วยความปรารถนาที่ไม่อาจพูดออก
มาทางวาจาได้นั้น ผู้ที่ได้รับข่าวนั้นเฝ้า
คอยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
เวลาที่พวกเขาคิดว่าจะพบพระองค์นั้น
ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาก้าวเข้ามายังเวลา
นี้ด้วยความเคร่งขรึมอย่างสงบ พวกเขา
สงบนิ่งอยู่ในการสื่อสัมพันธ์อย่างหวาน
ชื่นกับพระเจ้าและในความแน่วแน่แห่ง
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สันติสุขที่จะเป็นของเขาทั้งหลายในเวลา
สดใสที่ จ ะตามต่ อ จากนี้ ม าต่ อ มา ไม่ มี
ผูใ้ ดเลยทีม่ ปี ระสบการณ์ในเรือ่ งความหวัง
และความไว้วางใจอันนีจ้ ะลืมเวลาอันมีคา่
ของการรอคอยนี้ เป็นเวลาหลายสัปดาห์
ก่อนถึงเวลานี้ที่ธุรกิจทางฝ่ายโลกส่วน
ใหญ่ถกู ปัดวางไว้ ผูเ้ ชือ่ ทีจ่ ริงใจตรวจสอบ
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ถึ ง ความคิ ด และ
อารมณ์ของหัวใจของตัวเอง ราวกับว่า
กําลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงของ
ตนเองและจะปิดตาให้กับภาพของทาง
โลกนี้ในเวลาเพียงอีกไม่กี่ชั่วโมง ไม่มี
การตัด “ชุดยาวไปสวรรค์” (โปรดดูภาค
ผนวก) แต่ทกุ คนตระหนักว่าต้องการหลัก
ฐานจากภายในเพื่ อ แสดงว่ า พวกเขา
เตรียมพร้อมทีจ่ ะต้อนรับพระผูช้ ว่ ยให้รอด
ชุดขาวยาวของพวกเขาคือความบริสุทธิ์
ของจิตใจ—อุปนิสยั ทีถ่ กู ล้างบาปให้หมด
ไปด้วยพระโลหิตไถ่บาปของพระคริสต์
อยากให้ จิ ต วิ ญ ญาณเดี ย วกั น ของการ
ตรวจสอบหัวใจนีแ้ ละความเชือ่ เดียวกันที่
แน่วแน่จริงใจนี้ยังคงมีอยู่ในคนที่อ้างว่า
ตนเป็นคนของพระเจ้า หากพวกเขายัง
คงดําเนินอยู่เบื้องพระพักตร์องค์พระผู้
เป็ น เจ้ า ต่ อ ไปด้ ว ยความถ่ อ มใจเช่ น นี้
และทูลเสนอคําวิงวอนอยูท่ พ
ี่ ระทีน่ งั่ กรุณา
แล้ว พวกเขาจะรับประสบการณ์ทไี่ พบูลย์
มากยิ่ ง กว่ า ที่ ไ ด้ รั บ ในเวลานี้ มี ก าร
อธิ ษ ฐานน้ อ ยเกิ น ไป มี ค วามสํ า นึ ก ใน
บาปอย่างจริงใจน้อยมาก และการขาด
ความเชื่อที่มีชีวิตทําให้คนมากมายขาด
พระคุณที่พระผู้ไถ่ของเราจะประทานให้
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อย่างอุดม {GC 373.1}
พระเจ้ า ทรงประสงค์ ที่ จ ะพิ สู จ น์
ประชากรของพระองค์ พระหั ต ถ์ ข อง
พระองค์ทรงปกปิดข้อผิดพลาดจุดหนึ่ง
ของการคํ า นวณเวลาของคํ า พยากรณ์
ชาวแอ๊ ด เวนตี ส ทั้ ง หลายไม่ ไ ด้ ค ้ น พบ
จุดผิดนีห้ รือแม้แต่ผคู้ ดั ค้านทีม่ กี ารศึกษา
ส่วนใหญ่ก็ค้นไม่พบเช่นกัน คนจําพวก
หลังกล่าวว่า “การคํานวณของท่านในเรือ่ ง
เวลาของช่วงคําพยากรณ์นั้นถูกต้อง มี
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่บางอย่างจะเกิดขึ้นใน
ไม่ชา้ นี้ แต่ไม่ใช่เรือ่ งทีน่ ายมิลเลอร์ทาํ นาย
แต่เป็นการกลับใจของโลก ไม่ใช่การเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์” (โปรดดูภาคผนวก)
{GC 373.2}
เวลาที่พวกเขารอคอยนั้นผ่านพ้นไป
และพระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาปรากฏเพื่อ
ช่วยประชากรของพระองค์ คนที่รอคอย
พระผูช้ ว่ ยให้รอดด้วยความเชือ่ จริงใจและ
ด้วยความรักต้องประสบกับความผิดหวัง
ที่ขมขื่น แต่ถึงกระนั้น พระประสงค์ของ
พระเจ้ า กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ พระองค์ กํ า ลั ง

ทดสอบหัวใจของผูท้ อี่ า้ งตนว่ารอคอยการ
เสด็จมาปรากฏของพระองค์ ท่ามกลาง
คนเหล่ า นี้ มี ห ลายคนที่ ถู ก เร้ า ด้ ว ยแรง
บันดาลใจที่ไม่ได้สูงส่งไปกว่าความกลัว
ความเชื่อที่เขามีนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
หัวใจหรือชีวติ ของพวกเขา เมือ่ เหตุการณ์
ที่พวกเขาคาดไว้ไม่ได้เกิดขึ้น คนเหล่านี้
ก็ประกาศว่าพวกเขาไม่ได้ผิดหวัง พวก
เขาไม่เคยเชือ่ เลยว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มแรกที่เยาะ
เย้ยความเศร้าโศกของผูเ้ ชือ่ ทีซ่ อื่ สัตย์ {GC
374.1}
แต่พระเยซูและชาวสวรรค์ทงั้ ปวงมอง
ด้วยความรักและความเห็นใจมายังคนทัง้
หลายทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยและซือ่ สัตย์แต่กระนัน้
กลับต้องผิดหวัง หากม่านที่คั่นระหว่าง
โลกทีม่ องด้วยตาเปล่าได้กบั โลกทีม่ องไม่
เห็นนัน้ จะเปิดออกได้ เขาทัง้ หลายจะมอง
เห็นทูตสวรรค์เข้ามาใกล้จติ วิญญาณทีย่ นื
หยัดอยูแ่ ละปกป้องพวกเขาเหล่านัน้ จาก
ลูกศรของซาตาน {GC 374.2}
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เป้าหมายของวิลเลียม มิลเลอร์ และ
เพื่อนร่วมงานของเขาในการเทศนาสอน
หลักคําสอนเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระคริสต์นั้นก็เพียงเพื่อกระตุ้นคน
ทั้ ง หลายให้ เ ตรี ย มพร้ อ มสํ า หรั บ การ
พิพากษา พวกเขาต้องการปลุกคนที่มี
ความเชือ่ ทางศาสนาให้หนั ไปยังความหวัง
ที่แท้จริงของคริสตจักรและเน้นถึงความ
จําเป็นที่พวกเขาจะต้องมีประสบการณ์
ของชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น และ
พวกเขายังทํางานเพื่อปลุกผู้ที่ยังไม่กลับ
ใจให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องกลับใจ
ทันทีและหันกลับไปหาพระเจ้า “พวกเขา
ไม่ได้นําผู้รับเชื่อใหม่เข้าร่วมนิกายหรือ
กลุม่ ศาสนาใด ดังนัน้ พวกเขาจึงทํางาน
กับคนทุกกลุม่ และทุกนิกายโดยไม่กา้ วก่าย
องค์กรหรือระบบการปกครองใดๆ” {GC
375.1}
มิลเลอร์กล่าวว่า “งานทัง้ หมดทีข่ า้ พเจ้า
ทําไปนัน้ ข้าพเจ้าไม่เคยมีความปรารถนา
หรือความคิดที่จะสร้างกลุ่มผลประโยชน์
อืน่ ใดนอกเหนือจากนิกายทีม่ อี ยูแ่ ล้ว หรือ
ทําให้นิกายหนึ่งได้รับประโยชน์บนความ
สูญเสียของอีกนิกายหนึ่ง ข้าพเจ้าตั้งใจ
ที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ทุ ก ฝ่ า ย
ข้าพเจ้าคาดหวังว่าคริสเตียนทุกคนจะ
ชืน่ ชมกับความหวังใจในการเสด็จมาของ
พระคริ ส ต์ และผู ้ ที่ ม องไม่ เ ห็ น อย่ า งที่

ข้าพเจ้ามองเห็นนั้นจะไม่รักผู้ที่รับหลัก
คําสอนนีน้ อ้ ยลง ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะ
มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ต ้ อ งแยกกั น ประชุ ม
เป้าหมายทัง้ หมดของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้า
ต้องการนําจิตวิญญาณให้กลับใจมาหา
พระเจ้ า เพื่ อ แจ้ ง ให้ โ ลกทราบถึ ง การ
พิ พ ากษาที่ จ ะมาถึ ง และเพื่ อ นํ า เพื่ อ น
มนุษย์ให้ตระเตรียมจิตใจให้พร้อมเพื่อ
เข้าเฝ้าพระเจ้าของพวกเขาด้วยความสันติ
คนส่วนใหญ่ที่กลับใจจากงานประกาศที่
ข้าพเจ้าทําไปก็เข้าร่วมกับคริสตจักรต่างๆ
ที่มีอยู่แล้ว” Bliss หน้า 328 {GC 375.2}
เนือ่ งจากงานทีม่ ลิ เลอร์ทาํ นัน้ มักส่งผล
ให้ ค ริ ส ตจั ก รเติ บ ใหญ่ ขึ้ น งานนี้ จึ ง ถู ก
ยอมรับว่าดีในช่วงเวลาระยะหนึง่ แต่เมือ่
บรรดาผูร้ บั ใช้และผูน้ าํ ทางศาสนาตัดสินใจ
ต่ อ ต้ า นคํ า สอนเรื่ อ งการเสด็ จ มาของ
พระคริสต์และตั้งใจจะยับยั้งการตื่นตัว
ทุกอย่างทีเ่ กิดจากเรือ่ งนี้ พวกเขาไม่เพียง
ขัดขวางจากบนธรรมาสน์เท่านั้นแต่ยัง
สั่งห้ามสมาชิกของพวกเขาเข้าร่วมการ
ประชุมการประกาศเรือ่ งการเสด็จมาครัง้
ที่สองด้วย ห้ามแม้กระทั่งการพูดคุยถึง
ความหวังใจของพวกเขาในการชุมนุม
สังสรรค์ของโบสถ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้เชื่อจึง
ตกอยู่ในสภาพทุกข์หนักและลําบากใจ
อย่างยิง่ พวกเขารักคริสตจักรและไม่เต็มใจ
ที่จะแยกตัวเองออกไป แต่เมื่อพวกเขา
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เห็ น ว่ า มี ก ารปิ ด บั ง คํ า พยานที่ อ ยู ่ ใ น
พระวจนะของพระเจ้ า และไม่ ย อมให้
พวกเขามีสิทธิในการสํารวจคําพยากรณ์
พวกเขาจึงรู้สึกว่าความภักดีที่พวกเขามี
ต่อพระเจ้านั้นทําให้พวกเขายอมทําตาม
คําสั่งเหล่านั้นไม่ได้ พวกเขาถือว่าคน
เหล่านั้นที่พยายามปิดประตูต่อคําพยาน
ที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจ
ก่ อ ตั้ ง เป็ น คริ ส ตจั ก รของพระคริ ส ตซึ่ ง
“เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง”
ได้ 1 ทิโมธี 3:15 ด้วยเหตุนี้ พวกเขา
จึงถือว่าการแยกตัวเองออกจากคริสตจักร
ทีพ
่ วกเขามีความสัมพันธ์อยูเ่ ดิมนัน้ ไม่ผดิ
ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1844 มีสมาชิก
ประมาณ 15,000 คนถอนตัวเองออกจาก
การเป็นสมาชิกของคริสตจักรต่างๆ {GC
376.1}
ประมาณช่วงเวลานี้ เกิดการเปลี่ยน
แปลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ขึ้ น ในคริ ส ตจั ก ร
ส่วนใหญ่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
เวลาหลายปีแล้วทีค่ ริสตจักรต่างๆ ค่อยๆ
ปรับตัวอย่างต่อเนื่องสู่วิถีทางปฏิบัติและ
ธรรมเนียมของชาวโลก เป็นเหตุทําให้
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพลอยตกตํ่าลงไป
ด้วย แต่ในปีนั้นมีหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าจํานวนสมาชิกลดลงอย่างกะทันหัน
และลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในเกื อ บทุ ก
คริสตจักรทั่วประเทศ ในขณะที่ไม่มีผู้ใด
บอกสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของเหตุ ก ารณ์ นี้
แต่ทุกคนก็รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และถูก
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งกว้ า งขวางจาก
สื่ อ มวลชนและจากบนธรรมาสน์ {GC

376.2}
จากทีป่ ระชุมของคณะเพรสไบทีเรียน
แห่ ง เมื อ งฟี ล าเดลเฟี ย นายบารเนส
[Barnes] ผูเ้ ขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร์
ที่คนมากมายใช้อ้างอิงและเป็นศาสนาจารย์ของโบสถ์ระดับแนวหน้าแห่งหนึ่ง
ในเมืองนัน้ “เขากล่าวว่า เขาทํางานรับใช้
เป็นศาสนาจารย์มาแล้วนานกว่ายี่สิบปี
และทุกครัง้ ทีเ่ ขาประกอบพิธศี ลี มหาสนิท
จะมีผู้มารับเชื่อใหม่ไม่มากก็น้อย ซึ่งพิธี
ที่เขาประกอบครั้งล่าสุดนั้นแตกต่างไป
อย่างสิน้ เชิง แต่ในตอนนี้ ไม่มกี ารตืน่ ตัว
ไม่มีการกลับใจ ในบรรดาผู้เชื่อก็มองไม่
เห็นการเติบใหญ่ขึ้นในพระคุณ และไม่มี
ผู้ใดเข้ามายังห้องทํางานของเขาเพื่อพูด
คุยเรื่องความรอดของจิตวิญญาณของ
พวกเขา ด้วยธุรกิจทีด่ ขี นึ้ และอนาคตของ
การค้าและการผลิตที่สดใส ความนึกคิด
ทางฝ่ายโลกจึงมีเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์
เช่ น นี้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก นิ ก ายเช่ น กั น ”
Congregational Journal ฉบับวันที่ 23
พฤษภาคม ค.ศ. 1844 {GC 376.3}
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ข องปี เ ดี ย วกั น
ศาตราจารย์ฟนิ นีย์ [Finney] แห่งวิทยาลัย
โอเบอร์ลนิ กล่าวว่า “เรามีขอ้ เท็จจริงทีอ่ ยู่
ต่อหน้าเราว่า โดยทั่วไปแล้วคริสตจักร
โปรเตสแตนต์ในประเทศของเรามักจะ
เฉื่อยชาหรือไม่ก็เป็นศัตรูกับการปฏิรูป
ทางศีลธรรมแทบทุกเรื่องตลอดมา มีข้อ
ยกเว้นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่พอที่จะเปลี่ยน
ความจริงเป็นอย่างอื่นนอกจากที่เป็นอยู่
โดยทั่ ว ไป เรายั ง มี ค วามจริ ง เพื่ อ ใช้
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สนับสนุนยืนยันอีกเรื่องหนึ่งคือ แทบจะ
หาอิทธิพลของการฟื้นฟูในคริสตจักรไม่
พบ ความเฉื่อยชาทางจิตวิญญาณมีอยู่
ทั่วไปเกือบทุกหนแห่ง และรุนแรงอย่าง
น่ า กลั ว ซึ่ ง สํ า นั ก ข่ า วศาสนาจากทั่ ว
ประเทศก็เป็นพยานได้…ในระดับกว้าง
นัน้ สมาชิกของคริสตจักรฝักใฝ่เรือ่ งของ
แฟชั่น พวกเขาจับมือกับคนอธรรมใน
งานเลี้ ย งสนุ ก สนาน การเต้ น รํ า งาน
รื่นเริง ฯลฯ ...แต่เราไม่จําเป็นต้องขยาย
เรื่องราวอันปวดร้าวเหล่านี้ มีหลักฐาน
มากมายที่หนักแน่นและประดังเข้ามา
ตลอด เพือ่ แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรโดย
ทัว่ ไปกําลังมีสภาพทีถ่ ดถอยอย่างน่าเศร้า
ใจ พวกเขาเหิ น ห่ า งไปไกลจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงเพิกถอน
พระองค์เองออกไปจากพวกเขา” {GC
377.1}
มี ผู ้ เ ขี ย นคนหนึ่ ง ในนิ ต ยสารรี ลี จั ส
เทเลสโกบ [Religious Telesope] เขียน
ยืนยันว่า “เราไม่เคยเห็นความตกตํ่าใน
วงการศาสนาอย่างทีเ่ กิดขึน้ อยูท่ กุ หนทุก
แห่ ง ในขณะนี้ ในความเป็ น จริ ง แล้ ว
คริสตจักรจะต้องตื่นขึ้นและค้นหาสาเหตุ
ของปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาสําหรับ
ทุกคนที่รักศิโยนจะต้องพิจารณา เมื่อ
เรานึกในใจว่ามีคนกลับใจอย่างแท้จริง
‘จํ า นวนน้ อ ยมาก’ เพี ย งไรนั้ น และ
คนบาปที่ไม่ยอมกลับใจและมีจิตใจแข็ง
กระด้างซึง่ มีจาํ นวนแทบจะเทียบกันไม่ได้
แล้วนัน้ เราแทบจะร้องอุทานขึน้ มาอย่าง
ไม่ได้ตงั้ ใจว่า ‘พระเจ้าทรงลืมพระเมตตา

คุณแล้วหรือ หรือว่าประตูแห่งพระกรุณา
ปิดไปแล้ว’” {GC 377.2}
สภาพเช่ น นี้ ไ ม่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ โ ดย
ปราศจากสาเหตุในตัวคริสตจักรเอง ความ
มืดมิดทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นกับ
ทั้งประเทศ กับคริสตจักรทั้งหลาย และ
กับแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการ
ถอนคืนความช่วยเหลือของพระคุณของ
พระเจ้าตามอําเภอใจในส่วนของพระองค์
แต่เกิดจากในส่วนของมนุษย์ทลี่ ะเลยหรือ
ปฏิเสธแสงสว่างที่พระเจ้าประทานมาให้
ประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวในสมัยของ
พระคริสต์กเ็ ป็นตัวอย่างทีเ่ ราเห็นได้อย่าง
ชัดเจนที่สุดของความจริงในเรื่องนี้ พวก
ชนชาติยิวฝักใฝ่อยู่กับทางโลกและลืม
พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ความ
เข้าใจของพวกเขาก็มืดมนไป จิตใจของ
พวกเขาก็มีแต่เรื่องทางโลกและของเนื้อ
หนัง ด้วยประการฉะนี้ พวกเขาจึงไม่
รับรู้เรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
และด้วยความหยิ่งและความไม่เชื่อนี้เอง
พวกเขาจึงปฏิเสธพระผูไ้ ถ่ แต่ในขณะนัน้
พระเจ้าก็ยงั ไม่ทรงตัดชนชาติยวิ ออกจาก
การรับความรูห้ รือการมีสว่ นร่วมในพระพร
ของการไถ่ให้รอด แต่คนเหล่านัน้ ทีป่ ฏิเสธ
ความจริงได้สญ
ู เสียความปรารถนาทัง้ หมด
ทีจ่ ะรับของประทานจากสวรรค์ “พวกเขา
ถือว่าความมืดคือความสว่าง และความ
สว่างคือความมืด” อิสยาห์ 5:20 จนกระทัง่
แสงสว่างที่อยู่ในตัวเขากลายเป็นความ
มืดและความมืดมนนั้นก็ยิ่งใหญ่ทีเดียว
{GC 377.3}

346 ปลายทางแห่งความหวัง

เรือ่ งนีช้ า่ งเหมาะเจาะกับนโยบายของ
ซาตานที่ต้องการให้มนุษย์มีศาสนาแค่
เพียงเปลือกนอก แต่ขาดวิญญาณแห่ง
คุณงามความดีอันมีชีวิต ภายหลังจากที่
ชนชาติยวิ ปฏิเสธข่าวประเสริฐแล้ว พวก
เขายังคงกระตือรือร้นทีจ่ ะรักษาพิธกี รรม
โบราณของพวกเขาไว้ พวกเขาเก็บรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไว้อย่างเคร่งครัดใน
ขณะที่พวกเขาเองยอมรับโดยดุษ ฎีว่า
พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา
อีกแล้ว คําพยากรณ์ของดาเนียลชี้ถึง
เวลาที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาไว้อย่าง
ไม่ ผิ ด พลาด และพยากรณ์ ถึ ง การสิ้ น
พระชนม์ของพระองค์ไว้อย่างเปิดเผย
ชัดเจน จนพวกรับบีบั่นทอนการศึกษา
คํ า พยากรณ์ นี้ และในที่ สุ ด พวกเขา
ประกาศคําแช่งสาปแก่ทุกคนที่พยายาม
คํ า นวณเวลานั้ น ในศตวรรษต่ อ ๆ มา
ชนชาติอสิ ราเอลทีต่ กอยูใ่ นสภาพตาบอด
และไม่กลับใจ ก็ยงั ยืนกรานไม่ใส่ใจความ
รอดทีถ่ กู เสนอให้ดว้ ยความปรานี ไม่สนใจ
พระพรที่มาพร้อมกับข่าวประเสริฐ นี่คือ
คําเตือนที่น่าเคร่งขรึมและน่าสะพรึงกลัว
ถึงอันตรายทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มีการปฏิเสธแสง
สว่างจากสวรรค์ {GC 378.1}
ไม่วา่ ทีใ่ ดก็ตามทีม่ สี าเหตุเช่นนีป้ รากฏ
อยู่ผลที่ได้รับซึ่งเหมือนกันก็จะตามมา
ผูท้ ตี่ งั้ ใจสยบความสํานึกในหน้าทีข่ องเขา
เพราะขัดแย้งกับความโน้มเอียงของตนเอง
แล้ว ในที่สุด เขาจะสูญเสียอํานาจการ
แยกแยะระหว่างความจริงและความผิด
ไป ความเข้าใจของเขาจะมืดมน ความ

สํานึกจะกระด้างไป จิตใจจะแข็งกระด้าง
และจิตวิญญาณจะแยกออกไปจากพระเจ้า
ไม่ ว ่ า ที่ ใ ดที่ ล ะทิ้ ง หรื อ ดู แ คลนข่ า วแห่ ง
ความจริงของพระเจ้า ความมืดจะห้อม
ล้อมคริสตจักรทีน่ นั่ ไว้ ความเชือ่ และความ
รักจะเยือกเย็นลง และความเหินห่าง
และความแตกร้าวจะเข้ามา สมาชิกของ
คริ ส ตจั ก รใส่ ใ จและใช้ พ ลั ง ไปกั บ การ
แสวงหาสิ่งของทางฝ่ายโลก และคนบาป
ก็จะยิง่ แข็งกร้าวด้วยการไม่สาํ นึกในบาป
ของตน {GC 378.2}
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งในพระ
ธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ทีป่ ระกาศเวลาการ
พิ พ ากษาของพระเจ้ า และเรี ย กร้ อ งให้
มนุษย์เกรงกลัวและนมัสการพระองค์นั้น
มีไว้เพือ่ แยกผูท้ แี่ สดงตนว่าเป็นประชากร
ของพระเจ้าให้ออกมาจากอิทธิพลทีเ่ ลวร้าย
ของโลก และเพือ่ ปลุกให้พวกเขามองเห็น
สภาพที่แท้จริงของการทําตัวให้เหมือน
ชาวโลกและการละทิ้งความเชื่อของพวก
เขา ในข่าวสารนี้ พระเจ้าประทานคําเตือน
มายังคริสตจักรซึ่งหากพวกเขารับไว้ก็
คงจะแก้ไขความชัว่ ทีข่ วางกัน้ พวกเขาให้
ห่ า งไปจากพระองค์ ไ ด้ หากพวกเขา
ยอมรับข่าวสารจากสวรรค์ ยอมถ่อมจิตใจ
ของพวกเขาต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและแสวงหาด้วยความจริงใจ
ที่ จ ะเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ เข้ า เฝ้ า ต่ อ เบื้ อ ง
พระพักตร์ของพระองค์แล้ว พระวิญญาณ
และอํานาจของพระเจ้าจะปรากฏอยูท่ า่ ม
กลางพวกเขา คริสตจักรจะก้าวกลับไปสู่
สภาพที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นความเป็ น อั น หนึ่ ง
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อันเดียวกันในความเชือ่ และในความรักซึง่
มีอยู่ในสมัยของอัครทูต คือเมื่อผู้เชื่อทั้ง
หลาย “เป็นนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน” และ “กล่าว
พระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ”
เมื่อ “องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้ง
หลายทีก่ าํ ลังจะรอดเพิม่ จํานวนเข้ามามาก
ยิง่ ขึน้ ทุกๆ วัน” กิจการ 4:32, 31; 2:47
{GC 379.1}
หากคนทีอ่ า้ งว่าตนเป็นประชากรของ
พระเจ้าจะยอมรับแสงสว่างจากพระวจนะ
ของพระองค์ที่ส่องลงมายังพวกเขาแล้ว
พวกเขาคงจะไปถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทีพ
่ ระคริสต์ทรงอธิษฐานเผือ่ และ
ทีอ่ คั รทูตได้บรรยายไว้วา่ “เป็นนํา้ หนึง่ ใจ
เดียวกันทีม่ าจากพระวิญญาณนัน้ โดยมี
สันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน มีกายเดียว
และมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนอย่าง
ที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความ
หวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนัน้ มี
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าองค์เดียว ความเชือ่ เดียว
บั พ ติ ศ มาเดี ย ว” เอเฟซั ส 4:3-5 {GC
379.2}
ผู้ที่ยอมรับข่าวสารเรื่องการเสด็จมา
ของพระคริสต์จะได้รับประสบการณ์ที่มี
ผลอั น ประเสริ ฐ เช่ น นี้ พวกเขามาจาก
คริสเตียนนิกายต่างๆ และความแตกต่าง
ทีแ่ บ่งแยกให้เกิดนิกายต่างๆ นัน้ ก็ถกู ขว้าง
ทิง้ ลงไปยังพืน้ ดิน และหลักความเชือ่ ทาง
ศาสนาต่างๆ ทีข่ ดั แย้งกันก็ถกู ทําลายจน
ย่อยยับ ความหวังทีไ่ ม่วางอยูบ่ นรากฐาน
ของพระคัมภีรเ์ กีย่ วกับระยะเวลาหนึง่ พันปี
ในโลกก็ถกู ปล่อยทิง้ ไป ทัศนะผิดๆ เรือ่ ง

การเสด็จมาครั้งที่สองก็ได้รับการแก้ไข
ความหยิ่ ง ยโสและการทํ า ตามอย่ า ง
ชาวโลกก็ถกู กวาดทิง้ ไป สิง่ ทีผ่ ดิ ๆ ก็ถกู
ทําให้ถูกต้อง จิตใจของคนมากมายถูก
ประสานด้ ว ยมิ ต รภาพที่ แ สนหวานชื่ น
และความรักและความสุขครองความเป็น
ใหญ่ หากหลักคําสอนนีม้ ผี ลเช่นนีต้ อ่ คน
เพียงไม่กี่คนที่ได้รับคําสอนนี้ก็จะมีผล
เช่นเดียวกันนีก้ บั ทุกคนทีไ่ ด้รบั ด้วย {GC
379.3}
แต่ โ ดยทั่ ว ไปคริ ส ตจั ก รไม่ ย อมรั บ
คําเตือนนี้ ผูร้ บั ใช้ทงั้ หลายของคริสตจักร
เหล่านัน้ ซึง่ เป็นคนเฝ้ายามของ “พงศ์พนั ธุ์
อิสราเอล” ควรจะต้องเป็นคนแรกทีเ่ ข้าใจ
เครือ่ งหมายของการเสด็จมาของพระเยซู
พวกเขาไม่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ค วามจริ ง ทั้ ง จาก
คํ า พยานของผู ้ เ ผยพระวจนะหรื อ จาก
หมายสําคัญของยุค ในขณะที่ความหวัง
และความทะเยอทะยานฝ่ายโลกเข้าครอง
หัวใจของพวกเขา ความรักที่พวกเขามี
ถวายให้แก่พระเจ้าและความเชื่อในพระ
วจนะของพระองค์กเ็ ยือกเย็นลงไปเรือ่ ยๆ
และเมื่อมีการนําเสนอหลักคําสอนเรื่อง
การเสด็จกลับของพระคริสต์ สิ่งเหล่านี้
ก็ได้แต่เพียงไปปลุกอคติและความไม่เชือ่
ของพวกเขาขึ้น ความจริงคือส่วนใหญ่
ของข่าวสารนีถ้ กู ประกาศโดยคนธรรมดา
ทั่วไป จึงทําให้เกิดการต่อต้านมากขึ้น
เช่นเดียวกับทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต คําพยาน
ที่ชัดเจนของพระวจนะของพระเจ้าถูกโต้
ด้วยคําถามทีว่ า่ “มีใครบ้างในพวกผูใ้ หญ่
หรือพวกฟาริสที ศี่ รัทธาในตัวเขา” ยอห์น
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7:48 และเมือ่ พวกเขาพบว่าเป็นการยาก
ที่ จ ะโต้ แ ย้ ง เรื่ อ งเวลาของคํ า พยากรณ์
หลายคนจึงไม่สนับสนุนการศึกษาเรื่อง
เกีย่ วกับคําพยากรณ์ โดยสอนว่าหนังสือ
คําพยากรณ์นั้นถูกปิดผนึกไว้แล้วและ
ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ให้ใครเข้าใจ คนจํานวนมาก
ทีว่ างใจในศาสนาจารย์ของพวกเขาอย่าง
เต็มที่ก็ไม่ยอมรับฟังคําเตือน และถึงแม้
อาจมีบางคนทีย่ อมรับความจริง พวกเขา
ก็ไม่กล้ายอมรับอย่างเปิดเผย ด้วยเกรง
ว่าจะ “ถูกขับออกจากธรรมศาลา” ยอห์น
9:22 ข่าวสารที่พระเจ้าประทานมาเพื่อ
การทดสอบและการชําระคริสตจักรได้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีคนจํานวน
มากเพียงไรที่รักโลกนี้มากกว่ารักพระ
คริสต์ ความสัมพันธ์ที่พวกเขามีให้กับ
โลกนีแ้ ข็งแกร่งยิง่ กว่าแรงจูงใจทีจ่ ะนําเขา
ไปสูส่ วรรค์ พวกเขาเลือกทีจ่ ะรับฟังเสียง
ของปัญญาที่เป็นของโลกนี้ และหันหนี
ไปจากข่าวสารแห่งความจริงทีน่ าํ ไปสูก่ าร
ตรวจสอบจิตใจ {GC 380.1}
ด้วยการไม่ยอมรับคําเตือนของทูต
สวรรค์องค์ที่หนึ่ง พวกเขาจึงปฏิเสธวิถี
ทีส่ วรรค์จดั เตรียมไว้เพือ่ นําพวกเขากลับ
คื น สู ่ ค วามบริ บู ร ณ์ พวกเขารั ง เกี ย จผู ้
ประกาศข่าวแห่งพระคุณทีจ่ ะแก้ไขความ
ชั่วซึ่งแยกพวกเขาออกไปจากพระเจ้า
และด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น มากยิ่ ง ขึ้ น
พวกเขาหันไปหาความเป็นมิตรกับโลก
นี่เป็นสาเหตุของสภาพอันน่ากลัวของ
การหมกมุ ่ น อยู ่ กั บ ทางโลก การละทิ้ ง
ความเชือ่ และการตายของจิตวิญญาณซึง่

เกิดขึน้ ในคริสตจักรต่างๆ ในปี ค.ศ.1844
{GC 380.2}
ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ทูตสวรรค์
องค์ทสี่ องบินตามทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ มา
และประกาศว่า “บาบิโลนมหานครนัน้ พัง
ทลายแล้ว พังทลายแล้ว นครที่ให้ทุก
ประชาชาติ ดื่ ม เหล้ า องุ ่ น แห่ ง ราคะใน
การล่วงประเวณีของนาง” วิวรณ์ 14:8
“บาบิ โ ลน” เป็ น คํ า ที่ ม าจากรากศั พ ท์
“บาเบล” ซึ่งหมายถึงความสับสน พระ
คัมภีร์ใช้คํานี้เพื่อหมายถึงรูปแบบต่างๆ
ของศาสนาเทียมเท็จ หรือศาสนาทีล่ ะทิง้
ความจริง ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 17
ใช้ ผู ้ ห ญิ ง แทนบาบิ โ ลน พระคั ม ภี ร ์ ใ ช้
ผูห้ ญิงเป็นสัญลักษณ์แทนคริสตจักร หญิง
ที่มีคุณธรรมหมายถึงคริสตจักรบริสุทธิ์
หญิงชั่วหมายถึงคริสตจักรที่ละทิ้งความ
เชื่อที่แท้จริง {GC 381.1}
พระคั ม ภี ร ์ ใ ช้ ก ารแต่ ง งานเป็ น
สัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์
และยั่ ง ยื น นานระหว่ า งพระคริ ส ต์ แ ละ
คริสตจักรของพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ร่วมสัมพันธ์กบั ประชากรของพระองค์ดว้ ย
พั น ธสั ญ ญาที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พระองค์ ท รง
สัญญาทีจ่ ะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และ
ประชากรของพระองค์ก็ปฏิญาณว่าพวก
เขาเองจะเป็นของพระองค์และเป็นของ
พระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ พระองค์
ทรงประกาศว่า “เราจะหมัน้ เจ้าไว้สาํ หรับ
เราเป็นนิตย์ เออ เราจะหมั้นเจ้าไว้ด้วย
ความชอบธรรม ความยุติธรรม ความรัก
มั่นคงและความกรุณา” โฮเชยา 2:19
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และตรัสอีกว่า “เราเป็นนายเหนือพวกเจ้า”
เยเรมีย์ 3:14 และเปาโลก็ใช้สัญลักษณ์
เดียวกันนี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่โดยกล่าวไว้วา่ “ข้าพเจ้า
หมั้นท่านไว้กับสามีคนเดียว เพื่อถวาย
พวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสทุ ธิแ์ ด่
พระคริสต์” 2 โครินธ์ 11:2 {GC 381.2}
ความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ข องคริ ส ตจั ก รต่ อ
พระคริสต์ด้วยการหันความวางใจและ
ความรักออกไปจากพระองค์และยอมให้
ความรั ก ต่ อ สิ่ ง ของทางโลกครอบงํ า
จิตวิญญาณเปรียบได้กับการละเมิดคํา
ปฏิญาณของการแต่งงาน เป็นภาพที่นํา
เสนอให้เห็นบาปของชนชาติอิสราเอลที่
ออกไปจากพระเจ้า และความรักประเสริฐ
ของพระเจ้าซึง่ พวกเขาดูแคลนก็ได้รบั การ
พรรณนาอย่างน่าจับใจไว้วา่ “เราปฏิญาณ
ต่อเจ้าและทําพันธสัญญากับเจ้าและเจ้าก็
เป็นของเรา” “เจ้างดงามมากทีเดียวและ
เจ้าเจริญขึ้นเป็นชนชั้นกษัตริย์ ชื่อเสียง
ของเจ้าก็เลือ่ งลือไปท่ามกลางประชาชาติ
ในเรือ่ งความงดงามของเจ้า เพราะความ
งดงามนั้ น ก็ ส มบู ร ณ์ ที เ ดี ย วเนื่ อ งด้ ว ย
สง่าราศีที่เรามอบให้เจ้า... แต่เจ้าวางใจ
ในความงดงามของเจ้ า และเจ้ า เล่ น ชู ้
เนื่ อ งด้ ว ยชื่ อ เสี ย งของเจ้ า ” “เชื้ อ สาย
อิสราเอลเอ๋ย พวกเจ้าได้ทรยศต่อเราเช่น
เดียวกับภรรยาทรยศต่อสามี” “เจ้า ภรรยา
ที่ น อกใจ ดู ซิ เจ้ า รั บ คนแปลกหน้ า มา
แทนที่สามี” เอเสเคียล 16:8, 13-15, 32
เยเรมีย์ 3:20 {GC 381.3}
พระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา

ใหม่ใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันเพื่อกล่าวถึง
คริสเตียนที่เป็นมิตรกับทางโลกมากกว่า
ที่ จ ะแสวงหานํ้ า พระทั ย ของพระเจ้ า
อัครทูตยากอบกล่าวไว้วา่ “คนไม่ซอื่ สัตย์
ต่อพระเจ้า ท่านทัง้ หลายรูว้ า่ การเป็นมิตร
กั บ โลกนั้ น คื อ การเป็ น ศั ต รู กั บ พระเจ้ า
เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ต้องการเป็น
มิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า”
ยากอบ 4:4 {GC 382.1}
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 17 บรรยายหญิง
(บาบิโลน) ไว้วา่ “นุง่ ห่มสวมชุดสีมว่ งและ
สีแดงเข้ม และประดับด้วยทองคํา อัญมณี
ต่างๆ และไข่มุก ในมือของนางมีถ้วย
ทองคําที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน
และของโสโครกจากการล่วงประเวณีของ
ตนและบนหน้าผากของนางมีชื่อที่เป็น
ความลึกลับเขียนไว้วา่ ‘บาบิโลนมหานคร
แม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย’” ผูเ้ ผยพระ
วจนะกล่าวต่อไปอีกว่า “ข้าพเจ้าเห็นหญิง
นัน้ เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน
และโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซู”
บาบิโลนยังถูกบรรยายต่อไปอีกว่า เป็น
“นครที่ ค รอบครองอยู ่ เ หนื อ กษั ต ริ ย ์ ทั้ ง
หลายของแผ่นดินโลก” วิวรณ์ 17:4-16,
18 โรมมีอํานาจเด็ดขาดอยู่เหนือบรรดา
กษั ต ริ ย ์ ใ นโลกที่ เ ป็ น คริ ส เตี ย นมานาน
หลายศตวรรษ ผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม
เครือ่ งประดับทองคํา อัญมณีตา่ งๆ และ
ไข่มุกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
ยิ่งใหญ่และอํานาจยิ่งใหญ่ของราชสํานัก
ของโรมที่หยิ่งยโส และไม่มีคําบรรยาย
ลักษณะอํานาจใดได้อย่างเหมาะเจาะว่า
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“เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน”
เนื่ อ งจากคริ ส ตจั ก รนี้ ไ ด้ ก ดขี่ ข ่ ม เหง
ผูต้ ดิ ตามพระคริสต์อย่างทารุณ บาบิโลน
ยังถูกกล่าวหาด้วยบาปของการมีความ
สัมพันธ์ทไี่ ม่ถกู ต้องกับ “กษัตริยท์ งั้ หลาย
ของแผ่นดินโลก” คริสตจักรของยิวกลาย
เป็นหญิงแพศยาด้วยการเหินห่างไปจาก
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าและผูกมิตรกับคนนอก
ศาสนา และโรมก็ทาํ ตนให้เป็นมลทินด้วย
วิธีเดียวกันนี้ โดยแสวงหาการสนับสนุน
จากอํานาจทางฝ่ายโลก โรมจึงต้องได้รบั
การตําหนิที่คล้ายคลึงกัน {GC 382.2}
บาบิโลนถูกตราว่าเป็น “แม่ของหญิง
แพศยาทั้งหลาย” วิวรณ์ 17:5 ดังนั้น
บุตรหญิงทั้งหลายของนางจึงต้องเป็น
สัญลักษณ์ของคริสตจักรต่างๆ ที่ยึดติด
กับหลักคําสอนและประเพณีต่างๆ ของ
นาง และทําตามแบบอย่างของนางด้วย
การยอมทิ้งความจริงและความเห็นชอบ
ของพระเจ้าเพือ่ เชือ่ มสัมพันธ์ทไี่ ม่ถกู ต้อง
กับโลกนี้ ข่าวสารแห่งพระธรรมวิวรณ์บท
ที่ 14 ที่ ป ระกาศถึ ง การล่ ม สลายของ
บาบิโลนจะต้องหมายถึงกลุม่ ศาสนาทีค่ รัง้
หนึง่ เคยบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องและบัดนีท้ าํ ชัว่ ไป
แล้ว เนือ่ งจากข่าวนีม้ าหลังคําเตือนเรือ่ ง
การพิพากษา ข่าวนี้จึงต้องประกาศใน
วาระสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ คําเตือนนี้จึง
ไม่ได้มีไว้สําหรับคริสตจักรโรมันเท่านั้น
เพราะคริสตจักรดังกล่าวตกอยู่ในสภาพ
ทีล่ ม่ สลายมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ
แล้ว ยิ่งกว่านั้น ในพระธรรมวิวรณ์บทที่
18 ยังเรียกให้ประชากรของพระเจ้าออก

มาจากบาบิโลน ตามพระคัมภีร์ข้อนี้ ยัง
ต้องมีประชากรของพระเจ้าอีกเป็นจํานวน
มากที่ยังคงอยู่ในบาบิโลน และในเวลานี้
จะพบประชากรส่วนใหญ่ที่ติดตามพระ
คริสต์ได้ในคริสตจักรไหน ไม่ต้องสงสัย
เลย คนเหล่านี้ยังอยู่ในคริสตจักรต่างๆ
ที่ยึดถือความเชื่อของโปรเตสแตนต์ ใน
สมัยทีค่ ริสตจักรเหล่านีเ้ กิดขึน้ มานัน้ พวก
เขายืนขึ้นอย่างงามสง่าเพื่อพระเจ้าและ
เพือ่ ความจริง และพระพรของพระองค์ก็
สถิตอยู่ร่วมกับพวกเขา แม้ชาวโลกที่ไม่
เชื่ อ ยั ง ต้ อ งยอมรั บ ผลลั พ ธ์ อั น ดี เ ลิ ศ ที่
เกิดจากการยอมรับหลักการต่างๆ ของ
ข่าวประเสริฐ ในคําพูดของผูเ้ ผยพระวจนะ
ที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่า “ชื่อเสียง
ของเจ้าก็เลือ่ งลือไปท่ามกลางประชาชาติ
ในเรื่องความงามของเจ้า เพราะความ
งามนัน้ ก็สมบูรณ์ทเี ดียวเนือ่ งด้วยสง่าราศี
ทีเ่ รามอบให้เจ้า พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย
ตรัสดังนี้แหละ” แต่พวกเขาก็กลับล้มลง
ด้วยความปรารถนาเดียวกันที่นําคําแช่ง
สาปและความหายนะมาให้กับชนชาติ
อิสราเอล นัน่ คือ ความต้องการเลียนแบบ
ประเพณีและพยายามสร้างมิตรภาพกับ
พวกคนอธรรม “เจ้าวางใจในความงดงาม
ของเจ้าและเจ้าเล่นชูเ้ นือ่ งด้วยชือ่ เสียงของ
เจ้า” เอเสเคียล 16:14, 15 {GC 382.3}
คริ ส ตจั ก รโปรเตสแตนต์ จํ า นวน
มากมายทํ า ตามแบบอย่ า งของโรมใน
การมีความสัมพันธ์อย่างไร้ศีลธรรมกับ
“กษัตริยท์ งั้ หลายของแผ่นดินโลก” นัน่ คือ
เป็นคริสตจักรของรัฐทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
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การปกครองทางฝ่ายโลกและนิกายอื่นๆ
ด้วยการแสวงหาการยอมรับของฝ่ายโลก
และคํ า ว่ า “บาบิ โ ลน” จึ ง เป็ น คํ า ที่ ใ ช้
บรรยายองค์กรเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
พวกเขาทั้งหมดต่างอ้างว่าหลักคําสอน
ของพวกเขาได้ ม าจากพระคั ม ภี ร ์ แต่
กระนั้นยังแยกออกเป็นนิกายต่างๆ จน
แทบนับจํานวนนิกายได้ไม่ถ้วน พร้อม
ด้วยหลักความเชื่อและทฤษฎีที่ขัดแย้ง
แตกต่างกันมากมาย {GC 383.1}
นอกเหนือจากบาปของการเข้าร่วมกับ
โลก คริสตจักรทีแ่ ยกตัวออกมาจากโรมก็
ยังคงมีลักษณะอื่นๆ ของโรมด้วย {GC
383.2}
มี ร ายงานฉบั บ หนึ่ ง ของคริ ส ตจั ก ร
โรมันคาทอลิกทีแ่ ย้งไว้วา่ “หากคริสตจักร
แห่งโรมเคยทําผิดเรือ่ งรูปเคารพของเหล่า
นักบุญแล้ว คริสตจักรแห่งอังกฤษซึง่ เป็น
ลูกสาวของเธอก็ผดิ เช่นเดียวกัน ทีถ่ วาย
โบสถ์ให้นางมารีย์ถึง 10 แห่งแล้วถวาย
ให้พระคริสต์เพียงแห่งเดียว” Richard
Challoner, The Catholic Christian
Instructed คํานํา หน้า 21, 22 {GC 384.1}
ในหนั ง สื อ “เอ ทริ ที ส ์ ออน เดอะ
มิ ล เลเนี ย ม” [A Treatise on the
Millennium] ดร. ฮอพคินส์ [Hopkins]
เขียนไว้วา่ “ไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะมาพิจารณา
ว่ า เจตนารมย์ แ ละการกระทํ า ของการ
ต่อต้านคริสเตียนนัน้ จํากัดอยูใ่ นคริสตจักร
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ เ รี ย กว่ า คริ ส ตจั ก รแห่ ง
โรม ภายในคริสตจักรต่างๆ ของนิกาย
โปรเตสแตนต์ก็มีสภาพของการต่อต้าน

พระคริสต์อยู่มากทีเดียว และคริสตจักร
เหล่านั้นก็ยังห่างไกลจากการได้รับการ
ปฏิรปู ทัง้ หมดจากเรือ่ ง...ความเสือ่ มโทรม
ทางศีลธรรมและความชั่วช้า” Samuel
Hopkins, Works เล่มที่ 2 หน้า 328 {GC
384.2}
ดร. กูทรีย์ [Guthrie] เขียนถึงเรือ่ งการ
แยกตัวของคริสตจักรเพสไบทีเรียนออก
จากโรมว่ า “เมื่ อ กว่ า สามร้ อ ยปี ที่ แ ล้ ว
คริสตจักรของเราที่มีธงชัยเป็นรูปพระ
คัมภีร์ที่เปิดออกและคําขวัญที่ติดอยู่บน
แผ่นป้ายว่า ‘จงค้นหาพระคัมภีร’์ ได้เดิน
เป็นขบวนออกมาจากประตูของโรม” และ
แล้วท่านก็ถามคําถามทีส่ าํ คัญอย่างมากว่า
“พวกเขาก้าวหลุดออกมาจากบาบิโลน
หมดแล้วใช่หรือไม่” Thomas Guthrie,
The Gospel in Ezekiel หน้า 237 {GC
384.3}
สเปอเจิน [Spurgeon] กล่าวว่า “ดู
เสมือนหนึ่งว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษถูก
กัดกร่อนจนหมดด้วยพิธกี รรมทางศาสนา
แต่ผทู้ มี่ คี วามเห็นไม่สอดคล้องกันก็ไม่ได้
เลวน้อยกว่าพวกนักปรัชญานอกศาสนา
คนที่เราคิดว่ามีสิ่งที่ดีกว่าก็กําลังหันหลัง
เดิ น ออกไปที ล ะคนจากหลั ก พื้ น ฐาน
แห่งความเชื่อ เมื่อคิดดูให้รอบคอบแล้ว
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า ที่ ต รงกลางหั ว ใจของ
ประเทศอังกฤษนั้นมีลักษณะเหมือนรวง
ผึ้งที่รวมเอาคนนอกศาสนาที่สมควรให้
แช่งด่าไว้อยู่ภายใน แล้วคนเหล่านี้ยัง
กล้าขึ้นธรรมาสน์และเรียกตัวเองว่าเป็น
คริสเตียน” {GC 384.4}

352 ปลายทางแห่งความหวัง

อะไรคือต้นเหตุที่ทําให้เกิดการละทิ้ง
ความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ คริสตจักรเริ่มตีตัว
ออกจากความเรียบง่ายของข่าวประเสริฐ
ด้วยวิธีการใด ก็ด้วยการยอมทําตามวิถี
ปฏิบัติของพวกนอกศาสนา เพื่อช่วยให้
คนนอกศาสนายอมรับศาสนาคริสเตียน
ได้ง่ายยิ่งขึ้น อัครทูตเปาโลประกาศว่า
“อํ า นาจลึ ก ลั บ นอกกฎหมายนั้ น ก็ เ ริ่ ม
ทํางานอยู่แล้ว” 2 เธสะโลนิกา 2:7 ซึ่งมี
ความหมายรวมถึงสมัยของท่านเองด้วย
ในช่วงสมัยของอัครสาวกนัน้ คริสตจักรยัง
คงค่อนข้างบริสทุ ธิ์ แต่ “ในช่วงท้ายของ
ศตวรรษทีส่ อง คริสตจักรส่วนใหญ่เริม่ รับ
รูปแบบใหม่เข้ามา ความเรียบง่ายของ
ยุคแรกเริ่มหายไป โดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อ
สาวกผู้ชราภาพพักผ่อนในหลุมฝังศพ
ลูกๆ ของพวกเขาร่วมกับผู้เชื่อใหม่ๆ...
ก็กา้ วออกมาและปัน้ แต่งแนวทางใหม่ขนึ้ ”
Robert Robinson, Ecclesiastical
Researches บทที่ 6 ย่อหน้าที่ 17 หน้า
51 เพือ่ หาคนมารับเชือ่ ให้ได้นนั้ พวกเขา
จึงลดมาตรฐานอันสูงส่งของความเชื่อ
ของคริ ส เตี ย นลง และผลที่ ต ามมาคื อ
“คนนอกศาสนาไหลบ่าเข้ามาในคริสตจักร
พวกเขามาพร้ อ มธรรมเนี ย มทั้ ง หลาย
การปฏิบัติต่างๆ และบรรดารูปเคารพ”
Gavazzi, Lectures หน้า 278 ในขณะ
ที่ศาสนาคริสต์ได้รับความเห็นชอบและ
การสนับสนุนจากผู้ปกครองฝ่ายโลกนั้น
มี ผู ้ ม ารั บ เชื่ อ เพี ย งในนามเป็ น จํ า นวน
มากมาย แต่ในขณะที่มีสภาพภายนอก
เป็นคริสเตียน คนจํานวนมากก็ยัง “คง

เป็นคนนอกศาสนา โดยยังคงแอบกราบ
ไหว้บูชารูปเคารพอยู่” Ibid. หน้า 278
{GC 384.5}
สภาพเดียวกันนีย้ งั คงเกิดขึน้ ครัง้ แล้ว
ครัง้ เล่ากับแทบทุกคริสตจักรทีเ่ รียกตนเอง
ว่าโปรเตสแตนต์ไม่ใช่หรือ เมื่อผู้ก่อตั้ง
คริสตจักรที่เต็มไปด้วยวิญญาณของการ
ปฏิรูปอย่างแท้จริงตายจากไป ลูกหลาน
ของพวกเขาก็กา้ วออกมา และ “ปรับแต่ง
ขบวนการด้วยรูปแบบใหม่” ในขณะที่
พวกเขายึดมั่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาอยู่กับ
ความเชือ่ ทีบ่ รรพบุรษุ ส่งต่อมา และปฏิเสธ
ไม่ยอมรับความจริงใดๆ ทีใ่ หม่กว่าทีพ
่ วก
เขามองเห็น เหล่าบุตรทั้งหลายของนัก
ปฏิรปู จึงก้าวห่างออกไปจากตัวอย่างแห่ง
ความถ่อมตน การเสียสละและการละทิง้
สิง่ ของในโลกของนักปฏิรปู ทัง้ หลาย ด้วย
ประการฉะนี้ “ความเรียบง่ายแต่แรกจึง
หายไป” วิ ถี แ ห่ ง โลกไหลบ่ า เข้ า มายั ง
คริสตจักรและนํา “ธรรมเนียม วิธปี ฏิบตั ิ
และรูปเคารพ” เข้ามาในคริสตจักรด้วย”
{GC 385.1}
อนิจจัง การเป็นมิตรกับโลกซึ่งเป็น
“ศั ต รู กั บ พระเจ้ า ” ของคนทั้ ง หลายที่
ประกาศว่าตนเป็นผูต้ ดิ ตามพระคริสต์นนั้
ช่างน่ากลัวเพียงไร คริสตจักรที่เป็นที่
นิยมของผู้คนทั่วทั้งอาณาจักรคริสเตียน
เหินห่างไปจากมาตรฐานแห่งความถ่อม
ตน การละทิง้ ตน ความเรียบง่ายและคุณ
ความดี ที่ มี อ ยู ่ ใ นพระคั ม ภี ร ์ อ ย่ า งมาก
เพียงไร จอห์น เวสเล่ย์กล่าวถึงวิธีการ
ใช้เงินอย่างถูกต้องว่า “อย่าใช้ตะลันต์อัน
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มีคา่ ยิง่ ไปอย่างสิน้ เปลือง เพียงเพือ่ สนอง
ความต้องการของดวงตา ด้วยเครื่องนุ่ม
ห่มที่ไม่จําเป็นและมีราคาแพง หรือด้วย
เครื่องประดับที่ไม่จําเป็น อย่าสิ้นเปลือง
กับการตกแต่งบ้านด้วยของหายาก ของ
ทีเ่ กินความต้องการหรือมีราคาแพง หรือ
ในภาพถ่าย ภาพวาดทีม่ รี าคาแพง หรือ
ในสิง่ ของทีเ่ คลือบด้วยทอง...จงอย่าหาสิง่
ใดเพื่อนํามาสนองตอบกับความหยิ่งยโส
ของชีวิตเพื่อจะเป็นที่ชื่นชมหรือรับคํา
เยินยอจากมนุษย์...‘ตราบใดที่ท่านทําสิ่ง
ที่ดีๆ เพื่อตัวเอง ผู้คนจะกล่าวถึงท่าน
ในทางที่ดี’ ตราบใดที่ท่าน ‘แต่งตัวเอง
ด้วยผ้าลินินสีม่วงและมีเนื้อดี’ และแต่ง
‘อย่างหรูหราทุกวัน’ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
คนมากมายจะยกย่ อ งรสนิ ย มที่ สู ง ส่ ง
ความโอบอ้อมอารีและความมีนํ้าใจของ
ท่าน แต่อย่าซือ้ คําสรรเสริญของพวกเขา
ด้วยราคาแพงเช่นนี้ แต่ให้พึงพอใจกับ
เกียรติทมี่ าจากพระเจ้า” Wesley, Works,
Sermon 50, “The Use of Money” แต่มี
คริสตจักรจํานวนมากในปัจจุบนั นีท้ ลี่ ะเลย
คําสอนเช่นนี้ {GC 385.2}
การแสดงว่าตนเองเป็นคนมีศาสนา
กลายเป็นสิง่ ทีโ่ ลกนีน้ ยิ มชมชอบ ประมุข
นักการเมือง ทนายความ แพทย์ นักธุรกิจ
ต่างพากันเข้าร่วมเป็นสมาชิกในคริสตจักร
ก็เพื่อเป็นช่องทางสร้างความนับถือและ
ความวางใจทางสังคมและความก้าวหน้า
ในฝ่ายโลกของตนเอง ด้วยวิธีนี้ พวกเขา
พยายามปกปิดธุรกรรมทีไ่ ม่ชอบธรรมของ
ตนเองไว้ดว้ ยการอ้างตนว่าเป็นคริสเตียน

องค์กรศาสนาคริสต์ต่างๆ ที่ได้รับการ
สนั บ สนุ น ด้ ว ยทรั พ ย์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของ
บรรดาชาวโลกทีร่ บั บัพติศมาเข้ามาแต่ยงั
หมกมุ่นอยู่ในทางโลกีย์เหล่านี้ก็ทําให้
จําเป็นทีจ่ ะต้องพยายามหาความนิยมและ
การสนับสนุนมากยิ่งขึ้น โบสถ์อันโอ่อ่า
ตระการตาซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราที่สุด
ถูกสร้างขึ้นตามถนนที่มีชื่อ ผู้เข้าร่วม
นมัสการแต่งกายด้วยเครือ่ งแต่งกายราคา
แพงและนําสมัย ใช้เงินเดือนสูงจ้างผู้รับ
ใช้ที่มีความสามารถสร้างความสําราญ
และดึงดูดผูค้ น คําเทศนาของพวกเขาจะ
ต้องไม่แตะเรื่องบาปที่ทํากันอย่างแพร่
หลาย แต่คําเทศนาของพวกเขาจะต้อง
รื่นหูสร้างความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้ คน
บาปที่อยู่ในสังคมจึงสมัครเข้าร่วมอยู่ใน
บัญชีของคริสตจักรและบาปทีน่ ยิ มชมชอบ
จึงซ่อนอยู่ภายใต้การเสแสร้งของความ
เลื่อมใสในศาสนา {GC 386.1}
นิ ต ยสารชั้ น นํ า ฝ่ า ยโลกฉบั บ หนึ่ ง
วิจารณ์เรื่องทัศนคติที่เป็นอยู่ของผู้ที่อ้าง
ตนเป็นคริสเตียนทีม่ กี บั โลกว่า “คริสตจักร
ยอมรั บ วิ ญ ญาณของยุ ค นี้ แ ละปรั บ วิ ธี
นมัสการตามความต้องการของยุคสมัย
ใหม่อย่างไม่ทันรู้สึกตัว” “แท้จริงแล้ว
ทุกสิ่งที่ช่วยทําให้ศาสนาดูน่าสนใจก็ถูก
คริสตจักรนํามาใช้เป็นเครือ่ งมือ” และนัก
เขียนคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค
อินดิเพนเดนท์ [New York Independent]
กล่าวถึงคําที่เชื่อและปฏิบัติและนมักสาร
ตามแบบชาวเมทอดิสต์ไว้ว่า “เส้นแบ่ง
ระหว่างผู้ที่เคร่งในศาสนาและผู้ที่ไม่มี
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ศาสนาเลือนหายไปเป็นเพียงเงาสลัว และ
ผู้ที่ร้อนรนของทั้งสองฝ่ายต่างทําการลบ
ความแตกต่างทั้งหมดที่มีระหว่างวิธีการ
ประพฤติและความสนุกสนานของพวก
เขา” “ศาสนาที่ได้รับความนิยมชมชอบ
จะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นด้วยคนที่ได้รับ
ประโยชน์โดยไม่ต้องใส่ใจกับหน้าที่ที่มา
พร้อมกับศาสนานั้น” {GC 386.2}
เฮาวาร์ด ครอสบี [Howard Crosby]
กล่าวว่า “เป็นเรือ่ งน่าเป็นห่วงอย่างยิง่ เมือ่
พวกเราเห็ น คริ ส ตจั ก รของพระคริ ส ต์
แทบไม่ได้ทําตามแผนการขององค์พระผู้
เป็นเจ้า เช่นเดียวกับชาวยิวในสมัยโบราณ
ที่ ป ล่ อ ยให้ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศที่
กราบไหว้รูปเคารพขโมยหัวใจของพวก
เขาไปจากพระเจ้า...ก็เป็นเช่นนั้นแหละ
กับคริสตจักรของพระเจ้าในเวลานี้ ด้วย
การเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งจอมปลอมกั บ
โลกที่ไม่เชื่อ ละทิ้งวิธีการของพระเจ้าที่
ประทานชีวิตแท้และปล่อยตัวเองไปกับ
นิสยั ชัว่ ของสังคมทีไ่ ม่มพ
ี ระคริสต์ ถึงแม้
บางครั้งคําโต้แย้งและข้อสรุปพอจะรับ
ฟังได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ห่างไกลจากคําเปิด
เผยของพระเจ้าและขัดแย้งโดยตรงกับ
การเติบโตขึ้นในพระคุณทั้งปวง” The
Healthy Christian: An Appeal to the
Church หน้า 141, 142 {GC 387.1}
ท่ามกลางกระแสคลืน่ แห่งการหมกมุน่
ในทางโลกียแ์ ละการแสวงหาความสําราญ
การเสี ย สละและการถวายตนเพื่ อ พระ
คริสต์จงึ หายไปจนเกือบหมด “มีชายและ
หญิงบางคนในคริสตจักรของเราทีป่ จั จุบนั

อยูใ่ นวัยทํางาน พวกเขาถูกสอนไว้ตงั้ แต่
เมื่อยังเป็นเด็กให้ถวายตัว เพื่อจะมอบ
ถวายตนหรือทํางานรับใช้พระคริสต์” แต่
“หากในเวลานีต้ อ้ งการเงินทุนขึน้ มา...ไม่มี
ใครจะต้องถูกร้องขอให้บริจาค โอ ไม่
อย่ า งแน่ น อน ให้ จั ด งานรื่ น เริ ง แสดง
ละคร จํ า ลองการพิ พ ากษา งานเลี้ ย ง
หรูหรา หรือของกิน อะไรก็ได้ทที่ าํ ให้คน
เพลิดเพลิน” {GC 387.2}
ผู ้ ว ่ า การรั ฐ วิ ส คอนซิ น วาสเบิ ร ์ น
[Washburn] ปราศรัยในการประชุมประจํา
ปีเมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1873 ว่า
“อาจจะต้องมีการตรากฎหมายบางฉบับ
เพื่ อ นํ า มาใช้ ทํ า ลายโรงเรี ย นที่ ทํ า ให้ มี
นักการพนันเกิดขึ้น มีโรงเรียนเช่นนี้อยู่
ทุกที่ แม้กระทั่งในคริสตจักร ที่บางครั้ง
พบว่ากําลังทํางานของมารโดยไม่รตู้ วั และ
ไม่สงสัย การแสดงดนตรีเพือ่ รับของขวัญ
การจั ด กิ จ กรรมขายชุ ด ของขวั ญ และ
การขายตัว๋ จับฉลากรางวัล ฉลากกินแบ่ง
ชุดรางวัลต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งในบางครั้ง
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายทาง
ศาสนาหรือการกุศล แต่บอ่ ยครัง้ ทีจ่ ดั ขึน้
มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ค่อยมีคุณค่า ซึ่ง
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นเครือ่ งมือหาเงิน
ที่ไม่ได้ให้คุณค่าสําคัญเลย ไม่มีสิ่งใดที่
ทําลายศีลธรรมและเป็นพิษภัยโดยเฉพาะ
กับเยาวชนได้มากเท่ากับการได้เงินหรือ
สมบัติโดยไม่ได้พากเพียรทํางาน คนมี
เกี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเสี่ ย งโชค
เหล่านี้ และปลอบจิตใต้สํานึกของเขา
เองด้วยความคิดว่า เขาได้ใช้เงินไปใน
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วัตถุประสงค์ที่ดี มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่
เยาวชนในรัฐนีบ้ อ่ ยครัง้ มักจะตกไปสูน่ สิ ยั
ลักษณะนีซ้ งึ่ ความตืน่ เต้นจากการละเล่น
กิจกรรมเสีย่ งโชคจะเกิดขึน้ เกือบแน่นอน
ที่สุด” {GC 387.3}
วิญญาณของการประนีประนอมกับวิถี
ทางของชาวโลกกําลังบุกรุกเข้าไปยังโบสถ์
ต่ า งๆ ทั่ ว อาณาจั ก รของคริ ส ตศาสนา
ทีก่ รุงลอนดอน โรเบิรท์ เอ็ดคินส์ [Robert
Atkins] เทศนาวาดภาพที่ มื ด มนของ
ความถดถอยทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เกิด
ขึน้ อยูท่ วั่ ไปในประเทศอังกฤษไว้วา่ “โลก
นี้มีจํานวนคนชอบธรรมอย่างแท้จริงลด
ลงไปเรื่อยๆ และไม่มีผู้ใดใส่ใจ เหล่าผู้ที่
ประกาศตนเป็นผูเ้ ชือ่ ในศาสนาในปัจจุบนั
นี้และในทุกๆ คริสตจักรเป็นผู้ที่รักโลก
เป็นผูท้ ปี่ ระนีประนอมกับโลก เป็นผูท้ รี่ กั
สิ่ ง ของเครื่ อ งมื อ อํ า นวยความสะดวก
สบาย และเป็นผูท้ ที่ ะเยอทะยานไขว่คว้า
เกียรติยศ พวกเขาถูกเรียกให้เข้ามาร่วม
ทุกข์กับพระคริสต์ แต่พวกเขากลับหด
ถอยไปแม้แต่เพียงด้วยคําตําหนิ...ละทิ้ง
ความเชือ่ ละทิง้ ความเชือ่ ละทิง้ ความเชือ่
ถู ก สลั ก ไว้ อ ยู ่ ที่ ด ้ า นหน้ า สุ ด ของทุ ก ๆ
โบสถ์ หากพวกเขาเข้าใจมัน หากพวกเขา
รู้สึกถึงมัน ก็คงจะมีความหวัง แต่อนิจจา
พวกเขาร้องว่า ‘ข้าเป็นเศรษฐีและข้า
รํา่ รวยแล้ว ข้าไม่ตอ้ งการสิง่ ใดเลย’ วิวรณ์
3:17” Second Advent Library, tract
No. 39 {GC 388.1}
บาปยิ่งใหญ่ที่เป็นข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บาบิโลนคือ “นครทีใ่ ห้ประชาชาติดมื่ เหล้า

องุน่ แห่งราคะในการล่วงประเวณีของนาง”
วิวรณ์ 14:8 ถ้วยยาพิษทีเ่ ธอเอามาให้กบั
โลกหมายถึงคําสอนเทียมเท็จทีเ่ ธอรับไว้
ซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะ
สมของเธอที่เธอมีกับผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
มิตรภาพที่มีกับโลกทําให้ความเชื่อของ
เธอผิดเพีย้ นไป และเมือ่ ถึงคราวของเธอ
เธอก็นาํ สิง่ ทีผ่ ดิ ๆ ชักจูงโลกด้วยการสอน
หลักคําสอนทีค่ า้ นกับคําสอนทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ
ของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ {GC 388.2}
โรมไม่อนุญาตให้ประชาชนมีพระคัมภีร์
และบังคับให้ทกุ คนยอมรับคําสอนของเธอ
แทน การนําพระวจนะของพระเจ้ากลับ
คืนมาให้มนุษย์นั้นเป็นผลงานของการ
ปฏิรปู แต่ไม่ได้เป็นเรือ่ งเกินความจริงใช่
หรื อ ไม่ ที่ ค ริ ส ตจั ก รในยุ ค ของเราสอน
มนุ ษ ย์ ใ ห้ นํ า ความเชื่ อ ของพวกเขาไป
วางไว้ที่หลักความเชื่อและคําสอนของ
คริสตจักรแทนที่จะวางไว้ในพระคัมภีร์
ชาร์ลส์ บีเคอร์ [Charles Beecher] กล่าว
ถึงคริสตจักรโปรเตสแตนต์ตา่ งๆ ว่า “พวก
เขาหลบหน้าไม่กล่าวคําพูดรุนแรงเพือ่ ต่อ
ต้านหลักความเชือ่ ทางศาสนา ซึง่ มีความ
อ่ อ นไหวแบบเดี ย วกั บ ที่ พ วกนั ก บวช
ผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นหลีกเลี่ยงไม่พูดวาจา
รุนแรงเพือ่ ต่อต้านการสถาปนาการกราบ
ไหว้รปู บูชานักบุญและผูพ
้ ลีชพ
ี เพือ่ ศาสนา
ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ก่อขึ้นมาเอง...นิกาย
โปรเตสแตนต์อีแวนเจลิคัลผูกมัดมือของ
พวกเขาไว้ด้วยกันกับพวกตนเอง ตกลง
ระหว่างกันเองว่าคนทีเ่ ป็นนักเทศน์ไม่วา่
จะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นนักเทศน์ไม่ได้หาก
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เขาไม่ยอมรับหนังสือบางเล่มนอกเหนือ
จากพระคั ม ภี ร ์ . ..ไม่ ใ ช่ เ ป็ น เรื่ อ งที่
จินตนาการขึน้ มาเองทีจ่ ะกล่าวว่าอํานาจ
ฝ่ายความเชื่อทางศาสนาเริ่มห้ามปราม
พระคัมภีรเ์ หมือนทีโ่ รมเคยทํามาแล้ว แต่
ทํ า ไปด้ ว ยวิ ธี ที่ ลึ ก ลั บ เฉี ย บแหลมกว่ า ”
Sermon on “The Bible a Sufﬁcient
Creed,” delivered at Fort Wayne,
Indiana 22 กุมภาพันธ์ 1846 {GC 388.3}
เมื่ อ ครู ที่ ซื่ อ สั ต ย์ อ ธิ บ ายพระวจนะ
ของพระเจ้า ก็จะมีผู้คงแก่เรียน ผู้รับใช้
ต่างๆ ทีอ่ า้ งว่าเข้าใจพระคัมภีรล์ กุ ขึน้ และ
ปรักปรําคําสอนทีด่ งี ามทัง้ หลายว่าเป็นคํา
สอนนอกรีต และด้วยการกระทําเช่นนีจ้ งึ
ขับไล่ผทู้ แี่ สวงหาความจริงไป หากโลกไม่
ได้ถกู มอมเมาอย่างสิน้ หวังด้วยเหล้าองุน่
ของบาบิโลนแล้ว ฝูงชนมากมายคงจะเชือ่
และกลับใจด้วยความจริงที่เรียบง่ายและ
เชือดเฉือนของพระวจนะของพระเจ้า แต่
ความเชือ่ ทางศาสนานัน้ สับสนและขัดแย้ง
กัน จนประชาชนไม่รวู้ า่ จะเชือ่ อะไรว่าเป็น
ความจริง บาปของโลกที่ไม่กลับใจนอน
หมอบอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ {GC 389.1}
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ทสี่ องแห่งพระ
ธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ประกาศออกไปเป็น
ครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844
และในช่วงเวลานัน้ ข่าวนีใ้ ช้ได้โดยตรงกับ
คริสตจักรต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีซ่ งึ่ คําเตือนเรือ่ งการพิพากษาถูกประกาศ
ในประเทศอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ และโดย
ทัว่ ไปถูกปฏิเสธมากทีส่ ดุ และคริสตจักร
ถดถอยอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ แต่ขา่ วสารของ

ทูตสวรรค์องค์ที่สองไม่ได้สําเร็จบริบูรณ์
ในปี ค.ศ. 1844 ในช่วงเวลาดังกล่าว
คริสตจักรต่างๆ ต้องประสบกับการเสือ่ ม
ถอยทางฝ่ายศีลธรรม อันเป็นผลเนือ่ งมา
จากการปฏิเสธแสงสว่างเรือ่ งข่าวการเสด็จ
กลับมา แต่การเสือ่ มถอยนีก้ ย็ งั ไม่สมบูรณ์
เช่นกัน ขณะที่พวกเขาปฏิเสธความจริง
พิเศษสําหรับเวลานั้น ความเสื่อมถอย
ของพวกเขาก็ยิ่งตกตํ่าลงไปเรื่อยๆ แต่
ยังตกตํ่าไม่พอที่จะกล่าวว่า “บาบิโลน
มหานครนัน้ พังทลายแล้ว...เพราะว่านคร
นีไ้ ด้ทาํ ให้ทกุ ประชาชาติดมื่ เหล้าองุน่ แห่ง
ราคะในการล่วงประเวณีของนาง” วิวรณ์
14:8 เธอยังไม่ได้ทาํ ให้ทกุ ประเทศกระทํา
เช่นนี้ จิตวิญญาณแห่งการทําตามโลก
และความไม่สนใจต่อความจริงซึง่ เป็นบท
ทดสอบสําหรับยุคเวลาของเราก็มอี ยู่ และ
กําลังแพร่หลายต่อเนือ่ งในคริสตจักรของ
นิกายโปรเตสแตนต์ตลอดทัว่ ทุกประเทศ
ในโลกคริสเตียน และคริสตจักรเหล่านี้ก็
ถูกรวมอยู่ในคําตําหนิที่เคร่งขรึมและน่า
กลัวของทูตสวรรค์องค์ที่สอง แต่ผลงาน
แห่งการละทิง้ ความเชือ่ ยังก้าวไปไม่ถงึ จุด
ที่สูงที่สุด {GC 389.2}
พระคัมภีรเ์ ปิดเผยว่าก่อนทีอ่ งค์พระผู้
เป็ น เจ้ า จะเสด็ จ มา ซาตานจะกระทํ า
“อิทธิฤทธิท์ กุ อย่างทัง้ หมายสําคัญและการ
อัศจรรย์จอมปลอมและอุบายชัว่ ทุกอย่าง”
และพวกที่ “ไม่ได้รกั ความจริงเพือ่ จะรอด
ได้ ” จะถู ก ปล่ อ ยให้ “ความลุ ่ ม หลง
มาถึ ง พวกเขาให้ เ ขาเชื่ อ สิ่ ง ที่ เ ท็ จ ” 2
เธสะโลนิกา 2:9-11 จวบจนกระทัง่ สภาพ
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เช่ น นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น และการรวมตั ว ของ
คริสตจักรกับโลกจะเกิดขึ้นตลอดทั่วทั้ง
อาณาจักรคริสเตียนแล้ว การล่มจมของ
มหานครบาบิ โ ลนจึ ง จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า ง
สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงอันนี้เติบใหญ่
ขึ้นอย่างเป็นลําดับ แต่การสําเร็จอย่าง
บริบรู ณ์ของคําพยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์
14:8 นีย้ งั คงเป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
{GC 389.3}
แม้ ค ริ ส ตจั ก รต่ า งๆ ที่ ร วมกั น เป็ น
บาบิโลนจะมีความมืดมนทางจิตวิญญาณ
และเหินห่างไปจากพระเจ้า แต่ก็ยังมีผู้
ติดตามทีแ่ ท้จริงของพระคริสต์จาํ นวนมาก
อยู ่ ใ นคริ ส ตจั ก รเหล่ า นั้ น ในจํ า นวนนี้
ยังมีคนอีกมากมายทีไ่ ม่เคยเห็นความจริง
พิเศษสําหรับยุคนี้ มีคนจํานวนไม่น้อยที่
ไม่พอใจกับสภาพปัจจุบนั ของตนและอยาก
ได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พวกเขา
แสวงหาพระฉายาของพระคริ ส ต์ จ าก
คริสตจักรที่เขาร่วมอยู่อย่างไร้ผล ใน
ขณะที่คริสตจักรเหล่านี้เหินห่างออกไป
จากความจริงมากยิ่งขึ้นและทําตัวเป็น
พันธมิตรยิง่ ใกล้ชดิ กับโลกมากขึน้ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งคนสองกลุ ่ ม นี้ จ ะยิ่ ง มี
มากขึ้น และในที่สุดจะลงเอยด้วยการ
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แตกแยก เวลาจะมาถึง เมือ่ ผูท้ รี่ กั พระเจ้า
อย่างสิ้นสุดใจคงอยู่ร่วมต่อไปไม่ได้กับ
พวกที่ “รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า
ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก
แต่ปฏิเสธฤทธิเ์ ดชของทางนัน้ ” 2 ทิโมธี
3:4-5 {GC 390.1}
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 18 ชีไ้ ปถึงเวลา
เมือ่ คริสตจักรจะก้าวไปถึงสภาพตามทีท่ ตู
สวรรค์องค์ที่สองกล่าวไว้อย่างเต็มตัว
ตามผลลัพธ์ของการปฏิเสธคําเตือนสาม
ประการของวิวรณ์ 14: 6-12 และประชากร
ของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในบาบิโลนจะถูก
เรียกให้แยกตัวออกจากความสัมพันธ์ทมี่ ี
กับเธอ นีเ่ ป็นข่าวสุดท้ายทีม่ ไี ว้ให้กบั โลก
นี้ และพระราชกิจนี้จะต้องทําให้สําเร็จ
เมื่อผู้ “ที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการ
อธรรม” 2 เธสะโลนิกา 2:12 จะถูกปล่อย
ให้ลมุ่ หลงและเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ท็จแล้ว จากนัน้
แสงแห่งความจริงจะส่องสว่างบนทุกคน
ทีจ่ ติ ใจเปิดรับความจริง และบุตรทัง้ หลาย
ของพระเจ้าทีย่ งั คงอยูใ่ นบาบิโลนจะตอบ
รับเสียงเรียกทีว่ า่ “จงออกมาจากนครนัน้
เถิดชนชาติของเราเอ๋ย” วิวรณ์ 18:4 {GC
390.2}
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ช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1844 ซึง่
คาดไว้แต่แรกว่าเป็นเวลาทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าจะเสด็จมา และเมื่อเวลานั้นผ่านไป
ผูท้ รี่ อคอยด้วยความเชือ่ ในเรือ่ งการเสด็จ
มาปรากฏของพระองค์จึงรู้สึกสงสัยและ
ไม่มั่นใจไปชั่วขณะหนึ่ง ในขณะที่โลกถือ
ว่าพวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินและผ่าน
การพิสจู น์วา่ เป็นพวกทีย่ ดึ มัน่ อยูก่ บั ความ
เชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ แต่แหล่งปลอบประโลมใจของ
พวกเขาก็ยงั คงเป็นพระวจนะของพระเจ้า
หลายคนศึกษาพระคัมภีรต์ อ่ ไป พวกเขา
นําสิ่งที่พวกเขาเชื่อออกมาตรวจสอบอีก
ครั้งเพื่อหาหลักฐานของความเชื่อและ
ศึกษาคําพยากรณ์อย่างละเอียดเพือ่ ค้นหา
แสงสว่างให้มากขึน้ คําพยานในพระคัมภีร์
ที่สนับสนุนจุดยืนของพวกเขานั้นชัดเจน
และเด็ดขาด หมายสําคัญที่ไม่อาจเข้าใจ
เป็ น อื่ น ใดชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่า การเสด็ จ มาของ
พระคริสต์นนั้ ใกล้มากแล้ว พระพรพิเศษ
ของพระเจ้าที่ทําให้คนบาปกลับใจและ
ทํ า ให้ ค ริ ส เตี ย นฟื ้ น ฟู จิ ต วิ ญ ญาณต่ า ง
ยืนยันว่า ข่าวสารนี้มาจากสวรรค์ และ
แม้ผเู้ ชือ่ จะอธิบายความผิดหวังของพวก
เขาไม่ ไ ด้ พวกเขาต่ า งรู ้ สึ ก มั่ น ใจว่ า
เหตุการณ์ทผี่ า่ นไปแล้วนัน้ พระเจ้าทรงนํา
พวกเขาอยู่ {GC 391.1}
มีคาํ สอนหนึง่ ทีส่ านอยูก่ บั คําพยากรณ์
ต่างๆ ที่พวกเขาถือว่าใช้ประยุกต์เข้าได้

ดีกับช่วงเวลาของการเสด็จมาครั้งที่สอง
คือ คําสอนซึง่ ปรับเข้าได้อย่างดีเป็นพิเศษ
กับสภาพของความไม่แน่นอนและความ
หวาดหวัน่ ของพวกเขา และหนุนใจพวก
เขาให้รอคอยอย่างอดทนในความเชื่อว่า
สิ่งที่บัดนี้มืดมนเข้าใจไม่ได้จะถูกทําให้
กระจ่างชัดแจ้งในเวลาอันสมควร {GC
391.2}
ในบรรดาคําพยากรณ์ตา่ งๆ ทีพ
่ วกเขา
ไม่ เ ข้ า ใจมี พ ระธรรมฮาบากุ ก 2:1-4
รวมอยู ่ ด ้ ว ย “ข้ า พเจ้ า จะยื น เฝ้ า ดู อ ยู ่
ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และเฝ้ารอเพื่อ
จะดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไร ในเรื่อง
การร้องทุกข์ของข้าพเจ้า แล้วพระยาห์เวห์
ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า ‘จงเขียนนิมิตนั้นลง
ไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชดั เจนเพือ่
ให้คนทีว่ งิ่ อ่านได้คล่อง เพราะว่านิมติ นัน้
ยังรอเวลาของมันอยู่ มันกําลังรีบไปถึง
ความสําเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไปก็จง
คอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่นอน คงไม่
ล่าช้านัก ดูเถิด คนหยิ่งจองหอง จิตใจ
ภายในเขาไม่ซอื่ ตรง แต่วา่ คนชอบธรรม
จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์’” {GC
392.1}
ย้อนกลับไปตัง้ แต่แรกในปี ค.ศ. 1842
คํ า แนะนํ า ในคํ า พยากรณ์ นี้ ที่ บ อกให้
“เขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่น
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ป้ายให้ชดั เจนเพือ่ ให้คนทีว่ งิ่ อ่านได้คล่อง”
ทําให้ ชาร์ลส์ ฟิทช์ [Charles Fitch]
วาดผังคําพยากรณ์เพือ่ ใช้อธิบายนิมติ ของ
พระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ การตีพิมพ์
แผนผังนี้ถือว่าทําให้คําสั่งของฮาบากุก
สําเร็จ ในเวลานัน้ ไม่มผี ใู้ ดสังเกตว่าในคํา
พยากรณ์เดียวกันนี้กล่าวถึงการล่าช้าที่
จะเกิดขึ้นก่อนที่นิมิตนี้จะสําเร็จ ซึ่งนั่นก็
คือเวลาที่พวกเขาต้องรอคอย หลังจาก
ช่วงเวลาแห่งความผิดหวัง ข้อพระคัมภีร์
นี้จึงโดดเด่นขึ้นมา “นิมิตนั้นยังรอเวลา
ของมันอยู่ มันกําลังรีบไปถึงความสําเร็จ
มันจะไม่มสุ า ถ้าดูชา้ ไปก็จงคอยสักหน่อย
มั น จะมาถึ ง แน่ น อน คงไม่ ล ่ า ช้ า นั ก ...
คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความ
ซื่อสัตย์” {GC 392.2}
ข้อความตอนหนึง่ ในคําพยากรณ์ของ
เอเสเคียลทําให้ผู้เชื่อมีกําลังและได้รับ
ความประเล้าประโลมใจ “พระวจนะของ
พระยาห์เวห์มาถึงข้าพเจ้าว่า ‘บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย สุภาษิตบทนี้ของพวกเจ้าซึ่ง
กล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลที่ว่า ‘วันเหล่า
นัน้ ก็ไกลออกไปและนิมติ ทุกเรือ่ งก็เหลว’
นั้น หมายความว่าอะไร เพราะฉะนั้น
จงบอกเขาว่า ...วันเหล่านัน้ ก็ใกล้และนิมติ
ทุกเรือ่ งก็จะสําเร็จ...เราจะพูด และคําพูด
นั้นจะต้องเป็นไปตามนั้น โดยไม่ล่าช้า
อีกต่อไป’” “พงศ์พันธุ์อิสราเอลกล่าวว่า
‘นิมิตที่เขาเห็นเป็นเรื่องของอีกหลายวัน
ข้างหน้า และเขาเผยพระวจนะถึงช่วงเวลา
ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลโน้น’ เพราะฉะนัน้ จงกล่าว
กับพวกเขาว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย

ตรัสดังนี้ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่
ล่าช้าอีกต่อไป และวาจาที่เราลั่นออกมา
นั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตามนั้ น ” เอเสเคี ย ล
12:21-25, 27, 28 {GC 392.3}
คนทั้งหลายที่เฝ้ารออยู่ต่างปีติยินดี
พวกเขาเชื่ อ ว่ า พระองค์ ผู ้ ท รงทราบ
บั้นปลายตั้งแต่ต้นได้ทอดพระเนตรผ่าน
ยุคต่างๆ ลงมา และทรงมองเห็นความ
ผิดหวังของพวกเขา พระองค์ประทาน
พระดํารัสที่หนุนใจและให้ความหวังแก่
พวกเขา หากไม่ใช่พระวจนะส่วนนีท้ ชี่ แี้ นะ
ให้พวกเขารอคอยอย่างอดทนและให้ความ
เชือ่ ยึดมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้าไว้แล้ว
พวกเขาคงสูญเสียความเชื่อในช่วงเวลา
แห่งการทดลองนั้นแน่ {GC 393.1}
อุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคนของ
พระธรรมมัทธิวบทที่ 25 แสดงให้เห็น
ประสบการณ์ของบรรดาผู้ที่รอคอยการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์ ในพระธรรม
มัทธิวบทที่ 24 พระคริสต์ทรงตอบคําถาม
ของสาวกเรื่องหมายสําคัญของการเสด็จ
มาของพระองค์ แ ละหมายสํ า คั ญ ของ
วาระสุดท้ายของโลก พระองค์ทรงเน้น
ยํา้ เหตุการณ์สาํ คัญทีส่ ดุ บางประการของ
ประวัตศิ าสตร์โลกและของคริสตจักรตัง้ แต่
การเสด็จมาครั้งแรกจนถึงการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ กล่าวคือ การ
ทําลายกรุงเยรูซาเล็ม ความทุกข์ยากยิ่ง
ใหญ่ของคริสตจักรภายใต้การกดขี่ของ
พวกนอกศาสนาและของเปปาซี ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์มืดไปและดวงดาว
ตกจากท้องฟ้า หลังจากนี้ พระองค์ตรัส
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ถึงอาณาจักรของพระองค์ทกี่ าํ ลังจัดตัง้ ขึน้
และพระองค์ทรงเล่าอุปมาผู้รับใช้สอง
ประเภททีร่ อคอยการเสด็จมาของพระองค์
พระธรรมมั ท ธิ ว บทที่ 25 เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
ข้อความดังนีว้ า่ “แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบ
เหมือนหญิงพรหมจารีสบิ คน” พระวจนะ
ในบทนีท้ าํ ให้เรามองเห็นคริสตจักรในวาระ
สุดท้าย ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับทีเ่ น้น
ให้เห็นในตอนท้ายของบทที่ 24 อุปมานี้
อธิบายประสบการณ์ของพวกเขาด้วยพิธี
สมรสของคนในโลกตะวันออก {GC 393.2}
“เวลานั้น แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบ
เหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียง
ของตนออกไปรับเจ้าบ่าว เป็นคนโง่หา้ คน
และเป็นคนมีปญ
ั ญาห้าคน คนโง่เหล่านัน้
เอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอานํ้ามัน
ั ญานัน้ เอานํา้ มันใส่ขวด
ไปด้วย คนทีม่ ปี ญ
ไปกับตะเกียงของตนด้วย เมื่อเจ้าบ่าว
มาช้า ก็พากันง่วงเหงาและหลับไป เมื่อ
ถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้าบ่าว
มาแล้ ว จงออกมารั บ ท่ า นเถิ ด ’” {GC
393.3}
เป็นที่เข้าใจว่า การเสด็จมาของพระ
คริ ส ต์ ต ามข่ า วที่ ทู ต สวรรค์ อ งค์ ที่ ห นึ่ ง
ประกาศนั้นหมายถึงการมาของเจ้าบ่าว
การปฏิรูปที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภาย
ใต้การประกาศข่าวการใกล้เสด็จมาในเร็ว
วันของพระองค์ได้รับการตอบสนองด้วย
หญิงพรหมจารีที่ออกไปต้อนรับ เรื่องนี้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับอุปมาในพระธรรม
มั ท ธิ ว 24 ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น คนสองจํ า พวก
ทุกคนถือตะเกียงของตนเองซึ่งคือพระ
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คัมภีร์ และพวกเขาออกไปต้อนรับพระองค์
ผู้ทรงเป็นเจ้าบ่าวพร้อมกับแสงไฟจาก
ตะเกียง แต่ในขณะที่ “คนโง่เหล่านัน้ เอา
ตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอานํ้ามันไป
ด้วย คนที่มีปัญญานั้นเอานํ้ามันใส่ขวด
ไปกับตะเกียงของตนด้วย” คนกลุม่ ทีส่ อง
ได้รับพระคุณของพระเจ้า ได้รับอํานาจ
แห่งการเกิดใหม่และความเข้าใจของพระ
วิญ ญาณบริ สุทธิ์ ที่ ทํ าให้ พ ระวจนะของ
พระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าและเป็นความ
สว่างแก่ทาง พวกเขาศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ย
ความยําเกรงพระเจ้าเพือ่ เรียนรูค้ วามจริง
และแสวงหาด้วยความจริงใจเพื่อจะให้
จิ ต ใจและชี วิ ต ของพวกเขาบริ สุ ท ธิ์
คนเหล่านี้มีประสบการณ์ของตนเอง มี
ความเชือ่ ในพระเจ้าและในพระวจนะของ
พระองค์ทคี่ วามผิดหวังและความล่าช้าไม่
อาจทําลายได้ ส่วนคนอื่นๆ นั้น “เอา
ตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอานํ้ามันไป
ด้วย” พวกเขาทําตามแรงหุนหัน ข่าวสาร
ทีน่ า่ เกรงขามกระตุน้ ให้พวกเขากลัว แต่
ความเชือ่ ของพวกเขายึดติดอยูก่ บั พวกพี่
น้องของพวกเขา พวกเขาพอใจกับแสง
ริบหรี่ของความรู้สึกดีๆ โดยไม่ทําความ
เข้าใจกับความจริงอย่างถ่องแท้ หรือกับ
พระคุ ณ ที่ ก ระทํ า การอยู ่ ใ นจิ ต ใจอย่ า ง
แท้จริง คนเหล่านีอ้ อกไปต้อนรับพระเจ้า
ด้ ว ยความหวั ง อย่ า งเต็ ม ล้ น ที่ จ ะได้ รั บ
รางวัลตอบแทนในทันที แต่พวกเขาไม่ได้
เตรียมพร้อมสําหรับความล่าช้าและความ
ผิดหวัง เมือ่ การทดลองเกิดขึน้ ความเชือ่
ของพวกเขาก็หายไปและแสงสว่างของ
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พวกเขาก็มอดลง {GC 393.4}
“ด้ ว ยเมื่ อ เจ้ า บ่ า วมาช้ า ก็ พ ากั น
ง่วงเหงาและหลับไป” ความล่าช้าของเจ้า
บ่าวหมายถึงช่วงเวลาทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
จะมาปรากฏนัน้ ผ่านพ้นไป เวลาของความ
ผิดหวังและดูเหมือนเกิดการล่าช้า ในช่วง
เวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ผูท้ สี่ นใจเรือ่ ง
นี้อย่างผิวเผินและไม่ตั้งใจอย่างเต็มที่ก็
เริ่มสั่นคลอนและความตั้งใจของพวกเขา
ก็เริม่ คลายลง แต่สาํ หรับผูท้ วี่ างรากฐาน
ความเชื่อบนความรู้ในพระคัมภีร์ มีศิลา
อยูใ่ ต้เท้าของพวกเขา ซึง่ คลืน่ แห่งความ
ผิ ด หวั ง ไม่ อ าจซั ด พาออกไป พวกเขา
“พากันง่วงเหงาและหลับไป” คนกลุม่ หนึง่
ไม่สนใจและละทิง้ ความเชือ่ ไป ส่วนคนอีก
กลุม่ หนึง่ รอคอยด้วยความอดทนจนกระทัง่
ได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนขึ้น แต่กระนั้น
ในยามคํ่าคืนของการทดลอง ดูประหนึ่ง
ว่าคนกลุม่ หลังสูญเสียความทะเยอทะยาน
และความตัง้ ใจไประดับหนึง่ คนทีเ่ ชือ่ ไม่
จริงและเชื่ออย่างผิวเผินจึงพึ่งพาความ
เชือ่ ของพีน่ อ้ งไม่ได้ ทุกคนต้องยืนขึน้ หรือ
ล้มลงด้วยตัวของเขาเอง {GC 394.1}
ประมาณช่วงเวลานี้ ความคลัง่ ศาสนา
ได้เริม่ เกิดขึน้ บางคนทีเ่ คยอ้างตนว่าเป็น
ผูเ้ ชือ่ เรือ่ งการเสด็จกลับมาด้วยใจร้อนรน
กลับปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็น
เครื่องชี้ทางที่ไม่มีวันผิดพลาด และโดย
การอ้ า งว่ า ได้ รั บ การทรงนํ า จากพระ
วิญญาณได้ปล่อยตัวพวกเขาเองไปอยู่
ภายใต้การควบคุมของความรู้สึก ความ
นึกคิดและจินตนาการของตนเอง มีบาง

คนแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอย่าง
ไม่มีเหตุผลและดันทุรัง และปรักปรําทุก
คนที่ ไ ม่ ย อมรั บ แนวทางของพวกเขา
ความคิดและการดําเนินกิจกรรมอย่าง
คลัง่ ไคล้ของพวกเขาไม่ได้รบั ความเห็นใจ
จากคนส่ ว นใหญ่ ข องชาวแอ๊ ด เวนตี ส
[Adventists ผู้รอคอยการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระคริสต์] ยิ่งกว่านั้นพวกเขา
ดําเนินกิจเพียงเพือ่ นําการตําหนิมาสูเ่ ป้า
หมายของความจริง {GC 395.1}
ซาตานใช้วิธีเหล่านี้เพื่อต่อต้านและ
ทําลายพันธกิจของพระเจ้า ขบวนการ
ประกาศการเสด็จกลับมาของพระเยซูปลุก
เร้าประชาชนให้ตื่นตัวขึ้นอย่างมากยิ่ง
คนบาปนับพันกลับใจ และคนซือ่ สัตย์ตา่ ง
ถวายตนเองทํางานประกาศความจริงแม้
กระทัง่ ในช่วงเวลาทีล่ า่ ช้าออกไป เจ้าชาย
แห่งความชั่วกําลังสูญเสียคนที่เคยอยู่ใต้
อํานาจของมัน และเพือ่ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พระราชกิจของพระเจ้าได้นั้น
มันจึงหลอกใช้ผู้ที่อ้างตนว่ามีความเชื่อ
และผลักดันให้พวกเขาไปจนสุดกู่ แล้ว
ตัวแทนทั้งหลายของมันก็เตรียมพร้อม
คอยจั บ ผิ ด ในทุ ก เรื่ อ ง ความล้ ม เหลว
ทัง้ หลาย การกระทําทีไ่ ม่ถกู ต้องทุกอย่าง
และชูสงิ่ นัน้ ขึน้ ต่อหน้าคนเหล่านีด้ ว้ ยความ
สว่างที่เกินความเป็นจริง เพื่อทําให้ชาว
แอ๊ดเวนตีสและความเชือ่ ของพวกเขาเป็น
ที่น่ารังเกียจ ดังนั้น ยิ่งมันผลักดันคนที่
มันควบคุมจิตใจได้ให้เข้าไปรวมกลุ่มกับ
ผูท้ เี่ ชือ่ ในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
ได้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะได้เปรียบ
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มากยิง่ ขึน้ เท่านัน้ เพราะคนเหล่านีจ้ ะถูก
นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้เชื่อทั้งหลาย
{GC 395.2}
ซาตานเป็น “ผูท้ กี่ ล่าวโทษพวกพีน่ อ้ ง”
และวิญญาณเช่นนี้ของมันก็ดลใจมนุษย์
ให้ ค อยจั บ ผิ ด และหาจุ ด บกพร่ อ งใน
ประชากรขององค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า และ
ประจานสิง่ นัน้ ให้คนอืน่ ดู ในขณะทีส่ งิ่ ดีๆ
ทีพ่ วกเขาทํานัน้ จะถูกปล่อยไว้โดยไม่กล่าว
ถึง เมื่อพระเจ้าทรงประกอบกิจเพื่อช่วย
จิตวิญญาณให้รอด ซาตานก็จะทํางาน
ของมันด้วยอย่างขันแข็ง เมื่อเหล่าบุตร
ของพระเจ้ า มาชุ ม นุ ม เบื้ อ งพระพั ก ตร์
พระเจ้า ซาตานจะมาอยู่ท่ามกลางพวก
เขาด้วย ในทุกการประชุมฟื้นฟู มันจะ
นํ า ผู ้ ที่ จิ ต ใจยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การชํ า ระและมี
ความคิดที่ไม่สมดุลเข้ามา เมื่อมีคนรับ
ความจริงบางประการและได้เข้ามาอยูร่ ว่ ม
กับผู้เชื่อ มันทํางานผ่านคนเหล่านี้ นํา
ทฤษฎีมาลวงผูท้ ไี่ ม่ระวังตัว การเข้าร่วม
ชุมนุมกับเหล่าบุตรของพระเจ้าไม่ได้เป็น
เครื่องพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นเป็นคริสเตียน
ทีแ่ ท้จริง แม้กระทัง่ ในวิหารนมัสการหรือ
ที่โต๊ะเสวยขององค์พระผู้เป็นเจ้า บ่อย
ครั้งซาตานมักจะไปอยู่ในโอกาสที่สําคัญ
ทีส่ ดุ โดยทํางานผ่านพฤติกรรมของบุคคล
เหล่านั้นที่มันสามารถใช้เป็นตัวแทนของ
มันได้ {GC 395.3}
เจ้าชายแห่งความชั่วแย่งชิงพื้นที่ทุก
กระเบียดนิ้วที่ประชากรของพระเจ้าย่าง
ก้าวไปในเส้นทางเดินที่มุ่งสู่เมืองสวรรค์
ในประวัตศิ าสตร์ทงั้ หมดของคริสตจักรนัน้
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ไม่มกี ารปฏิรปู ใดทีด่ าํ เนินไปโดยปราศจาก
การเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่รุนแรง เป็น
เช่นนี้ในสมัยของเปาโลด้วย ไม่ว่าอัครสาวกเปาโลจะจัดตัง้ คริสตจักรขึน้ ในสถาน
ที่แห่งใดก็ตาม จะมีบางคนที่อ้างตนว่า
รับเชื่อ แต่คนเหล่านี้ก็นําความเชื่อผิดๆ
เข้ า มาด้ ว ย ซึ่ ง หากรั บ ความเชื่ อ ผิ ด ๆ
เหล่านี้เข้าไปแล้ว ความเชื่อเหล่านี้ก็จะ
เบียดความรักที่มีให้กับความจริงจนออก
ไปในที่สุด ลูเธอร์เองก็ต้องทนกับความ
สั บ สนและความกั ง วลใจยิ่ ง ใหญ่ จ าก
แนวทางปฏิบตั ขิ องพวกคลัง่ ศาสนาทีอ่ า้ ง
ว่าพระเจ้าตรัสโดยตรงกับพวกเขา และ
พวกเขาจึ ง วางแนวคิ ด และทั ศ นะของ
ตนเองไว้อยูเ่ หนือคําพยานของพระคัมภีร์
หลายคนทีข่ าดความเชือ่ และประสบการณ์
แต่คดิ ว่าตนเองรูพ
้ อแล้วและเป็นผูท้ ชี่ อบ
ฟังและพูดถึงสิง่ ใหม่ๆ จะถูกการอวดอ้าง
ของครูใหม่ๆ เหล่านีห้ ลอก และพวกเขา
เข้ า ร่ ว มกั บ ตั ว แทนของซาตานในการ
ทํางานของการทําลายสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงดล
บันดาลให้ลูเธอร์สร้างขึ้นมา และพี่น้อง
ตระกู ล เวสเล่ ย ์ ร วมทั้ ง คนอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
พระพรให้แก่โลกด้วยอิทธิพลและความ
เชื่อของพวกเขา ในทุกย่างก้าวก็ต้อง
เผชิญกับเล่ห์ของซาตานที่คอยผลักดัน
คนทีก่ ระตือรือร้นเกินขอบเขต ทีไ่ ม่สมดุล
และไม่ได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ให้กลายเป็น
คนคลั่งศาสนาทุกระดับ {GC 396.1}
วิลเลียม มิลเลอร์ไม่เห็นใจกับอิทธิพล
ต่างๆ ที่นําไปสู่การคลั่งศาสนา เหมือน
เช่นลูเธอร์ เขาเปิดเผยว่าจะต้องเอา
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พระวจนะของพระเจ้ า มาทดสอบทุ ก
วิญญาณ มิลเลอร์กล่าวว่า “ในวันนี้ พวก
ผีร้ายมีอํานาจยิ่งใหญ่เหนือความนึกคิด
ของบางคน และเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็น
วิญญาณของพวกไหน พระคัมภีรต์ อบว่า
“พวกท่านจะรูจ้ กั เขาได้เพราะผลของพวก
เขา” มัทธิว 7:20…มีวิญญาณมากมาย
ออกไปในโลก และเราได้ รั บ บั ญ ชาให้
ทดสอบวิญญาณเหล่านี้ ในโลกทุกวันนี้
หากวิญญาณทีไ่ ม่ทาํ ให้เรามีชวี ติ อยูอ่ ย่าง
สงบสุข อยูอ่ ย่างชอบธรรมและอยูด่ ว้ ยการ
มี พ ระเจ้ า วิ ญ ญาณนั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น พระ
วิญญาณทีม่ าจากพระคริสต์ ข้าพเจ้ามัน่ ใจ
มากขึ้นทุกทีว่า ซาตานมีส่วนร่วมอย่าง
มากในขบวนการที่ บ ้ า คลั่ ง เหล่ า นี้ . ..มี
หลายคนท่ า มกลางพวกเราที่ ทํ า ตั ว
ประหนึ่งว่าได้รับการชําระตนให้บริสุทธิ์
แล้วที่ยังคงดําเนินตามธรรมเนียมของ
มนุษย์และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวก
เขาไม่รเู้ รือ่ งความจริงพอๆ กับกลุม่ คนที่
ไม่ได้แสร้งทําตัวเลย” Bliss หน้า 236,
237 “วิญญาณแห่งความผิดจะนําเราออก
ไปจากความจริง และพระวิญญาณของ
พระเจ้าจะทรงนําเราให้เข้าไปถึงความจริง
แต่ทา่ นโต้วา่ มีบางคนทีอ่ าจทําผิดและคิด
ว่าตนเองมีความจริง แล้วจะเป็นเช่นไร
ต่อไป เราตอบว่า พระวิญญาณและพระ
วจนะจะต้องเห็นพ้องกัน ถ้ามีคนหนึ่งที่
ตัดสินตนเองด้วยพระวจนะของพระเจ้า
และพบว่าทุกอย่างทีเ่ ขาทําสอดคล้องกับ
พระวจนะทั้งหมด แล้วเขาจะต้องเชื่อว่า
เขามี ค วามจริ ง อยู ่ แต่ ห ากเขาพบว่ า

วิญญาณที่นําเขาอยู่นั้นไม่สอดคล้องกับ
คําสอนทัง้ หมดในธรรมบัญญัตหิ รือหนังสือ
ของพระเจ้าแล้ว ขอให้เขาเดินด้วยความ
ระมัดระวัง เกลือกว่าเขาจะตกลงสูก่ บั ดัก
ของผีมาร” The Advent Herald and
Signs of the Times Reporter เล่มที่ 8
หมายเลขที่ 23 (วันที่ 15 มกราคม ค.ศ.
1845) “บ่อยครัง้ ข้าพเจ้าพบหลักฐานของ
ความศรัทธาจากดวงตาทีล่ กุ เป็นแวว แก้ม
ทีเ่ ปียกโชกและคําพูดทีส่ ะอืน้ มากกว่าจาก
เสี ย งอึ ก ทึ ก ทั้ ง ปวงของโลกคริ ส เตี ย น”
Bliss หน้า 282 {GC 396.2}
ในสมัยของการปฏิรปู ศาสนา ศัตรูของ
พวกเขานําความชัว่ ทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการ
คลัง่ ศาสนามาป้ายใส่คนทีท่ าํ งานต่อต้าน
ความคลั่งไคล้ศาสนาด้วยความจริงใจ
พวกคนที่ต่อต้านขบวนการประกาศข่าว
การเสด็จกลับมาก็ใช้วิธีการที่คล้ายคลึง
กันนี้ และพวกเขาไม่เพียงไม่พอใจกับ
การเป็นตัวแทนที่ผิดๆ และขยายความ
ผิดของพวกหัวรุนแรงและพวกคลั่งไคล้
ศาสนาอย่างไร้เหตุผลเท่านั้น พวกเขา
ยังกระจายข่าวทีแ่ ทบจะไม่มมี ลู ความจริง
หลงเหลืออยู่ คนเหล่านี้ทําไปด้วยอคติ
และความเกลียดชัง ข่าวทีป่ ระกาศว่าพระ
คริ ส ต์ เ สด็ จ มาถึ ง หน้ า ประตู แ ล้ ว กวน
ใจความสงบสุขของพวกเขา พวกเขากลัว
ว่าเรือ่ งนีจ้ ะเป็นความจริง แต่กระนัน้ ก็ยงั
หวังว่าไม่เป็นเช่นนั้น และนี่คือความลับ
ที่เป็นเหตุให้คนเหล่านี้ต่อสู้กับชาวแอ๊ด
เวนตีสและความเชื่อของพวกเขา {GC
397.1}

22 เหตุการณ์เกิดขึ้นตามคําพยากรณ์

ข้อเท็จจริงทีว่ า่ มีคนคลัง่ ศาสนาหลาย
คนไต่เต้าขึน้ ไปจนอยูใ่ นระดับผูน้ าํ ของชาว
แอ๊ดเวนตีสนัน้ ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลทีน่ าํ มา
ตัดสินว่าขบวนการนีไ้ ม่ได้มาจากพระเจ้า
หรือการมีคนคลัง่ ศาสนาและคนหลอกลวง
เข้ามาสู่คริสตจักรในสมัยของเปาโลหรือ
สมัยของลูเธอร์ก็ไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างใน
การประณามผลงานของพวกเขา จงให้
ประชากรของพระเจ้าตืน่ ขึน้ จากการหลับ
ใหล และเริม่ ต้นลงแรงในงานของกลับใจ
และการปฏิรูปด้วยความจริงใจ ให้พวก
เขาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้ความจริง
ตามทีม่ อี ยูใ่ นพระเยซู ให้พวกเขาอุทศิ ตน
ทัง้ หมดให้พระเจ้า และจะไม่ขาดหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าซาตานยังคงว่องไวขัน
แข็งและตืน่ ตัวอยู่ มันจะแสดงอํานาจด้วย
การหลอกลวงทั้งหมดที่เป็นไปได้ เรียก
สมุนทัง้ หมดทีล่ ม้ ลงให้เข้ามาช่วยงานของ
มัน {GC 398.1}
การประกาศเรื่องการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระเยซูไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทําให้
เกิ ด การคลั่ ง ไคล้ ท างศาสนาและการ
แตกแยก เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ปรากฏให้
เห็นในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844 เมื่อ
ผูท้ รี่ อคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
ตกอยู่ในความสงสัยและความสับสนใน
เรือ่ งสถานภาพทีแ่ ท้จริงของพวกตน การ
ประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ และ
“เสียงร้องในยามเที่ยงคืน” มีไว้เพื่อสกัด
พวกทีค่ ลัง่ ไคล้ศาสนาและความไม่ลงรอย
กัน ผู้ที่เข้าร่วมในขบวนการอันสําคัญนี้
ปรองดองกันอย่างดี จิตใจของพวกเขา
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เปี่ยมล้นด้วยความรักที่มีให้ต่อกันและมี
ให้กับพระเยซูที่พวกเขาหวังว่าจะได้เข้า
เฝ้าในไม่ชา้ ความเชือ่ เดียวและความหวัง
ใจเดียวยกพวกเขาขึ้นไปอยู่เหนือระดับ
อิทธิพลของมนุษย์และเป็นโล่ตอ่ ต้านการ
จู่โจมของซาตานได้อย่างดี {GC 398.2}
“เมื่อเจ้าบ่าวมาช้า ก็พากันง่วงเหงา
และหลับไป เมือ่ ถึงเวลาเทีย่ งคืนก็มเี สียง
ร้องว่า เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่าน
เถิด หญิงพรหมาจารีทงั้ หมดนัน้ ก็ลกุ ขึน้
ตกแต่งตะเกียงของตน” มัทธิว 25:5-7
ในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844 ซึ่งเป็น
เวลากึง่ กลางระหว่างเวลาเดิมทีม่ กี ารสอน
ว่าเป็นเวลาสิน้ สุดของคําพยากรณ์ 2300
วันกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีเดียวกันซึ่ง
ภายหลังเป็นกําหนดเวลาใหม่ที่ยืดออก
ไป ข่าวสารตามคําของพระคัมภีร์ที่ว่า
“เจ้าบ่าวมาแล้ว” ได้ถูกประกาศออกไป
{GC 398.3}
สิ่งที่นําไปสู่ขบวนการนี้เกิดขึ้นเนื่อง
จากมีการค้นพบว่า กฤษฎีกาของกษัตริย์
อารทาเซอร์ ซี ส ที่ ท รงสั่ ง ให้ บู ร ณะกรุ ง
เยรูซาเล็ม ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของช่วงเวลา
2300 วันนัน้ คําสัง่ นีม้ ผี ลบังคับใช้ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ. [ก่อนคริสต
ศักราช] 457 คําสั่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง
ต้นปีตามทีเ่ คยเชือ่ กัน ดังนัน้ เมือ่ คํานวณ
จากฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ. 457 แล้ว
ช่วง 2300 ปีจะไปสิน้ สุดทีช่ ว่ งฤดูใบไม้รว่ ง
ของปี ค.ศ. 1844 (โปรดดู Appendix ของ
หน้า 329) {GC 398.4}
ข้อคิดเห็นที่ได้จากแบบจําลองต่างๆ
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ในพระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
เดิมก็ชี้แนะไปที่ฤดูใบไม้ร่วงว่าเป็นเวลา
ทีเ่ หตุการณ์ซงึ่ แสดงถึง “การชําระสถาน
นมัสการ” [Cleansing of the sanctuary]
จะต้องเกิดขึ้น เรื่องนี้มีความชัดเจนมาก
ขึ้นเมื่อมีการศึกษาอย่างเอาใจใส่ถึงแบบ
จําลองต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเสด็จมา
ครั้งแรกของพระคริสต์ซึ่งเกิดขึ้นจริงตรง
ตามคําพยากรณ์ {GC 399.1}
การฆ่าลูกแกะปัสกาเป็นสัญลักษณ์
เล็งถึงความตายของพระคริสต์ เปาโล
กล่าวว่า “พระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของ
เราถูกถวายบูชาแล้ว” 1 โครินธ์ 5:7 พิธี
โบกถวายพืชผลรุ่นแรกที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่ง
เป็นพิธีที่ประกอบในช่วงเทศกาลปัสกา
นัน้ เป็นแบบจําลองทีเ่ ล็งไปถึงการเป็นขึน้
มาจากความตายของพระคริสต์ เปาโล
กล่าวถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการเป็นขึ้นมา
จากความตายของประชากรทัง้ หลายของ
พระองค์ว่า “พระคริสต์ทรงเป็นผลแรก
ต่ อ จากนั้ น ก็ คื อ คนทั้ ง หลายที่ เ ป็ น ของ
พระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จมา” 1
โครินธ์ 15:23 ดั่งการโบกถวายพืชผลซึ่ง
เป็นต้นข้าวสุกที่ถูกเก็บรวบรวมก่อนถึง
เวลาแห่งการเก็บเกีย่ ว พระคริสต์ทรงเป็น
ผลแรกของการเก็บเกี่ยวชีวิตอมตะของ
ผู้ที่จะได้รับความรอดในวันที่เป็นขึ้นจาก
ความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งพวก
เขาจะถูกรวบรวมไว้เพื่อเก็บเข้ายุ้งฉาง
ของพระองค์ {GC 399.2}
แบบจําลองต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์

เหล่ า นี้ ไ ด้ สํ า เร็ จ จริ ง ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เท่านัน้ แต่รวมถึงเกิด
ขึ้นตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ด้วย วันที่
14 ของเดือนที่หนึ่งของชาวยิว ในวัน
เดียวกันและเดือนเดียวกันตลอดช่วงเวลา
15 ศตวรรษอันยาวนานนี้ ลูกแกะปัสกา
ถูกฆ่า พระคริสต์ทรงเสวยปัสการ่วมกับ
สาวกของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนา
การเลี้ ย งนี้ เ พื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความตายของ
พระองค์เองทีท่ รงเป็น “พระเมษโปดกของ
พระเจ้า ผูท้ รงรับบาปของโลกไป” ยอห์น
1:29 ในคืนเดียวกันนั้น พระองค์ถูกมือ
ของคนชั่วจับไปตรึงกางเขนและฆ่าเสีย
และในฐานะพระต้นแบบทีแ่ ท้จริงของการ
โบกถวายพืชผล องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราทรงเป็นขึน้ จากความตายในวันทีส่ าม
“ทรงเป็นผลแรกของพวกทีไ่ ด้ลว่ งหลับไป”
ทรงเป็นตัวอย่างของคนชอบธรรมทัง้ หมด
ที่จะเป็นขึ้นจากความตาย “ร่างกายอัน
ตํ่าต้อย” จะถูกเปลี่ยนแปลง และจะเป็น
“เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วย
พระรัศมี” 1 โครินธ์ 15:20 ฟีลิปปี 3:21
{GC 399.3}
ในทํานองเดียวกัน แบบจําลองต่างๆ
ที่เป็นสัญลักษณ์เรื่องการเสด็จมาครั้งที่
สองจะต้องเกิดขึน้ ตรงตามเวลาทีก่ าํ หนด
ไว้ในพิธีการที่เป็นสัญลักษณ์ ในระบบ
ของโมเสสนั้น การชําระสถานนมัสการ
หรือวันยิ่งใหญ่ของการลบมลทินบาปจะ
ถูกจัดให้มีขึ้นในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด
ของชาวยิว (เลวีนติ ิ 16:29-34) เมือ่ มหา
ปุโรหิตลบมลทินบาปของอิสราเอลทัง้ ปวง
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และนําบาปของพวกเขาออกไปจากสถาน
นมัสการแล้ว มหาปุโรหิตจะก้าวออกมา
และอวยพรประชาชน พวกเขาจึงเชื่อว่า
พระคริสต์ผทู้ รงเป็นมหาปุโรหิตของเราจะ
ทรงมาปรากฏตัวเพื่อชําระโลกด้วยการ
ทําลายบาปและคนบาป และอวยพระพร
ผูท้ รี่ อคอยพระองค์ดว้ ยการประทานชีวติ
อมตะให้ สําหรับวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด
ซึง่ เป็นวันยิง่ ใหญ่สาํ คัญของการลบมลทิน
บาปคือเป็นวันชําระสถานนมัสการนั้น
วันดังกล่าวของปี ค.ศ. 1844 ตรงกับวัน
ที่ 22 เดือนตุลาคม วันดังกล่าวจึงถูกคาด
การณ์ว่าเป็นวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จมา เรื่องทั้งหมดนี้สอดคล้องกับข้อ
พิสูจน์ที่ยอมรับกันว่า ช่วงเวลา 2300
วันจะสิ้นสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และเป็น
บทสรุปที่ดูประหนึ่งว่าไม่มีใครโต้แย้งได้
{GC 399.4}
ในอุปมาของพระธรรมมัทธิวบทที่ 25
หลังจากช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการ
หลับใหลแล้ว เจ้าบ่าวก็มา การมานีเ้ ข้าได้
ดีกับเหตุและผลที่นําเสนอไว้ข้างต้นนี้ทั้ง
ในแง่ของคําพยากรณ์และในแบบจําลอง
ต่างๆ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ คนเหล่านีม้ คี วาม
เชื่อมั่นคงในความจริงและผู้เชื่อนับพัน
ป่าวประกาศ “เสียงร้องในยามเที่ยงคืน”
ด้วยเสียงอันดัง {GC 400.1}
ขบวนการนีโ้ หมกระหนํา่ ไปทัว่ ทุกแดน
ดินราวกับคลืน่ ใหญ่สนึ ามิ จากเมืองหนึง่
ไปยังอีกเมืองหนึง่ จากหมูบ่ า้ นหนึง่ ไปยัง
อีกหมู่บ้านหนึ่ง และเข้าไปถึงที่ห่างไกล
ความเจริญ จนประชากรของพระเจ้าทีร่ อ
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คอยการกลับมาของพระองค์ตื่นตัวกัน
อย่างเต็มที่ การประกาศข่าวนีท้ าํ ให้ความ
คลัง่ ศาสนาหายไปเหมือนกับหมอกในยาม
เช้าตรูก่ อ่ นดวงอาทิตย์ขนึ้ ผูเ้ ชือ่ ทัง้ หลาย
มองเห็นความสงสัยและความกังวลใจของ
พวกเขาถูกกําจัดทิง้ ไป และจิตใจของพวก
เขาก็เต็มล้นด้วยความหวังและกําลังใจ
การงานทีพ
่ วกเขาทําก็ไม่ได้มลี กั ษณะบ้า
คลัง่ ซึง่ จะเห็นได้เป็นประจําเมือ่ มนุษย์เกิด
ตืน่ เต้นขึน้ โดยไม่มอี ทิ ธิพลจากพระวจนะ
และพระวิญญาณของพระเจ้าควบคุม เป็น
เหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับห้วง
เวลาทีช่ นชาติอสิ ราเอลในอดีตถ่อมใจและ
หันกลับไปหาพระเจ้าเมื่อพวกเขาได้รับ
ข่าวตักเตือนจากผูร้ บั ใช้ของพระองค์ สิง่
ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ มี ลั ก ษณะชั ด เจนที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
เหมือนกันในทุกๆ ยุคว่าเป็นพระราชกิจ
ของพระเจ้า มีความสุขปลาบปลื้มใจไม่
มาก แต่มกี ารตรวจสอบจิตใจอย่างลึกซึง้
มีการสารภาพบาปและละทิ้งสิ่งของทาง
โลก การเตรียมตัวเพื่อพบกับองค์พระผู้
เป็นเจ้าเป็นภาระของจิตวิญญาณที่ปวด
ร้าว มีการอธิษฐานอย่างร้อนรนและการ
มอบถวายชีวิตทั้งหมดให้พระเจ้า {GC
400.2}
มิ ล เลอร์ บ รรยายถึ ง ลั ก ษณะของ
เหตุการณ์นนั้ ว่า “ไม่มกี ารแสดงออกอย่าง
ยิ่งใหญ่ถึงความสุข กล่าวคือ ความสุข
เหล่ า นั้ น ถู ก ระงั บ ไว้ สํ า หรั บ โอกาสใน
อนาคต เมื่อทั้งสวรรค์และโลกจะร่วมกัน
ชื่นชมกับความสุขที่ไม่อาจบรรยายด้วย
คําพูดใดๆ และเป็นความสุขทีเ่ ต็มล้นด้วย

368 ปลายทางแห่งความหวัง

รัศมีภาพ ไม่มเี สียงตะโกนโห่รอ้ ง เพราะ
นั่นก็เก็บถนอมไว้เพื่อร้องให้ดังออกจาก
สวรรค์ นักร้องทัง้ หลายพากันเงียบ พวก
เขารอคอยทีจ่ ะเข้าร่วมร้องเพลงกับหมูท่ ตู
สวรรค์ กับคณะนักร้องแห่งสรวงสวรรค์...
ไม่มีการปะทะความรู้สึกกัน ทุกคนมีใจ
เดียวกันและความคิดเดียวกัน” Bliss หน้า
270, 271 {GC 401.1}
มีอีกคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้
เป็นพยานว่า “ในทุกหนทุกแห่งมีการ
สํารวจจิตใจอย่างจริงจังและมีวิญญาณ
แห่งการถ่อมใจต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์
สูงสุด สิง่ เหล่านีท้ าํ ให้เกิดการละทิง้ สิง่ ของ
ฝ่ายโลกนี้ การประสานรอยร้าวและความ
เป็นปรปักษ์กัน การสารภาพความผิด
การยอมมอบถวายตัวต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้าและสารภาพความผิด การทูลขอ
พระเจ้าด้วยหัวใจทีแ่ ตกสลายเพือ่ การอภัย
และให้พระเจ้าทรงยอมรับ สิง่ เหล่านีท้ าํ ให้
เกิดการถ่อมตัวและมอบถวายจิตวิญญาณ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ตามที่
พระเจ้าทรงบัญชาผ่านโยเอลว่า เมื่อวัน
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใกล้จะมาถึง จะเกิด
การฉีกใจ ไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้า (โยเอล 2:13)
และต่างหันเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอด
อาหารและการร้องไห้และการครํ่าครวญ
ตามที่ พ ระเจ้ า ตรั ส ผ่ า นเศคาริ ย าห์ ว ่ า
วิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนได้เท
ลงมายังบุตรทั้งหลายของพระเจ้า พวก
เขามองมายังพระองค์ทเี่ ขาได้แทง มีการ
รํา่ ไห้ครํา่ ครวญอย่างยิง่ ใหญ่ในแผ่นดิน....
และผู้ที่มองหาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถ่อม

จิ ต วิ ญ ญาณของพวกเขาต่ อ เบื้ อ งพระ
พักตร์พระองค์” โดย Bliss ในหนังสือ
Advent Shield and Review เล่มที่ 1
หน้า 271 (มกราคม ค.ศ. 1845) {GC
401.2}
ในบรรดาความเคลือ่ นไหวทางศาสนา
ทีส่ าํ คัญๆ ตัง้ แต่สมัยของอัครทูตยังไม่เคย
มีการเคลื่อนไหวครั้งใดที่ไม่พบความไม่
บกพร่องของมนุษย์และเล่ห์ของซาตาน
มากเท่ากับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในฤดูใบไม้รว่ งของ
ปี ค.ศ. 1844 ถึงแม้ในเวลานี้ หลังจาก
เหตุการณ์ผ่านพ้นไปหลายปีแล้วก็ตาม
ทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมกับขบวนการในครัง้ นัน้
และยังคงยืนหยัดอยู่บนความจริง พวก
เขายังคงรู้สึกได้ถึงอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระราชกิจทีใ่ ห้เกิดสุข และต่างก็เป็น
พยานว่า เหตุการณ์ครัง้ นัน้ มาจากพระเจ้า
{GC 401.3}
เมือ่ เสียงร้องดังขึน้ ว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว
จงออกมารับท่านเถิด” ผูท้ รี่ อคอย “ก็ลกุ
ขึน้ ตกแต่งตะเกียงของตน” พวกเขาศึกษา
พระวจนะของพระเจ้าด้วยความสนใจอย่าง
แรงกล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทูต
สวรรค์ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ไปปลุก
ผู ้ ที่ ท ้ อ ถอยและตระเตรี ย มพวกเขาให้
พร้ อ มที่ จ ะรั บ ข่ า วสาร งานนี้ ไ ม่ ไ ด้ พึ่ ง
ปัญญาหรือความรอบรูข้ องมนุษย์ แต่พงึ่
ในฤทธิอ์ าํ นาจของพระเจ้า คนกลุม่ แรกที่
รับฟังและปฏิบัติตามการทรงเรียกไม่ใช่
คนที่เก่งที่สุด แต่กลับเป็นคนที่ถ่อมและ
ทุ่มเทที่สุด ชาวไร่ทิ้งต้นพืชไว้ในท้องทุ่ง
นายช่ า งทิ้ ง เครื่ อ งมื อ พวกเขาออกไป
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ประกาศคําเตือนพร้อมกับนํา้ ตาและความ
ปี ติ ยิ น ดี ส่ ว นคนที่ เ มื่ อ ก่ อ นหน้ า นี้ เ คย
เป็นผู้นําในขบวนการ กลับเป็นคนกลุ่ม
สุดท้ายที่เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวนี้
คริสตจักรโดยทั่วไปไม่ต้อนรับข่าวสารนี้
และคนกลุ่มใหญ่ที่ยอมรับข่าวนี้ต่างต้อง
ถอนตัวออกจากการข้องเกี่ยวกับโบสถ์
ภายใต้การทรงนําของพระเจ้า ข่าวนี้ถูก
ประกาศออกไปพร้ อ มกั บ ข่ า วของทู ต
สวรรค์องค์ที่สองและทําให้ขบวนการนี้มี
พลัง {GC 402.1}
ข่าวสารที่ว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” ไม่ได้
เป็นข่าวที่ต้องถกเถียงกันมากนัก แม้
กระทั่งข้อพิสูจน์ของพระคัมภีร์ก็ชัดเจน
และแน่นอน ข่าวนีถ้ กู ประกาศออกไปด้วย
พลังผลักดันที่เคลื่อนไหวในจิตวิญญาณ
ไม่มอี ะไรต้องสงสัย ไม่มอี ะไรต้องไต่ถาม
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
อย่างมีชัยชนะ ประชาชนที่เดินทางมา
ชุมนุมจากทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อฉลอง
เทศกาลพากันแห่ไปยังภูเขามะกอกเทศ
และขณะที่พวกเขาเข้าร่วมกับฝูงชนที่
ติดตามพระเยซูอยูน่ นั้ พวกเขาได้รบั แรง
บันดาลใจในช่วงเวลานั้น พวกเขาจึงได้
ร่ ว มร้ อ งกั น ด้ ว ยเสี ย งอั น ดั ง พร้ อ มกั บ
คนอื่นๆ ว่า “ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาใน
พระนามขององค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ทรง
พระเจริ ญ ” มั ท ธิ ว 21:9 ในลั ก ษณะที่
คล้ายคลึงกัน ก็มผี ไู้ ม่เชือ่ ได้เข้าไปร่วมการ
ประชุมกับพวกแอ๊ดเวนตีส บางคนมา
เข้าร่วมด้วยความอยากรู้อยากเห็น บ้าง
ก็ดว้ ยการเยาะเย้ย คนเหล่านีต้ า่ งรูส้ กึ ได้
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ถึ ง อํ า นาจที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง มาพร้ อ มกั บ
ข่าวสาร “เจ้าบ่าวมาแล้ว” {GC 402.2}
ในเวลานั้น มีความเชื่อที่ทําให้การ
อธิษฐานได้รับคําตอบ เป็นความเชื่อที่
ทําให้ได้รบั รางวัลตอบแทน ดัง่ ฝนทีต่ กลง
มายังโลกที่แห้งผาก พระวิญญาณแห่ง
พระคุณเสด็จลงมายังผู้ที่แสวงหาด้วย
ความจริงใจ คนทั้งหลายที่หวังว่าอีกไม่
นานนั ก พวกเขาจะยื น อยู ่ ต ่ อ เบื้ อ งพระ
พักตร์ของพระผูไ้ ถ่ของเขา คนเหล่านีเ้ ต็ม
ไปด้วยความสุขอันยิง่ ใหญ่ทไี่ ม่อาจกล่าว
ออกมาเป็นคําพูดได้ อํานาจที่นุ่มนวล
และทําให้ออ่ นลงของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
หลอมจิ ต ใจของคนเหล่ า นี้ ในขณะที่
พระเจ้าประทานพระพรของพระองค์อย่าง
เต็ ม ขนาดให้ แ ก่ ผู ้ ที่ ซื่ อ สั ต ย์ แ ละผู ้ เ ชื่ อ
{GC 402.3}
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และความ
เคร่งขรึม บรรดาผู้ที่รับข่าวสารนี้ได้เดิน
ก้าวเข้ามายังเวลาที่พวกเขาหวังว่าจะได้
พบองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของพวกเขา ทุกเช้า
พวกเขารู้สึกว่าหน้าที่อันดับแรกคือการ
หาหลักฐานเพื่อให้แน่ใจว่าพระเจ้าทรง
ยอมรับพวกเขา จิตใจของพวกเขาสาน
เข้ า หากั น อย่ า งใกล้ ชิ ด และพวกเขา
อธิ ษ ฐานร่ ว มกั น และเผื่ อ ซึ่ ง กั น และกั น
พวกเขามักประชุมร่วมกันในที่สงบเพื่อ
สนทนากับพระเจ้า และเสียงร้องทูลขอ
เหล่านีด้ งั ขึน้ ไปจากท้องทุง่ และไร่นาไปสู่
สวรรค์ สําหรับพวกเขาแล้ว ความมัน่ ใจ
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงยอมรับพวกเขา
กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นมากยิ่งกว่าอาหาร
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ประจําวันของพวกเขาเสียอีก และหากมี
เมฆหมอกมาบดบังความคิดของเขา พวก
เขาจะไม่ยอมหยุดพักจนกระทัง่ เมฆหมอก
เหล่านัน้ ถูกปัดกวาดทิง้ ไปหมด ในขณะที่
พวกเขาตระหนักถึงพระคุณแห่งการอภัย
พวกเขาต้องการมองเห็นพระพักตร์ของ
พระองค์ทจี่ ติ วิญญาณพวกเขารักยิง่ {GC
403.1}
แต่ เ ป็ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ พ วกเขาถู ก
กํ า หนดมาให้ ต ้ อ งพบกั บ ความผิ ด หวั ง
เวลาทีถ่ กู กําหนดไว้ผา่ นไปและพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดก็ไม่ได้เสด็จมา พวกเขาได้มองไป
ข้างหน้าถึงการเสด็จมาของพระองค์ดว้ ย
ความเชือ่ มัน่ ทีไ่ ม่หวัน่ ไหว และบัดนี้ พวก
เขาก็รู้สึกเหมือนนางมารีย์เมื่อเธอมาถึง
อุโมงค์ฝงั ศพของพระผูช้ ว่ ยให้รอดและพบ
ว่าว่างเปล่า เธอร้องไห้พร้อมกับพูดว่า
“เขาเอาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้าไป
และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน”
ยอห์น 20:13 {GC 403.2}
ความรู ้ สึ ก กลั ว เกรง ความกลั ว ว่ า
ข่าวสารนีอ้ าจจะเป็นจริงทําหน้าทีค่ วบคุม
อยูเ่ หนือโลกของผูท้ ไี่ ม่เชือ่ ไว้ได้ชว่ งระยะ
หนึง่ เมือ่ เวลาทีก่ าํ หนดเลยผ่านไป ความ
รูส้ กึ ดังกล่าวไม่ได้หายไปทันที ในช่วงแรก
พวกเขาไม่กล้าฉลองชัยชนะทับถมต่อผู้
ที่ผิดหวัง แต่เมื่อไม่มีเครื่องหมายแห่ง
พระพิโรธของพระเจ้าปรากฏให้เห็น คน
เหล่านี้ก็หายกลัว และกลับไปตําหนิและ
หัวเราะเยาะอีก คนกลุม่ ใหญ่ทเี่ คยอ้างว่า
ตนเชือ่ เรือ่ งการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าก็ประกาศละทิง้ ความเชือ่ ของพวกเขา

บางคนทีเ่ คยมีความเชือ่ มัน่ สูง ความภาค
ภูมิใจของพวกเขาก็ต้องพบกับความเจ็บ
ปวดอย่างแสนสาหัสจนพวกเขาอยากจะ
หลบหนี อ อกไปจากโลก เหมื อ นเช่ น
โยนาห์ พวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าและ
อยากตายมากกว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
ส่วนผู้ที่ยึดความเชื่อไว้บนความคิดเห็น
ของผูอ้ นื่ และไม่ได้ยดึ มัน่ อยูก่ บั พระวจนะ
็ ร้อมทีจ่ ะเปลีย่ น
ของพระเจ้า คนเหล่านีก้ พ
แนวคิดของตน พวกคนเย้ยหยันชักนําคน
ที่อ่อนแอและคนที่ขี้ขลาดให้มาเป็นพวก
ตนและพวกเขาร่วมกันประกาศว่าไม่มี
อะไรต้องกลัวหรือต้องมาให้คาดหวังอีก
แล้ว เวลาผ่านไปแล้ว องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ก็ไม่ได้เสด็จมาและโลกก็จะเป็นเช่นนี้ต่อ
ไปอีกหลายพันปี {GC 403.3}
ผู ้ เ ชื่ อ ที่ ร ้ อ นรนและจริ ง ใจยอมสละ
ทุกสิ่งเพื่อพระคริสต์ และมีส่วนร่วมใน
การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์อย่างที่ไม่
เคยมี ม าก่ อ น พวกเขาเชื่ อ ว่ า พวกเขา
ประกาศคําเตือนสุดท้ายให้โลกแล้วและ
คาดหวังว่าในเวลาอีกไม่ช้าจะเข้าร่วม
ในแวดวงสังคมกับพระอาจารย์และเหล่า
ทูตสวรรค์ และพวกเขาถอนตัวออกไปจาก
สังคมของผู้ที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ด้วยความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า พวกเขาอธิษฐานว่า “พระเยซู
องค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า เชิ ญ เสด็ จ มาเถิ ด ”
วิวรณ์ 22:21 แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมา
และบัดนีพ
้ วกเขาต้องกลับมาแบกรับภาระ
หนักและความสับสนในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
และทนอยู ่ กั บ การเหน็ บ แนมและการ
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ถากถางของโลกทีค่ อยเย้ยหยัน สิง่ เหล่า
นี้ เ ป็ น การทดสอบความเชื่ อ และความ
อดทนอย่างรุนแรง {GC 404.1}
แต่กระนัน้ ความผิดหวังครัง้ นีไ้ ม่ได้ยงิ่
ใหญ่ไปกว่าความผิดหวังทีส่ าวกทัง้ หลาย
ได้รบั ในสมัยทีพ
่ ระคริสต์เสด็จมาครัง้ แรก
เมื่อพระเยซูทรงลูกลาเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
อย่างผูม้ ชี ยั ผูต้ ดิ ตามของพระองค์เชือ่ มัน่
ว่าพระองค์กําลังจะทรงขึ้นครองบัลลังก์
ของกษัตริยด์ าวิดและปลดปล่อยอิสราเอล
จากอํานาจการกดขี่ พวกเขาตัง้ ความหวัง
ไว้อย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยความสุข
พวกเขาแข่งกันถวายพระเกียรติกษัตริย์
ของพวกเขา มี ห ลายคนถอดเสื้ อ นอก
ของตนเองออกมาปูเป็นพรมตามทางที่
พระองค์ทรงดําเนินผ่าน หรือโปรยใบตาล
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ด้วยความ
สุขอย่างแรงกล้า พวกเขาร่วมกันเปล่งเสียง
ด้วยความยินดีวา่ “โฮซันนา แก่บตุ รของ
ดาวิด” เสียงร้องชื่นชมนี้ดังกวนใจพวก
ฟาริสีและทําให้พวกเขาโกรธ พวกเขา
อยากจะให้ พ ระเยซู ตํ า หนิ ส าวกของ
พระองค์ แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “แม้
คนพวกนี้จะนิ่งเงียบ แต่ศิลาทั้งหลายก็
ยังจะส่งเสียงร้อง” ลูกา 19:40 คําพยากรณ์
จะต้ อ งสํ า เร็ จ สาวกทั้ ง หลายจะทํ า ให้
พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จ แต่กระนัน้
พวกเขาถูกกําหนดให้ต้องพบกับความ
ผิดหวังทีข่ มขืน่ เพียงไม่กวี่ นั ผ่านไป พวก
เขาต่างมองดูพระผูช้ ว่ ยให้รอดสิน้ พระชนม์
อย่างแสนทรมาน และฝังพระองค์ไว้ใน
อุโมงค์ สิง่ ทีพ
่ วกเขาคาดหวังไว้ไม่ได้เกิด
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ขึ้นอย่างที่พวกเขาคิดแม้เพียงนิดเดียว
และความหวังของพวกเขาก็ตายไปพร้อม
กับพระเยซู จวบจนกระทัง่ องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าของพวกเขาเสด็จออกมาจากอุโมงค์
ฝังศพอย่างผู้มีชัย พวกเขาจึงเข้าใจสิ่งที่
ถูกทํานายไว้ล่วงหน้าในคําพยากรณ์ว่า
“จําเป็นที่พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์
และเป็นขึน้ จากตาย” กิจการ 17:3 {GC
404.2}
ห้าร้อยปีก่อนหน้านี้ องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงประกาศผ่านทางผู้เผยพระวจนะ
เศคาริยาห์ว่า “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จง
ร่าเริงอย่างยิง่ เถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม
เอ๋ย จงโห่รอ้ ง นีแ่ น่ะ กษัตริยข์ องเธอเสด็จ
มาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความ
รอด พระองค์ ท รงอ่ อ นสุ ภ าพและทรง
ลูกลา” เศคาริยาห์ 9:9 หากเหล่าสาวก
รั บ รู ้ ไ ด้ ก ่ อ นว่ า พระคริ ส ต์ จ ะทรงถู ก
พิพากษาและต้องสิ้นพระชนม์แล้ว พวก
เขาคงทําให้คําพยากรณ์นี้สําเร็จไม่ได้
{GC 405.1}
ในทํานองเดียวกัน มิลเลอร์และมิตร
สหายของเขาทําให้คาํ พยากรณ์สาํ เร็จและ
ประกาศข่าวที่พระคัมภีร์บอกไว้ล่วงหน้า
ว่าจะต้องประกาศให้โลกทราบ แต่หาก
พวกเขาเข้าใจอย่างเต็มทีถ่ งึ คําพยากรณ์
ทีช่ ถี้ งึ ความผิดหวังทีพ
่ วกเขาจะได้รบั แล้ว
พวกเขาคงจะประกาศข่าวนี้ให้แก่โลกไม่
ได้ พวกเขาคงจะประกาศข่าวอื่นให้แก่
ชนทุกชาติกอ่ นทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จ
มา ข่าวของทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ และองค์
ทีส่ องถูกประกาศในเวลาทีเ่ หมาะสม และ
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ก่อให้เกิดผลตามที่พระเจ้าทรงจัดวางให้
พวกเขาทําให้สําเร็จ {GC 405.2}
ชาวโลกต่างจ้องดูและคาดว่าเมือ่ เวลา
ทีก่ าํ หนดผ่านไปและพระคริสต์ไม่ได้เสด็จ
มาปรากฏ ความเชื่อเรื่องการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์จะถูกปล่อยทิ้งไป ใน
ขณะที่มีคนมากมายที่ต้องเผชิญกับการ
ทดลองอย่างหนักและละทิ้งความเชื่อไป
แต่กม็ บี างคนทีย่ งั ยืนหยัดอย่างมัน่ คง ผล
ที่เกิดขึ้นจากขบวนการรอคอยการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์อันประกอบด้วย
วิญญาณแห่งความถ่อมตนและการตรวจ
สอบจิตใจ การละทิง้ ทางฝ่ายโลกและเกิด
การปฏิรปู ในชีวติ นัน้ ต่างเป็นพยานให้เห็น
ว่าขบวนการนี้มาจากพระเจ้า พวกเขา
ไม่กล้าปฏิเสธว่าอํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นพยานให้กับการเทศนาเรื่อง
การเสด็จมาครั้งที่สองและพวกเขาหาข้อ
ผิ ด พลาดในการคํ า นวณเวลาของคํ า
พยากรณ์ไม่ได้ ผูต้ อ่ ต้านทีม่ คี วามสามารถ
สู ง สุ ด ยั ง ไม่ อ าจเอาชนะการแปลความ
หมายเรื่องระบบในคําพยากรณ์ของพวก
เขาได้ หากไม่มหี ลักฐานในพระคัมภีรม์ า
ยืนยัน พวกเขาจะไม่ยอมปฏิเสธจุดยืน
ของพวกเขาที่ได้มาด้วยการศึกษาพระ
คัมภีรอ์ ย่างจริงจังและการอธิษฐาน จุดยืน
ที่สติปัญญาของพวกเขาได้มาด้วยความ
กระจ่างจากพระวิญญาณของพระเจ้าและ
จิตใจเร่าร้อนด้วยอํานาจที่มีชีวิต จุดยืน
ที่ทนได้กับการวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดและ
การต่อต้านอย่างขมขืน่ จากครูสอนศาสนา
ที่มีชื่อเสียงและนักปราชญ์ของโลก และ

ที่ยืนหยัดต้านแรงกดดันจากผู้มีความรู้
และคล่องแคล่วที่สุด และการตําหนิและ
ดุดา่ ของผูม้ เี กียรติและของคนตํา่ ช้า {GC
405.3}
จริงอยู่ สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้เกิด
การผิ ด พลาดขึ้ น แต่ เ หตุ ก ารณ์ นี้ ก็ ไ ม่
อาจสั่ น คลอนความเชื่ อ ที่ พ วกเขามี ใ น
พระวจนะของพระเจ้า เมือ่ โยนาห์ออกไป
ประกาศตามถนนของเมืองนีนะเวห์ว่า
เมืองนีนะเวห์จะถูกทําลายภายในสีส่ บิ วัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับการถ่อมใจ
ของชาวเมืองนี้ และทรงขยายเวลาแห่ง
ุ ออกไป กระนัน้ สิง่ ทีโ่ ยนาห์
พระกรุณาธิคณ
ประกาศนั้นเป็นข่าวสารมาจากพระเจ้า
และเมืองนีนะเวห์ก็ถูกทดสอบตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ในทํานองเดียวกัน
ชาวแอ๊ ด เวนตี ส เชื่ อ ว่ า พระเจ้ า ทรงนํ า
พวกเขาให้ ป ระกาศคํ า เตื อ นเรื่ อ งการ
พิพากษา พวกเขาประกาศว่า “ข่าวนี้
ทดสอบจิ ต ใจของผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง ทุ ก คน
และกระตุน้ ให้เกิดความรักในการเสด็จมา
ปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือไม่
ข่าวสารนี้ก็สร้างความเกลียดชังไม่น้อย
ไปกว่ากัน ซึ่งมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะ
ทรงรับรู้ได้ ข่าวสารนี้ขีดเส้นแบ่งแยก...
เพื่อให้ตรวจสอบจิตใจของตนเองเพื่อจะ
ได้รวู้ า่ หากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเสด็จมาแล้ว
นั้นจะพบพวกเขาอยู่ฝ่ายไหน เพื่อพวก
เขาจะอุทานว่า ‘ดูสิ นีค่ อื พระเจ้าของเรา
เรารอคอยพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรง
ช่วยเราให้รอด’ อิสยาห์ 25:9 หรือพวก
เขาจะร้องขอให้ก้อนหินและภูเขาล้มลง
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ทั บ พวกเขาเพื่ อ จะหนี ใ ห้ พ ้ น ไปจาก
พระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บน
บัลลังก์ และหนีให้พ้นจากพระพิโรธของ
พระเมษโปดก ดังนั้น เราเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงทดลองประชากรของพระองค์ และ
ทดสอบความเชือ่ ของพวกเขาและพิสจู น์
เขาเหล่านัน้ และทรงเห็นว่าพวกเขาจะหด
ถอยไปจากหน้าที่การงานที่พระองค์ทรง
เห็นว่าเหมาะสําหรับพวกเขาในเวลาแห่ง
การทดลองหรือไม่ หรือว่าพวกเขาจะสละ
สิง่ ของในโลกนีแ้ ละพึง่ พิงในพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยความมัน่ ใจอย่างแน่วแน่” The
Advent Herald and Signs of the Times
Reporter ฉบั บ ที่ 14 เล่ ม ที่ 8 (13
พฤศจิกายน 1844) {GC 406.1}
ความรู้สึกของผู้ที่ยังเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงนํ า พวกเขาในเหตุ ก ารณ์ ที่ ผ ่ า นมา
ถู ก บรรยายไว้ ใ นคํ า พู ด ของวิ ล เลี ย ม
มิลเลอร์วา่ “หากข้าพเจ้าสามารถย้อนเวลา
กลับไปในอดีตได้อกี ครัง้ หนึง่ และข้าพเจ้า
มีหลักฐานอันเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ามีอยู่
นี้ ข้าพเจ้าจะตอบอย่างจริงใจทั้งต่อหน้า
พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ว่า ข้าพเจ้าก็
จะทําเหมือนที่ทํามาแล้ว” “ข้าพเจ้าหวัง
ว่า ข้าพเจ้าได้ชําระเสื้อผ้าให้สะอาดจาก
เลือดของวิญญาณจิตพวกนั้น ข้าพเจ้ารู้
ว่าเท่าทีก่ าํ ลังอํานาจของข้าพเจ้าจะทําได้
ข้าพเจ้าปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการ
ปรับโทษของความผิดของพวกเขาแล้ว”
คนของพระเจ้าท่านนี้เขียนต่อไปว่า “แม้
ข้าพเจ้าจะต้องพบกับความผิดหวังถึงสอง
ครั้ง แต่ข้าพเจ้าไม่หดหู่หรือท้อถอย...
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ความหวังของข้าพเจ้าเรื่องการเสด็จมา
ของพระคริ ส ต์ ก็ ยั ง มั่ น คงเหมื อ นเดิ ม
ข้าพเจ้ากระทําแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าไตร่ตรอง
มาแล้วหลายปีและตระหนักว่าเป็นหน้าที่
ที่ข้าพเจ้าจะต้องทํา หากข้าพเจ้าทําผิด
ไป ก็คงเป็นมาจากความกรุณาและความ
รักทีข่ า้ พเจ้ามีให้กบั เพือ่ นมนุษย์และสํานึก
ในหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ พระเจ้า” “สิง่ หนึง่ ทีข่ า้ พเจ้า
ทราบดีคอื ข้าพเจ้าไม่เคยเทศนาเรือ่ งอืน่
ใดนอกจากเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าเชือ่ และพระเจ้า
สถิตอยู่กับข้าพเจ้า อํานาจของพระองค์
สําแดงออกในผลงานเหล่านั้นและก่อให้
เกิดผลดีมากมาย” “จากบรรดาคนที่เรา
มองเห็นได้ การเทศนาในครั้งนั้นทําให้มี
คนนั บ พั น ๆ คนศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ์ ซึ่ ง
หมายความว่าด้วยความเชือ่ และการชําระ
ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์มคี นมากมาย
กลับคืนดีกับพระเจ้า” Bliss หน้า 256,
255, 277, 280, 281 “ข้าพเจ้าไม่เคยเข้าหา
รอยยิม้ ของคนยโส หรือสะทกสะท้านเมือ่
โลกไม่พอใจ บัดนี้ ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
ซื้อความพอใจของพวกเขา หรือทําเกิน
หน้าที่เพื่อยั่วโทสะของพวกเขา ข้าพเจ้า
หวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่ร้องขอชีวิตจากมือ
ของพวกเขา หรือกลัวจะต้องสูญเสียชีวติ
ถ้ า หากนั่ น เป็ น พระประสงค์ ที่ ดี ข อง
พระองค์” J. White, Life of Wm. Miller
หน้า 315 {GC 406.2}
พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากร
ของพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์
ยังคงสถิตอยู่กับผู้ที่ไม่ได้รีบปฏิเสธแสง
สว่ า งที่ ท รงโปรดประทานมาให้ แ ละ

374 ปลายทางแห่งความหวัง

ประณามขบวนการต้อนรับการเสด็จมา
ของพระเยซู ในจดหมายที่เขียนถึงชาว
ฮีบรู มีคําหนุนใจและคําเตือนสําหรับผู้ที่
ถูกทดลองและกําลังรอคอยขณะที่อยู่ใน
วิกฤตการณ์นวี้ า่ “เพราะฉะนัน้ อย่าละทิง้
ความไว้วางใจของท่าน อันจะนํามาซึ่ง
บําเหน็จยิง่ ใหญ่ ท่านทัง้ หลายจําเป็นต้อง
มีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถ
ทําตามพระทัยได้ แล้วท่านก็จะได้รับสิ่ง
ทีท่ รงสัญญาไว้นนั้ เพราะอีกเพียงไม่นาน
พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะ
ไม่ทรงชักช้า แต่คนชอบธรรมของเรานัน้
จะดํารงชีวติ อยูด่ ว้ ยความเชือ่ และถ้าเขา
หันกลับ เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้น
เลย แต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับ
และถึงซึง่ ความพินาศ แต่เป็นพวกทีเ่ ชือ่
มัน่ จึงทําให้ชวี ติ ปลอดภัย” ฮีบรู 10:35-39
{GC 407.1}
หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าคําสอนนีพ
้ ดู
โดยตรงกับคริสตจักรทีอ่ ยูใ่ นวาระสุดท้าย
มาจากพระวจนะข้อทีช่ ไี้ ปยังการใกล้เสด็จ
มาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า “อีกเพียงไม่นาน
พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะ
ไม่ทรงชักช้า” ฮีบรู 10:37 และข้อพระ
คัมภีรน์ ชี้ ใี้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า ดูเสมือน
หนึง่ ว่าจะเกิดการล่าช้าขึน้ และดูประหนึง่
ว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ถูกเลือ่ นออกไป ข้อชีแ้ นะนีช้ า่ งเหมาะสม
กับประสบการณ์ของชาวแอ๊ดเวนตีสใน
เวลานี้ ความเชือ่ ของเหล่าคนทัง้ หลายที่
พระคัมภีรก์ ล่าวถึงนีก้ าํ ลังตกอยูใ่ นสภาพ
อันตรายที่จะอับปางลง พวกเขาปฏิบัติ

ตามพระประสงค์ของพระเจ้าภายใต้การ
ทรงนํ า ของพระวิ ญ ญาณของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์ แต่ถงึ กระนัน้
พวกเขาไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์
ในประสบการณ์ทผี่ า่ นพ้นมาของพวกเขา
หรือไม่เข้าใจหนทางที่อยู่ข้างหน้า และ
พวกเขาถูกทดลองให้สงสัยว่าพระเจ้าทรง
นําพวกเขาอยู่จริงหรือไม่ ข้อพระคัมภีร์
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับพวกเขาในเวลานี้
คือ “คนชอบธรรมของเรานัน้ จะดํารงชีวติ
อยู่ด้วยความเชื่อ” ฮีบรู 10:38 ในขณะ
ที่แสงสว่างอันเจิดจ้าของ “เสียงร้องยาม
เทีย่ งคืน” ส่องมายังเส้นทางเดินของพวก
เขา และพวกเขาได้เห็นคําพยากรณ์ถูก
เปิดเผยออก และหมายสําคัญต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างรวดเร็วตามคําพยากรณ์ก็กําลัง
บอกว่าพระคริสต์ใกล้จะเสด็จมาแล้วนั้น
พวกเขาก็ได้เดินราวกับว่ามองเห็นจริงๆ
แต่บัดนี้เมื่อพวกเขาตกอยู่ภายใต้ความ
หวังทีส่ นิ้ สลาย พวกเขาจะสามารถยืนอยู่
ได้ ก็ ด ้ ว ยความเชื่ อ ในพระเจ้ า และใน
พระวจนะของพระองค์เท่านัน้ เสียงเยาะ
เย้ยของชาวโลกกําลังบอกกับพวกเขาว่า
“พวกท่านถูกหลอก ทิง้ ความเชือ่ ของท่าน
เสียและยอมรับว่าขบวนการรอคอยการ
เสด็ จ กลั บ มาของพระคริ ส ต์ นั้ น มาจาก
ซาตาน” แต่พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผย
ว่า “ถ้าเขาหันกลับ เราจะไม่มคี วามพอใจ
ในคนนัน้ เลย” ฮีบรู 10:38 หากพวกเขา
ประกาศละทิ้ ง ความเชื่ อ ในเวลานี้ แ ละ
ปฏิเสธไม่ยอมรับอํานาจของพระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ ที่ ม าพร้ อ มกั บ ข่ า วสารนี้ ก็ จ ะ

22 เหตุการณ์เกิดขึ้นตามคําพยากรณ์

เป็นการถอยหลังกลับไปสู่ความหายนะ
เปาโลหนุนใจให้พวกเขายืนหยัดต่อไปว่า
“เพราะฉะนั้น อย่าละทิ้งความไว้วางใจ
ของท่าน” “ท่านทัง้ หลายจําเป็นต้องมีความ
ทรหดอดทน” “อีกเพียงไม่นาน พระองค์
ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรง

375

ชักช้า” หนทางเดียวทีป่ ลอดภัยคือถนอม
รักษาแสงสว่างทีพ
่ วกเขาได้รบั จากพระเจ้า
ยึดมัน่ ในพระสัญญา และศึกษาพระคัมภีร์
ต่อไป และเฝ้ารอด้วยความอดทนจนได้
รับแสงสว่างเพิม่ เติมมากขึน้ {GC 408.1}
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มีขอ้ พระคัมภีรอ์ ยูข่ อ้ หนึง่ ทีม่ คี วามเป็น
เลิศเหนือกว่าข้อพระคัมภีรข์ อ้ อืน่ ใดทีเ่ ป็น
ทั้ ง รากฐานและเสาหลั ก ของความเชื่ อ
เรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ข้อ
พระคัมภีร์ข้อนี้ประกาศไว้ว่า “อยู่นาน
สองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสทุ ธิน์ นั้
จะได้รบั การชําระ” ดาเนียล 8:14 TKJV
เป็นพระคําทีค่ นุ้ เคยของผูเ้ ชือ่ ทุกคนทีเ่ ชือ่
ในการใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า เป็นคําพยากรณ์ตดิ ปากของคน
นับพันทีก่ ล่าวยํา้ ถึงคําพยากรณ์นดี้ จุ เป็น
คําขวัญของความเชือ่ ของพวกเขา ทุกคน
รู้สึกว่า เหตุการณ์ที่บอกไว้ล่วงหน้าเป็น
ความคาดหวังทีส่ ดใสทีส่ ดุ และเป็นความ
หวังทีพ
่ วกเขาเก็บทะนุถนอมไว้มากทีส่ ดุ
คําพยากรณ์นสี้ นิ้ สุดลงในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง
ของปี ค.ศ. 1844 ชาวแอ๊ดเวนตีสทัง้ หลาย
ก็เชือ่ เหมือนกับคริสเตียนอืน่ ๆ ทัว่ ทัง้ โลก
ว่ า โลกหรื อ พื้ น ที่ บ างส่ ว นในโลกนี้ คื อ
สถานนมัสการ [Sanctuary ในพระคัมภีร์
ภาษาไทยใช้คําว่า สถานนมัสการหรือ
สถานศักดิ์สิทธิ์หรือสถานบริสุทธิ์ เป็น
สถานที่ประทับและนมัสการพระเจ้า ใน
สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมใน
ขณะที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่น
ทุรกันดารนัน้ การสร้างสถานนมัสการจะ
เป็นในลักษณะของพลับพลา [Tabernacle]
หรือเต็นท์นดั พบ [Tabernacle of the tent

of the congregation] ซึ่งเคลื่อนย้ายได้
จนเมือ่ กษัตริยซ์ าโลมอนสร้างเป็นอาคาร
ถาวร จึ ง เปลี่ ย นมาใช้ คํ า ว่ า พระวิ ห าร
(Temple)] พวกเขาเข้าใจว่าการชําระ
สถานนมัสการก็คือการทําให้โลกบริสุทธิ์
ด้วยไฟซึง่ จะเกิดขึน้ ในวันสุดท้ายทีย่ งิ่ ใหญ่
ที่สุด และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระ
เยซูเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง พวกเขาจึงสรุปว่า
พระคริสต์จะเสด็จกลับมายังโลกในปี ค.ศ.
1844 {GC 409.1}
แต่เวลาที่กําหนดไว้ผ่านพ้นไป และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เสด็จมาปรากฏ
ผู้เชื่อรู้ดีแก่ใจว่า พระคําของพระเจ้าไม่
เคยผิดพลาด การแปลคําพยากรณ์ของ
พวกเขาคงจะผิด แต่ขอ้ ผิดพลาดอยูท่ ไี่ หน
หลายคนรีบตัดบทต่อปัญหาที่ยุ่งยากนี้
ด้วยการปฏิเสธว่า 2300 วันไม่ได้สิ้นสุด
ลงในปี ค.ศ. 1844 พวกเขาหาเหตุผลให้
กับเรื่องนี้ไม่ได้ นอกจากเรื่องเดียวคือ
พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาตามทีพ
่ วกเขาตัง้
ความหวังไว้ พวกเขาโต้วา่ หากเวลาของ
คําพยากรณ์นสี้ นิ้ สุดลงที่ ค.ศ. 1844 แล้ว
พระคริสต์กค็ วรจะต้องเสด็จกลับมาชําระ
สถานนมั ส การด้ ว ยไฟเพื่ อ ทํ า ให้ โ ลก
บริสุทธิ์ และเมื่อพระองค์ไม่ได้เสด็จมา
ช่วงเวลานั้นจึงยังไม่สิ้นสุด {GC 409.2}
การยอมรับข้อสรุปเช่นนีห้ มายถึงการ
ประกาศไม่ยอมรับวิธกี ารคํานวณช่วงเวลา
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ของคําพยากรณ์ทใี่ ช้คาํ นวณดังทีผ่ า่ นมา
ระยะเวลา 2300 วันเริม่ ต้นขึน้ เมือ่ กษัตริย์
อารทาเซอร์ ซี ส ประกาศพระบั ญ ชาให้
บูรณะและสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ใน
ช่ ว งฤดู ใ บไม้ ร ่ ว งของปี ก.ค.ศ. [ก่ อ น
คริสตศักราช] 457 เมื่อเอาเวลานี้เป็นจุด
เริ่มต้น เราจะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ
ทัง้ หมดทีพ
่ ระธรรมดาเนียล 9:25-27 บอก
ไว้ลว่ งหน้าได้อย่างคล้องจองสมบูรณ์ทสี่ ดุ
หกสิบเก้าสัปดาห์หรือช่วงเวลา 483 [69
x 7 = 483] ปีแรกของ 2300 ปีจะรวม
เวลายาวนานไปจนถึงพระเมสสิยาห์ผถู้ กู
เจิม การรับบัพติศมาของพระคริสต์และ
ได้รบั การเจิมโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ น
ปี ค.ศ. 27 ทําให้คาํ พยากรณ์นเี้ กิดขึน้ จริง
ตรงตามที่ กํ า หนดไว้ ในช่ ว งกึ่ ง กลาง
สัปดาห์ที่เจ็ดสิบ พระเมสสิยาห์ [ท่านผู้
ถู ก เจิ ม ] จะถู ก ตั ด ออก ในฤดู ใ บไม้ ผ ลิ
ของปี ค.ศ. 31 พระคริสต์ทรงถูกตรึงบน
กางเขนภายหลังจากที่พระองค์ทรงรับ
บัพติศมาแล้วเป็นเวลาสามปีครึง่ สําหรับ
ช่วงเวลาเจ็ดสิบสัปดาห์หรือ 490 ปีนั้น
เป็นเวลาที่จัดให้แก่ชนชาวยิวโดยเฉพาะ
เมื่อเวลานี้สิ้นสุดลง ชนชาตินี้ได้ประทับ
ตราการปฏิ เ สธพระคริ ส ต์ ข องตนเอง
โดยการกดขี่ข่มเหงสาวกของพระองค์
อั ค รสาวกจึ ง หั น ไปหาคนต่ า งชาติ ใ นปี
ค.ศ. 34 ดังนั้นช่วง 490 ปีแรกจากระยะ
เวลา 2300 ปีได้ผ่านพ้นไป จึงคงเหลือ
1810 ปี เมื่อเริ่มนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 34 ไป
อีก 1810 ปี ระยะเวลานี้จะไปสิ้นสุดที่
ค.ศ. 1844 ทูตสวรรค์กล่าวว่า “แล้วสถาน

บริสทุ ธิน์ นั้ จะได้รบั การชําระ” รายละเอียด
เฉพาะเจาะจงของคําพยากรณ์ที่ผ่านมา
ทั้งหมดเกิดขึ้นสําเร็จจริงตรงตามเวลาที่
กําหนดไว้อย่างไม่มขี อ้ สงสัย {GC 410.1}
ด้ ว ยวิ ธี ก ารคํ า นวณเวลาเช่ น นี้
ทุกอย่างก็กระจ่างและประสานเข้ากันเป็น
อย่างดี ยกเว้นยังมองไม่เห็นว่ามีเหตุการณ์
ใดที่จะนํามาตอบคําถามเรื่องการชําระ
สถานนมัสการซึง่ เกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1844
หากจะปฏิเสธว่าวันทีพ
่ ยากรณ์ไว้ไม่ได้สนิ้
สุดในช่วงเวลานัน้ จะทําให้ปญ
ั หาทัง้ หมด
สับสนมากยิ่งขึ้น และเป็นการปฏิเสธไม่
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ ตรงตามทีพ
่ ยากรณ์ไว้อย่างไม่ผดิ
พลาด {GC 410.2}
แต่ พ ระเจ้ า ทรงนํ า ประชากรของ
พระองค์ ใ นขบวนการยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง การ
ประกาศข่าวการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ฤทธานุภาพและพระรัศมีของพระองค์รว่ ม
สถิตอยู่กับขบวนการนี้ และพระองค์จะ
ไม่ทรงปล่อยให้เรื่องนี้จบลงด้วยความ
มื ด มนและความผิ ด หวั ง หรื อ ให้ ค น
ประณามว่ า เป็ น การตื่ น ตู ม และความ
งมงาย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ความ
สงสั ย และความไม่ แ น่ น อนเกิ ด ขึ้ น กั บ
พระคําของพระองค์ ถึงแม้มีคนจํานวน
มากละทิ้ ง วิ ธี ก ารคํ า นวณเวลาของคํ า
พยากรณ์ทแี่ ล้วมาและไม่ยอมรับทีม่ าของ
ขบวนการนี้ ว ่ า ถู ก ต้ อ ง แต่ ยั ง มี ค นอี ก
มากมายที่ ไ ม่ ย อมละทิ้ ง ข้ อ เชื่ อ และ
ประสบการณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย
พระคัมภีรแ์ ละคําพยานของพระวิญญาณ
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ของพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาใช้
หลักการการแปลความหมายทีถ่ กู ต้องใน
การศึกษาคําพยากรณ์ต่างๆ และเป็น
หน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องยึดความจริง
ทีไ่ ด้มาแล้วให้มนั่ คง และดําเนินการศึกษา
ค้นคว้าพระคัมภีร์ในแนวทางเดียวกันต่อ
ไป พวกเขาอธิษฐานอย่างร้อนรน ทบทวน
จุดยืน และศึกษาพระคัมภีรเ์ พือ่ ค้นหาข้อ
ผิดพลาดของพวกเขาเอง เนือ่ งจากพวก
เขามองไม่เห็นข้อผิดพลาดในการคํานวณ
เวลาของคําพยากรณ์ พวกเขาจึงใส่ใจ
ศึกษาเรือ่ งราวของสถานนมัสการมากยิง่
ขึ้น {GC 410.3}
ในการศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขาไม่
พบหลั ก ฐานใดที่ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด ซึ่ ง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าโลกนี้คือสถาน
นมั ส การ แต่ พ วกเขาพบคํ า อธิ บ ายที่
สมบูรณ์ที่สุดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่อง
ราวของสถานนมัสการ รวมถึงสภาพ ที่
ตัง้ และพิธกี ารต่างๆ ของสถานนมัสการ
คําพยานของผู้เขียนพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
จารึกไว้อย่างชัดเจนและมีอยูม่ ากมายเกิน
กว่าที่จะเกิดคําถามใดๆ อัครทูตเปาโล
กล่าวไว้ในจดหมายทีเ่ ขียนถึงชาวฮีบรูวา่
“แม้แต่พนั ธสัญญาเดิมนัน้ ก็ยงั มีกฎเกณฑ์
ต่างๆ สําหรับศาสนพิธแี ละสําหรับสถาน
นมัสการในโลก เพราะว่าพลับพลาจัด
เตรียมเสร็จแล้ว ในห้องชั้นนอกนั้น มี
คั น ประที ป โต๊ ะ และขนมปั ง เฉพาะ
พระพักตร์ ห้องนีเ้ รียกว่าวิสทุ ธิสถาน และ
ข้างหลังม่านชั้นที่สองมีห้องซึ่งเรียกว่า
อภิ สุ ท ธิ ส ถาน ห้ อ งนั้ น มี แ ท่ น ทองคํ า

สํ า หรั บ เผาเครื่ อ งหอม และมี หี บ พั น ธ
สัญญาหุม้ ด้วยทองคําทุกด้าน ภายในนัน้
มี โ ถทองคํ า บรรจุ ม านา มี ไ ม้ เ ท้ า ของ
อาโรนทีอ่ อกดอกตูม และมีแผ่นศิลาจารึก
พันธสัญญา เหนือหีบนั้นมีตัวเครูบแห่ง
พระสิริ กางปีกคลุมพระที่นั่งกรุณานั้น
สิ่งเหล่านี้เราไม่อาจพรรณนาให้ละเอียด
ตอนนี้ได้” ฮีบรู 9:1-5 {GC 411.1}
สถานนมั ส การที่ เ ปาโลกล่ า วถึ ง นี้
หมายถึงพลับพลา [Tabernacle] ทีโ่ มเสส
สร้างขึน้ ตามพระบัญชาของพระเจ้า เพือ่
เป็นที่ประทับในโลกขององค์ผู้สูงสุด “ให้
พวกเขาสร้างสถานนมัสการสําหรับเรา
เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา” อพยพ
25:8 นี่ คื อ พระบั ญ ชาที่ ป ระทานให้ แ ก่
โมเสสขณะที่เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่บนภูเขา
ชนชาติอสิ ราเอลเดินทางอยูใ่ นป่ากันดาร
และพลับพลานี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เคลื่อน
ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ แต่ถึง
กระนัน้ พลับพลานีก้ ย็ งั มีโครงสร้างทีส่ ง่า
งามยิ่ง ฝาผนังของพลับพลาเป็นแผ่นไม้
เรียบที่หุ้มด้วยทองคําอย่างหนาและวาง
อยู ่ ใ นเบ้ า ข้ อ ต่ อ ที่ ทํ า ด้ ว ยเงิ น หลั ง คา
พลับพลาทําด้วยผ้าม่านหรือผ้าคลุมหลาย
ชั้น ชั้นนอกสุดทําด้วยหนังสัตว์ ชั้นใน
สุ ด ทํ า จากผ้ า ป่ า นเนื้ อ ดี มี ภ าพปั ก ตั ว
เครูบอันสวยงาม บริเวณลานพลับพลามี
แท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัววางอยู่ ภายใน
ตัวพลับพลามีม่านอย่างดีและสวยงาม
กั้นพลับพลาออกเป็นสองส่วน เรียกว่า
วิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถาน และม่าน
ชนิดเดียวกันนี้ก็ใช้ปิดทางที่เข้าไปสู่ห้อง
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แรก {GC 411.2}
ภายในวิสทุ ธิสถานมีคนั ประทีปอยูท่ าง
ทิศใต้ของพลับพลา คันประทีปนีม้ ตี ะเกียง
เจ็ดดวงที่ส่องสว่างในสถานนมัสการทั้ง
กลางวันและกลางคืน ทางทิศเหนือมีโต๊ะ
ขนมปังเฉพาะพระพักตร์ และด้านหน้า
ม่านทีก่ นั้ ระหว่างวิสทุ ธิสถานและอภิสทุ ธิ
สถานมีแท่นทองคําสําหรับเผาเครือ่ งหอม
ทุกวันควันหอมจากแท่นบูชานีจ้ ะลอยขึน้
ไปยังเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าพร้อมกับคํา
อธิษฐานของชนชาติอสิ ราเอล {GC 412.1}
ภายในอภิสุทธิสถานมีหีบซึ่งทําจาก
ไม้มคี า่ ห่อหุม้ ด้วยทองคํา เป็นทีเ่ ก็บแผ่น
ศิลาสองแผ่นที่พระเจ้าได้ทรงจารึกพระ
บัญญัตสิ บิ ประการของพระองค์ไว้ เหนือ
หีบซึง่ เป็นฝาปิดหีบศักดิส์ ทิ ธิค์ อื พระทีน่ งั่
กรุ ณ า เป็ น ผลงานงามสง่ า ยิ่ ง เหนื อ
พระที่นั่งกรุณามีเครูบอยู่ 2 รูปปกคลุม
ไว้ เครู บ แต่ ล ะรู ป จะอยู ่ ที่ ป ลายของ
พระที่ นั่ ง และทั้ ง หมดนี้ ทํ า ด้ ว ยทองคํ า
บริสทุ ธิ์ สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระเจ้าสถิต
ร่วมอยู่ด้วยในห้องนี้ คือ เมฆแห่งพระสิริ
ที่อยู่ระหว่างเครูบทั้งสอง {GC 412.2}
หลังจากที่ชาวฮีบรูตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
แผ่นดินคานาอันแล้ว พระวิหารทีก่ ษัตริย์
ซาโลมอนสร้างได้มาแทนทีพ
่ ลับพลาหลัง
นี้ ถึงแม้ว่าพระวิหารนี้จะเป็นโครงสร้าง
ถาวรและมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า แต่ ก็ ยั ง คง
สัดส่วนเดียวกันไว้ และตกแต่งด้วยเครือ่ ง
ใช้ทเี่ หมือนกัน รูปแบบของสถานนมัสการ
คงอยูใ่ นรูปแบบนีจ้ นถึงช่วงของการทําลาย
โดยชาวโรมันในช่วงปี ค.ศ. 70 ยกเว้น

แต่ในช่วงของดาเนียลที่สถานนมัสการ
เป็นเพียงซากปรักหักพัง {GC 412.3}
นี่เป็นสถานนมัสการในโลกเพียงหลัง
เดียวที่พระคัมภีร์ให้รายละเอียดไว้ ซึ่ง
เปาโลกล่าวไว้วา่ เป็นสถานนมัสการแห่ง
พันธสัญญาเดิม แล้วในพันธสัญญาใหม่
ไม่มีสถานนมัสการหรือ {GC 412.4}
เมือ่ ผูท้ แี่ สวงหาความจริงเปิดพระธรรม
ฮีบรูอ่านอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาพบสถาน
นมัสการหลังทีส่ องหรือสถานนมัสการแห่ง
พันธสัญญาใหม่ เปาโลกล่าวว่า “แม้แต่
พันธสัญญาเดิมนัน้ ก็ยงั มีกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
สําหรับสถานนมัสการในโลก” การใช้คํา
ว่า “ก็ยังมี” หมายความว่าเปาโลเคยอ้าง
ถึงสถานนมัสการหลังนี้มาก่อน เมื่อเรา
พลิกพระคัมภีร์กลับไปยังข้อแรกของบท
ก่อน จะพบว่า “เรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือ เรา
มีมหาปุโรหิตอย่างนี้ ผู้ประทับเบื้องขวา
พระที่ นั่ ง ของพระเจ้ า ในสวรรค์ เป็ น ผู ้
ปฏิบตั กิ จิ ในสถานศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละในพลับพลา
แท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ ไม่ใช่
มนุษย์ตั้ง” ฮีบรู 8:1, 2 {GC 413.1}
ข้อพระคัมภีร์นี้เปิดเผยให้เห็นสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ [สถานนมัสการ] แห่งพันธสั ญ ญาใหม่ สถานนมั ส การแห่ ง พั น ธสัญญาเดิมนั้นถูกตั้งขึ้นโดยมนุษย์ ถูก
สร้างขึ้นโดยโมเสส ส่วนสถานนมัสการ
หลั ง นี้ ถู ก ตั้ ง ขึ้ น โดยองค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า
ไม่ใช่มนุษย์ ในสถานนมัสการหลังแรก
นั้น ปุโรหิตในโลกเป็นผู้ประกอบพิธี แต่
ในสถานนมัสการหลังนี้ พระคริสต์ผู้ทรง
เป็นมหาปุโรหิตของเราทรงเป็นผู้ปฏิบัติ
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กิจทีเ่ บือ้ งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า สถาน
นมัสการหลังหนึง่ อยูบ่ นโลก ส่วนอีกหลัง
หนึ่งอยู่ในสวรรค์ {GC 413.2}
นอกจากนี้ โมเสสได้สร้างพลับพลา
ตามแบบอย่าง องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสสัง่
โมเสสให้ “สร้างพลับพลาและเครื่องใช้
ไม้สอยทุกชิ้นของพลับพลานั้นตามแบบ
ทีเ่ ราแจ้งแก่เจ้าทุกประการ” และพระองค์
ตรัสกําชับอีกว่า “จงระวังทําสิ่งเหล่านี้
ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา”
อพยพ 25:9, 40 และเปาโลกล่ า วว่ า
พลับพลาหลังแรก “เป็นเครือ่ งหมายของ
ยุคปัจจุบัน การนําของถวายและเครื่อง
บูชามาถวายตามแบบ” นั่นคือบริเวณที่
บริสุทธิ์ต่างๆ ภายในสถานนมัสการเป็น
“แบบจําลองของสวรรค์” ปุโรหิตผูป้ ระกอบ
พิธถี วายตามบัญญัตปิ ฏิบตั กิ จิ เป็น “แบบ
จําลองและเงาของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นสวรรค์” และ
“พระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิส์ ทิ ธิ์
ทีส่ ร้างขึน้ ด้วยมือมนุษย์ซงึ่ ถอดแบบจาก
ของจริง แต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์
นั้นเอง เพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์
พระเจ้าเพือ่ พวกเรา” ฮีบรู 9:9; 23; 8:5;
9:24 {GC 413.3}
สถานศักดิ์สิทธิ์ [สถานนมัสการ] ใน
สวรรค์ที่พระเยซูทรงปฏิบัติพระราชกิจ
เพื่อเราอยู่นั้นเป็นต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่ง
สถานนมัสการทีโ่ มเสสสร้างนัน้ ได้จาํ ลอง
แบบมา พระเจ้าประทานพระวิญญาณ
ของพระองค์ให้แก่ผู้สร้างสถานนมัสการ
ในโลก ความสามารถทางศิลปะที่แสดง
ออกให้เห็นในการสร้างเป็นการแสดงออก

ถึงพระปรีชาสามารถของพระเจ้า ฝาผนัง
มีลกั ษณะเป็นทองคําขนาดใหญ่ สะท้อน
แสงรอบทิศจากตะเกียงเจ็ดดวงของคัน
ประทีปทองคํา โต๊ะขนมปังและแท่นเผา
เครื่องหอมเปล่งประกายระยิบดังทองคํา
ขัดเงา ม่านขนาดใหญ่ทรี่ วมตัวเป็นเพดาน
มีภาพทูตสวรรค์ทที่ อด้วยด้ายสีฟา้ สีมว่ ง
และสีแดงเข้มเพิม่ ความงามให้กบั ภาพนัน้
และเลยผ้าม่านชัน้ ทีส่ องเข้าไปมีแสงสว่าง
เจิดจ้า [holy Shekinah] ปรากฏอยู่เหนือ
พระที่ นั่ ง กรุ ณ า ซึ่ ง เป็ น การสํ า แดงถึ ง
พระสิริของพระเจ้าที่สามารถมองเห็นได้
ไม่มใี ครนอกจากมหาปุโรหิตเพียงผูเ้ ดียว
เท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าไปยืนอยูต่ อ่ หน้าแสงสว่าง
นัน้ และยังคงมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้ {GC 414.1}
ความงดงามยิ่งใหญ่ของพลับพลาใน
โลกสะท้อนให้สายตาของมนุษย์มองเห็น
พระสิริของพระวิหารในสวรรค์ ที่ซึ่งพระ
คริสต์ผู้ทรงนําหน้าเสด็จเข้าไปก่อนเรา
เพือ่ ปฏิบตั พ
ิ ระราชกิจต่อเบือ้ งบัลลังก์ของ
พระเจ้าเพื่อเรา เป็นที่ประทับของพระ
มหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ที่ซึ่ง
คนนับแสนๆ ปรนนิบัติพระองค์ คนนับ
ล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์ (ดาเนียล 7:10)
พระวิหารหลังนั้นซึ่งเปี่ยมล้นด้วยพระสิริ
ของบัลลังก์นริ นั ดร์ เป็นทีซ่ งึ่ มีเสราฟิมทูต
ผูป้ กป้องทีเ่ ต็มด้วยสง่าราศี ปกคลุมใบหน้า
ในขณะทีส่ รรเสริญพระองค์ นีเ่ ป็นผลงาน
ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฝีมือมนุษย์เคยทํา แต่
ผลงานนีเ้ ป็นเพียงเงาทีเ่ ลือนรางของความ
ยิง่ ใหญ่และสง่างามของพระวิหารในสวรรค์
แต่ กระนั้นความจริงที่สําคัญเรื่องสถาน
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นมัสการในโลกและพิธกี ารต่างๆ สอนเรา
ถึ ง สถานนมั ส การในสวรรค์ แ ละพระ
ราชกิจยิง่ ใหญ่ทกี่ าํ ลังดําเนินอยูเ่ พือ่ ความ
รอดของมนุษย์ {GC 414.2}
สถานนมัสการในโลกมีหอ้ งอยูส่ องห้อง
ซึ่งจําลองมาจากบริเวณที่บริสุทธิ์ภายใน
สถานนมัสการบนสวรรค์ ในนิมติ อัครทูต
ยอห์นได้รบั อนุญาตให้เห็นภาพพระวิหาร
ของพระเจ้าในสวรรค์ เขาเห็น “คบเพลิง
เจ็ดอันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่ง” วิวรณ์
4:5 เขาเห็ น ทู ต สวรรค์ อ งค์ ห นึ่ ง “ถื อ
กระถางไฟทองคําออกมาและยืนอยูท่ แี่ ท่น
บูชา พระเจ้าประทานเครือ่ งหอมมากมาย
แก่ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับคํา
อธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่น
บูชาทองคําทีอ่ ยูห่ น้าพระทีน่ ง่ั นัน้ ” วิวรณ์
8:3 ในทีน่ ผี้ เู้ ผยพระวจนะได้รบั อนุญาตให้
มองเห็นห้องแรกของสถานนมัสการใน
สวรรค์ และเขาเห็น “คบเพลิงเจ็ดอัน”
และ “แท่นบูชาทองคํา” ซึ่งเทียบได้กับ
คันประทีปทองคําและแท่นเผาเครือ่ งหอม
ในสถานนมั ส การบนโลก อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
“พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์กเ็ ปิดออก”
วิวรณ์ 11:19 และเขามองผ่านเข้าไปใน
ม่านไปยังอภิสทุ ธิสถาน ณ ทีน่ ี่ เขามอง
เห็น “หีบพันธสัญญาของพระองค์” ซึ่ง
เทียบได้กบั หีบศักดิส์ ทิ ธิท์ โี่ มเสสสร้างขึน้
เพือ่ ใช้บรรจุพระบัญญัตขิ องพระเจ้า {GC
414.3}
ด้วยประการฉะนี้ ผูท้ ศี่ กึ ษาเรือ่ งเหล่า
นีพ
้ บข้อพิสจู น์ทไี่ ม่อาจโต้แย้งได้วา่ มีสถาน
นมัสการอยู่ในสวรรค์จริง โมเสสสร้าง

สถานนมัสการในโลกตามแบบที่พระเจ้า
ทรงเปิดเผยให้เห็น เปาโลสอนว่าแบบที่
ใช้สร้างนั้นมาจากสถานนมัสการหลังแท้
ในสวรรค์ และยอห์นยืนยันว่าเขาเห็น
สถานนมัสการในสวรรค์ {GC 415.1}
พระวิหารในสวรรค์เป็นที่ประทับของ
พระเจ้า บัลลังก์ของพระองค์ถกู สถาปนา
ด้วยความชอบธรรมและการพิพากษา ใน
อภิสทุ ธิสถานเป็นพระบัญญัตขิ องพระองค์
เป็ น กฎบั ญ ญั ติ ยิ่ ง ใหญ่ ช อบธรรมที่ ใ ช้
ทดสอบมนุ ษ ยชาติ ทั้ ง ปวง เหนื อ หี บ
พันธสัญญาที่ใช้บรรจุแผ่นพระบัญญัติมี
พระทีน่ งั่ กรุณาปกคลุมอยู่ พระคริสต์ทรง
ทู ล แก้ ต ่ า งคนบาปด้ ว ยพระโลหิ ต ของ
พระองค์เองทีห่ น้าพระทีน่ งั่ นี้ ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงการประสานความยุตธิ รรมเข้ากับ
ความเมตตาในแผนการช่วยมนุษย์ให้รอด
การประมวลสองสิง่ นีม้ เี พียงพระปัญญาที่
ไร้ขอบเขตเท่านั้นที่สามารถคิดขึ้นมาได้
และพระอํานาจที่ไม่มีขีดจํากัดสามารถ
ทําให้สาํ เร็จ การประมวลนีส้ ร้างความฉงน
และความเทิ ด ทู น ให้ กั บ ทั่ ว ทั้ ง สวรรค์
เสราฟิมในสถานนมัสการบนโลกมองดู
พระที่นั่งกรุณาด้วยความเคารพยําเกรง
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าชาวสวรรค์ใส่ใจต่อพระ
ราชกิจของการไถ่ให้รอด นีเ่ ป็นความลีล้ บั
ของพระเมตตากรุณาซึ่งเหล่าทูตสวรรค์
ปรารถนาที่จะเห็น คือการที่พระเจ้ายัง
ทรงยุตธิ รรมในขณะทีท่ รงทําให้คนบาปที่
กลับใจกลายเป็นผูช้ อบธรรม และทรงเริม่
ต้ น การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ มนุ ษ ยชาติ ที่
ล้มลงในบาปใหม่อีกครั้งหนึ่ง คือการที่
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พระคริสต์ทรงถ่อมตัวเพื่อช่วยฝูงชนนับ
ไม่ถ้วนขึ้นมาจากเหวแห่งความหายนะ
และเอาเสื้ อ แห่ ง ความชอบธรรมของ
พระองค์ที่ไร้ตําหนิสวมใส่ให้แก่พวกเขา
นัน้ ก็เพือ่ ให้พวกเขาเข้ามาเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกันกับทูตสวรรค์ที่ไม่เคยล้มลงใน
บาป และอาศัยอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์พระเจ้า
ตลอดไปเป็นนิตย์ {GC 415.2}
พระราชกิจของพระคริสต์ในฐานะผู้
ไกล่เกลี่ยของมนุษย์ถูกเสนอไว้ให้เห็น
อย่างงดงามในคําพยากรณ์ของเศคาริยาห์
ที่กล่าวถึงพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็น
“ชายผูท้ มี่ ชี อื่ ว่าพระอังกูร” ผูเ้ ผยพระวจนะ
กล่าวว่า “ท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้าง
พระวิ ห ารของพระยาห์ เ วห์ แ ละจะรั บ
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ละจะนั่ ง และปกครองอยู ่
บนราชบัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหิต
ผู้หนึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ของท่าน และมีการ
ประสานงานกันอย่างดีระหว่างท่านทั้ง
สอง” เศคาริยาห์ 6:12, 13 {GC 415.3}
“ท่านผูน้ แี้ หละจะเป็นผูส้ ร้างพระวิหาร
ของพระยาห์เวห์” ด้วยการถวายบูชาและ
การเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ของพระคริสต์ พระองค์
จึงทรงเป็นทั้งรากฐานและผู้สร้างคริสตจักรของพระเจ้า อัครทูตเปาโลเน้นว่า
พระองค์ “เป็นศิลาหัวมุม ในพระองค์นนั้
ทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชือ่ มต่อกันและ
เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น พวกท่าน
ก็กาํ ลังถูกก่อสร้างขึน้ ด้วยกันให้เป็นทีส่ ถิต
ของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ” เอเฟซัส
2:20-22 {GC 416.1}

พระองค์ “จะรับเกียรติศกั ดิ”์ เศคาริยาห์
6:13 พระเกียรติของการไถ่มวลมนุษย์ที่
ล้มในบาปให้รอดนั้นเป็นของพระคริสต์
นี่ คื อ บทเพลงของผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การไถ่ ที่ จ ะ
ถวายไปตลอดชั่วนิรันดร์ “พระองค์ทรง
รักเรา ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเรา
ด้วยพระโลหิตของพระองค์...ขอพระเกียรติ
และอานุภาพจงมีแด่พระองค์สบื ๆ ไปเป็น
นิตย์” วิวรณ์ 1:5, 6 {GC 416.2}
พระองค์ “จะนัง่ และปกครองอยูบ่ นราช
บัลลังก์ของท่านและจะมีปโุ รหิตผูห้ นึง่ อยู่
ข้างบัลลังก์ของท่าน” ในเวลานีอ้ าณาจักร
แห่งพระสิริยังไม่ได้ถูกนําเข้ามาตั้งอยู่
“บนพระที่ นั่ ง อั น รุ ่ ง โรจน์ ข องพระองค์ ”
มัทธิว 25:31 ตราบจนกระทั่งพระราชกิจ
ของพระองค์ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุด
เมื่ อ “พระเจ้ า จะประทานบั ล ลั ง ก์ ข อง
ดาวิดบรรพบุรษ
ุ ของท่านให้แก่ทา่ น” เป็น
อาณาจักรที่ “ไม่มีวันสิ้นสุดเลย” ลูกา
1:32, 33 ในฐานะปุโรหิต บัดนีพ
้ ระคริสต์
ประทั บ อยู ่ บ นบั ล ลั ง ก์ ร ่ ว มกั บ พระบิ ด า
วิวรณ์ 3:21 พระองค์จะประทับบนบัลลังก์
ร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่เป็นนิตย์
และทรงดํารงอยูด่ ว้ ยพระองค์เอง พระองค์
ทรง “แบกความเจ็บไข้ของพวกเราและ
หอบความเจ็บปวดของเราไป” พระองค์
“ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป”
“พระองค์จงึ ทรงสามารถช่วยผูท้ ถี่ กู ทดลอง
ได้” “ถ้าใครทําบาป เราก็มีผู้ช่วยทูลขอ
พระบิ ด าเพื่ อ เรา” อิ ส ยาห์ 53:4 ฮี บ รู
4:15; 2:18 1 ยอห์น 2:1 การทูลขอของ
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พระองค์ก็คือ ด้วยพระวรกายที่ถูกแทง
และแตกหั ก และด้ ว ยชี วิ ต ที่ ไ ร้ ตํ า หนิ
พระหัตถ์ทมี่ บี าดแผล สีขา้ งทีถ่ กู แทงและ
พระบาททีเ่ สียรูปอ้อนวอนเพือ่ มนุษย์ผลู้ ม้
ลงในบาป การไถ่บาปของมนุษย์ถูกซื้อ
ด้วยราคาทีป่ ระเมินค่าไม่ได้เช่นนัน้ {GC
416.3}
“และมี ก ารประสานงานกั น อย่ า งดี
ระหว่างท่านทั้งสอง” ความรักของพระ
บิดาซึ่งมีไม่น้อยไปกว่าของพระบุตรเป็น
บ่อนํ้าพุแห่งการช่วยให้รอดสําหรับมวล
มนุษย์ทหี่ ลงหายไป พระเยซูตรัสกับสาวก
ก่ อ นเสด็ จ ไปจากพวกเขาว่ า “เราจะ
อ้ อ นวอนพระบิ ด าเพื่ อ ท่ า น เพราะว่ า
พระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน” ยอห์น
16:26, 27 “พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกัน
กั บ พระองค์ โ ดยพระคริ ส ต์ ” 2 โคริ น ธ์
5:19 และพระราชกิ จ ของพระองค์ ใ น
สถานนมั ส การเบื้ อ งบนนั้ น จะมี “การ
ประสานงานกันอย่างดีระหว่างท่านทั้ง
สอง” “พระเจ้ า ทรงรั ก โลกดั ง นี้ คื อ ได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่
พินาศ แต่มชี วี ติ นิรนั ดร์” ยอห์น 3:16 {GC
416.4}
คําถามทีว่ า่ สถานนมัสการคืออะไรนัน้
พระคั ม ภี ร ์ ต อบไว้ อ ย่ า งชั ด เจน คํ า ว่ า
“สถานนมัสการ” ตามที่พระคัมภีร์ใช้นั้น
ประการแรกหมายถึงพลับพลาที่โมเสส
สร้างตามต้นแบบที่มีอยู่ในสวรรค์ และ
ประการที่สองหมายถึง “พลับพลาแท้”
ในสวรรค์ ฮีบรู 8:2 ซึ่งสถานนมัสการใน

โลกนี้ชี้เล็งไปถึง เมื่อพระคริสต์ทรงสิ้น
พระชนม์ พิธจี าํ ลองทีเ่ ป็นสัญลักษณ์กส็ นิ้
สุดลง “พลับพลาแท้” ในสวรรค์คอื สถาน
นมัสการแห่งพันธสัญญาใหม่ และในขณะ
ทีค่ าํ พยากรณ์ในพระธรรมดาเนียล 8:14
สําเร็จตามนี้ สถานนมัสการทีก่ ล่าวถึงใน
ข้อนี้จะต้องเป็นสถานนมัสการแห่งพันธสัญญาใหม่ เมื่อ 2,300 วันสิ้นสุดลงในปี
ค.ศ. 1844 นั้น ไม่มีสถานนมัสการอยู่
บนโลกมาหลายศตวรรษแล้ว ด้วยเหตุนี้
คําพยากรณ์ทวี่ า่ “อยูน่ านสองพันสามร้อย
วัน แล้วสถานบริสทุ ธิน์ นั้ จะได้รบั การชําระ”
จึงชี้ไปยังสถานนมัสการในสวรรค์อย่าง
ไม่ต้องสงสัย {GC 417.1}
แต่ คํ า ถามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ยั ง ต้ อ งการ
คําตอบคือ การชําระสถานนมัสการคือ
อะไร การชําระนี้เป็นพิธีกรรมหนึ่งของ
สถานนมัสการบนโลกตามที่พระคริสตธรรมคัมภีรเ์ ดิมบันทึกไว้แล้ว แต่มอี ะไรที่
อยูใ่ นสวรรค์ทตี่ อ้ งการการชําระ พระธรรม
ฮีบรูบทที่ 9 สอนเรื่องการชําระสถาน
นมัสการทัง้ บนโลกและของสวรรค์ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า “เกือบทุกสิ่งได้รับการชําระให้
บริสทุ ธิไ์ ด้ดว้ ยเลือดและถ้าไม่มโี ลหิตไหล
ออกแล้ ว ก็ จ ะไม่ มี ก ารยกโทษบาปเลย
เพราะฉะนั้น แบบจําลองของสวรรค์จึง
จําเป็นต้องถูกชําระให้บริสทุ ธิโ์ ดยใช้เครือ่ ง
บูชาเช่นนี้ แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้น
ต้องชําระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอัน
ประเสริฐกว่านั้น” ฮีบรู 9:22, 23 ซึ่งคือ
พระโลหิตอันลํ้าค่าของพระคริสต์ {GC
417.2}
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การชําระทั้งในพิธีจําลองบนโลกและ
พิธจี ริงในสวรรค์ตอ้ งใช้เลือด ในพิธจี าํ ลอง
ใช้เลือดของสัตว์และในพิธจี ริงใช้พระโลหิต
ของพระคริสต์ เปาโลกล่าวถึงเหตุผลของ
การชําระที่ต้องใช้เลือดว่า ถ้าไม่มีโลหิต
ไหลออกแล้วก็จะไม่มกี ารยกโทษบาปเลย
การยกโทษบาปหรือการลบบาปทิง้ ไปเป็น
พระราชกิจทีต่ อ้ งทําให้สาํ เร็จ แต่บาปเข้า
มาเกีย่ วข้องกับสถานนมัสการทัง้ ในสวรรค์
และในโลกได้อย่างไร เราจะเรียนรูเ้ รือ่ งนี้
ได้ดว้ ยการศึกษาพิธกี รรมทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
เพราะปุโรหิตในโลกประกอบกิจ “ที่เป็น
แต่แบบจําลองและเงาของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นสวรรค์”
ฮีบรู 8:5 {GC 417.3}
การประกอบพิธีในสถานนมัสการบน
โลกประกอบด้วยสองส่วน ปุโรหิตทําพิธี
ในวิสทุ ธิสถานทุกวัน ส่วนมหาปุโรหิตจะ
ประกอบพิธีพิเศษในการลบมลทินบาป
ในอภิสุทธิสถานปีละหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อ
เป็นการชําระสถานนมัสการ วันแล้ววัน
เล่าคนบาปทีก่ ลับใจจะนําเครือ่ งบูชาถวาย
มายังประตูพลับพลา สารภาพบาปของ
เขาพร้อมกับวางมือลงบนหัวของเหยือ่ นี่
เป็นสัญลักษณ์ของการถ่ายโอนบาปจาก
ตัวเขาไปยังเครือ่ งถวายบูชาทีไ่ ร้บาป จาก
นัน้ ก็จะฆ่าสัตว์ตวั นัน้ อัครทูตกล่าวไว้วา่
“ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการ
ยกโทษบาปเลย” “ชีวติ ของสัตว์ทกุ ตัวอยู่
ในเลือด” เลวีนติ ิ 17:11 พระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าทีถ่ กู ละเมิดร้องทวงหาชีวติ ของผู้
ล่วงละเมิด เลือดเป็นสัญลักษณ์ของชีวติ
ทีเ่ ป็นค่าปรับ โดยทีเ่ หยือ่ นัน้ แบกรับบาป

ของเขาแทน ปุ โ รหิ ต เอาเลื อ ดนี้ ไ ปยั ง
วิสทุ ธิสถานและพรมใส่หน้าผ้าม่าน ด้าน
หลั ง ม่ า นนั้ น เป็ น ที่ ตั้ ง ของหี บ ซึ่ ง บรรจุ
พระบัญญัตทิ คี่ นบาปได้ลว่ งละเมิด พิธกี าร
นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการโอนย้ายบาป
ไปสูส่ ถานนมัสการ แต่ในบางกรณีจะไม่มี
การนํ า เลื อ ดเข้ า ไปในวิ สุ ท ธิ ส ถาน แต่
ปุโรหิตจะรับประทานเนื้อสัตว์นั้นแทน
ตามที่โมเสสได้ชี้แนะบุตรของอาโรนว่า
พระเจ้าทรงให้ทา่ น “แบกรับความผิดของ
ชุมนุมชน” เลวีนิติ 10:17 พิธีทั้งสองเป็น
สัญลักษณ์ของการโยกย้ายบาปจากผู้ที่
กลับใจไปสู่สถานนมัสการ {GC 418.1}
พิธีเช่นนี้เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าตลอด
ทัง้ ปี บาปของชนชาติอสิ ราเอลจึงถูกถ่าย
โอนไปสูส่ ถานนมัสการ และจึงจําเป็นต้อง
มีพิธีพิเศษเพื่อกําจัดบาปเหล่านี้ออกไป
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลบมลทินบาปออก
ไปจากห้ อ งบริ สุ ท ธิ์ แ ต่ ล ะห้ อ ง “เขาจะ
ทําการลบมลทินของอภิสทุ ธิสถาน เพราะ
เหตุ ม ลทิ น ของคนอิ ส ราเอล เพราะ
เหตุการณ์ล่วงละเมิด เพราะบาปทั้งสิ้น
ของพวกเขา และอาโรนจะทําต่อเต็นท์
นัดพบซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลางมลทินของ
พวกเขา” จะต้องทําการลบมลทินบาปให้
กับแท่นบูชาด้วยเพือ่ “ชําระแท่นให้บริสทุ ธิ์
พ้นมลทินของคนอิสราเอล” เลวีนิติ 16:
16, 19 {GC 418.2}
ปี ล ะครั้ ง ในวั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องการลบ
มลทินบาป ปุโรหิตจะเข้าไปยังอภิสุทธิ
สถานเพื่ อ ชํ า ระสถานนมั ส การ การ
ประกอบพิธีนี้เป็นการปิดรอบของการ
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ประกอบพิธีที่ทํามาตลอดทั้งปี ในวันลบ
มลทินบาป มหาปุโรหิตนําแพะสองตัว
มายังประตูหน้าพลับพลาและจับฉลาก
แพะสองตัวนั้น “ฉลากหนึ่งตกเป็นของ
พระยาห์เวห์ อีกฉลากหนึง่ เพือ่ อาซาเซล”
เลวี นิ ติ 16:8 แพะที่ ต กเป็ น ของพระ
ยาห์เวห์จะถูกฆ่าเพือ่ เป็นเครือ่ งถวายบูชา
ไถ่บาปของประชาชน และมหาปุโรหิตจะ
นําเลือดแพะเข้าไปในม่านและพรมลงบน
พระทีน่ งั่ กรุณาและบนแท่นเผาเครือ่ งหอม
ที่อยู่หน้าม่าน {GC 419.1}
“อาโรนจะเอามือทัง้ สองวางบนหัวแพะ
ที่มีชีวิตนั้น สารภาพบาปต่างๆ ของคน
อิสราเอล การล่วงละเมิดของพวกเขา
ทั้งหมดและให้บาปทั้งสิ้นของพวกเขา
ตกลงบนหัวแพะนัน้ จากนัน้ จงปล่อยมัน
เข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยมือของคนที่
เลือกไว้ แพะนัน้ จะบรรทุกความผิดทัง้ หมด
ไปยังที่เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้มันเข้า
ถิ่นทุรกันดารไป” เลวีนิติ 16:21, 22 แพะ
ของอาซาเซล [Scapegoat] จะไม่กลับ
เข้ามายังค่ายของอิสราเอลอีกต่อไป และ
คนทีน่ าํ แพะนีไ้ ปปล่อยจะต้องชําระตนเอง
และเสื้อผ้าของเขาด้วยนํ้าก่อนที่จะกลับ
มายังค่าย {GC 419.2}
พิธที งั้ หมดนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ให้ชนชาติ
อิสราเอลซาบซึ้งว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์
ศักดิส์ ทิ ธิ์ และพระองค์ทรงเกลียดชังบาป
และยิ่งกว่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไป
ไม่ได้ทเี่ ราจะเข้าสัมผัสกับบาปโดยไม่ทาํ ให้
ตนเองเปรอะเปือ้ น ในขณะทีพ
่ ธิ ลี บมลทิน
บาปกําลังดําเนินอยู่ ทุกคนจะต้องถ่อม

จิตใจ ธุรกิจทุกชนิดจะต้องถูกเลื่อนออก
ไป และชนชาติอสิ ราเอลทุกคนต้องใช้เวลา
ในวันนัน้ ถ่อมใจต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า
ด้วยการอธิษฐาน อดอาหารและตรวจสอบ
จิตใจอย่างถี่ถ้วน {GC 419.3}
พิธีจําลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์นี้ได้สอน
บทเรียนแห่งความจริงทีส่ าํ คัญของการลบ
มลทินบาป มีตัวแทนหนึ่งเข้ามารับผิด
แทนคนบาป แต่บาปไม่ได้ถกู ลบทิง้ ไปโดย
เลือดของเหยือ่ นัน้ ด้วยวิธนี ี้ หนทางหนึง่
ได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อโยกย้ายบาปนั้น
ไปยังสถานนมัสการ ด้วยการถวายเลือด
เป็นเครื่องบูชาเช่นนี้ คนบาปได้ยอมรับ
อํานาจของธรรมบัญญัติ สารภาพความ
ผิดในการล่วงละเมิดของตนเองและแสดง
ออกถึงความปรารถนาทีจ่ ะได้รบั การอภัย
ผ่านทางความเชือ่ ในพระผูไ้ ถ่ทจี่ ะเสด็จมา
แต่เขายังไม่ได้หลุดพ้นจากการปรับโทษ
ของพระบัญญัตโิ ดยสิน้ เชิง ในวันลบมลทิน
บาป มหาปุโรหิตนําของถวายบูชาจากที่
ชุมนุมชนเข้าไปยังอภิสทุ ธิสถานพร้อมกับ
เลือดสําหรับถวายบูชาและประพรมเลือด
นั้นลงบนพระที่นั่งกรุณาซึ่งตั้งอยู่เหนือ
พระบัญญัติเพื่อเป็นการตอบสนองตาม
ข้อเรียกร้องต่างๆ ของพระบัญญัติ หลัง
จากนัน้ มหาปุโรหิตผูอ้ ยูใ่ นฐานะของผูไ้ กล่
เกลี่ยจะเอาบาปมาวางบนตัวเขาเองและ
นําออกไปจากสถานนมัสการ เขาวางมือ
ลงบนหัวแพะของอาซาเซล และสารภาพ
บาปทั้งหมดลงไปยังแพะตัวนั้น ซึ่งเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการโอนถ่ า ยบาปจาก
มหาปุโรหิตไปสู่แพะนั้น แล้วแพะจะนํา
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บาปนั้นไปเสียและถือว่าบาปนั้นหมดสิ้น
ไปจากประชาชนตลอดกาล {GC 420.1}
พิธดี าํ เนินไปในลักษณะเช่นนีเ้ พือ่ เป็น
“แบบจําลองและเงาของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นสวรรค์”
และการปฏิบตั ใิ ดๆ ในแบบจําลองของการ
ประกอบพิธใี นสถานนมัสการบนโลกก็เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบพิธีของ
สถานนมัสการบนสวรรค์ด้วย ภายหลัง
จากที่พระคริสต์เสด็จกลับไปยังสวรรค์
พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเริ่มปฏิบัติ
พระราชกิจในฐานะมหาปุโรหิตของเรา
เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้
เสด็จเข้าในสถานศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ร้างขึน้ ด้วย
มือมนุษย์ซึ่งถอดแบบจากของจริง แต่
พระองค์เสด็จไปในสวรรค์นนั่ เอง เพือ่ ทรง
ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเรา”
ฮีบรู 9:24 {GC 420.2}
การประกอบพิธตี ลอดทัง้ ปีของปุโรหิต
ในห้องแรกของสถานนมัสการ “ข้างหลัง
ม่าน” ซึง่ ใช้เป็นประตูและแยกวิสทุ ธิสถาน
ออกจากลานวิหารส่วนนอกนั้น เป็นการ
แสดงถึ ง พระราชกิ จ การประกอบพิ ธี ที่
พระคริสต์จะทรงเข้าไปปฏิบัติภายหลัง
จากทีพ
่ ระองค์เสด็จกลับไปยังสวรรค์แล้ว
มันเป็นหน้าทีข่ องปุโรหิตทีต่ อ้ งปรนนิบตั ิ
อยูท่ กุ วันเพือ่ ทูลถวายต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้าด้วยเลือดซึง่ เป็นเครือ่ งบูชาไถ่บาป
และด้วยเครื่องหอมที่ลอยขึ้นไปพร้อม
กั บ คํ า อธิ ษ ฐานของชนชาติ อิ ส ราเอล
พระคริสต์กเ็ ช่นเดียวกันได้ทรงวิงวอนต่อ
พระบิดาเพื่อคนบาปด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เอง และทรงถวายต่อพระองค์

ด้วยเครือ่ งหอมลํา้ ค่าแห่งความชอบธรรม
ของพระองค์เองและคําอธิษฐานของผูเ้ ชือ่
ที่กลับใจ นี่คือ พระราชกิจในห้องแรก
ภายในสถานนมั ส การบนสวรรค์ {GC
420.3}
จนกว่าจะถึงเวลานั้น ความเชื่อของ
บรรดาสาวกของพระคริ ส ต์ ไ ด้ ติ ด ตาม
พระองค์ไปในขณะที่เสด็จขึ้นสวรรค์จน
เลือนหายไปจากสายตา ความหวังทั้ง
หลายของพวกเขารวมอยู่ที่นี่ดังที่เปาโล
กล่าวว่า “ความหวังทีเ่ รายึดนัน้ เป็นเสมือน
สมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจ เป็น
ความหวังทีน่ าํ ไปสูอ่ ภิสทุ ธิสถานข้างหลัง
ม่าน ทีท่ พ
ี่ ระเยซูทรงนําหน้าเสด็จเข้าไป
ก่อนแล้วเพือ่ เรา เพราะพระองค์ทรงเป็น
มหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์” พระองค์ “เสด็จ
เข้าไปในสถานศักดิส์ ทิ ธิค์ รัง้ เดียวเป็นพอ
และพระองค์ไม่ได้ทรงนําเลือดแพะและ
เลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนําพระโลหิตของ
พระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึง่ การไถ่บาป
ชั่วนิรันดร์” ฮีบรู 6:19, 20; 9:12 {GC
421.1}
พระราชกิจการประกอบพิธใี นห้องแรก
ของสถานนมัสการได้ดาํ เนินอย่างต่อเนือ่ ง
มาเป็นเวลาสิบแปดศตวรรษแล้ว พระ
โลหิ ต ของพระคริ ส ต์ ที่ ถู ก นํ า มาวิ ง วอน
ถวายเพื่อผู้เชื่อที่กลับใจได้นํามาซึ่งการ
ให้อภัยพวกเขาและการยอมรับพวกเขา
ของพระบิดา แต่ถงึ กระนัน้ บาปทัง้ หลาย
ของพวกเขายังคงอยู่ในสมุดบันทึก เช่น
เดียวกับในพิธีจําลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่
มีงานของการลบมลทินบาปในช่วงปิดท้าย
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ของปี ดังนั้นก่อนที่พระราชกิจของพระ
คริสต์เพือ่ ไถ่มนุษย์ให้รอดจะสําเร็จ จึงต้อง
มีการลบมลทินบาปเพือ่ กําจัดบาปออกไป
จากสถานนมัสการด้วย นี่คือพระราชกิจ
ที่จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อระยะเวลา 2,300 วัน
สิ้นสุดลง ตามที่ผู้เผยพระวจนะดาเนียล
กล่าวไว้ลว่ งหน้าว่า ในเวลานัน้ มหาปุโรหิต
ของเราจะเสด็จเข้าไปในอภิสทุ ธิสถานเพือ่
ปฏิบัติพระราชกิจสุดท้ายที่สําคัญยิ่งคือ
การชําระสถานนมัสการ {GC 421.2}
ดั่งในสมัยโบราณ บาปทั้งหลายของ
ประชาชนถูกโอนไปยังเครือ่ งบูชาไถ่บาป
ด้วยความเชือ่ และผ่านทางเลือดของสัตว์
ที่เป็นเครื่องบูชานั้น บาปได้ถูกโอนถ่าย
ไปยังสถานนมัสการบนโลก พิธีในพันธสัญญาใหม่ก็เช่นกัน โดยความเชื่อบาป
ของผู้ท่ีกลับใจจะถูกนําไปวางไว้กับพระ
คริสต์และจะโอนถ่ายไปสู่สถานนมัสการ
ในสวรรค์ และเช่ น เดี ย วกั บ ที่ พิ ธี ชํ า ระ
จําลองในโลกจะเสร็จสิน้ ได้ดว้ ยการกําจัด
บาปที่ทําให้สถานนมัสการเปรอะเปื้อน
ออกไปฉันใด การชําระจริงทีม่ ขี นึ้ ในสถาน
นมัสการบนสวรรค์กจ็ ะเสร็จสิน้ ได้ดว้ ยการ
กํ า จั ด หรื อ ลบบาปออกจากสมุ ด บั น ทึ ก
ฉันนั้น แต่ก่อนที่จะลบบาปเหล่านี้ทิ้งไป
ได้สาํ เร็จนัน้ จะต้องมีการตรวจสอบสมุด
บันทึกเพื่อดูว่าผู้ใดกลับใจจากบาปและ
เชื่ อ ในพระคริ ส ต์ พวกเขาจึ ง จะได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากการลบมลทิ น บาปของ
พระองค์ ดังนัน้ การชําระสถานนมัสการ
จึงมีความเกีย่ วพันกับการพิจารณาไต่สวน
ซึ่ ง เป็ น พระราชกิ จ ของการพิ พ ากษา

พระราชกิจนี้จะต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อน
พระคริสต์เสด็จมาเพื่อไถ่ประชากรของ
พระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์
จะนําบําเหน็จมาเพือ่ ตอบแทนการกระทํา
ของทุกคน วิวรณ์ 22:12 {GC 421.3}
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ติดตามแสงสว่างของผู้
เผยพระวจนะจะพบว่า เมือ่ 2,300 วันสิน้
สุดในปี ค.ศ. 1844 พระคริสต์ไม่ได้เสด็จ
กลับมายังโลก แต่พระองค์เสด็จเข้าไปใน
อภิสุทธิสถานภายในสถานนมัสการบน
สวรรค์ เพือ่ ปฏิบตั พ
ิ ระราชกิจสุดท้ายแห่ง
การลบมลทินบาป เพื่อเตรียมการเสด็จ
กลับมาของพระองค์ {GC 422.1}
เป็นทีป่ ระจักษ์ดว้ ยว่า ในขณะทีเ่ ครือ่ ง
ถวายบูชาไถ่บาปชีไ้ ปยังพระคริสต์ในฐานะ
เป็ น เครื่ อ งบู ช า และมหาปุ โ รหิ ต เป็ น
ตัวแทนของพระคริสต์ในฐานะผูไ้ กล่เกลีย่
แพะของอาซาเซลเป็นสัญลักษณ์ของซาตาน
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งบาป ซึ่งในที่สุดแล้ว
บาปต่างๆ ของผูท้ กี่ ลับใจอย่างแท้จริงจะ
ถูกนําไปไว้บนมัน โดยอาศัยเครื่องบูชา
ไถ่บาป มหาปุโรหิตเอาบาปออกไปจาก
สถานนมัสการและนําไปไว้บนแพะของ
อาซาเซล เมื่อพระคริสต์ทรงลบบาปของ
ประชากรของพระองค์ด้วยฤทธิ์อํานาจ
ของพระโลหิตของพระองค์ออกจากสถาน
นมั ส การในสวรรค์ ใ นวั น เสร็ จ สิ้ น พระ
ราชกิจของพระองค์แล้ว พระองค์จะทรง
นําบาปเหล่านั้นไปไว้บนซาตาน ผู้ซึ่งใน
การดําเนินการพิพากษาจะเป็นผูท้ ตี่ อ้ งรับ
โทษในตอนสุดท้าย แพะของอาซาเซลจะ
ถู ก นํ า ไปปล่ อ ยยั ง ถิ่ น ที่ ไ ม่ มี ผู ้ ค นอาศั ย
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มันจะไม่หวนกลับมาสูช่ มุ นุมชนอิสราเอล และจะถูกทําลายทิง้ ไปพร้อมกับบาปและ
อีกเลย เช่นเดียวกัน ซาตานจะถูกขับไป คนบาปทัง้ หลายในการทําลายครัง้ สุดท้าย
จากเบื้ อ งพระพั ก ตร์ พ ระเจ้ า และจาก {GC 422.2}
ประชากรของพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์
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เรื่องของสถานนมัสการคือกุญแจไข
ความลับของความผิดหวังที่เกิดขึ้นในปี
ค.ศ. 1844 เรื่องนี้เปิดเผยให้เห็นความ
จริงทัง้ ระบบซึง่ เชือ่ มต่อกันและสอดคล้อง
กันทีแ่ สดงให้เห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้า
ในการทรงนําขบวนการยิ่งใหญ่ของการ
รอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ และที่
เปิดเผยให้เห็นถึงจุดยืนรวมถึงหน้าที่ที่
ประชากรของพระเจ้าต้องทําในปัจจุบัน
เช่นเดียวกับสาวกทัง้ หลายของพระเยซูที่
ภายหลังคํา่ คืนอันน่าสะพรึงกลัวของความ
ทุกข์ระทมและความสิน้ หวังแต่ “เมือ่ พวก
สาวกเห็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วก็มคี วาม
ยินดี” ยอห์น 20:20 บัดนี้ผู้ที่เฝ้าคอยการ
เสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระองค์ดว้ ยความ
เชือ่ ก็จะมีความชืน่ ชมยินดีเช่นนัน้ เหมือน
กัน พวกเขาเคยคาดหวังว่าพระองค์จะ
ทรงปรากฏด้ ว ยพระรั ศ มี เ พื่ อ ประทาน
บําเหน็จให้แก่ผรู้ บั ใช้ทงั้ หลายของพระองค์
ในขณะที่พวกเขาผิดหวังพวกเขาก็มอง
ไม่เห็นพระเยซู พวกเขารํ่าไห้พร้อมกับ
มารียท์ หี่ น้าทางเข้าอุโมงค์ฝงั ศพว่า “เขา
เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปและ
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ทไี่ หน” ยอห์น
20:13 แต่บดั นี้ พวกเขามองเห็นพระองค์
อีกครั้งหนึ่งในอภิสุทธิสถาน พระองค์ผู้
ทรงเป็ น มหาปุ โ รหิ ต ผู ้ ก อปรด้ ว ยพระ
เมตตาคุณ จะเสด็จมาปรากฏตัวในเร็ววัน
ในฐานะกษัตริย์และพระผู้ช่วยของพวก

เขา แสงสว่างจากสถานนมัสการส่องไป
ยังอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พวกเขา
ทราบดีวา่ พระเจ้าทรงนําพวกเขาด้วยการ
จัดเตรียมที่ไม่พลาดพลั้ง แม้ว่าพวกเขา
จะเป็นเหมือนเช่นสาวกรุน่ แรกคือตัวพวก
เขาเองเป็นผูท้ พ
ี่ ลาดในการเข้าใจข่าวสาร
ที่ประกาศ แต่ถึงกระนั้น ข่าวสารเหล่า
นั้ น ก็ ยั ง ถู ก ต้ อ งในทุ ก แง่ มุ ม ด้ ว ยการ
ประกาศข่าวนี้ พวกเขาทําให้พระประสงค์
ของพระเจ้าสําเร็จ และงานที่พวกเขาทํา
ไปในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์
พวกเขา “บังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่
ยั่งยืน” 1 เปโตร 1:3 และ “ชื่นชมยินดี
ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา”
1 เปโตร 1:8 {GC 423.1}
คําพยากรณ์ทั้งในพระธรรมดาเนียล
8:14 ที่ว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน
แล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รับการชําระ”
TKJV และข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง
ที่ว่า “จงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระ
เกี ย รติ แ ด่ พ ระองค์ เพราะถึ ง เวลาที่
พระองค์ จ ะทรงพิ พ ากษาแล้ ว ” วิ ว รณ์
14:7 นําไปยังพระราชกิจของพระคริสต์
ในอภิ สุ ท ธิ ส ถาน เพื่ อ การพิ จ ารณา
พิ พ ากษา และไม่ ใ ช่ เ พื่ อ เสด็ จ มาไถ่
ประชากรของพระองค์และทําลายคนชั่ว
ความผิดพลาดไม่ได้อยูท่ กี่ ารคํานวณช่วง
เวลาของคําพยากรณ์ แต่อยูท่ เี่ หตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ สิน้ สุด 2,300 วัน ด้วยความ
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ผิดพลาดนี้ ผูเ้ ชือ่ ทัง้ หลายต้องประสบกับ
ความผิดหวัง แต่ถึงกระนั้น ทุกเรื่องที่
คําพยากรณ์ทํานายไว้ล่วงหน้า และทุก
เรื่องที่พระคัมภีร์ยืนยันว่าจะต้องเกิด ก็
เกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลาขณะที่พวกเขา
กําลังโอดครวญถึงความล้มเหลวของความ
หวังของพวกเขา เหตุการณ์ทถี่ กู ทํานาย
ไว้ก็เกิดขึ้นจริง และเหตุการณ์นี้จะต้อง
สําเร็จก่อนทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมา
ปรากฏเพือ่ ประทานบําเหน็จให้ผรู้ บั ใช้ทงั้
หลายของพระองค์ {GC 424.1}
พระคริสต์เสด็จมาแล้ว ไม่ได้มายังโลก
ตามที่พวกเขาตั้งความหวังไว้ แต่ตามที่
แสดงให้เห็นล่วงหน้าในแบบจําลองซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ พระคริสต์เสด็จเข้าไปยัง
อภิสุทธิสถานของพระวิหารของพระเจ้า
ในสวรรค์ ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียลบรรยาย
การเสด็จมาครั้งนี้ของพระองค์เพื่อไปหา
ผูเ้ จริญด้วยวัยวุฒวิ า่ “ข้าพเจ้าเห็นในนิมติ
เวลากลางคืน นี่แน่ะ มีท่านผู้หนึ่งเหมือน
บุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของ
สวรรค์” ไม่ได้มายังโลกแต่ “มาหาผู้เจริญ
ด้วยวัยวุฒินั้น มีคนนําท่านมาเฝ้าเฉพาะ
พระพักตร์พระองค์” ดาเนียล 7:13 {GC
424.2}
ผูเ้ ผยพระวจนะมาลาคีบอกไว้ลว่ งหน้า
ถึงการเสด็จมาในครั้งนี้เช่นกันว่า “พระ
ยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘นี่แน่ะ เราส่งทูต
ของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้าง
หน้าเรา และองค์เจ้านายผูซ้ งึ่ เจ้าแสวงหา
นั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์
อย่างกะทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่ง

เจ้ า พอใจนั้ น ดู ซิ ท่ า นกํ า ลั ง มาแล้ ว ’”
มาลาคี 3:1 สําหรับประชากรขององค์
พระผู้เป็นเจ้านั้น พระองค์เสด็จมายัง
พระวิ ห ารของพระองค์ อ ย่ า งกะทั น หั น
อย่างคาดไม่ถึง พวกเขาไม่ได้คอยรับ
พระองค์ทนี่ นั่ พวกเขาคาดว่าพระองค์จะ
เสด็ จ มายั ง โลกด้ ว ย “เปลวเพลิ ง ...จะ
ลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคน
ทีไ่ ม่ดาํ เนินชีวติ ตามข่าวประเสริฐเรือ่ งของ
พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
2 เธสะโลนิกา 1:7, 8 {GC 424.3}
แต่คนทัง้ หลายยังไม่พร้อมทีจ่ ะต้อนรับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ยังมีงาน
เตรียมการที่พวกเขาจะต้องทําให้เสร็จ
แสงสว่างจะทรงโปรดประทานแก่พวกเขา
ซึ่ ง จะนํ า ความคิ ด ของพวกเขาไปยั ง
พระวิหารของพระองค์ทอี่ ยูใ่ นสวรรค์ และ
เมื่ อ โดยความเชื่ อ พวกเขาติ ด ตามการ
ประกอบพิ ธี ข องมหาปุ โ รหิ ต เข้ า ไปใน
พระวิหารนั้นแล้ว หน้าที่ใหม่จะถูกเปิด
เผยให้แก่พวกเขา ข่าวสารอื่นๆ ซึ่งเป็น
คํ า เตื อ นและคํ า สอนจะถู ก มอบให้ แ ก่
คริสตจักร {GC 424.4}
ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “ใครจะทนอยู่
ได้ในวันทีท่ า่ นมา และใครจะยืนมัน่ อยูไ่ ด้
เมื่อท่านปรากฏตัว เพราะว่าท่านเป็น
ประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบูข่ องช่าง
ซักฟอก ท่านจะนั่งลงอย่างช่างถลุงเงิน
และช่างชะล้างเงิน และท่านจะชําระบุตร
หลานของเลวีให้บริสทุ ธิ์ และถลุงพวกเขา
อย่างถลุงทองคําและถลุงเงิน จนกว่าเขา
จะนําเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาห์เวห์

24 อภิสุทธิสถาน 393

ด้ ว ยความชอบธรรม” มาลาคี 3:2, 3
เมื่อการอุทธรณ์ของพระคริสต์ในสถาน
นมัสการเบื้องบนสิ้นสุดลง ผู้ที่ยังมีชีวิต
อยูใ่ นโลกจะต้องยืนอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์ของ
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์โดยปราศจากคนกลาง
เสื้อคลุมของพวกเขาจะต้องไม่มีจุดด่าง
พร้อย อุปนิสยั ของพวกเขาจะต้องถูกชําระ
ให้บริสุทธิ์จากบาปด้วยการประพรมของ
พระโลหิต พวกเขาจะต้องเป็นผู้มีชัยใน
สงครามการต่อสูก้ บั ความชัว่ ด้วยพระคุณ
ของพระเจ้าและด้วยความอุตสาหะของ
พวกเขาเอง ในขณะที่ ก ารพิ จ ารณา
พิพากษาในสวรรค์กําลังดําเนินก้าวหน้า
ไปอยู ่ นั้ น ในขณะที่ บ าปทั้ ง หลายของ
ผู้เชื่อที่สํานึกผิดกําลังถูกลบออกไปจาก
สถานนมัสการนัน้ ประชากรของพระองค์
ในโลกมีงานพิเศษของการชําระให้บริสทุ ธิ์
และการกําจัดบาปทิ้ง หน้าที่เหล่านี้ถูก
เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนมากขึน้ ในข่าวของ
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 {GC 425.1}
เมือ่ ภารกิจนีถ้ กู ทําให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
บรรดาผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์จงึ จะพร้อม
สําหรับการเสด็จมาปรากฏของพระองค์
“แล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็ม
่ อพระทัยพระยาห์เวห์ดงั ในอดีต
จะเป็นทีพ
และดังในปีก่อนๆ” มาลาคี 3:4 แล้ว
คริสตจักรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะ
มารับกลับคืนเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นจะ
เป็น “คริสตจักรบริสุทธิ์…ไม่มีด่างพร้อย
ริว้ รอยหรือมลทินใดๆ” เอเฟซัส 5:26, 27
แล้วคริสตจักรนัน้ จะเป็น “รุง่ อรุณแจ่มจรัส
ดังจันทร์เพ็ญกระจ่างจ้าปานตะวัน น่า

เกรงขามดังกองทัพมีธงประจํา” เพลงซา
โลมอน 6:10 {GC 425.2}
นอกจากการกล่าวถึงองค์พระผู้เป็น
เจ้าเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์แล้ว
ผู้เผยพระวจนะมาลาคียังทํานายถึงการ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เป็นการ
เสด็จมาเพื่อพิพากษา ดังที่จารึกไว้ว่า
“แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา
เราจะเป็นพยานทีร่ วดเร็วทีก่ ล่าวโทษนัก
วิทยาคม พวกผิดประเวณี ผู้ที่สบถเท็จ
ผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้าง ผู้บีบ
บังคับแม่มา่ ยและลูกกําพร้า ผูผ้ ลักไสคน
ต่างด้าวให้ไปเสีย และผู้ที่ไม่ยําเกรงเรา”
มาลาคี 3:5 ผู้เผยพระวจนะยูดากล่าวถึง
เหตุการณ์เดียวกันว่า “นี่แน่ะ องค์พระผู้
เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์
ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆ เพื่อทําการ
พิพากษาทุกคนและเพื่อทําให้คนอธรรม
ทุกคนสํานึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่างที่
พวกเขาทําไปตามวิถที างอธรรมนัน้ ” ยูดา
14, 15 การเสด็จมานีแ้ ละการเสด็จมาของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้ายังพระวิหารของพระองค์
เป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
และเป็นคนละเหตุการณ์ {GC 425.3}
การเสด็จมาของพระคริสต์ไปยังอภิสุทธิสถานในฐานะมหาปุโรหิตเพื่อชําระ
สถานนมัสการตามทีก่ ล่าวไว้ในพระธรรม
ดาเนียล 8:14 การเสด็จมาของบุตรมนุษย์
ไปยั ง ผู ้ เ จริ ญ ด้ ว ยวั ย วุ ฒิ ต ามบั น ทึ ก ใน
พระธรรมดาเนียล 7:13 และการเสด็จมา
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไปยังพระวิหารของ
พระองค์ทผี่ เู้ ผยพระวจนะมาลาคีพยากรณ์
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ไว้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์
เดียวกัน และเหตุการณ์นกี้ บ็ รรยายไว้ใน
เรือ่ งเจ้าบ่าวมาถึงงานสมรส ในอุปมาสาว
พรหมจารีสบิ คนทีพ
่ ระคริสต์ทรงเล่าไว้ใน
พระธรรมมัทธิวบทที่ 25 {GC 426.1}
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของปี
ค.ศ. 1844 มีเสียงร้องป่าวประกาศดังขึ้น
มาว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” จึงเกิดคนสองกลุม่
ขึ้ น ตามลั ก ษณะของหญิ ง พรหมจารี มี
ปัญญาและโง่ คนกลุ่มหนึ่งรอคอยการ
ปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความ
ชื่นชมยินดี พวกเขาบากบั่นเตรียมตัวที่
จะต้อนรับพระองค์ ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่ง
เข้าร่วมขบวนการด้วยความกลัวและทํา
ด้วยความหุนหัน พวกเขาพอใจกับทฤษฎี
ความจริง แต่ขาดพระคุณของพระเจ้า
ในอุปมาเมื่อเจ้าบ่าวมา “พวกที่เตรียม
พร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรส”
มัทธิว 25:10 จุดนีท้ าํ ให้เรามองเห็นว่าการ
มาของเจ้าบ่าวจะเกิดขึ้นก่อนงานสมรส
พิ ธี ส มรสหมายถึ ง พระคริ ส ต์ ไ ด้ รั บ
อาณาจักรของพระองค์ กรุงเยรูซาเล็ม
ใหม่คอื นครบริสทุ ธิซ์ งึ่ เป็นเมืองหลวงและ
เป็นตัวแทนของอาณาจักรนัน้ จะถูกเรียก
ว่า “เจ้าสาวทีเ่ ป็นมเหสีของพระเมษโปดก”
ทูตสวรรค์บอกยอห์นว่า “มานี่ซิ เราจะให้
ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมษโปดก” ผู ้ เ ผยพระวจนะกล่ า วต่ อ ไปว่ า
“ท่านนําข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไป
บนภูเขาสูงใหญ่ และสําแดงให้ข้าพเจ้า
เห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งลอยลง
มาจากสวรรค์และจากพระเจ้า” วิวรณ์

21:9, 10 จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าสาว
ในที่นี้ห มายถึ ง เมื อ งบริ สุ ท ธิ์ และหญิ ง
พรหมจารีที่ออกไปต้อนรับเจ้าบ่าวเป็น
สัญลักษณ์ของคริสตจักร พระธรรมวิวรณ์
เรียกประชากรของพระเจ้าว่าเป็นแขกรับ
เชิญในงานเลี้ยงสมรส วิวรณ์ 19:9 หาก
ประชากรของพระเจ้าเป็นแขกของงาน
แล้ว พวกเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นเจ้าสาว
ไม่ได้ ดังที่พระธรรมดาเนียลกล่าวไว้ว่า
พระคริสต์จะรับ “ราชอํานาจ ศักดิ์ศรี กับ
ราชอาณาจักร” จากผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ
ในสวรรค์ พระองค์จะทรงต้อนรับกรุง
เยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรของพระองค์ที่ “เตรียมพร้อม
เหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สําหรับ
สามี” ดาเนียล 7:14 วิวรณ์ 21:2 เมื่อ
พระองค์ทรงรับอาณาจักรแล้ว พระองค์
จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีเป็น “กษัตริย์
เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือ
เจ้านายทั้งหลาย” วิวรณ์ 19:16 เพื่อไถ่
ประชากรของพระองค์ผู้ที่จะ “ร่วมงาน
เลีย้ งกับอับราอัม อิสอัคและยาโคบ” ทีโ่ ต๊ะ
ของพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์
(มัทธิว 8:11 ลูกา 22:30) เพื่อมีส่วนใน
งานเลี้ยงสมรสของพระเมษโปดก {GC
426.2}
การร้องประกาศว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว”
ในช่วงฤดูใบไม้รว่ งของปี ค.ศ. 1844 ทําให้
คนนับพันคาดหวังว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะ
เสด็จกลับมาในทันที เจ้าบ่าวเสด็จมาจริง
ตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ แต่ไม่ได้เสด็จมายัง
โลกตามทีพ
่ วกเขาคาดหวัง แต่เสด็จไปยัง
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ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิในสวรรค์ ไปยังงาน
สมรส เข้าสู่งานเลี้ยงในอาณาจักรของ
พระองค์ “พวกทีเ่ ตรียมพร้อมอยูแ่ ล้วก็ไป
กั บ ท่ า นในงานสมรส แล้ ว ประตู ก็ ป ิ ด ”
มัทธิว 25:10 พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมงาน
สมรสด้วยตนเองเพราะงานนี้เกิดขึ้นใน
สวรรค์ในขณะทีพ
่ วกเขายังคงอยูใ่ นโลกนี้
ผู้ติดตามพระคริสต์จะ “คอยรับนายของ
ตนเมื่ อ นายจะกลั บ มาจากงานสมรส”
ลูกา 12:36 แต่พวกเขาจะต้องเข้าใจพระ
ราชกิจของพระองค์และติดตามพระองค์
ด้ ว ยความเชื่ อ ในขณะที่ พ ระองค์ เ สด็ จ
เข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในแง่
นีแ้ หละจึงถูกกล่าวได้วา่ พวกเขาได้เข้าไป
ร่วมในงานสมรส {GC 427.1}
ในอุปมา เฉพาะผูท้ มี่ นี าํ้ มันในภาชนะ
ร่วมกับในตะเกียงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่
เข้าไปในงานสมรสได้ คนเหล่านั้นที่รู้
ความจริ ง จากพระคั ม ภี ร ์ จ ะต้ อ งมี พ ระ
วิญญาณและพระคุณของพระเจ้า และผูท้ ี่
รอคอยด้วยความอดทนในคํา่ คืนของการ
ทดลองที่ขมขื่นและได้ค้นคว้าศึกษาพระ
คั ม ภี ร ์ เ พื่ อ หาแสงสว่ า งที่ ชั ด แจ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น
พวกเขาเหล่านี้จะได้เห็นความจริงเรื่อง
สถานนมัสการในสวรรค์และการเปลี่ยน
แปลงการประกอบพิธีของพระผู้ช่วยให้
รอด และโดยความเชือ่ พวกเขาจึงติดตาม
พระองค์ในพระราชกิจของพระองค์เข้าไป
ในสถานนมัสการเบื้องบน และทุกคนที่
ยอมรับคําพยานของพระคัมภีร์ในความ
จริงเรื่องเดียวกันนี้ ก็กําลังติดตามพระ
คริสต์ด้วยความเชื่อในขณะที่พระองค์

เสด็จเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เพื่อประกอบพระราชกิจสุดท้ายของการ
ทรงเป็นคนกลางและรับอาณาจักรของ
พระองค์เมื่อพระราชกิจนี้สิ้นสุดลง สิ่งที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมดนีถ้ กู แสดงเป็นเครือ่ งหมาย
ด้วยการเข้าร่วมงานสมรส {GC 427.2}
อุปมาในพระธรรมมัทธิวบทที่ 22 ใช้
สัญลักษณ์ของงานสมรสเดียวกันนี้และ
เสนอให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพิจารณา
พิพากษาจะต้องเกิดขึ้นก่อนงานสมรส
ก่อนทีง่ านสมรสจะเริม่ ขึน้ นัน้ กษัตริยเ์ สด็จ
มาทอดพระเนตรแขกรับเชิญ เพื่อดูว่า
ทุกคนสวมเสื้อสําหรับงานอภิเษกสมรส
หรือไม่ ซึง่ เป็นเสือ้ คลุมของอุปนิสยั อันไร้
ตําหนิทไี่ ด้ผา่ นการชําระล้างและทําให้ขาว
สะอาดโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก
มัทธิว 22:11 วิวรณ์ 7:14 เมื่อพบผู้ที่
บกพร่อง ก็จะขับผู้นั้นออกไป แต่ทุกคน
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วพบว่าสวมใส่เสือ้
สําหรับงานอภิเษกสมรสก็จะเป็นทีย่ อมรับ
ของพระเจ้ า และสมควรมี ส ่ ว นร่ ว มใน
อาณาจักรของพระองค์และมีที่นั่งอยู่บน
บัลลังก์ของพระองค์ พระราชกิจของการ
ตรวจสอบอุ ป นิ สั ย เพื่ อ ดู ว ่ า ผู ้ ใ ดเตรี ย ม
พร้อมสําหรับอาณาจักรของพระองค์คือ
การพิจารณาพิพากษาซึง่ เป็นพระราชกิจ
ช่ ว งปิ ด ท้ า ยของงานในสถานนมั ส การ
เบื้องบน {GC 428.1}
เมื่ อ พระราชกิ จ แห่ ง การพิ จ ารณา
ไต่สวนสิน้ สุดลง เมือ่ ทุกคนในทุกยุคทีอ่ า้ ง
ตนว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ผ่านการ
ตรวจสอบและตัดสินแล้ว และเมือ่ ถึงเวลา
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นัน้ เวลาแห่งพระกรุณาธิคณ
ุ จึงจะสิน้ สุด
ลง แล้วประตูแห่งพระกรุณาก็จะปิดลง
ดังนัน้ ด้วยคําพูดสัน้ ๆ ทีว่ า่ “พวกทีเ่ ตรียม
พร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรส
แล้วประตูกป็ ดิ ” จึงเป็นการนําพวกเราไป
ยังการประกอบพิธีขั้นสุดท้ายของพระผู้
ช่วยให้รอด คือไปยังเวลาเมือ่ พระราชกิจ
ยิ่ ง ใหญ่ เ พื่ อ ช่ ว ยมนุ ษ ย์ ใ ห้ ร อดจะเสร็ จ
สมบูรณ์ {GC 428.2}
ในพิธขี องสถานนมัสการในโลกนีด้ งั ที่
เรามองเห็นแล้วว่าเป็นภาพร่างรูปแบบ
ของพิธีในสวรรค์ เมื่อมหาปุโรหิตเข้าไป
ยังอภิสุทธิสถานในวันลบมลทินบาปนั้น
การประกอบพิธใี นห้องแรกได้เสร็จสิน้ ลง
แล้ว พระเจ้าทรงบัญชาว่า “อย่าให้มีคน
อยู่ในเต็นท์นัดพบเมื่ออาโรนเข้าไปลบ
มลทิ น ในอภิ สุ ท ธิ ส ถาน จนกว่ า เขาจะ
ออกมา” เลวี นิ ติ 16:17 ดั ง นั้ น เมื่ อ
พระคริสต์เสด็จเข้าไปในอภิสทุ ธิสถานเพือ่
ประกอบพระราชกิจของการลบมลทินบาป
ให้ เ สร็ จ สิ้ น นั้ น พระองค์ ไ ด้ สิ้ น สุ ด การ
ประกอบพิธีของพระองค์ในห้องแรกแล้ว
เว้นเสียแต่การประกอบพิธใี นห้องแรกยุติ
ลงแล้วเท่านั้น การประกอบพิธีในห้องที่
สองจึงเริ่มต้นขึ้น ในพิธีจําลองซึ่งเป็น
สัญลักษณ์นั้น เมื่อมหาปุโรหิตออกจาก
วิสทุ ธิสถานในวันลบมลทินบาป เขาเข้าไป
ข้างในยังเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าเพือ่ ถวาย
เลือดซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อคน
อิสราเอลทั้งหลายที่กลับใจจากบาปของ
ตนเองอย่างจริงใจ เพราะเหตุนี้ พระคริสต์
ทรงทําพระราชกิจของพระองค์ในฐานะผู้

อุทธรณ์ของเราสําเร็จไปส่วนหนึง่ เท่านัน้
จึงทรงเข้าไปเพื่อทําพระราชกิจอีกส่วน
หนึ่ง และพระองค์ยังทรงวิงวอนต่อพระ
บิ ด าเพื่ อ คนบาปด้ ว ยพระโลหิ ต ของ
พระองค์เอง {GC 428.3}
ในปี ค.ศ. 1844 ชาวแอ๊ดเวนตีสไม่
เข้าใจเนื้อหาของเรื่องนี้ เมื่อเวลาที่พวก
เขาคาดว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา
ผ่านพ้นไปแล้ว พวกเขาก็ยงั คงเชือ่ ว่าการ
เสด็จมาของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นอีกไม่
นาน พวกเขาถือว่าพวกเขามาถึงวิกฤต
ที่สําคัญและเชื่อว่าพระราชกิจของพระ
คริสต์ในฐานะผูอ้ ทุ ธรณ์ตอ่ เบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้าได้ยตุ ลิ งแล้ว สําหรับพวกเขาแล้ว
พระคัมภีรด์ เู หมือนจะสอนว่าเวลาแห่งพระ
กรุณาธิคณ
ุ สําหรับมนุษย์จะปิดลงช่วงสัน้ ๆ
ก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา
จริงในหมู่เมฆของท้องฟ้า สิ่งนี้ดูเหมือน
จะเป็นหลักฐานจากพระคัมภีรเ์ หล่านัน้ ซึง่
ชี้ไปยังเวลาเมื่อมนุษย์จะแสวงหา เคาะ
และร้องเรียกที่ประตูแห่งพระกรุณา แต่
ประตูนนั้ จะไม่เปิดให้แก่พวกเขา และมัน
จึงมีคาํ ถามเกิดขึน้ กับพวกเขาว่า วันเวลา
ที่พวกเขาได้กําหนดรอคอยการเสด็จมา
ของพระคริสต์อาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของ
ช่วงเวลานี้ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นทันทีทันใด
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์ เมื่อ
พวกเขาประกาศเตือนเรือ่ งการพิพากษา
ที่ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาคิดว่าหน้าที่ที่
ต้องทําให้กับโลกนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว และ
พวกเขาจึงหลุดพ้นจากภาระที่ต้องช่วย
จิตวิญญาณอื่นให้รอดพ้นจากบาป ใน
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เวลาเดียวกันความหยิง่ ยโสและการดูหมิน่
เยาะเย้ยของคนทีไ่ ม่มพ
ี ระเจ้าดูจะเป็นอีก
หลักฐานหนึง่ ทีแ่ สดงว่าพระวิญญาณของ
พระเจ้าถูกเพิกถอนไปจากผูท้ ปี่ ฏิเสธพระ
เมตตาคุณของพระองค์ เรือ่ งทัง้ หมดเหล่า
นีล้ ว้ นยืนยันความเชือ่ ของพวกเขาว่าเวลา
แห่งพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระเจ้าสิน้ สุดลง
แล้ว หรือตามทีพ
่ วกเขาพูดกันว่า “ประตู
แห่งพระกรุณาธิคุณได้ปิดไปแล้ว” {GC
429.1}
แต่แสงสว่างที่ชัดแจ้งเพิ่มขึ้นได้มา
พร้อมกับการศึกษาเจาะลึกเรื่องสถาน
นมัสการ บัดนี้ พวกเขามองเห็นแล้วว่า
พวกเขาถู ก ต้ อ งที่ เ ชื่ อ ว่ า จุ ด สิ้ น สุ ด ของ
2,300 วันในปี ค.ศ. 1844 นั้นเป็นจุดที่
ชี้บอกถึงวิกฤตสําคัญ ถึงแม้มันจะเป็น
ความจริงว่าประตูแห่งความหวังและความ
เมตตาที่มนุษย์ใช้เข้าหาพระเจ้ามาเป็น
เวลาหนึ่งพันแปดร้อยปีนั้นถูกปิดลงแล้ว
แต่ประตูอกี บานหนึง่ ได้ถกู เปิดออกและการ
อภัยบาปได้ถูกยื่นให้แก่มนุษย์โดยผ่าน
การอุทธรณ์ของพระคริสต์ในอภิสทุ ธิสถาน
พระราชกิจส่วนหนึง่ ของพระคริสต์สนิ้ สุด
ลงเพียงเพือ่ เปิดทางให้อกี พระราชกิจหนึง่
ยังคงมี “ประตูทเี่ ปิด” อยูเ่ พือ่ เข้าสูส่ ถาน
นมั ส การในสวรรค์ ซึ่ ง พระคริ ส ต์ กํ า ลั ง
ปฏิบตั พ
ิ ระราชกิจเพือ่ คนบาป {GC 429.2}
บัดนี้ เรามองเห็นพระดํารัสของพระ
คริสต์ในพระธรรมวิวรณ์ที่ตรัสกับคริสตจักรในเวลาปัจจุบนั นีว้ า่ “พระองค์ผบู้ ริสทุ ธิ์
ผูท้ รงสัตย์จริง ผูท้ รงมีลกู กุญแจของดาวิด
ผูท้ รงเปิดแล้วจะไม่มใี ครปิดได้ ผูท้ รงปิด

แล้วจะไม่มใี ครเปิดได้นนั้ ตรัสดังนีว้ า่ ‘เรา
รู้จักความประพฤติของเจ้า นี่แน่ะ เราจัด
วางประตูทเี่ ปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตู
นี้ไม่มีใครสามารถปิดได้’” วิวรณ์ 3:7, 8
{GC 430.1}
เฉพาะคนเหล่านั้นที่ติดตามพระเยซู
โดยความเชื่อในพระราชกิจยิ่งใหญ่ของ
การลบมลทินบาปจึงจะได้รับประโยชน์
ของพระราชกิจการทรงเป็นคนกลางของ
พระองค์ที่ทรงทําเพื่อพวกเขา ในขณะที่
ผูป้ ฏิเสธแสงสว่างซึง่ นําให้เห็นพระราชกิจ
แห่งการรับใช้นี้จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ
เลย ชาวยิวที่ปฏิเสธความสว่างที่พระ
คริสต์ประทานให้เมือ่ พระองค์เสด็จมาครัง้
แรกและไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
ผูช้ ว่ ยให้รอดของโลกนัน้ ไม่อาจได้รบั การ
อภัยผ่านทางพระองค์ เมือ่ พระเยซูเสด็จ
กลั บ สู ่ ส วรรค์ แ ละทรงเข้ า ไปยั ง สถาน
นมัสการในสวรรค์พร้อมด้วยพระโลหิต
ของพระองค์เพือ่ หลัง่ พระพรของการทรง
เป็ น คนกลางให้ แ ก่ ส าวกทั้ ง หลายของ
พระองค์นั้น ชาวยิวยังคงอยู่ในความมืด
สนิทด้วยการถวายสัตวบูชาต่างๆ และ
เครือ่ งบูชาอืน่ ๆ ทีไ่ ร้ประโยชน์ตอ่ ไป การ
ประกอบพิธีในพิธีจําลองต่างๆ และเงา
ต่างๆ ได้ยตุ ไิ ปแล้ว ประตูบานนัน้ ซึง่ เมือ่
ก่อนมนุษย์เคยใช้เพื่อเข้าหาพระเจ้านั้น
ไม่ได้ถกู เปิดไว้อกี ต่อไปแล้ว ชาวยิวปฏิเสธ
ทีจ่ ะแสวงหาพระองค์ดว้ ยวิธเี ดียวทีจ่ ะไป
ถึงพระองค์ได้ คือผ่านทางพระราชกิจ
ของพระองค์ในสถานนมัสการบนสวรรค์
ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ได้สื่อสัมพันธ์กับ
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พระเจ้า สําหรับพวกเขาแล้ว ประตูบาน
นัน้ ถูกปิดไป พวกเขาไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งพระ
คริสต์ว่าทรงเป็นเครื่องบูชาแท้จริงและ
ทรงเป็นคนกลางเพียงผูเ้ ดียวต่อเบือ้ งพระ
พักตร์พระเจ้า ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่
ได้รับประโยชน์ของการทรงเป็นคนกลาง
ของพระองค์ {GC 430.2}
สภาพของชาวยิวทีไ่ ม่เชือ่ แสดงให้เห็น
สภาพความไม่ใส่ใจและความไม่เชื่อที่
ปรากฏอยู่ท่ามกลางผู้ที่อ้างว่าตนเป็น
คริสเตียน พวกเขาตั้งใจไม่ยอมรับพระ
ราชกิจของมหาปุโรหิตผู้ทรงกอปรด้วย
พระเมตตาคุณของเรา ในพิธีจําลองซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ เมือ่ มหาปุโรหิตเข้าไปยัง
อภิสทุ ธิสถาน ชนชาติอสิ ราเอลทุกคนจะ
ต้องเข้ามาชุมนุมกันรอบพระวิหารและ
ถ่อมใจลงต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วย
ความเคร่งขรึมทีส่ ดุ เพือ่ รับการอภัยจาก
บาป และไม่ถกู อัปเปหิออกจากชุมนุมชน
เป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งเพียงไรสําหรับ
ช่วงเวลาแห่งการลบมลทินบาปแท้จริงที่
กําลังดําเนินอยูใ่ นขณะนี้ ทีเ่ ราจะต้องเข้าใจ
พระราชกิจของมหาปุโรหิตของเราและรู้
ว่าหน้าที่ใดที่ทรงต้องการให้เราทํา {GC
430.3}
มนุษย์หลุดพ้นจากการลงโทษไม่ได้
หากเขาปฏิเสธคําเตือนทีพ
่ ระเจ้าประทาน
ให้ด้วยความเมตตา ข่าวคําเตือนจาก
สวรรค์สง่ มายังโลกในสมัยของโนอาห์ และ
ความรอดของพวกเขาขึน้ กับวิธที พ
ี่ วกเขา
ตอบสนองต่อข่าวสารนั้น เนื่องจากพวก
เขาปฏิ เ สธคํ า เตื อ น พระวิ ญ ญาณของ

พระเจ้าจึงถอนไปจากชาติพันธุ์มนุษย์ที่
บาปชัว่ และพวกเขาพินาศไปกับนํา้ ทีท่ ว่ ม
โลก ในสมัยของอับราฮัม พระเมตตาคุณ
หยุดที่จะอ้อนวอนคนผิดของเมืองโสโดม
และคนทัง้ หมดนอกจากโลทพร้อมภรรยา
และบุ ต รสาวสองคนถู ก ไฟที่ ส ่ ง มาจาก
สวรรค์เผาจนหมดสิ้น ในสมัยของพระ
คริสต์กเ็ ช่นกัน พระบุตรของพระเจ้าทรง
ประกาศต่อชาวยิวที่ไม่เชื่อของยุคนั้นว่า
“นิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งให้ร้างเปล่า”
มัทธิว 23:38 เมือ่ มองต่อไปยังยุคสุดท้าย
พระเจ้าผูท้ รงกอปรด้วยอํานาจทีไ่ ม่จาํ กัด
องค์เดียวกันนีท้ รงประกาศถึงความ “พินาศ
เพราะเขาไม่ได้รกั ความจริงเพือ่ จะรอดได้
เพราะเหตุนพ
ี้ ระเจ้าจึงทรงให้ความลุม่ หลง
มาถึงพวกเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อ
ทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการ
อธรรมจะถูกพิพากษา” 2 เธสะโลนิกา
2:10-12 เมื่อพวกเขาปฏิเสธคําสอนจาก
พระวจนะของพระเจ้า พระองค์จงึ ทรงถอน
พระวิญญาณบริสทุ ธิไ์ ปและปล่อยให้พวก
เขาตกอยู่กับการหลอกลวงที่พวกเขารัก
{GC 431.1}
แต่พระคริสต์ยังคงทรงอุทธรณ์เพื่อ
มนุษย์ และยังประทานแสงสว่างให้แก่ผทู้ ี่
แสวงหา ถึงแม้ว่าในช่วงแรกผู้ที่รอคอย
การกลับมาของพระคริสต์จะไม่เข้าใจเรือ่ ง
นี้ ต่อมาภายหลังก็ได้รบั ความกระจ่างเมือ่
พระคัมภีร์ได้อธิบายจุดยืนที่แท้จริงของ
พวกเขาออกมาให้พวกเขาเข้าใจ {GC
431.2}
ช่วงเวลา ค.ศ.1844 ผ่านพ้นไปแล้ว
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เวลาแห่งความทุกข์ยากยิ่งใหญ่มาถึงผู้ที่
ยังคงยึดความเชื่อในเรื่องของการเสด็จ
กลับมา มีอยูเ่ พียงเรือ่ งเดียวทีย่ งั คงปลอบ
ใจให้พวกเขายึดความจริงอย่างมั่นคงไว้
คือ แสงสว่างที่ส่องนําความคิดของพวก
เขาไปยังสถานนมัสการเบื้องบน บางคน
ละทิง้ ความเชือ่ เรือ่ งการคํานวณเวลาของ
คํ า พยากรณ์ แ ละให้ เ หตุ ผ ลว่ า อิ ท ธิ พ ล
ของพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่ ส ถิ ต อยู ่ กั บ
ขบวนการรอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
นั้นมาจากตัวแทนของมนุษย์หรือไม่ก็มา
จากซาตาน คนอีกกลุ่มหนึ่งยึดไว้อย่าง
แน่วแน่วา่ พระเจ้าทรงนําพวกเขาผ่านพ้น
เหตุการณ์ในอดีต และขณะทีพ
่ วกเขารอ

คอยและเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อที่จะ
แสวงหานํ้าพระทัยของพระเจ้านั้น พวก
เขามองเห็นมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ของพวก
เขาเสด็จเข้าสูพ
่ ระราชกิจของการประกอบ
พิ ธี อี ก พิ ธี ห นึ่ ง และพวกเขาติ ด ตาม
พระองค์เข้าไปโดยความเชือ่ พวกเขารับ
การทรงนําให้เห็นพันธกิจในช่วงท้ายของ
คริสตจักร พวกเขาจึงเข้าใจข่าวของทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ และองค์ทสี่ องได้ดยี งิ่ ขึน้
และพร้อมทีจ่ ะรับและประกาศให้โลกรูถ้ งึ
คําเตือนอันน่าสะพรึงกลัวของข่าวของ
ทูตสวรรค์องค์ที่สามในพระธรรมวิวรณ์
บทที่ 14 {GC 431.3}
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“พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์กเ็ ปิด
ออก และหีบพันธสัญญาของพระองค์ก็
ปรากฏในพระวิหารนั้น” วิวรณ์ 11:19
หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในอภิสุทธิ
สถานซึง่ เป็นห้องทีส่ องของสถานนมัสการ
ในการประกอบพิธีของพลับพลาบนโลก
ซึ่ง “เป็นแต่แบบจําลองและเงาของสิ่งที่
อยู่ในสวรรค์” ฮีบรู 8:5 นั้น ห้องอภิสุทธิ
สถานนีจ้ ะถูกเปิดออกเฉพาะในวันยิง่ ใหญ่
แห่งการลบมลทินบาปเท่านั้นเพื่อชําระ
สถานนมัสการ ด้วยเหตุนี้ การประกาศ
ว่าพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์เปิดออก
และมองเห็นหีบพันธสัญญาของพระองค์
จึงชี้บอกให้ทราบว่า อภิสุทธิสถานของ
สถานนมัสการในสวรรค์ถูกเปิดออกใน
ปี ค.ศ. 1844 ในขณะที่พระคริสต์เสด็จ
เข้าไปในนัน้ เพือ่ ปฏิบตั พ
ิ ระราชกิจของการ
ลบมลทิ น บาปให้ เ สร็ จ สิ้ น บรรดาผู ้ ที่
ติดตามมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเข้า
ไปด้วยความเชื่อในขณะที่พระองค์เสด็จ
เข้าไปปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ใน
อภิสุทธิสถานจะมองเห็นหีบพันธสัญญา
ในขณะที่พวกเขาศึกษาหัวข้อเรื่องสถาน
นมัสการ พวกเขาจึงได้มาถึงจุดที่เข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนพระราชกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอด และพวกเขาได้มองเห็นว่าบัดนี้
พระองค์ทรงปฏิบัติกิจอยู่เบื้องหน้าหีบ
ของพระเจ้า กําลังทรงวิงวอนเพือ่ คนบาป

ทั้งหลายด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง
{GC 433.1}
หีบทีอ่ ยูใ่ นพลับพลาบนโลกมีศลิ าสอง
แผ่ น จารึ ก คํ า สั่ ง ของธรรมบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้า หีบเป็นแต่เพียงภาชนะรองรับ
แผ่นพระบัญญัติ และการทีม่ ธี รรมบัญญัติ
ุ ค่า
ของพระเจ้าปรากฏอยูท่ าํ ให้หบี นีม้ คี ณ
และศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระวิหารของพระเจ้า
ในสวรรค์เปิดออกจึงทําให้มองเห็นหีบ
พันธสัญญาของพระองค์ ภายในอภิสทุ ธิ
สถานของสถานนมัสการบนสวรรค์ พระ
บัญญัติของพระเจ้าได้รับการเชิดชูขึ้นไว้
อย่างศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นพระบัญญัตทิ พ
ี่ ระเจ้า
ตรัสไว้เองท่ามกลางเสียงฟ้าร้องที่ภูเขา
ซีนายและทรงจารึกไว้ลงบนแผ่นศิลาด้วย
นิว้ พระหัตถ์ของพระองค์เอง {GC 433.2}
พระบัญญัติของพระเจ้าภายในสถาน
นมัสการในสวรรค์เป็นต้นฉบับที่ยิ่งใหญ่
ซึ่งมีบัญญัติที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาและที่
โมเสสบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ 5
เล่มแรกเป็นสําเนาที่ไม่ผิดเพี้ยน ผู้ที่เข้า
ถึงสาระสําคัญนีจ้ งึ จะมองเห็นลักษณะอัน
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเปลีย่ นแปลงไม่ได้ของธรรม
บัญญัติของพระเจ้า พวกเขาเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้อย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนถึง
ความสําคัญของพระดํารัสของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดที่ตรัสไว้ว่า “จนกว่าฟ้าและดินจะ
ล่วงไป แม้อักษรที่เล็กที่สุด หรือขีด ขีด
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หนึง่ ก็จะไม่มวี นั สูญไปจากธรรมบัญญัต”ิ
มัทธิว 5:18 พระบัญญัติของพระเจ้าซึ่ง
เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์และเป็น
สําเนาพระลักษณะของพระองค์จะต้อง
ดํารงอยู่เป็นนิตย์ เพื่อเป็น “สักขีพยาน
อันสัตย์ซอื่ ในท้องฟ้า” สดุดี 89:37 TKJV
ไม่มพ
ี ระบัญญัตขิ อ้ ใดทีถ่ กู ยกเลิกไป ไม่มี
อักษรตัวหนึง่ หรือขีด ขีดหนึง่ ทีจ่ ะเปลีย่ น
แปลงไป ผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าวไว้วา่ “พระ
วจนะของพระองค์ตงั้ มัน่ คงในสวรรค์” “ข้อ
บังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ ข้อ
บังคับเหล่านัน้ ได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์
นิรันดร์” สดุดี 119:89; 111:7, 8 {GC
434.1}
ตรงใจกลางของพระบัญญัตสิ บิ ประการ
คือพระบัญญัติข้อที่สี่ตามที่ประกาศไว้
ตัง้ แต่แรกว่า “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือ
เป็นวันบริสุทธิ์ จงทํางานทั้งสิ้นของเจ้า
หกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนัน้ ห้าม
ทํางานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย
บุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า
หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือคนต่างด้าว
ที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะ
ในหกวันพระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าและ
แผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่
เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะ
ฉะนัน้ พระยาห์เวห์ทรงอวยพรวันสะบาโต
และทรงตั้ ง วั น นั้ น ไว้ เ ป็ น วั น บริ สุ ท ธิ์ ”
อพยพ 20:8-11 {GC 434.2}
พระวิ ญ ญาณของพระเจ้ า ทรงดล
บันดาลนักศึกษาพระคําของพระองค์ให้

เกิดความประทับใจ ทําให้พวกเขาสํานึก
ว่าได้ล่วงละเมิดบัญญัติข้อนี้อย่างไม่รู้ตัว
ด้วยการละเลยวันพักผ่อนของพระผูส้ ร้าง
พวกเขาเริม่ ตรวจสอบหาเหตุผลต่างๆ ของ
การถือรักษาวันที่หนึ่งของสัปดาห์แทน
วันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์
พวกเขาไม่พบหลักฐานในพระคัมภีร์ที่
กล่าว่าพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ถี่ กู ลบล้างไปหรือ
วันสะบาโตเปลีย่ นแปลงไป พระพรทีท่ รง
ตัง้ ให้วนั ทีเ่ จ็ดเป็นวันบริสทุ ธิต์ งั้ แต่แรกนัน้
ยั ง ไม่ เ คยถู ก ยกเลิ ก ไป พวกเขาตั้ ง ใจ
แสวงหาเพือ่ เรียนรูแ้ ละทําตามนํา้ พระทัย
ของพระเจ้าด้วยความจริงใจ บัดนี้เมื่อ
พวกเขามองเห็ น ว่ า ตนเองล่ ว งละเมิ ด
พระบัญญัติของพระองค์ จิตใจของพวก
เขาจึงเต็มล้นด้วยความโศกเศร้า และเพือ่
แสดงความภักดีต่อพระองค์ พวกเขาจึง
ถือรักษาวันสะบาโตของพระเจ้าให้บริสทุ ธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ {GC 434.3}
พวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากและอย่างจริงใจเพือ่ เปลีย่ นแปลงความ
เชือ่ ของตน ไม่มใี ครจะมองไม่เห็นว่าหาก
สถานนมัสการบนโลกนี้เป็นภาพเหมือน
หรือสําเนาของสถานนมัสการบนสวรรค์
ธรรมบั ญ ญั ติ ที่ อ ยู ่ ใ นหี บ บนโลกก็ เ ป็ น
สําเนาทีถ่ กู ต้องแม่นยําของพระบัญญัตใิ น
หีบของสวรรค์ดว้ ย และการยอมรับความ
จริงเรือ่ งสถานนมัสการในสวรรค์กม็ คี วาม
สัมพันธ์กับการยอมรับข้อกําหนดต่างๆ
ในพระบัญญัตขิ องพระเจ้ารวมถึงหน้าทีท่ ี่
เขามีต่อวันสะบาโตของพระบัญญัติข้อที่
สี่ นี่ คื อ ความลั บ ของการต่ อ ต้ า นอย่ า ง
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ขมขื่นและมุ่งมั่นที่มีต่อการอธิบายอย่าง
สอดคล้องกันของพระคัมภีรท์ เี่ ผยถึงพระ
ราชกิจของพระคริสต์ในสถานนมัสการบน
สวรรค์ มนุษย์หาทางปิดประตูที่พระเจ้า
ทรงเปิดไว้และเปิดประตูทพ
ี่ ระองค์ทรงปิด
ไปแล้ว แต่พระองค์ “ผูท้ รงเปิดแล้วจะไม่มี
ใครปิดได้ ผูท้ รงปิดแล้วจะไม่มใี ครเปิดได้”
ตรัสว่า “เรารูจ้ กั ความประพฤติของเจ้า นี่
แน่ะ เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรงหน้า
พวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้” วิวรณ์
3:7, 8 พระคริสต์ทรงเปิดประตูหรืออีก
นัยหนึง่ ทรงประกอบพิธขี องอภิสทุ ธิสถาน
แล้ว แสงสว่างกําลังส่องออกมาจากประตู
บานนั้นที่เปิดอยู่ของสถานนมัสการใน
สวรรค์และเปิดให้เห็นถึงพระบัญญัตขิ อ้ ที่
สีว่ า่ ยังเป็นส่วนหนึง่ ในธรรมบัญญัตทิ บี่ รรจุ
อยู่ในอภิสุทธิสถานนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรง
สถาปนาไว้แล้ว ไม่มมี นุษย์คนใดจะทําให้
ล้มควํ่าลงไปได้ {GC 435.1}
ผูท้ ยี่ อมรับแสงสว่างเรือ่ งของการเป็น
ผูไ้ กล่เกลีย่ ของพระคริสต์และความยัง่ ยืน
ยงของธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะพบว่า
สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่พระธรรมวิวรณ์
บทที่ 14 บันทึกไว้ ข่าวสารต่างๆ ในบทนี้
ประกอบด้วยคําเตือนสามประการ (โปรด
ดูภาคผนวก) เพือ่ ตระเตรียมผูท้ อี่ าศัยอยู่
ในโลกให้พร้อมสําหรับการเสด็จมาครั้งที่
สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า คําประกาศที่
ว่า “ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา”
ชี้ ไ ปยั ง พระราชกิ จ ช่ ว งปิ ด ท้ า ยของ
พระคริสต์เพื่อความรอดของมนุษย์ เป็น
การประกาศข่าวแห่งความจริงที่จะต้อง

เผยแพร่จวบจนกระทั่งการอุทธรณ์ของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดจะยุตลิ ง และพระองค์จะ
เสด็จกลับมายังโลกเพือ่ รับคนทัง้ หลายให้
ไปอยูก่ บั พระองค์ การพิพากษาทีเ่ ริม่ ขึน้
ในปี ค.ศ. 1844 จะต้องดําเนินต่อไปจน
กระทัง่ คดีทกุ รายของทัง้ คนทีย่ งั มีชวี ติ และ
ของคนที่ตายไปแล้วจะถูกตัดสิน ดังนั้น
การพิจารณานีจ้ งึ จะดําเนินต่อไปจนถึงเวลา
ที่ประตูแห่งพระกรุณาธิคุณของมนุษย์
จะปิดลง ในการเตรียมมนุษย์ให้พร้อม
เพือ่ ทีจ่ ะยืนขึน้ ในวันพิพากษาได้นนั้ ข่าวสาร
นี้บัญชาพวกเขาให้ “เกรงกลัวพระเจ้า
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์” “จง
นมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อนํา้ พุทงั้ หลาย”
ผลของการรับข่าวสารเหล่านีไ้ ด้ถกู บรรยาย
ไว้ดว้ ยถ้อยคําทีว่ า่ นีแ่ หละ “คือพวกทีถ่ อื
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และจงรัก
ภักดีต่อพระเยซู” ในการที่จะเตรียมตัว
ให้ พ ร้ อ มสํ า หรั บ การพิ พ ากษา มนุ ษ ย์
จําเป็นต้องถือรักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
พระบัญญัตฉิ บับนัน้ จะเป็นมาตรฐานของ
อุปนิสยั สําหรับการพิพากษา อัครทูตเปาโล
ประกาศว่า “พวกที่มีธรรมบัญญัติและ
ทําบาป ก็จะต้องถูกพิพากษาตามธรรม
บัญญัติ...ในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษา
ความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์”
และเขายังบอกต่อไปอีกว่า “คนทีป่ ระพฤติ
ตามธรรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรง
ถือว่าเป็นผูช้ อบธรรม” โรม 2:12-16 ใน
การทีจ่ ะถือรักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
ได้นั้นจําเป็นต้องมีความเชื่อ เพราะเมื่อ
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“ไม่มคี วามเชือ่ แล้วจะไม่เป็นทีพ
่ อพระทัย
เลย” และ “การกระทําใดๆ ทีไ่ ม่ได้เกิดจาก
ความเชือ่ ก็เป็นบาปทัง้ สิน้ ” ฮีบรู 11:6 โรม
14:23 {GC 435.2}
ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งประกาศเรียกให้
มนุษย์ “เกรงกลัวพระเจ้า และถวายพระ
เกียรติแด่พระองค์” และให้ “นมัสการ
พระองค์ผทู้ รงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก”
การจะปฏิบตั ไิ ด้ตามนี้ พวกเขาจะต้องเชือ่
ฟังพระบัญญัติของพระองค์ นักปราชญ์
กล่าวไว้ว่า “จงยําเกรงพระเจ้าและรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละ
เป็นหน้าทีท่ งั้ สิน้ ของมนุษย์” ปัญญาจารย์
12:13 TKJV เมื่อปราศจากการเชื่อฟัง
พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า แล้ ว ไม่ มี ก าร
นมัสการใดที่พระเจ้าจะทรงพอพระทัย
“เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้
คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองค์” “ผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติ แม้คํา
อธิษฐานของเขาก็เป็นทีน่ า่ สะอิดสะเอียน”
1 ยอห์น 5:3 สุภาษิต 28:9 {GC 436.1}
หน้าทีก่ ารนมัสการพระเจ้าวางอยูบ่ น
พื้นฐานความจริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็น
พระผู้สร้างและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเกิดขึ้น
มาได้ก็เพราะพระองค์ และไม่ว่าที่ใดใน
พระคัมภีร์เมื่อพระองค์ทรงอ้างสิทธิของ
พระองค์ให้มนุษย์ถวายความเคารพและ
นมัสการเหนือพระทัง้ ปวงของคนต่างชาติ
แล้ว จะมีหลักฐานอ้างถึงอํานาจแห่งการ
ทรงสร้างของพระองค์ร่วมด้วย “พระทั้ง
ปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ
แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์” สดุดี

96:5 “องค์บริสุทธิ์ตรัสว่า ‘พวกเจ้าจะ
เปรียบเรากับผูใ้ ด และมีใครทีเ่ สมอเหมือน
เรา จงเงยตาของพวกท่านขึ้น ใครสร้าง
สิ่งเหล่านี้’” “พระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ (พระองค์คือพระเจ้า) ผู้ทรงปั้น
แผ่นดินโลกและทํามันไว้...ตรัสดังนีว้ า่ เรา
คือยาห์เวห์และไม่มอี นื่ อีก” อิสยาห์ 40:25,
26; 45:18 ผู้ประพันธ์สดุดีตรัสว่า “จงรู้
เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า คือ
พระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และ
เราก็เป็นของพระองค์” “มาเถิด ให้เรา
นมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลง
เฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์ผู้ทรง
สร้างเรา” สดุดี 100:3; 95:6 และชาว
สวรรค์ผู้บริสุทธิ์ที่นมัสการพระเจ้าบอก
เหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงถวายนมัสการ
พระองค์ “องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรง
สมควรที่จะได้รับพระสิริ พระเกียรติและ
ฤทธานุภาพ เพราะว่าพระองค์ทรงสร้าง
สรรพสิ่ง” วิวรณ์ 4:11 {GC 436.2}
ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 มนุษย์ถกู
ร้องเรียกให้กราบนมัสการพระผูส้ ร้าง และ
คําเผยพระวจนะนี้ทําให้มองเห็นถึงคน
กลุม่ หนึง่ ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
อันเนือ่ งมาจากผลของการประกาศข่าวสาร
สามประการนี้ หนึ่งในพระบัญญัติเหล่านี้
เน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังพระเจ้าว่า
ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระบัญญัติข้อที่สี่
ประกาศว่า “วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า...เพราะใน
หกวั น พระยาห์ เ วห์ ท รงสร้ า งฟ้ า และ
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แผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่
เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะ
ฉะนัน้ พระยาห์เวห์ทรงอวยพรวันสะบาโต
และทรงตัง้ วันนัน้ ไว้เป็นวันบริสทุ ธิ”์ อพยพ
20:10, 11 พระยาห์เวห์ยังตรัสต่อไปอีก
ถึงเรือ่ งของวันสะบาโตไว้วา่ วันนัน้ “เป็น
หมายสําคัญ...เพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือ
ยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเจ้า” เอเสเคียล
20:20 และพระองค์ทรงให้เหตุผลว่า “ใน
หกวันพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก แต่ในวันที่เจ็ดทรงหยุด
พัก และหย่อนพระทัย” อพยพ 31:17
{GC 437.1}
“ความสําคัญของวันสะบาโตในการ
เป็นอนุสรณ์ของการสร้างโลกนัน้ ก็เพือ่ คง
รักษาเหตุผลทีแ่ ท้จริงตลอดไปว่าทําไมถึง
ต้องถวายการนมัสการแด่พระเจ้า” นัน่ คือ
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผูส้ ร้างและ
เราเป็นผูท้ พ
ี่ ระองค์ทรงสร้าง “ด้วยเหตุนี้
วันสะบาโตจึงเป็นรากฐานเดียวทีแ่ ท้จริงของ
การนมัสการพระเจ้า เพราะวันสะบาโต
สอนความจริงยิง่ ใหญ่ดว้ ยวิธกี ารทีป่ ระทับ
ใจที่สุดและไม่มีคําสอนอื่นใดที่ทําได้เช่น
นี้ รากฐานแท้จริงของการนมัสการพระเจ้า
ไม่ใช่จะต้องเป็นวันที่เจ็ดเท่านั้น แต่การ
นมั ส การทั้ ง หมดนั้ น วางอยู ่ บ นพื้ น ฐาน
ความแตกต่างระหว่างพระเจ้าพระผูส้ ร้าง
และสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ความ
จริ ง ยิ่ ง ใหญ่ นี้ จ ะไม่ มี วั น ล้ า สมั ย และลื ม
ไม่ได้เป็นอันขาด” J.N. Andrews, History
of the Sabbath บทที่ 27 พระเจ้าทรง
สถาปนาวันสะบาโตไว้ในสวนเอเดนเพื่อ

ให้สมองของมนุษย์จดจําความจริงของ
เรือ่ งนีต้ ลอดไป และนานตราบเท่าทีค่ วาม
จริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของ
เราเป็นเหตุผลทีเ่ ราต้องนมัสการพระองค์
ต่อไป ตราบนานเท่านั้นวันสะบาโตก็จะ
ยังคงเป็นเครื่องหมายและอนุสรณ์ของ
ความจริงนัน้ หากทัว่ ทัง้ จักรวาลถือรักษา
วันสะบาโตแล้ว ความคิดและความรู้สึก
ของมนุษย์จะถูกนําพาไปยังพระผูส้ ร้างใน
ฐานะทีท่ รงเป็นศูนย์รวมของความเคารพ
และการนมัสการ และจะไม่มคี นกราบไหว้
รูปเคารพ คนไม่เชือ่ พระเจ้า หรือคนนอก
ศาสนา การถือรักษาวันสะบาโตจะเป็น
เครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อ
พระเจ้าองค์เทีย่ งแท้ “ผูท้ รงสร้างฟ้าสวรรค์
แผ่นดินโลก ทะเลและบ่อนํ้าพุทั้งหลาย”
ข่าวสารทีบ่ ญ
ั ชาให้มนุษย์นมัสการพระเจ้า
และถือรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์นนั้
จะเรียกเชิญเป็นพิเศษให้ถือรักษาพระ
บัญญัติข้อที่สี่ {GC 437.2}
ผู ้ ที่ ป ระพฤติ ต ามพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้าและดําเนินตามความเชือ่ ของพระ
เยซูจะแตกต่างจากคนอีกกลุม่ หนึง่ ทีท่ าํ ผิด
และถูกทูตสวรรค์องค์ที่สามเตือนด้วย
ถ้อยคําทีเ่ คร่งขรึมและน่ากลัวว่า “ถ้าใคร
บู ช าสั ต ว์ ร ้ า ยและรู ป ของมั น และรั บ
เครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่
มือของเขา คนนัน้ จะต้องดืม่ เหล้าองุน่ แห่ง
ความกริ้วของพระเจ้า” วิวรณ์ 14:9, 10
การจะเข้าใจข่าวสารเรื่องนี้ได้นั้นจําเป็น
ต้ อ งแปลความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์
เหล่านีใ้ ห้ถกู ต้อง สัตว์รา้ ย รูปของมันและ
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เครื่องหมายของมันหมายถึงอะไร {GC
438.1}
คําพยากรณ์เรือ่ งนีแ้ ละการใช้สญ
ั ลักษณ์
เหล่านี้มีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ เริ่มจาก
บทที่ 12 เมื่อพญานาคคอยทําลายพระ
คริสต์ในสมัยทีพ
่ ระองค์ประสูติ พญานาค
คือซาตาน (วิวรณ์ 12:9) มันเป็นผูบ้ งการ
ให้กษัตริย์เฮโรดบัญชาสั่งประหารพระผู้
ช่วยให้รอด แต่ตัวแทนเอกของซาตานที่
ทําสงครามกับพระคริสต์และประชากร
ของพระองค์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่หนึ่ง
นั้นคืออาณาจักรโรมที่มีลัทธินอกศาสนา
เป็ น ศาสนาที่ นิ ย มนั บ ถื อ กั น อย่ า งแพร่
หลาย ด้ ว ยเหตุ นี้ ในขณะที่ พ ญานาค
หมายถึงซาตานเป็นหลัก ในอีกแง่หนึ่ง
แล้วพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักร
โรมนอกศาสนานั่นเอง {GC 438.2}
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 (ข้อ 1-10)
บรรยายถึงสัตว์รา้ ยอีกตัวหนึง่ ที่ “เหมือน
เสือดาว” ที่ “พญานาคให้ฤทธิเ์ ดช บัลลังก์
และสิทธิอาํ นาจยิง่ ใหญ่ของมันแก่สตั ว์รา้ ย
นั้น” ชาวโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เชื่อว่า
สั ญ ลั ก ษณ์ นี้ ห มายถึ ง ระบอบเปปาซี
[Papacy ระบอบการปกครองที่ มี พ ระ
สันตะปาปาเป็นองค์ประมุข] ซึ่งสืบทอด
อํานาจและบัลลังก์และสิทธิอาํ นาจซึง่ ครัง้
หนึ่งอาณาจักรโรมันในอดีตเคยถือครอง
คําบรรยายสัตว์รา้ ยทีเ่ หมือนเสือดาวตัวนี้
เปิดเผยไว้ว่า “สัตว์ร้ายนั้นใช้ปากพูดจา
ใหญ่โตและหมิ่นประมาทพระเจ้า...มัน
เปิดปากของมันพูดหมิน่ ประมาทพระเจ้า
พูดหมิน่ ประมาทต่อพระนามของพระองค์

ต่อสถานทีส่ ถิตของพระองค์ และต่อพวก
ที่อยู่ในสวรรค์ และทรงอนุญาตให้มันทํา
สงครามกับธรรมิกชนและชนะพวกเขา
และประทานให้มันมีอํานาจเหนือทุกเผ่า
ทุกชนชาติ ทุกภาษา และทุกประชาชาติ”
คําพยากรณ์นี้มีลักษณะเกือบคล้ายคลึง
กับคําพยากรณ์ทบี่ รรยายเรือ่ งเขาเล็กของ
พระธรรมดาเนี ย ลบทที่ 7 ดั ง นั้ น คํ า
พยากรณ์นี้จึงเล็งถึงระบอบเปปาซีอย่าง
ไม่มีข้อสงสัย {GC 439.1}
“ทรงอนุ ญ าตให้ มั น ใช้ สิ ท ธิ อํ า นาจ
ทําการสีส่ บิ สองเดือน” และผูเ้ ผยพระวจนะ
กล่าวต่อไปว่า เขาเห็น “หัวหนึ่งของมัน
เหมือนอย่างถูกฟันปางตาย” และกล่าว
ต่อไปอีกว่า “คนใดทีก่ าํ หนดไว้ให้เป็นเชลย
คนนัน้ ก็จะไปเป็นเชลย คนใดทีก่ าํ หนดไว้
ให้ถกู ฆ่าด้วยดาบ คนนัน้ ก็ตอ้ งถูกฆ่าด้วย
ดาบ” วิวรณ์ 13:5, 3, 10 เวลาสี่สิบสอง
เดือนเป็นระยะเวลาเดียวกันกับ “หนึง่ วาระ
สองวาระกับครึ่งวาระ” สามปีครึ่งหรือ
1,260 วัน แห่งพระธรรมดาเนียลบทที่ 7
ซึ่ ง เป็ น เวลาที่ อํ า นาจการปกครองของ
ระบอบเปปาซีกดขีป่ ระชากรของพระเจ้า
ตามที่กล่าวถึงในบทก่อนๆ ระยะเวลานี้
เริ่มต้นด้วยการเรืองอํานาจของระบอบ
เปปาซีในปี ค.ศ. 538 และสิ้นสุดลงในปี
ค.ศ. 1798 ในช่วงเวลานัน้ พระสันตะปาปา
ถูกกองทัพของประเทศฝรัง่ เศสจับไปเป็น
เชลย อํานาจของระบอบเปปาซีถกู ฟันปาง
ตายและเรือ่ งนีก้ เ็ กิดขึน้ จริงตามทีท่ าํ นาย
ไว้ “คนใดทีก่ าํ หนดไว้ให้เป็นเชลย คนนัน้
ก็จะไปเป็นเชลย” {GC 439.2}
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เมือ่ มาถึงจุดนี้ มีการแนะนําสัญลักษณ์
อีกอันหนึ่งขึ้นมา ผู้เผยพระวจนะกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา้ ยอีกตัวหนึง่ ขึน้ มา
จากแผ่นดิน มันมีสองเขาเหมือนลูกแกะ
และพูดเหมือนอย่างพญานาค” วิวรณ์
13:11 ทัง้ ลักษณะการปรากฏตัวและกิรยิ า
ท่าทางการขึ้นมาของสัตว์ร้ายตัวนี้แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศซึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ นี้ เ ป็ น
ตัวแทนถึงนั้นแตกต่างจากประเทศเหล่า
นัน้ ทีถ่ กู แสดงด้วยสัญลักษณ์ตา่ งๆ ก่อน
หน้านี้ อาณาจักรยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่เคย
ปกครองโลกถูกนํามาปรากฏให้ผเู้ ผยพระ
วจนะดาเนียลเห็นในลักษณะของสัตว์ปา่
ล่าเหยือ่ พวกมันขึน้ มาเมือ่ “ลมทัง้ สีข่ อง
ฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปัน่ ทะเลใหญ่นนั้ ” ดาเนียล
7:2 ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 17 ทูตสวรรค์
อธิบายว่า นํา้ หมายถึง “ชนชาติตา่ งๆ ฝูง
ชนต่างๆ ประชาชาติต่างๆ และภาษา
ต่างๆ” วิวรณ์ 17:15 ลมเป็นสัญลักษณ์
ของการต่ อ สู ้ ลมทั้ ง สี่ ข องฟ้ า สวรรค์ ที่
ปลุกปัน่ ทะเลใหญ่หมายถึงภาพเหตุการณ์
น่ากลัวของการปราบปรามและการปฏิวตั ิ
ทีอ่ าณาจักรเหล่านีใ้ ช้เพือ่ ก้าวขึน้ สูอ่ าํ นาจ
{GC 439.3}
แต่สตั ว์รา้ ยทีม่ สี องเขาเหมือนลูกแกะ
นัน้ “ขึน้ มาจากแผ่นดิน” แทนทีม่ นั จะล้ม
ล้างประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ตัง้ ตนขึน้ ประเทศ
ที่มีเครื่องหมายเป็นสัตว์ร้ายนี้จะต้องมา
ในอาณาบริเวณที่ไม่มีผู้ใดครอบครองมา
ก่อนและเติบใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
อย่างสันติ ประเทศนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นมา
จากประชาชาติที่แออัดและแก่งแย่งชิงดี

กั น ในโลกเก่ า ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น ทะเล
ปั่นป่วนของ “ชนชาติต่างๆ ฝูงชนต่างๆ
ประชาชาติตา่ งๆ และภาษาต่างๆ” จึงต้อง
ค้นหาประเทศนี้ในทวีปทางฝั่งตะวันตก
{GC 440.1}
มีชาติใดในโลกใหม่ทขี นึ้ มาเรืองอํานาจ
ในปี ค.ศ. 1798 และดูมีลักษณะท่าทาง
แข็งแกร่งและยิง่ ใหญ่และดึงดูดความสนใจ
ของคนทั้งโลก การแปลความหมายของ
สัญลักษณ์นเี้ ป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มขี อ้ สงสัย มีอยู่
ประเทศหนึ่งและเป็นเพียงประเทศเดียว
ที่มีคุณสมบัติตรงตามคําพยากรณ์นี้ ซึ่ง
มันชีต้ รงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง
ไม่ผดิ พลาด ครัง้ แล้วครัง้ เล่า เมือ่ นักพูด
และนักประวัติศาสตร์บรรยายถึงการขึ้น
มาและการเติบใหญ่ของประเทศนี้ ความ
คิดที่เป็นคําพูดเดียวกันกับของผู้เขียน
พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ถูกนํามาใช้โดยแทบ
จะไม่รตู้ วั สัตว์รา้ ยนี้ “ขึน้ มาจากแผ่นดิน”
คําว่า “ขึน้ มา” ตามผูแ้ ปลนีม้ คี วามหมาย
ว่า “การเจริญเติบโตหรือการงอกออกมา
เหมือนต้นไม้” และตามทีเ่ ราเห็น ประเทศ
นี้จะต้องเกิดขึ้นมาในอาณาบริเวณที่ไม่มี
การครอบครองมาก่อน มีนักเขียนชื่อดัง
คนหนึง่ บรรยายถึงการขึน้ มาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไว้วา่ “เธอปรากฏขึน้ มาอย่าง
ลึกลับจากพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า” และกล่าวอีกว่า
“ดัง่ เมล็ดพืชทีส่ งบเงียบ เธอโตขึน้ จนเป็น
อาณาจักร” G. A. Townsend, The New
World Compared With the Old หน้า
462 ในปี ค.ศ. 1850 นิตยสารของประเทศ
ยุโรปฉบับหนึง่ กล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

408 ปลายทางแห่งความหวัง

ว่าเป็นอาณาจักรอัศจรรย์ซงึ่ “ปรากฏขึน้
มา” “ท่ามกลางความสงบเงียบของโลก
และมีอํานาจมากขึ้นและยโสเพิ่มขึ้นทุก
วัน” จากเดอะดับบลินเนชัน่ [The Dublin
Nation] แอ็ดวอร์ด เอเวอแร็ตกล่าวใน
ปาฐกถาเรือ่ งการก่อตัง้ ผูแ้ สวงบุญพิลกริม
ของประเทศนีไ้ ว้วา่ “พวกเขามองหาสถาน
ทีเ่ ช่นนีใ้ ช่ไหม คือทีซ่ งึ่ สันโดษ ไม่เป็นภัย
เพราะไม่เป็นทีร่ จู้ กั และปลอดภัยเพราะอยู่
ห่างไกล ที่ซึ่งคริสตจักรน้อยแห่งหมู่บ้าน
เลเดนจะชืน่ ชมยินดีในเสรีภาพของมโนธรรม
จงดูเถิด อาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
ที.่ ..พวกเขาแบกธงกางเขนเข้าครอบครอง
อย่างสันติ” คําปาฐกที่พลิมัท มลรัฐแมส
ซาชูเซตส์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.
1824 หน้า 11 {GC 440.2}
“มี ส องเขาเหมื อ นลู ก แกะ” เขาที่ มี
ลักษณะเหมือนของลูกแกะแสดงถึงความ
เยาว์วัย ไร้เดียงสา และอ่อนโยน ซึ่ง
บรรยายลักษณะของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้อย่างเหมาะสม ตามทีผ่ ้เู ผยพระวจนะ
เห็น “ขึ้นมา” ในปี ค.ศ. 1798 คริสเตียน
มากมายที่อพยพไปยังประเทศอเมริกา
ในช่วงแรกและหาทีห่ ลบภัยจากการกดขี่
ของกษัตริยแ์ ละการไม่ผอ่ นปรนของพวก
บาทหลวง พวกเขามุ่งมั่นที่จะสถาปนา
การปกครองที่ตั้งอยู่บนรากฐานอันกว้าง
ใหญ่ของเสรีภาพทางฝ่ายปกครองของรัฐ
กับศาสนา แนวคิดของพวกเขาปรากฏให้
เห็นในคําประกาศเอกราชของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึง่ เปิดเผยให้เห็นความจริง
อันยิ่งใหญ่ว่า “มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา

อย่างเท่าเทียมกัน” และไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะโอน
“ชีวติ เสรีภาพและการแสวงหาความสุข”
ให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น และรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองให้
ประชากรมีสิทธิปกครองตนเอง ให้เลือก
ตั้ ง ผู ้ แ ทนเพื่ อ ร่ า งและตรากฎหมายได้
เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนาก็ ไ ด้ รั บ
อนุญาตด้วยเช่นกัน มนุษย์ทุกคนได้รับ
อนุ ญ าตให้ น มั ส การพระเจ้ า ได้ ต ามที่
จิตใต้สาํ นึกของตนกําหนด แนวทางของ
สาธารณรัฐนิยมและโปรเตสแตนต์นิยม
เป็นหลักการพื้นฐานของประเทศ หลัก
การเหล่านี้คือเคล็ดลับของอํานาจและ
ความรุ่งเรืองมั่งคั่งของเขา ผู้คนจากทั่ว
ทั้งอาณาจักรคริสเตียนที่ถูกกดขี่และถูก
เหยียบยํ่าต่างพากันหันเข้าหาดินแดนนี้
ด้วยความสนใจและความหวัง คนนับล้าน
แสวงหาชายฝั่งทะเลของประเทศนี้จน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวขึน้ ไปอยูท่ า่ มกลาง
ประเทศทีม่ อี าํ นาจมากทีส่ ดุ ของโลก [คํา
ประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกา
The Declaration of Independence ทํา
ขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776] {GC
441.1}
แต่สัตว์ร้ายที่มีเขาเหมือนลูกแกะนี้
“พูดเหมือนอย่างพญานาค มันใช้สิทธิ
อํานาจทัง้ หมดของสัตว์รา้ ยตัวแรกต่อหน้า
สัตว์ร้ายนั้น มันทําให้โลกและคนที่อยู่ใน
โลกบูชาสัตว์รา้ ยตัวทีม่ บี าดแผลฉกรรจ์ซงึ่
ได้รบั การรักษาแล้ว...สัง่ ให้คนทัง้ หลายที่
อยูบ่ นแผ่นดินโลก สร้างรูปจําลองรูปหนึง่
ให้กับสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลจากดาบ
แต่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ นั้ น ” วิ ว รณ์ 13:11-14
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{GC 441.2}
คุ ณ ลั ก ษณะของเขาที่ เ หมื อ นของ
ลูกแกะและเสียงของพญานาคของสัญลักษณ์
นั้นชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอันโดดเด่น
ระหว่างการประกาศแสดงตัวกับการปฏิบตั ิ
ของประเทศซึ่ ง เป็ น ความหมายของ
สัญลักษณ์นั้น การ “พูด” ของประเทศนี้
คื อ การกระทํ า ของอํ า นาจในการตรา
กฎหมายและอํานาจการปกครองของเธอ
ด้วยการกระทํานี้เธอจะนําการหลอกลวง
มาสูห่ ลักการเสรีภาพและสันติภาพเหล่านัน้
ซึ่งเป็นพื้นฐานของนโยบายของเธอ คํา
ทํานายทีว่ า่ เธอจะพูดจา “อย่างพญานาค”
และ “ใช้สทิ ธิอาํ นาจทัง้ หมดของสัตว์รา้ ย
ตัวแรก” ได้ทาํ นายไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน
ถึงพัฒนาการของจิตใจที่ไม่ยอมประนีประนอมและกดขี่ข่มเหงซึ่งประเทศที่มี
สัญลักษณ์เป็นพญานาคและสัตว์ร้ายที่
เหมือนเสือดาวเคยทํามาแล้ว สําหรับ
ประโยคที่ว่าสัตว์ร้ายที่มีสองเขา “ทําให้
โลกและคนทีอ่ ยูใ่ นโลกบูชาสัตว์รา้ ยตัวเดิม
นัน้ ” TBS1971 แสดงให้เห็นว่าอํานาจของ
ประเทศนี้จะถูกใช้เพื่อบังคับให้ถือรักษา
กฎบางอย่างซึง่ เป็นการแสดงความเคารพ
ต่อระบอบเปปาซี {GC 442.1}
การกระทําเช่นนีจ้ ะขัดแย้งโดยตรงต่อ
หลักการการปกครอง ต่อคุณสมบัติของ
ธรรมเนี ย มเสรี ภ าพ ต่ อ คํ า ปฏิ ญ าณที่
ประกาศเอกราชและต่อรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งประเทศ
จั ด หาวิ ธี อ ย่ า งชาญฉลาดเพื่ อ ป้ อ งกั น
การนําอํานาจทางฝ่ายโลกไปอยู่เหนือ

คริสตจักร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้คือการไม่ยอมประนีประนอม
และการกดขี่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่า
ั ญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
“รัฐสภาจะไม่บญ
กั บ สถาบั น ศาสนาใดๆ และจะไม่ ห ้ า ม
เสรีภาพในการนับถือศาสนา” และ “จะ
ไม่มีการกําหนดให้สอบวิชาศาสนาเพื่อ
เป็นคุณสมบัตใิ นการเข้ารับตําแหน่งหน้าที่
ทางราชการภายใต้รัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา” การนับถือศาสนาจะถูก
บังคับจากอํานาจฝ่ายการปกครองได้กต็ อ่
เมื่ อ มี ก ารละเมิ ด ข้ อ กํ า หนดที่ ป กป้ อ ง
เสรีภาพของชาตินี้อย่างจงใจเท่านั้น แต่
ความไม่สอดคล้องกันของการกระทําเช่น
นัน้ ก็ไม่ได้มากไปกว่าทีส่ ญ
ั ลักษณ์ได้แสดง
ไว้ให้เห็น สัตว์ร้ายที่มีเขาเหมือนลูกแกะ
ซึง่ แสดงลักษณะทีบ่ ริสทุ ธิ์ สุภาพ และไม่มี
พิษภัยนั้นจะพูดจาอย่างพญานาค {GC
442.2}
“สัง่ ให้คนทัง้ หลายทีอ่ ยูบ่ นแผ่นดินโลก
สร้างรูปจําลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้าย”
เรือ่ งนีแ้ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงรูปแบบ
การปกครองทีอ่ าํ นาจตรากฎหมายของรัฐ
ขึ้ น อยู ่ กั บ ประชาชน ซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐาน
ชัดเจนทีส่ ดุ ว่าประเทศทีค่ าํ พยากรณ์กล่าว
ถึงนีค้ อื ประเทศสหรัฐอเมริกา {GC 442.3}
แต่อะไรคือการทํา “รูปจําลองรูปหนึง่
ให้กบั สัตว์รา้ ย” และจะทํารูปนีไ้ ด้อย่างไร
สัตว์รา้ ยทีม่ เี ขาสองเขาเป็นผูท้ าํ รูปจําลอง
นี้และเป็นรูปจําลองที่ทําให้กับสัตว์ร้าย
เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่าเป็นรูปจําลองของสัตว์
ร้าย การทีจ่ ะเรียนรูว้ า่ รูปจําลองนีม้ ลี กั ษณะ
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อย่างไรและจะทํารูปนี้ได้อย่างไรนั้น เรา
จะต้องศึกษาถึงลักษณะของตัวสัตว์ร้าย
ซึง่ ก็คอื ระบอบเปปาซีนนั่ เอง {GC 443.1}
เมื่ อ คริ ส ตจั ก รยุ ค แรกเริ่ ม เสื่ อ ม
ถอยลงด้วยการละทิ้งความเรียบง่ายของ
ข่าวประเสริฐและรับพิธกี รรมและประเพณี
ของพวกนอกศาสนาเข้ามา เธอก็สญ
ู เสีย
พระวิญญาณและอํานาจของพระเจ้าไป
และเพือ่ ทีจ่ ะควบคุมจิตสํานึกผิดชอบของ
ประชาชนให้ได้นั้น เธอจึงแสวงหาการ
สนับสนุนจากอํานาจทางฝ่ายโลก ผลที่
ได้คอื ระบอบเปปาซี ซึง่ คือคริสตจักรหนึง่
ที่ควบคุมอํานาจของรัฐและใช้อํานาจนั้น
ทําตามสิ่งที่เธอต้องการโดยเฉพาะเพื่อ
ลงโทษพวก “นอกรีต” ในการที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะทํารูปจําลองของสัตว์รา้ ย
ได้นั้น อํานาจทางศาสนาจะต้องควบคุม
อํ า นาจการปกครอง เพื่ อ คริ ส ตจั ก รจะ
ใช้อาํ นาจของรัฐทําสิง่ ทีเ่ ธอต้องการ {GC
443.2}
เมื่อใดก็ตามที่ศาสนจักรได้รับอํานาจ
ของรั ฐ เธอก็ ใ ช้ อํ า นาจนี้ ล งโทษผู ้ ที่
ขัดแย้งกับหลักคําสอนของเธอ คริสตจักร
โปรเตสแตนต์ที่ดําเนินตามรอยเท้าของ
โรมด้วยการเป็นพันธมิตรกับอํานาจฝ่าย
โลกได้ แ สดงออกถึ ง ความปรารถนา
เดียวกันทีจ่ ะจํากัดเสรีภาพของจิตใต้สาํ นึก
ตั ว อย่ า งในเรื่ อ งนี้ เ ห็ น ได้ จ ากการกดขี่
ข่มเหงอันยาวนานและต่อเนือ่ งทีม่ ตี อ่ ผูท้ ี่
ขัดแย้งกับคริสตจักรแห่งอังกฤษ [Church
of England] ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ
17 ผู้รับใช้หลายพันคนที่ไม่ลงรอยกับ

คริ ส ตจั ก รถู ก บั ง คั บ ให้ ห ลบหนี ไ ปจาก
คริสตจักรและคนอีกมากมายทั้งที่เป็น
ศาสนาจารย์และประชาชนธรรมดาถูกปรับ
กักขัง ทรมานและเข่นฆ่าเพราะความเชือ่
ของพวกเขา {GC 443.3}
การละทิง้ ศาสนาเป็นเหตุให้คริสตจักร
ในยุ ค แรกเข้ า ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
อํานาจการปกครองและเป็นการเปิดเส้น
ทางที่พัฒนาไปสู่ระบอบเปปาซีซึ่งก็คือ
สัตว์รา้ ย เปาโลกล่าวไว้วา่ “จะมีการกบฏ
เสี ย ก่ อ น และคนนอกกฎหมายนั้ น จะ
ปรากฏตัว” 2 เธสะโลนิกา 2:3 ด้วยเหตุนี้
การละทิ้ ง ศาสนาในคริ ส ตจั ก รเป็ น การ
เตรียมทางให้กบั การทํารูปจําลองแก่สตั ว์
ร้าย {GC 443.4}
พระคัมภีรเ์ ปิดเผยว่าก่อนทีอ่ งค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมาจะมีการถดถอยทาง
ศาสนาที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ใน
ศตวรรษที่หนึ่ง “วาระสุดท้ายนั้นจะเป็น
เวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว
รักเงินทอง โอ้อวด หยิง่ ยโส ชอบดูหมิน่
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้
มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่รา้ ยกัน ไม่
ยับยัง้ ชัง่ ใจ ดุรา้ ย เกลียดชังความดี ทรยศ
มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารัก
พระเจ้า ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือก
นอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น” 2
ทิโมธี 3:1-5 “พระวิญญาณตรัสอย่างชัด
แจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้ง
ความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้ง
หลายที่ล่อลวง และคําสอนของพวกผี”
1 ทิโมธี 4:1 ซาตานจะกระทําการด้วย
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“อิทธิฤทธิท์ กุ อย่าง ทัง้ หมายสําคัญ และ
การอัศจรรย์จอมปลอม และอุบายชั่วทุก
อย่าง” และทุกคนที่ “ไม่ได้รักความจริง
เพือ่ จะรอดได้” จะถูกปล่อยให้รบั “ความ
ลุม่ หลงมาถึงพวกเขา ให้เขาเชือ่ สิง่ ทีเ่ ท็จ”
2 เธสะโลนิ ก า 2:9-11 เมื่ อ สภาพไร้
ศีลธรรมเช่นนี้เกิดขึ้น ผลลัพธ์แบบเดียว
กับทีเ่ คยเกิดขึน้ ในศตวรรษทีห่ นึง่ ก็จะตาม
มา {GC 444.1}
คนมากมายมองดูว่าความเชื่อหลาก
หลายในคริสตจักรโปรเตสแตนต์น่าจะ
เป็นข้อพิสูจน์อย่างแน่วแน่ว่าไม่มีทางที่
จะบังคับให้เกิดความเป็นหนึง่ ได้ แต่เป็น
เวลาหลายปีมาแล้วทีค่ ริสตจักรซึง่ มีความ
เชื่อแบบโปรเตสแตนต์มีแนวคิดเกิดขึ้น
และแรงขึ้ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ค ริ ส ตจั ก ร
ต่างๆ รวมตัวกันโดยใช้พื้นฐานของหลัก
ข้อเชือ่ ทีเ่ หมือนกัน การจะทําให้การรวม
ตัวเช่นนีก้ ระชับแน่นได้นนั้ จําเป็นต้องยอม
ผ่อนปรนไม่พดู คุยถึงเรือ่ งทีท่ กุ คนมีความ
เห็นไม่ตรงกันแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่อง
สํ า คั ญ ในพระคั ม ภี ร ์ ม ากเพี ย งไรก็ ต าม
{GC 444.2}
ในปี ค.ศ. 1846 ชาร์ ล ส์ ปี เ ชอร์
[Charles Beecher] เทศนาเปิดเผยว่าการ
ดํ า เนิ น การของ “นิ ก ายโปรเตสแตนต์
ต่างๆ [the evangelical Protestant
denominations] ไม่เพียงถูกก่อตั้งขึ้นมา
ภายใต้แรงกดดันมหาศาลบนความหวาด
กลัวของมนุษย์เท่านั้น แต่พวกเขายัง
ดําเนินงานและเคลื่อนไหวและคงอยู่ใน
สภาพที่เลวร้ายอย่างสิ้นเชิง และเข้าหา

ธรรมชาติฝ่ายตํ่าทุกชั่วโมงเพื่อหยุดยั้ง
ความจริงและคุกเข่าลงต่ออํานาจของการ
ละทิ้งศาสนา เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
กับโรมไม่ใช่หรือ เรากําลังเลียนแบบการ
ดําเนินชีวติ ของเธออีกใช่ไหม และเรามอง
เห็นอะไรอยู่เบื้องหน้า การประชุมสภา
ทั่วไปอีกวาระหนึ่ง การประชุมระดับโลก
พันธมิตรของคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์
ต่างๆ และศาสนาสากลของทั้งโลก” คํา
เทศนาเรื่อง “The Bible a Sufﬁcient
Creed” จากเมือง Fort Wayne มลรัฐ
อินเดียนา 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1846 เมือ่
เป้าหมายนี้บรรลุแล้ว หลังจากนั้น ใน
ความพยายามที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่ง
เดียวอย่างสมบูรณ์กจ็ ะมีอกี เพียงก้าวเดียว
คือ การหันไปใช้กําลัง {GC 444.3}
เมื่อคริสตจักรแนวหน้าทั้งหลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจับมือกันโดยใช้หลัก
คําสอนที่เหมือนกันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
พวกเขาจะกดดันรัฐบาลให้ออกกฎหมาย
บังคับให้ทําตามคําบัญชาของพวกเขา
และให้อุ้มชูสถาบันของพวกเขา เมื่อนั้น
โปรเตสแตนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
สร้างรูปจําลองของอํานาจของโรมันขึ้น
และผลลัพธ์ทหี่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ซงึ่ จะเกิดขึน้
อย่างแน่นอนคือฝ่ายปกครองจะกําหนด
โทษให้แก่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอ {GC
445.1}
สั ต ว์ ร ้ า ยที่ มี ส องเขา “บั ง คั บ ทุ ก คน
ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โต คนมั่งมี
และคนยากจน เสรี ช นและทาสให้ รั บ
เครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผาก
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ของพวกเขา เพือ่ ไม่ให้ใครสามารถซือ้ หรือ
ขายได้ ถ้าหากไม่มเี ครือ่ งหมายทีเ่ ป็นชือ่
ของสัตว์ร้ายหรือเป็นตัวเลขของชื่อมัน”
วิวรณ์ 13:16, 17 ทูตสวรรค์องค์ที่สาม
เตือนว่า “ถ้าใครบูชาสัตว์รา้ ยและรูปของ
มัน และรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้า
ผากหรือที่มือของเขา คนนั้นจะต้องดื่ม
เหล้าองุน่ แห่งความกริว้ ของพระเจ้า” “สัตว์
ร้าย” ที่กล่าวถึงในที่นี้ซึ่งสัตว์ร้ายที่มีเขา
สองเขาบังคับให้ผคู้ นบูชานัน้ คือสัตว์รา้ ย
ตัวแรกหรือสัตว์ร้ายที่เหมือนเสือดาวใน
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 ซึ่งหมายถึง
ระบอบเปปาซีนนั่ เอง “รูปจําลองของมัน”
เป็นสัญลักษณ์ถึงรูปแบบของคริสตจักร
โปรเตสแตนต์ที่ละทิ้งความเชื่อซึ่งจะถูก
พัฒนาขึ้นเมื่อคริสตจักรโปรเตสแตนต์
ต่างๆ จะแสวงหาอํานาจฝ่ายปกครองมา
บังคับคําสอนที่ไม่มีเหตุผลของพวกเขา
ส่วนคําว่า “เครือ่ งหมายของสัตว์รา้ ย” นัน้
ยังจะต้องหาคําอธิบายต่อไป {GC 445.2}
ภายหลังคําเตือนไม่ให้บูชาสัตว์ร้าย
และรูปของมันแล้ว คําพยากรณ์ยังเปิด
เผยต่อไปว่า นี่แหละคือ “พวกที่ถือรักษา
พระบัญญัตขิ องพระเจ้า และจงรักภักดีตอ่
พระเยซู” เนื่องจากว่าผู้ที่ประพฤติตาม
พระบัญญัตขิ องพระเจ้าจะแตกต่างไปจาก
ผู้ที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับ
เครือ่ งหมายของมัน สิง่ ทีจ่ ะตามมาคือ ผู้
ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่มุม
หนึง่ และผูท้ ฝี่ า่ ฝืนพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
ก็จะอยู่อีกมุมหนึ่ง จะมีการแยกแยะออก
อย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่นมัสการพระเจ้า

และผู้ที่บูชาสัตว์ร้าย {GC 445.3}
ลั ก ษณะพิ เ ศษของสั ต ว์ ร ้ า ยและรู ป
จําลองของมันคือการล่วงละเมิดธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า ดาเนียลกล่าวถึงเขาเล็กหรือ
ระบอบเปปาซีวา่ “จะคิดเปลีย่ นแปลงวาระ
และธรรมบัญญัติต่างๆ” ดาเนียล 7:25
และเปาโลเรียกอํานาจเดียวกันนี้ว่า “คน
นอกกฎหมาย” ทีจ่ ะยกตนขึน้ เหนือพระเจ้า
คํ า พยากรณ์ ทั้ ง สองเรื่ อ งนี้ เ สริ ม ซึ่ ง กั น
และกัน ด้วยการเปลี่ยนพระบัญญัติของ
พระเจ้าเท่านั้นที่ระบอบเปปาซีจะยกตน
ขึน้ ให้สงู เหนือพระเจ้า ผูท้ รี่ ตู้ วั และเข้าใจ
แต่ยงั คงถือรักษาบัญญัตทิ เี่ ปลีย่ นไปแล้ว
นี้กําลังให้เกียรติอย่างสูงส่งแก่อํานาจที่
ลงมือทําการเปลี่ยนแปลงนี้ การแสดง
ความเชื่อฟังต่อบัญญัติของระบอบเปปา
ซีในลักษณะเช่นนีจ้ ะเป็นเครือ่ งหมายแสดง
ความภักดีตอ่ พระสันตะปาปาแทนพระเจ้า
{GC 446.1}
ระบอบเปปาซีเคยพยายามเปลีย่ นพระ
บัญญัติของพระเจ้ามาแล้ว พระบัญญัติ
ข้อทีส่ องทีห่ า้ มกราบบูชารูปเคารพถูกตัด
ทิง้ ไปและพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ถี่ กู เปลีย่ นไป
เพื่อเปิดทางให้ถือรักษาวันที่หนึ่งเป็นวัน
สะบาโตแทนวันที่เจ็ด แต่บรรดาผู้นิยม
ระบอบเปปาซี เ น้ น ยํ้ า ว่ า เหตุ ผ ลที่ ตั ด
พระบัญญัติข้อที่สองออกไปก็เพราะเป็น
พระบัญญัติที่ไม่จําเป็นเนื่องจากรวมอยู่
ในพระบัญญัตขิ อ้ ทีห่ นึง่ แล้ว และพวกเขา
นําเสนอพระบัญญัตติ รงตามทีพ
่ ระเจ้าทรง
ประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจได้ การเปลี่ยน
แปลงด้วยความตั้งใจและความพยายาม
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ถูกแสดงให้เห็นตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้
ว่า เขา “จะคิดเปลีย่ นแปลงวาระและธรรม
บั ญ ญั ติ ต ่ า งๆ” การเปลี่ ย นแปลงพระ
บัญญัติข้อที่สี่ทําให้คําพยากรณ์นี้สําเร็จ
อย่างถูกต้องแม่นยํา ผู้มีอํานาจเพียงคน
เดียวทีอ่ า้ งเรือ่ งนีค้ อื ศาสนจักร การกระทํา
เช่นนี้ทําให้อํานาจของระบอบเปปาซีได้
ตั้งตนเองขึ้นเหนือพระเจ้าอย่างเปิดเผย
{GC 446.2}
ในขณะทีผ่ นู้ มัสการพระเจ้าจะถูกชีใ้ ห้
เห็นว่าแตกต่างอย่างเป็นพิเศษด้วยการ
ให้ความเคารพต่อพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ เี่ พราะ
ข้อนีเ้ ป็นเครือ่ งหมายของอํานาจแห่งการ
ทรงสร้างของพระเจ้าและเป็นพยานถึง
สิทธิใ์ นการอ้างของพระเจ้าทีท่ รงเรียกร้อง
ให้มนุษย์แสดงความเคารพยําเกรงและ
แสดงความจงรักภักดี ส่วนผู้ที่บูชาสัตว์
ร้ายจะถูกชี้ให้เห็นว่าแตกต่างด้วยความ
พยายามของพวกเขาในการล้มล้างทําลาย
อนุสรณ์ของพระผู้สร้างและยกชูสถาบัน
ของโรมขึ้นมา ในนามของวันอาทิตย์นี้
แหละที่ ห ลั ก คํ า สอนและพิ ธี ก รรมของ
ระบอบเปปาซีใช้อ้างสิทธิ์อย่างโอหังเป็น
ครัง้ แรก (โปรดดูภาคผนวก) และการอาศัย
อํานาจทางฝ่ายรัฐเป็นครัง้ แรกของมันคือ
การบังคับให้ถอื รักษาวันอาทิตย์เป็น “วัน
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า” แต่พระคัมภีรบ์ อก
ให้ทราบว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ
วันทีเ่ จ็ดไม่ใช่วนั ทีห่ นึง่ พระคริสต์ตรัสว่า
“บุ ต รมนุ ษ ย์ เ ป็ น เจ้ า เป็ น นายเหนื อ วั น
สะบาโตด้วย” มาระโก 2:28 พระบัญญัติ
ข้ อ ที่ สี่ เ ปิ ด เผยว่ า “วั น ที่ เ จ็ ด นั้ น เป็ น

สะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า”
อพยพ 20:10 และโดยผ่านทางผู้เผย
พระวจนะอิสยาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้
เป็น “วันบริสุทธิ์ของเรา” อิสยาห์ 58:13
{GC 446.3}
คําอ้างที่นํามาใช้กันอยู่บ่อยครั้งว่า
พระคริสต์ทรงเปลี่ยนวันสะบาโตไปแล้ว
นั้ น ถู ก พิ สู จ น์ ว ่ า ผิ ด ด้ ว ยพระดํ า รั ส ของ
พระองค์เอง พระองค์ตรัสในคําเทศนาบน
ภูเขาว่า “อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรม
บัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะ เรา
ไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทําให้สมบูรณ์ทุก
ประการ เพราะเราบอกความจริงแก่ทา่ น
ทั้งหลายว่า จนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป
แม้อักษรที่เล็กที่สุด หรือขีด ขีดหนึ่ง ก็
จะไม่มวี นั สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่า
ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ใครทําให้
ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้
มีความสําคัญน้อยลง และสอนคนอื่นให้
ทําอย่างนั้นด้วย คนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้
เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ใครที่
ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ คน
นัน้ จะได้ชอื่ ว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์”
มัทธิว 5:17-19 {GC 447.1}
ความจริ ง หนึ่ ง ที่ ช าวโปรเตสแตนต์
ยอมรับกันทั่วไปคือ พระคัมภีร์ไม่ได้ให้
อํ า นาจในการเปลี่ ย นแปลงวั น สะบาโต
เรื่องนี้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน
ในนิตยสารของสมาคมใบปลิวแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา [American Tract Society]
และสหพั น ธ์ ร วิ ว ารศึ ก ษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา [American Sunday School
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Union] หนึ่งในผลงานที่ตีพิมพ์นี้ยอมรับ
ว่า “พระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
ใหม่ไม่ได้กล่าวถึงคําบัญชาใดๆ ให้ถือ
รักษาวันสะบาโต [วันอาทิตย์ซงึ่ เป็นวันที่
หนึง่ ของสัปดาห์] หรือให้กฎเกณฑ์แน่นอน
เพือ่ ถือรักษาวันนัน้ ” George Elliott, The
Abiding Sabbath หน้า 184 {GC 447.2}
อีกท่านกล่าวว่า “จวบจนถึงเวลาที่
พระคริสต์สิ้นพระชนม์นั้น ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนวันเวลา” และ “เท่าที่มีบันทึกไว้
พวกเขา [บรรดาอัครทูต] ก็ไม่มคี าํ สัง่ ชัด
เจนใดๆ ที่กําหนดให้ละทิ้งวันสะบาโต
วันที่เจ็ดและให้มาถือรักษาวันที่หนึ่งของ
สั ป ดาห์ เ ป็ น วั น สะบาโตแทน” A. E.
Wafﬂe, The Lord’s Day หน้า 186-188
{GC 447.3}
ชาวโรมันคาทอลิกยอมรับว่าคริสตจักร
ของพวกเขาเองเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวัน
สะบาโตและประกาศว่าการทีช่ าวโปรเตสแตนต์ยอมรับการถือรักษาวันอาทิตย์ก็
เท่ากับเป็นการยอมรับอํานาจของเธอด้วย
หนังสือคําสอนศาสนาคริสต์ของคาทอลิก
[the Catholic Catechism of Christian]
ตอบคําถามเรือ่ งวันทีจ่ ะต้องถือรักษาเพือ่
ปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อที่สี่ไว้ดังนี้ว่า
“ในช่วงเวลาของบัญญัตเิ ดิม วันเสาร์เป็น
วั น ที่ ไ ด้ ถู ก ตั้ ง ไว้ ใ ห้ เ ป็ น วั น บริ สุ ท ธิ์ แต่
คริสตจักรได้รับการทรงชี้แนะจากพระ
คริสต์และการชี้นําจากพระวิญญาณของ
พระเจ้าให้เอาวันอาทิตย์มาแทนทีว่ นั เสาร์
ดังนั้นในปัจจุบันนี้เราจึงตั้งวันที่หนึ่งให้
เป็ น วั น บริ สุ ท ธิ์ แ ทนวั น ที่ เ จ็ ด บั ด นี้ วั น

อาทิ ต ย์ จึ ง หมายถึ ง และคื อ วั น ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า” {GC 447.4}
เพือ่ เป็นเครือ่ งหมายแสดงอํานาจของ
คริสตจักรคาทอลิก นักเขียนผูน้ ยิ มระบอบ
เปปาซีอ้างงานเขียนที่ว่า “การกระทําใน
การลงมือเปลี่ยนให้วันสะบาโตเป็นวัน
อาทิตย์ซึ่งชาวโปรเตสแตนต์อนุญาตให้
ทํานั้น...การถือรักษาวันอาทิตย์เท่ากับ
พวกเขายอมรั บ อํ า นาจของคริ ส ตจั ก ร
คาทอลิกทีจ่ ะสถาปนาการเฉลิมฉลองและ
สั่ ง ให้ พ วกเขาอยู ่ ภ ายใต้ บ าป” Henry
Tuberville, An Abridgment of the
Christian Doctrine หน้า 58 เช่นนีแ้ ล้ว
อะไรคือการเปลีย่ นแปลงวันสะบาโต มัน
เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
แห่งอํานาจของคริสตจักรโรมัน ซึ่งก็คือ
“เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” {GC 448.1}
คริสตจักรโรมันไม่เคยสละสิทธิใ์ นการ
แอบอ้างความยิ่งใหญ่ของเธอ และเมื่อ
ชาวโปรเตสแตนต์ ทั้ ง หลายยอมรั บ วั น
สะบาโตที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในขณะที่
ปฏิเสธวันสะบาโตของพระคัมภีร์ เท่ากับ
พวกเขายอมรับคํากล่าวอ้างนีโ้ ดยปริยาย
พวกเขาอ้างที่มาของการเปลี่ยนแปลงนี้
ไปที่ ธ รรมเนี ย มประเพณี แ ละทํ า ตาม
บรรพบุรุษทั้งหลาย แต่ดว้ ยการกระทํานี้
พวกเขาละเลยหลักการแท้จริงที่ทําให้
พวกเขาต้องแยกตัวออกจากโรม นั่นคือ
“พระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็น
ศาสนาของชาวโปรเตสแตนต์” ผู้นิยม
ระบอบเปปาซีมองเห็นว่าคนเหล่านีก้ าํ ลัง
หลอกลวงตนเอง และตั้ ง ใจปิ ด ตาของ

25 พระบัญญัตขิ องพระเจ้าเปลีย่ นแปลงไม่ได้ 415

ตนเองต่ อ ความจริ ง ในเรื่ อ งนี้ เมื่ อ การ
เคลือ่ นไหวทีบ่ งั คับให้ถอื รักษาวันอาทิตย์
ได้รับการเห็นชอบมากขึ้น ผู้นิยมระบอบ
เปปาซีจงึ ปีตยิ นิ ดีโดยรูส้ กึ มัน่ ใจว่าในทีส่ ดุ
ชาวโปรเตสแตนต์ทงั้ หมดจะถูกนําเข้ามา
อยูภ่ ายใต้ปกี ของโรมอีกครัง้ {GC 448.2}
เหล่าผูน้ ยิ มลัทธิโรมันเปิดเผยว่า “การ
ถือรักษาวันอาทิตย์ของชาวโปรเตสแตนต์
ทั้งหลายนั้นเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่มีต่อคริสตจักร [คาทอลิก]
ไม่ใช่กับตัวพวกเขาเอง” Mgr. Segur,
Plain Talk About the Protestantism
of Today หน้า 213 การใช้กฎหมาย
บังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ในส่วนของ
คริสตจักรโปรเตสแตนต์เป็นการบังคับให้
นมัสการระบอบเปปาซีซึ่งก็คือนมัสการ
สัตว์รา้ ยนัน่ เอง คนเหล่านัน้ ทีเ่ ข้าใจคําอ้าง
สิทธิ์ของพระบัญญัติข้อที่สี่แต่ยังเลือกที่
จะถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จแทนวัน
สะบาโตแท้จริง เช่นนัน้ แล้ว จึงกําลังถวาย
การนมัสการต่ออํานาจที่สั่งให้ถือปฏิบัติ
ด้วยพฤติกรรมการบังคับให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ทางศาสนาโดยอํานาจฝ่ายโลกเช่นนี้เท่า
กับคริสตจักรต่างๆ เป็นผูส้ ร้างรูปจําลอง
ของสัตว์รา้ ยขึน้ มาด้วยตนเอง ดังนัน้ การ
ใช้กฎหมายบังคับการถือรักษาวันอาทิตย์
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการบังคับ
ให้บชู าสัตว์รา้ ยและรูปจําลองของมัน {GC
448.3}
แต่คริสเตียนในรุน่ ก่อนๆ ถือรักษาวัน
อาทิตย์โดยคิดว่าพวกเขากําลังถือรักษา
วันสะบาโตของพระคัมภีร์ และในเวลานี้

มีคริสเตียนซื่อสัตย์อยู่ในทุกคริสตจักร
ไม่เว้นแม้แต่ในชุมชนชาวคาทอลิกที่เชื่อ
ด้ ว ยความจริ ง ใจว่ า วั น อาทิ ต ย์ เ ป็ น วั น
สะบาโตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ พระเจ้า
ทรงยอมรับความตั้งใจและความซื่อสัตย์
ที่จริงใจของพวกเขา แต่เมื่อกฎหมายจะ
ถูกตราขึน้ เพือ่ บังคับให้ถอื รักษาวันอาทิตย์
และโลกจะได้ รั บ ความกระจ่ า งในเรื่ อ ง
หน้าทีท่ พ
ี่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ วันสะบาโตทีแ่ ท้จริง
แล้ว เมื่อนั้นเองผู้ใดก็ตามที่ยังจะคงล่วง
ละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้าเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายซึง่ ไม่ได้มอี าํ นาจทีส่ งู ไปกว่า
ของโรม โดยวิธนี นั้ จะเป็นการถวายเกียรติ
แก่หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซีให้สูงกว่าพระเจ้า เขากําลังเทิด
เกียรติโรมและอํานาจที่ออกกฎบังคับซึ่ง
โรมได้สถาปนาขึ้น เขากําลังกราบบูชา
สัตว์ร้ายและรูปจําลองของมัน ในขณะที่
มนุษย์ปฏิเสธข้อกําหนดที่พระเจ้าทรง
ประกาศว่าเป็นสัญลักษณ์แทนอํานาจของ
พระองค์และให้เกียรติกบั ข้อกําหนดทีโ่ รม
เลือกเป็นเครือ่ งหมายแทนอํานาจของเธอ
นั้น พวกเขาก็จะรับเครื่องหมายที่แสดง
ความภักดีต่อโรมซึ่งเป็น “เครื่องหมาย
ของสัตว์รา้ ย” และตราบจนกระทัง่ ทุกคน
เข้าใจประเด็นนีอ้ ย่างชัดเจนและพวกเขา
จะต้ อ งเลื อ กระหว่ า งพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้าและข้อกําหนดของมนุษย์แล้ว ผู้
ที่ยังคงเลือกที่จะล่วงละเมิดต่อไปจะรับ
“เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” {GC 449.1}
ข่าวข่มขู่น่ากลัวที่สุดที่เคยมอบให้แก่
มนุษย์ทตี่ อ้ งตายถูกบันทึกอยูใ่ นข่าวของ
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ทูตสวรรค์องค์ที่สาม สิ่งนั้นคงเป็นบาป
ร้ า ยแรงมากที่ เ รี ย กร้ อ งพระพิ โ รธของ
พระเจ้าซึ่งไม่เจือปนกับพระเมตตาให้เท
ลงมา มนุษย์จะไม่ถูกปล่อยให้ตกอยู่ใน
ความมืดอันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องสําคัญ
ยิง่ นี้ ข่าวสารคําเตือนเรือ่ งบาปนีท้ รงโปรด
ประทานให้แก่ชาวโลกก่อนทีก่ ารพิพากษา
ของพระเจ้าจะมาเยือนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า
ทําไมพวกเขาจะต้องถูกลงโทษและมีโอกาส
ที่จะหนีให้พ้น คําพยากรณ์เปิดเผยให้
ทราบว่าทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งจะประกาศ
ข่าวของเขา “แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า
ทุกภาษาและทุกชนชาติ” วิวรณ์ 14:6
คําเตือนของทูตสวรรค์องค์ที่สามซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของข่าวสารเดียวกันสามประการ
จะต้องถูกประกาศให้กว้างไกลออกไปไม่
น้อยกว่ากัน โดยในคําพยากรณ์ใช้เสียง
ดังและทูตสวรรค์บินในกลางท้องฟ้าเป็น
สัญลักษณ์แสดง และเป็นข่าวที่จะเรียก
ร้องให้โลกสนใจ {GC 449.2}

ในประเด็นของการต่อสูน้ ี้ โลกคริสเตียน
ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่
คือกลุม่ ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
และดําเนินตามความเชือ่ ของพระเยซู กับ
กลุ่มที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปจําลองของมัน
และรับเครือ่ งหมายของมัน ถึงแม้คริสตจั ก รและรั ฐ จะร่ ว มมื อ กั น ใช้ อํ า นาจเพื่ อ
“บั ง คั บ ทุ ก คนทั้ ง คนเล็ ก น้ อ ยและคน
ใหญ่โต คนมั่งมีและคนยากจน เสรีชน
และทาส” วิ ว รณ์ 13:16 เพื่ อ รั บ
“เครือ่ งหมายของสัตว์รา้ ย” วิวรณ์ 19:20
แต่ถึงกระนั้นประชากรของพระเจ้าจะไม่
ต้องรับเครื่องหมายนั้น ผู้เผยพระวจนะ
บนเกาะปัทมอสเห็น “บรรดาคนทีม่ ชี ยั ชนะ
ต่อสัตว์ร้าย และต่อรูปของมัน และต่อ
ตัวเลขของชื่อมัน เขาทั้งหลายยืนอยู่ริม
ทะเลแก้วและถือพิณของพระเจ้า” และ
ร้องเพลงของโมเสสและเพลงของพระ
เมษโปดก วิวรณ์ 15:2, 3 {GC 450.1}
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ภารกิจของการปฏิรปู วันสะบาโตทีจ่ ะ
ต้องทําให้สาํ เร็จในยุคสุดท้ายถูกพยากรณ์
ไว้ในพระธรรมอิสยาห์ว่า “พระยาห์เวห์
ตรัสดังนี้ว่า ‘จงรักษาความยุติธรรมและ
ทําความชอบธรรม เพราะความรอดของ
เราใกล้มาถึง และความชอบธรรมของเรา
จะเผยออก ความสุขย่อมมีแก่คนที่ทํา
เช่นนี้และแก่มนุษย์ผู้ยึดมันไว้มั่น คือผู้
รักษาวันสะบาโต ไม่ทาํ ให้วนั นัน้ เสือ่ มเสีย
และรักษามือของเขาจากการทําชั่วร้าย
ใดๆ’” “และคนต่างชาติผเู้ ข้าจารีตถือพระ
ยาห์ เ วห์ เ พื่ อ ปรนนิ บั ติ พ ระองค์ แ ละรั ก
พระนามของพระยาห์เวห์ และเป็นผูร้ บั ใช้
ของพระองค์ ทุกคนที่รักษาวันสะบาโต
ไม่ให้เสื่อมเสียและยึดมั่นในพันธสัญญา
ของเรา เราจะนําพวกเขามายังภูเขาบริสทุ ธิ์
ของเรา และทําให้เขาชืน่ บานอยูใ่ นนิเวศ
อธิษฐานของเรา” อิสยาห์ 56:1, 2, 6, 7
{GC 451.1}
พระวจนะคําเหล่านี้ประยุกต์ใช้ได้กับ
ทุกยุคสมัยของคริสเตียน ดังทีก่ ล่าวไว้วา่
“พระยาห์เวห์ องค์เจ้านายผูท้ รงรวบรวม
อิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า ‘เราจะ
รวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขา นอกจาก
พวกที่ได้รวบรวมไว้แล้ว’” อิสยาห์ 56:8
นี่เป็นการเกริ่นบอกไว้ล่วงหน้าว่าพระ
กิตติคณ
ุ จะรวบรวมคนต่างชาติเข้ามาและ
ผูท้ ถี่ วายเกียรติวนั สะบาโตจะได้รบั พระพร

ด้ ว ยประการฉะนี้ ข้ อ ผู ก พั น ของพระ
บั ญ ญั ติ ข ้ อ ที่ สี่ จึ ง มี ผ ลครอบคลุ ม ขยาย
ออกไปภายหลังจากการตรึงกางเขน การ
เป็นขึน้ จากความตาย และการเสด็จกลับ
สวรรค์ของพระคริสต์ ต่อเนื่องยาวนาน
จนถึ ง เมื่ อ บรรดาผู ้ รั บ ใช้ ข องพระองค์
ประกาศข่าวแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่
ชนทุกชาติ {GC 451.2}
พระยาห์เวห์ทรงบัญชาผ่านผูเ้ ผยพระ
วจนะคนเดียวกันว่า “จงเก็บคําพยานไว้
และจงผนึกตราธรรมบัญญัติไว้ในพวก
สาวกของข้าพเจ้า” อิสยาห์ 8:16 ตรา
ประทับของพระเจ้าปรากฏอยูใ่ นพระบัญญัติ
ข้อที่สี่ พระบัญญัติข้อนี้เพียงข้อเดียวใน
พระบัญญัติสิบประการที่เปิดเผยให้เห็น
พระนามและตําแหน่งของพระผู้ประทาน
พระบัญญัติ พระบัญญัติข้อนี้ประกาศว่า
พระองค์ทรงเป็นผูส้ ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลก และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิทธิของ
พระองค์ที่จ ะต้ อ งได้รั บการเคารพและ
นมัสการเหนือพระอื่นใด นอกเหนือจาก
บั ญ ญั ติ ข ้ อ นี้ แ ล้ ว ไม่ มี ข ้ อ ความใดใน
พระบัญญัติสิบประการที่แสดงให้เห็นว่า
พระบั ญ ญั ติ ไ ด้ ม าโดยอํ า นาจของผู ้ ใ ด
เมือ่ วันสะบาโตถูกเปลีย่ นด้วยอํานาจของ
ระบอบเปปาซี ตราประทับนีจ้ งึ ถูกนําออก
ไปจากพระบัญญัติ สาวกทั้งหลายของ
พระเยซูได้รับบัญชาให้ฟื้นฟูบัญญัติข้อนี้

418 ปลายทางแห่งความหวัง

กลั บ คื น มาด้ ว ยการยกย่ อ งเทิ ด ทู น วั น
สะบาโตแห่งพระบัญญัติข้อที่สี่ให้กลับ
มายั ง ตํ า แหน่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งในฐานะที่ เ ป็ น
อนุสรณ์ของพระผูส้ ร้างและเป็นเครือ่ งหมาย
แห่งอํานาจของพระองค์ {GC 452.1}
“ไปค้ น พระราชบั ญ ญั ติ แ ละถ้ อ ยคํ า
พยาน” ในขณะที่ มี ห ลั ก คํ า สอนต่ า งๆ
และทฤษฎีหลากหลายซึ่งขัดแย้งกันอยู่
มากมาย พระบัญญัติของพระเจ้าจะต้อง
เป็นกฎเดียวที่แม่นยําเที่ยงตรงเพื่อใช้
ทดสอบบรรดาแนวคิด คําสอนและทฤษฎี
ต่างๆ ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “ถ้าเขาไม่
พูดตามคําเหล่านี้ ก็เพราะในตัวเขาไม่มี
แสงสว่างเสียเลย” อิสยาห์ 8:20 TKJV
{GC 452.2}
พระองค์ทรงบัญชาอีกครัง้ หนึง่ ว่า “จง
ร้องดังๆ อย่าออมเสียงไว้ จงเปล่งเสียง
ของเจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์ จงแจ้งให้
ชนชาติของเรารูต้ วั ในเรือ่ งการทรยศของ
เขา ให้เชือ้ สายของยาโคบรูต้ วั ในเรือ่ งบาป
ของเขา” ผูท้ ตี่ อ้ งรับคําเตือนเรือ่ งการทรยศ
นั้ น ไม่ ใ ช่ ค นชั่ ว ของโลก แต่ เ ป็ น คนที่
พระยาห์เวห์ทรงจัดไว้ให้เป็น “ชนชาติของ
เรา” เพือ่ เตือนให้ตนื่ ขึน้ จากการล่วงละเมิด
พระองค์ยงั ทรงประกาศต่อไปอีกว่า “กระนัน้
เขายังแสวงหาเราทุกวัน และยินดีจะรูจ้ กั
ทางของเราราวกับว่าเขาเป็นประชาชาติ
ที่ ทํ า ความชอบธรรม และไม่ ไ ด้ ล ะทิ้ ง
กฎหมายของพระเจ้าของเขา” อิสยาห์
58:1, 2 ข้อความนี้เปิดเผยให้เห็นถึงคน
กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ คิ ดว่ า ตนเองชอบธรรมและ
ทําตัวประหนึง่ ว่าสนใจรับใช้ในพระราชกิจ

ของพระเจ้าอย่างมากยิ่ง แต่คําตําหนิที่
ขึงขังและเอาจริงเอาจังของพระเจ้าผูท้ รง
ตรวจสอบหัวใจนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าคน
เหล่านี้เหยียบยํ่ากฎบัญญัติของพระองค์
{GC 452.3}
ผู ้ เ ผยพระวจนะจึ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ
บัญญัตทิ ถี่ กู ทอดทิง้ ไป “เจ้าจะซ่อมเสริม
รากฐานของคนหลายชัว่ อายุขนึ้ ใหม่ เจ้า
จะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู ้ ซ ่ อ มกํ า แพงที่ พั ง ผู ้
ซ่ อ มแซมถนนให้ เ หมื อ นเดิ ม เพื่ อ อยู ่
อาศัย ถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบยํา่ วัน
สะบาโต คือจากการทําตามใจของเจ้าใน
วันบริสุทธิ์ของเรา และเรียกสะบาโตว่า
วันปีติยินดี และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระ
ยาห์เวห์ว่าวันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติ
วันนั้น ไม่ไปตามทางของเจ้าเอง ไม่ทํา
ตามความพอใจของเจ้า หรือพูดแต่เรื่อง
ไร้สาระ แล้วเจ้าจะปีตยิ นิ ดีในพระยาห์เวห์”
อิสยาห์ 58:12 – 14 คําพยากรณ์นี้ใช้กับ
ยุคของเราด้วย กําแพงที่พังเกิดขึ้นใน
พระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อวันสะบาโต
ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของโรมัน
แต่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสถาปนาสถาบัน
ของพระเจ้าให้กลับคืนมา กําแพงทีพ
่ งั จะ
ต้องได้รับการซ่อมแซมและรากฐานของ
คนหลายชัว่ อายุจะต้องได้รบั การซ่อมเสริม
ขึ้นใหม่ {GC 452.4}
พระผู้สร้างทรงแต่งตั้งวันสะบาโตให้
เป็นวันศักดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยการพักผ่อนและการ
อํานวยพระพร อาดัมในสภาพที่บริสุทธิ์
ในขณะทีอ่ ยูใ่ นสวนเอเดนอันศักดิส์ ทิ ธิไ์ ด้
ถือรักษาวันสะบาโต และเมือ่ เขาล้มลงใน
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บาปแม้เขากลับใจแล้วเขาก็ยงั ต้องถูกขับ
ออกไปจากบ้านที่มีความสุข ถึงกระนั้น
เขาก็ยังถือรักษาวันสะบาโต อัครปิตา
ทั้งหมดถือรักษาวันสะบาโตนับตั้งแต่อา
เบลจนถึงโนอาห์ผู้ชอบธรรมไปจนถึงอับ
ราฮัมและยาโคบ เมื่อประชาชนที่พระ
ยาห์เวห์ทรงเลือกสรรต้องตกเป็นทาสอยู่
ในแผ่นดินอียปิ ต์ทา่ มกลางคนทีก่ ราบไหว้
รูปเคารพ พวกเขาลืมเรื่องบัญญัติของ
พระเจ้าไป แต่เมื่อพระยาห์เวห์ทรงปลด
ปล่อยชนชาติอิสราเอลแล้ว พระองค์ทรง
ประกาศพระบัญญัตขิ องพระองค์อย่างยิง่
ใหญ่ตระการตาให้แก่คนเหล่านัน้ เพือ่ ให้
พวกเขาทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
อีกทัง้ ยําเกรงและเชือ่ ฟังพระองค์ตลอดไป
{GC 453.1}
ตัง้ แต่วนั นัน้ จวบจนวันนี้ ความรูเ้ รือ่ ง
พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า ยั ง คงถู ก เก็ บ
รักษาไว้ในโลกนี้ และวันสะบาโตของพระ
บัญญัติข้อที่สี่ก็ยังคงได้รับการถือรักษา
ไว้มาโดยตลอด แม้วา่ “คนนอกกฎหมาย”
2 เธสะโลนิกา 2:3 เหยียบยํา่ วันศักดิส์ ทิ ธิ์
ของพระยาห์เวห์ลงไปอยูใ่ ต้ฝา่ เท้าจนสําเร็จ
ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ในช่วงเวลาของการ
เรืองอํานาจของคนนอกกฎหมาย ก็ยังมี
คนสัตย์ซอื่ ซึง่ ซ่อนตัวอยูใ่ นทีล่ ลี้ บั ได้ถวาย
เกียรติให้กับวันนั้น นับตั้งแต่สมัยการ
ปฏิรูปศาสนาเป็นต้นมา ก็ยังคงมีคนใน
ทุกยุคที่ถือรักษาวันนั้นอยู่ แม้บ่อยครั้ง
จะตกอยูท่ า่ มกลางการกดขีแ่ ละการข่มเหง
ก็ยงั มีคาํ พยานทีซ่ อื่ สัตย์เกิดขึน้ ซึง่ พิสจู น์
ให้เห็นถึงความยั่งยืนยงของพระบัญญัติ

ของพระเจ้า และหน้าทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิท์ คี่ วร
ถวายให้กับวันสะบาโตแห่งการทรงสร้าง
{GC 453.2}
ความจริงเหล่านีท้ ถี่ กู นําเสนอไว้ในพระ
ธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ซึง่ เกีย่ วโยงกับ “ข่าว
ประเสริ ฐ นิ รั น ดร์ ” นั้ น จะทํ า ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความแตกต่างของคริสตจักรของพระคริสต์
ในช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ
ข่ า วสารสามประการนี้ ส่ ง ผลให้ มี คํ า
ประกาศว่า “นีแ่ หละ...คือพวกทีถ่ อื รักษา
พระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักภักดี
ต่อพระเยซู” วิวรณ์ 14:12 และเป็นข่าวสาร
สุดท้ายทีป่ ระทานมาให้กอ่ นองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าจะเสด็จมา ในทันทีทขี่ า่ วนีถ้ กู ประกาศ
ออกไปแล้ว ผูเ้ ผยพระวจนะเห็นบุตรมนุษย์
เสด็จมาด้วยพระรัศมีเพื่อเก็บเกี่ยวโลก
{GC 453.3}
บรรดาผู้ที่ได้รับความกระจ่างในเรื่อง
ของสถานนมัสการและพระบัญญัตทิ ปี่ รับ
เปลี่ยนไม่ได้ของพระเจ้าจะเปี่ยมล้นด้วย
่ วกเขา
ความสุขและอัศจรรย์ใจในขณะทีพ
มองดูความงดงามและความกลมกลืนกัน
ของความจริงทั้งระบบที่เปิดเผยออกมา
ให้พวกเขาเข้าใจ พวกเขาปรารถนาทีจ่ ะ
แบ่งปันความกระจ่างอันลํ้าค่านี้ให้กับ
คริสเตียนทุกคนและยังเชื่อว่าคริสเตียน
เหล่านี้จะรับความกระจ่างนี้ด้วยความ
ชื่นชมยินดี แต่ความจริงที่จะทําให้พวก
เขาขัดแย้งกับโลกนัน้ ไม่เป็นทีต่ อ้ นรับของ
คนจํ า นวนมากที่ อ ้ า งว่ า เป็ น ผู ้ ติ ด ตาม
พระคริสต์ การเชื่อฟังพระบัญญัติข้อที่สี่
ต้องการความเสียสละ ซึ่งเป็นเรื่องที่คน
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ส่วนใหญ่ถอยหนีไป {GC 454.1}
ในขณะทีข่ อ้ กําหนดของวันสะบาโตถูก
ประกาศออกมานั้ น มี ค นมากมายให้
เหตุผลด้วยการใช้จดุ ยืนของทางฝ่ายโลก
โดยพูดว่า “เราถือรักษาวันอาทิตย์มา
ตลอด บรรพบุรุษของเราถือรักษาวันนี้
และคนดีและนักบุญมากมายนอนตายตา
หลั บ ในขณะที่ ถื อ รั ก ษาวั น นี้ หากสิ่ ง ที่
พวกเขาทํานั้นถูกต้อง พวกเราก็ทําถูก
ด้วยเช่นกัน การถือรักษาวันสะบาโตใหม่
นี้ จ ะผลั ก ดั น ให้ พ วกเราไม่ เ ป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกันกับโลกและพวกเราก็จะไม่มี
อิทธิพลเหนือพวกเขา กลุม่ คนขนาดเล็ก
ทีถ่ อื รักษาวันทีเ่ จ็ดหวังจะทําอะไรให้สาํ เร็จ
ทีจ่ ะต้านคนทัง้ โลกซึง่ ถือรักษาวันอาทิตย์
เล่า” คําโต้แย้งเหล่านีค้ ล้ายคลึงกับทีช่ าว
ยิวใช้แก้ตัวปฏิเสธพระคริสต์ บรรพบุรุษ
ของพวกเขาได้รบั การยอมรับจากพระเจ้า
เมือ่ พวกเขาถวายเครือ่ งบูชาเสมอมา แล้ว
ทําไมเล่า ลูกหลานของพวกเขาจะได้รับ
ความรอดด้วยวิธเี ดียวกันนีไ้ ม่ได้หรือ ใน
สมัยของลูเธอร์ก็เช่นกัน บรรดาผู้นิยม
ระบอบเปปาซีลกุ ขึน้ โต้วา่ คริสเตียนทีแ่ ท้
จริงตายในความเชื่อของคาทอลิก และ
ดังนัน้ ศาสนาทีพ
่ วกเขานับถืออยูจ่ งึ เพียง
พอต่ อ ความรอดของพวกเขา การให้
เหตุผลเช่นนีจ้ ะกลายเป็นสิง่ กีดขวางความ
ก้าวหน้าทั้งหลายในความเชื่อและการ
ปฏิบัติทางฝ่ายศาสนา {GC 454.2}
คนมากมายยั ง คงยื น ยั น ว่ า การถื อ
รักษาวันอาทิตย์เป็นหลักคําสอนที่ได้รับ
การยอมรับและเป็นประเพณีทแี่ พร่หลาย

ของคริ ส ตจั ก รมาตลอดหลายศตวรรษ
คําคัดค้านที่ต้านข้อโต้แย้งนี้คือหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าวันสะบาโตและการถือ
รักษาวันสะบาโตมีความเก่าแก่กว่าและ
แพร่หลายมากกว่า ความเก่าแก่นนั้ เทียบ
เท่าอายุของโลกเลยทีเดียว และยังผ่าน
การรับรองของทั้งทูตสวรรค์และพระเจ้า
่ ระเจ้าทรงวางรากฐาน
ด้วย เมือ่ คราวทีพ
ของโลก เมือ่ ดาวรุง่ แซ่ซอ้ งสรรเสริญและ
บรรดาบุตรพระเจ้าโห่รอ้ งด้วยความชืน่ บาน
นัน้ รากฐานของวันสะบาโตก็ถกู สถาปนา
ขึ้นมาแล้ว โยบ 38:6, 7 ปฐมกาล 2:1-3
สถาบันวันสะบาโตกําหนดไว้ให้เราถวาย
ความเคารพ สถาบันนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นโดย
อํานาจของมนุษย์และไม่ได้ดัดแปลงมา
จากประเพณีของมนุษย์ แต่ผู้เจริญด้วย
วัยวุฒิ [ดาเนียล 7:9] ทรงเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
และพระคํานิรันดร์ของพระองค์ได้บัญชา
ไว้ {GC 454.3}
เมือ่ ประชาชนเริม่ หันมาสนใจเรือ่ งของ
การปฏิรปู วันสะบาโต อาจารย์ผมู้ ชี อื่ เสียง
หลายคนก็บิดเบือนพระคําของพระเจ้า
โดยการแปลความหมายของคําพยานใน
พระคัมภีร์ไปในแนวทางที่จะสยบความ
คิดทีส่ งสัย และคนเหล่านัน้ ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษา
พระคัมภีร์ด้วยตนเองก็รู้สึกพอใจที่จะรับ
ข้อสรุปซึ่งสอดคล้องกับความปรารถนา
ของเขาเอง คนมากมายลงแรงล้มล้าง
ความจริงโดยใช้ข้อถกเถียง เล่ห์เหลี่ยม
ประเพณีตา่ งๆ ทีบ่ รรพบุรษ
ุ ปฏิบตั กิ นั มา
และอํานาจของคริสตจักร ผู้ที่สนับสนุน
วันสะบาโตจึงถูกผลักดันให้ไปค้นหาพระ
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คัมภีร์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระ
บัญญัติข้อที่สี่ ผู้ที่มีใจถ่อมพร้อมด้วย
พระคําแห่งความจริงซึ่งเป็นเพียงอาวุธ
เดียวได้ยนื หยัดทนต่อการจูโ่ จมของผูท้ มี่ ี
การศึกษา ซึ่งทั้งรู้สึกแปลกใจและโกรธ
เมื่อพบว่า เล่ห์เหลี่ยมที่คล่องแคล่วของ
พวกเขาไม่มกี าํ ลังต่อสูก้ บั ความเรียบง่าย
ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ ต รงไปตรงมาของผู ้ ที่
เชี่ยวชาญในพระคัมภีร์แทนที่จะเป็นราย
ละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยที่ ไ ด้ จ ากการรํ่ า เรี ย น
{GC 455.1}
เมื่ อ ไม่ มี คํ า พยานของพระคั ม ภี ร ์
สนับสนุนพวกเขาแล้ว คนมากมายที่ยัง
คงยืนกรานอย่างไม่ย่อท้อโดยลืมไปว่า
เหตุผลเดียวกันนี้เคยใช้โจมตีพระคริสต์
และบรรดาอัครทูตของพระองค์มาแล้ว
พวกเขาพูดว่า “ทําไมบุคคลสําคัญของเรา
จึงไม่เข้าใจปัญหาเรื่องวันสะบาโตนี้ แต่
มีนอ้ ยคนนักเชือ่ เหมือนพวกท่าน มันเป็น
ไปไม่ได้ทที่ า่ นเป็นฝ่ายถูกและคนมีความ
รูท้ งั้ หลายในโลกเป็นฝ่ายผิด” {GC 455.2}
ในการตอบโต้คาํ ถกเถียงเช่นนี้ จําเป็น
ต้องกล่าวอ้างคําสอนต่างๆ ในพระคัมภีร์
และประวัตวิ ธิ กี ารทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
ปฏิบตั ติ อ่ ประชากรของพระองค์มาตลอด
ทุกยุคทุกสมัยเท่านัน้ พระเจ้าทรงกระทํา
กิจผ่านผูท้ ฟ
ี่ งั และปฏิบตั ติ ามพระสุรเสียง
ของพระองค์ ผู้ที่ยอมพูดเมื่อจําเป็นต้อง
พูดความจริงถึงแม้วา่ เป็นเรือ่ งทีพ
่ ดู ลําบาก
ผู ้ ที่ ไ ม่ ก ลั ว ที่ จ ะตํ า หนิ บ าปที่ ผู ้ ค นนิ ย ม
เหตุผลที่พระองค์ไม่ทรงเลือกผู้มีความรู้
และมีตําแหน่งสูงมานําขบวนการปฏิรูป

ก็เพราะพวกเขาเชือ่ มัน่ ในศาสนา ทฤษฎี
และระบอบศาสนศาสตร์ของตนและไม่รู้
สึกถึงความต้องการที่จะให้พระเจ้าสอน
เฉพาะผูท้ ตี่ ดิ ต่อเป็นการส่วนตัวกับแหล่ง
พระปัญญาเท่านัน้ จึงจะเข้าใจหรืออธิบาย
พระคัมภีร์ได้ บางครั้งคนที่มีการศึกษา
น้อยถูกเรียกมาให้ประกาศความจริง ไม่ใช่
เพราะพวกเขาไม่มีการศึกษา แต่เพราะ
พวกเขาไม่เคยคิดว่าตนเองเก่งเกินกว่าที่
จะให้พระเจ้าสอน พวกเขาเรียนอยู่ใน
โรงเรียนของพระคริสต์ ความถ่อมตน
และการเชือ่ ฟังของพวกเขาทําให้พวกเขา
ยิง่ ใหญ่ ในการมอบความรูท้ เี่ ป็นความจริง
ให้แก่พวกเขานั้น พระเจ้าทรงประทาน
เกียรติให้พวกเขาด้วย ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
แล้ว เกียรติยศทางฝ่ายโลกและความ
ยิ่งใหญ่ของมนุษย์จมหายไปอย่างไม่มี
ความหมาย {GC 455.3}
ชาวแอ๊ดเวนตีสส่วนใหญ่ปฏิเสธความ
จริงเรื่องสถานนมัสการและพระบัญญัติ
ของพระเจ้า และคนจํานวนมากได้ละทิ้ง
ความเชื่ อ ที่ พ วกเขามี ใ นขบวนการรอ
การเสด็จกลับมาของพระคริสต์ และรับ
แนวคิดต่างๆ ของคําพยากรณ์ทปี่ ระยุกต์
ใช้กับงานนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อถือและขัดแย้ง
บางคนถูกชักนําไปสูค่ วามผิดซํา้ ซากของ
การกําหนดวันเวลาทีแ่ น่นอนทีพ
่ ระคริสต์
จะเสด็จกลับมา แสงสว่างทีบ่ ดั นีส้ อ่ งความ
กระจ่างในเรือ่ งสถานนมัสการควรจะแสดง
ให้พวกเขาเห็นว่า ไม่มีช่วงเวลาของคํา
พยากรณ์ที่ครอบคลุมไปจนถึงการเสด็จ
กลับมาครัง้ ทีส่ อง และไม่มกี ารทํานายไว้
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ล่ ว งหน้ า อี ก แล้ ว ถึ ง เวลาที่ แ น่ น อนของ
เหตุการณ์นี้ แต่พวกเขากลับหันหลังให้
กับความกระจ่าง ครัง้ แล้วครัง้ เล่าพวกเขา
กําหนดเวลาการเสด็จกลับมาขององค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าและต้องรับความผิดหวังเรือ่ ยมา
{GC 456.1}
เมื่อคริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิการับ
แนวคิดทีผ่ ดิ ในเรือ่ งการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ อัครทูตเปาโลแนะนําพวกเขา
ให้ทดสอบความหวังใจและการรอคอยของ
พวกเขาอย่างรอบคอบด้วยพระคําของ
พระเจ้า ท่านอ้างคําพยากรณ์ที่เปิดเผย
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนพระคริสต์จะ
เสด็จมาและแสดงให้เห็นว่าไม่มเี หตุผลใด
ที่จะหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาในยุคของ
พวกเขา คําเตือนของท่านคือ “อย่าให้ใคร
ล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย” 2
เธสะโลนิกา 2:3 หากพวกเขายังคงหมกมุน่
อยู่กับการรอคอยที่พระคัมภีร์ไม่ได้สอน
ไว้ พวกเขาก็จะถูกชักนําให้ทําสิ่งที่ผิด
ความผิดหวังจะเปิดโอกาสให้พวกเขาถูก
ผู้ที่ไม่เชื่อเย้ยหยัน และพวกเขาจะเสี่ยง
ต่อความท้อถอยและจะถูกชักนําให้สงสัย
ความจริงที่จําเป็นสําหรับความรอด คํา
เตือนของอัครทูตทีใ่ ห้กบั ชาวเธสะโลนิกา
จึงมีบทเรียนสําคัญสําหรับผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูใ่ น
ยุคสุดท้าย ชาวแอ๊ดเวนตีสมากมายรู้สึก
ว่าพวกเขาไม่อาจเตรียมตัวให้กระตือรือร้น
และแข็งขันได้นอกเสียจากจะมีเวลากําหนด
ที่แน่นอนของการเสด็จมาขององค์พระผู้
เป็นเจ้าเพือ่ ใช้ยดึ ความเชือ่ ให้มนั่ แต่เมือ่
ความหวังของพวกเขาถูกกระตุ้นขึ้นมา

ครัง้ แล้วครัง้ เล่าเพียงเพือ่ ไปพบกับความ
ผิดหวัง ความเชือ่ ของพวกเขาถูกกระเทือน
อย่างมากจนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถ
รูส้ กึ ประทับใจในความจริงยิง่ ใหญ่ของคํา
พยากรณ์ได้อีกต่อไป {GC 456.2}
การเทศนาเรือ่ งกําหนดเวลาทีแ่ น่นอน
สําหรับการพิพากษา ซึง่ เป็นข่าวสารองค์
ทีห่ นึง่ นัน้ เป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้า
การคํานวณช่วงเวลาของคําพยากรณ์ซึ่ง
ข่าวสารนั้นได้วางรากฐานไว้ ได้จัดวาง
จุดสิน้ สุดของ 2,300 วันไว้ทฤี่ ดูใบไม้รว่ ง
ของปี ค.ศ. 1844 เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มี
ผูใ้ ดโต้แย้งได้ ความพยายามซํา้ ๆ หลาย
ครั้งที่จะหาวันใหม่ของจุดเริ่มต้นและวัน
สิน้ สุดของช่วงเวลาพยากรณ์นแี้ ละเหตุผล
ที่ฟังไม่ขึ้นเพื่อสนับสนุนจุดยืนเหล่านั้น
ไม่เพียงหันเหความคิดให้ออกห่างไกลไป
จากความจริงแห่งยุคเท่านัน้ แต่ยงั ทําให้
เกิดความเหยียดหยามต่อความพยายาม
ทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายคําพยากรณ์
ต่างๆ ด้วย ยิง่ มีการกําหนดเวลาแน่นอน
ของการเสด็จมาครั้งที่สองบ่อยมากขึ้น
และถูกสอนออกไปมากยิง่ ขึน้ เท่าไร ก็จะ
ยิง่ เข้าไปสูเ่ ป้าประสงค์ของซาตานมากขึน้
เท่านั้น เมื่อเวลาที่กําหนดไว้ผ่านพ้นไป
มันจะยุให้เย้ยหยันและหมิ่นประมาทผู้
สนับสนุนเรื่องนี้ และด้วยเหตุนี้จึงโหม
กระหนํา่ คําตําหนิใส่ขบวนการยิง่ ใหญ่ของ
การรอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ใน
ช่วงปี ค.ศ. 1843 และ ค.ศ. 1844 ผู้ที่ยัง
คงยืนกรานอยู่ในความผิดเช่นนี้ ในที่สุด
พวกเขาจะกําหนดวันเวลาการเสด็จกลับ
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มาของพระคริสต์ให้ห่างไกลออกไปยัง
อนาคตที่ยาวนาน ด้วยการกระทําเช่นนี้
พวกเขาจะถู ก นํ า ไปยั ง การนอนพั ก ใน
ความรู้สึกปลอดภัยจอมปลอม และคน
มากมายจะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากการ
หลอกลวงนี้จนกระทั่งสายเกินไป {GC
457.1}
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล
สมัยโบราณเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ทผี่ า่ นมาของ
ชุมนุมชนชาวแอ๊ดเวนตีส พระเจ้าทรงนํา
ประชากรของพระองค์ในขบวนการรอการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์เหมือนเช่นที่
พระองค์ทรงนําชนชาติอสิ ราเอลออกจาก
ประเทศอียปิ ต์ ในคราวทีเ่ กิดการผิดหวัง
ครั้งยิ่งใหญ่ ความเชื่อของพวกเขาถูก
ทดสอบเหมือนเช่นคนชาติฮบี รูถกู ทดสอบ
ที่ทะเลแดง หากพวกเขายังคงวางใจใน
พระหัตถ์ที่ทรงนําในประสบการณ์ที่ผ่าน
มาแล้ว พวกเขาก็จะเห็นความรอดของ
พระเจ้า หากทุกคนที่ทํางานร่วมกันในปี
ค.ศ. 1844 ได้รับข่าวของทูตสวรรค์องค์
ที่สามและประกาศข่าวนี้ด้วยอํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงกระทํากิจยิ่งใหญ่ในสิ่งที่พวก
เขาลงแรงทํากันอยู่ แสงเจิดจ้าแห่งความ
กระจ่างจะส่องลงมายังโลก หลายปีทผี่ า่ น
มาผูอ้ าศัยอยูใ่ นโลกคงจะได้รบั คําเตือนนี้
และงานช่วงท้ายก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ไป
แล้วและพระคริสต์นา่ จะเสด็จกลับมาแล้ว
เพือ่ ไถ่ประชากรของพระองค์ให้รอด {GC
457.2}

พระเจ้ า ไม่ ท รงประสงค์ ใ ห้ ช นชาติ
อิสราเอลเดินวนเวียนอยู่ในป่ากันดารถึง
สี่สิบปี พระองค์ทรงประสงค์นําพวกเขา
เข้าไปยังแผ่นดินคานาอันโดยตรงและให้
อยูท่ นี่ นั่ เป็นประชาชนทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละมีความ
สุข แต่ “พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นนั้
ก็เพราะพวกเขาขาดความเชือ่ ” ฮีบรู 3:19
เป็นเพราะการเสือ่ มถอยออกห่างและการ
ละทิ้งความเชื่อ พวกเขาจึงพินาศในถิ่น
ทุรกันดาร และคนอืน่ ถูกยกชูขนึ้ เพือ่ เข้าไป
แผ่นดินแห่งคําสัญญาแทน ในทํานอง
เดียวกัน ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่
การเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะล่าช้า
นานถึงเพียงนี้ และประชากรของพระองค์
ต้องคงอยู่นานหลายปีในโลกแห่งบาป
และเศร้าโศก แต่ความไม่เชือ่ แยกพวกเขา
ออกไปจากพระเจ้า ในขณะที่พวกเขา
ปฏิเสธหน้าทีท่ พ
ี่ ระองค์ทรงมอบหมายให้
พวกเขาทํานั้น คนอื่นจึงถูกยกชูขึ้นเพื่อ
ให้ประกาศข่าวสารนีแ้ ทน ด้วยพระเมตตา
คุณที่พระเยซูทรงมีต่อโลกนี้ พระองค์จึง
ทรงเลือ่ นการกลับมาของพระองค์ออกไป
เพื่อคนบาปจะมีโอกาสรับคําเตือนและ
แสวงหาพระองค์ผู้ทรงเป็นร่มกําบังก่อน
ทีพ
่ ระพิโรธของพระเจ้าจะหลัง่ ลงมา {GC
458.1}
เวลานี้ เ ช่ น เดี ย วกั บ ยุ ค ก่ อ นในอดี ต
การประกาศความจริงที่เตือนสอนเรื่อง
บาปและความผิดของยุคจะกระตุน้ ให้เกิด
การต่อต้านขึ้น “เพราะทุกคนที่ประพฤติ
ชัว่ ก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความ
สว่าง เนือ่ งจากกลัวว่าการกระทําของตน

424 ปลายทางแห่งความหวัง

จะปรากฏ” ยอห์น 3:20 ในขณะทีม่ นุษย์
มองเห็นว่าไม่อาจใช้พระคัมภีรเ์ พือ่ รักษา
จุดยืนของตนเองได้แล้ว คนมากมายจึง
ตั้งใจที่จะรักษาจุดยืนของตนด้วยความ
รุนแรง และพวกเขาโจมตีด้วยวิญญาณที่
โหดเหีย้ มไปทีอ่ ปุ นิสยั และความตัง้ ใจของ
ผู้ที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องความเชื่อที่ไม่ได้
รับความนิยม นโยบายเดียวกันนี้ถูกใช้
มาตลอดทุกยุคสมัย เอลียาห์ถกู ประณาม
ว่าเป็นคนสร้างความยุ่งยากในแผ่นดิน
อิสราเอล เยเรมีย์เป็นคนทรยศ เปาโล
ทําให้วิหารเป็นมลทิน ตั้งแต่สมัยโน้นมา
จนถึงวันนี้ ผู้ที่จงรักภักดีต่อความจริงจะ
ถูกปรักปรําว่าเป็นผูก้ อ่ ความไม่สงบ เป็น
คนนอกรีตหรือเป็นคนก่อความแตกแยก
ฝูงชนทีไ่ ม่มคี วามเชือ่ มากพอทีจ่ ะยอมรับ
ถ้อยคําอันแน่นอนของคําพยากรณ์จะยอม
หลงเชือ่ โดยไม่สงสัยในคํากล่าวหาทีม่ ตี อ่
ผู ้ ที่ ก ล้ า ตํ า หนิ บ าปที่ ผู ้ ค นนิ ย มทํ า กั น
วิญญาณเช่นนีจ้ ะมีมากขึน้ และยิง่ มากขึน้
และพระคัมภีรส์ อนไว้อย่างชัดเจนว่า เวลา
กํ า ลั ง จะมาถึ ง เมื่ อ กฎหมายของรั ฐ จะ
ขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้า จน
กระทั่งใครก็ตามที่เชื่อฟังทุกคําสั่งสอน
ของพระเจ้าจะต้องกล้าหาญที่จะรับคํา
ตําหนิและการลงโทษในฐานะคนทําความ
ชั่ว {GC 458.2}
เมื่อมองเห็นภาพเช่นนี้แล้ว อะไรคือ
หน้าทีข่ องผูส้ อื่ ข่าวแห่งความจริง เขาควร
ต้ อ งสรุ ป ใช่ ไ หมว่ า เขาไม่ ค วรประกาศ
ความจริงเนือ่ งจากบ่อยครัง้ ผลลัพธ์เดียว
ทีไ่ ด้รบั จากการประกาศคือการกระตุน้ ให้

มนุษย์หลบเลีย่ งหรือขัดขวางสิง่ ทีป่ ระกาศ
ไม่ใช่ เขาไม่มเี หตุผลอืน่ ทีจ่ ะเก็บคําพยาน
ของพระคําพระเจ้าเอาไว้เพียงเพราะพระ
คําเหล่านีก้ ระตุน้ ให้เกิดการต่อต้านซึง่ ไม่
น้อยไปกว่าที่เคยเกิดกับนักปฏิรูปในยุค
ก่อนๆ ความเชื่อของธรรมิกชนและของ
ผูย้ อมพลีชพ
ี ถูกจารึกไว้เพือ่ เป็นประโยชน์
สําหรับคนในยุคต่อๆ มา ผูท้ ดี่ าํ เนินชีวติ
เป็ น แบบอย่ า งทั้ ง ในความบริ สุ ท ธิ์ แ ละ
ความซือ่ สัตย์อย่างมัน่ คงถูกส่งต่อมาเพือ่
เป็นกําลังใจแก่ผทู้ บี่ ดั นีไ้ ด้รบั การทรงเรียก
ให้ยืนขึ้นเพื่อเป็นพยานให้พระเจ้า พวก
เขาได้รับพระคุณและความจริงไม่ใช่เพื่อ
ตนเอง แต่โดยผ่านพวกเขาโลกจะได้รับ
ความกระจ่างในความรูเ้ รือ่ งพระเจ้า พระเจ้า
ทรงโปรดประทานความกระจ่างให้แก่ผรู้ บั
ใช้ทงั้ หลายในยุคนีแ้ ล้วหรือยัง ถ้าเช่นนัน้
แล้วพวกเขาจึงควรให้แสงนัน้ ส่องออกไป
ในโลก {GC 459.1}
ในสมัยโบราณกาล พระยาห์เวห์ทรง
เปิดเผยให้กบั คนหนึง่ ทีก่ ล่าวถึงพระนาม
ของพระองค์วา่ “พงศ์พนั ธุอ์ สิ ราเอลจะไม่
ยอมฟังเจ้า เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา” ถึง
กระนัน้ พระองค์ยงั ตรัสว่า “แต่เจ้าจงกล่าว
ถ้อยคําของเราให้พวกเขาฟัง แม้พวกเขา
จะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเถอะ” เอเสเคียล
3:7; 2:7 ในเวลานี้ พระบัญชาของพระเจ้า
มาถึงผูร้ บั ใช้ของพระองค์วา่ “จงร้องดังๆ
อย่าออมเสียงไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้า
เหมือนเป่าเขาสัตว์ จงแจ้งให้ชนชาติของ
เรารู ้ ตั ว ในเรื่ อ งการทรยศของเขา ให้
เชื้อสายของยาโคบรู้ตัวในเรื่องบาปของ
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เขา” อิสยาห์ 58:1 {GC 459.2}
ตราบเท่าที่ทุกคนยังมีโอกาส ผู้ที่ได้
รับความกระจ่างแห่งความจริงจะมีหน้าที่
ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละน่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกับ
ผู้เผยพระวจนะแห่งอิสราเอลที่พระดํารัส
ของพระยาห์เวห์มาถึงว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย
เราได้ตั้งเจ้าให้เป็นคนยามสําหรับพงศ์
พันธุ์อิสราเอล และเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคํา
จากปากเรา เจ้าจงเตือนพวกเขาแทนเรา
ถ้าเรากล่าวกับคนอธรรมว่า ‘โอ คนอธรรม
เจ้าจะต้องตายแน่’ และเจ้าไม่ได้กล่าวเตือน
คนอธรรมให้กลับจากทางของเขา คน
อธรรมนั้นจะต้องตายเนื่องจากความผิด
บาปของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเรือ่ งโลหิต
ของเขา แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนอธรรม
ให้หนั กลับจากทางของเขา แต่เขาไม่หนั
กลั บ จากทางของเขา เขาจะต้ อ งตาย
เนือ่ งจากความผิดบาปของเขา แต่เจ้าจะ
ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอด” เอเสเคียล
33:7-9 {GC 459.3}
อุปสรรคยิง่ ใหญ่ตอ่ การรับและการเผย
แพร่ความจริงคือ ข้อเท็จจริงที่ว่ามันจะ
ต้องมีความไม่สะดวกและการถูกตําหนิ
นี่คือข้อโต้แย้งเดียวต่อความจริงซึ่งผู้ที่
สนับสนุนความจริงไม่เคยสามารถที่จะ
ปฏิเสธได้ แต่เรือ่ งเหล่านีไ้ ม่เคยขัดขวาผู้
ติดตามทีซ่ อื่ สัตย์ของพระคริสต์ พวกเขา
ไม่เคยรอให้ความจริงยอมรับอย่างแพร่
หลายก่อน เมื่อพวกเขาเชื่อมั่นในหน้าที่
ของพวกเขาแล้ ว พวกเขาก็ ตั้ ง มั่ น รั บ

กางเขน และกล่าวร่วมกับอัครทูตเปาโล
ว่า “ความยากลําบากชัว่ คราวและเล็กน้อย
ของเรา จะทํ า ให้ เ รามี ศั ก ดิ์ ศ รี นิ รั น ดร์
มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ” และกล่าว
ร่วมกับคนในยุคโบราณด้วยที่ “ถือว่าความ
อับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ลํ้าค่ากว่า
สมบัตทิ งั้ หลายของอียปิ ต์” 2 โครินธ์ 4:17
ฮีบรู 11:26 {GC 460.1}
ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใด มี
เพียงผู้ที่รับใช้โลกด้วยใจเท่านั้นที่จะทํา
ตามกฎข้อกําหนดมากกว่าที่จะทําตาม
หลักการของศาสนา เราจะต้องเลือกความ
ถูกต้องเพราะเป็นสิง่ ทีถ่ กู และมอบผลลัพธ์
ที่ได้ไว้กับพระเจ้า สําหรับผู้ที่มีหลักการ
ความเชื่อและความกล้าหาญนั้น โลก
เป็นหนี้ผลงานการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ของ
พวกเขา งานการปฏิรูปสําหรับยุคนี้จะ
ต้องดําเนินต่อไปข้างหน้าด้วยคนลักษณะ
เดียวกันนี้ {GC 460.2}
พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “จงฟังเรา
พวกเจ้าผู้รู้จักความชอบธรรม ชนชาติที่
มีธรรมบัญญัติของเราอยู่ในใจ อย่ากลัว
การเยาะเย้ยของมนุษย์ และอย่าวิตกต่อ
การถากถางของเขา เพราะว่าตัวแมลง
จะกินเขาเหมือนกินเสือ้ ผ้า และตัวหนอน
จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต่ความชอบ
ธรรมของเราจะดํารงเป็นนิตย์และความ
รอดของเราอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์” อิสยาห์
51:7, 8 {GC 460.3}
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ไม่ ว ่ า ที่ ใ ดก็ ต ามเมื่ อ มี ก ารเทศนา
พระวจนะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ผลที่
ตามมาจะประจักษ์เป็นพยานว่าคําเทศนา
เหล่านั้นมีแหล่งกําเนิดจากพระเจ้า พระ
วิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ร่วมกับบท
เทศน์ของผู้รับใช้ของพระองค์ และคํา
เทศนานั้นจึงประกอบด้วยอํานาจ ปลุก
จิตสํานึกของคนบาปให้ตื่นขึ้น “ความ
สว่างแท้ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความ
จริงได้นนั้ กําลังเข้ามาในโลก” ยอห์น 1:9
ความสว่ า งนี้ ส ่ อ งเข้ า ไปในที่ ลี้ ลั บ ของ
จิตวิญญาณและเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
ในความมืดออกมา ความสํานึกอย่างลึก
ซึ้งเกิดขึ้นในความคิดและจิตใจของเขา
ทั้งหลาย พวกเขารู้สึกสํานึกถึงความผิด
บาป ความชอบธรรมและการพิพากษา
ที่กําลังจะมาถึง พวกเขารู้สึกถึงความ
ชอบธรรมของพระยาห์เวห์และตระหนัก
ถึงความน่ากลัวที่ต้องปรากฏตัวต่อเบื้อง
พระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจ
ในขณะที่เขายังคงมีความผิดและความ
ไม่บริสุทธิ์ ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว
พวกเขาร้องว่า “ใครจะช่วยให้พ้นจาก
ร่างกายแห่งความตายนี”้ โรม 7:24 เมือ่
กางเขนแห่งคาลวารีพร้อมด้วยเครือ่ งบูชา
อันไม่มที สี่ นิ้ สุดเพือ่ บาปของมนุษย์ได้ถกู
เปิดเผยให้เห็น พวกเขามองไม่เห็นสิง่ อืน่
ใดนอกจากพระคุณอันประเสริฐของพระ

คริสต์ที่เพียงพอเพื่อลบมลทินบาปแห่ง
การล่วงละเมิดของพวกเขา นีเ่ ป็นวิธเี ดียว
ที่จะนํามนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระเจ้าได้
ด้วยความเชื่อและความถ่อมตนพวกเขา
จะต้องยอมรับพระเมษโปดกของพระเจ้า
ผู้ทรงรับบาปของโลกไป พวกเขาได้รับ
การ “ทรงยกบาปที่ได้ทําไปแล้ว” ผ่าน
ทางพระโลหิตของพระเยซู โรม 3:25 {GC
461.1}
จิตวิญญาณเหล่านี้พิสูจน์การกลับใจ
ด้วยการเกิดผล พวกเขาเชื่อและรับบัพติศมาและลุกขึ้นดําเนินไปตามชีวิตใหม่
เป็นคนทีถ่ กู สร้างขึน้ ใหม่ในพระเยซูคริสต์
ไม่ได้ประพฤติตามราคะตัณหาของกาล
ก่อน แต่ดาํ เนินตามรอยพระบาทของพระ
บุตรของพระเจ้าโดยเชือ่ ในพระองค์ เพือ่
สะท้อนพระลักษณะของพระองค์และชําระ
ตนให้บริสทุ ธิด์ งั ทีพ
่ ระองค์ทรงบริสทุ ธิ์ สิง่
ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเกลียดชัง บัดนี้
พวกเขารัก และสิง่ ทีเ่ คยรัก บัดนีพ
้ วกเขา
รังเกียจ ผูท้ หี่ ยิง่ ยโสและอวดดี บัดนีเ้ ป็น
คนอ่ อ นสุ ภ าพและมี ใ จอ่ อ นน้ อ ม คน
ไร้สาระและทะนงตนกลายเป็นคนเอาจริง
เอาจังและสงบเสงี่ยม คนหมิ่นประมาท
กลายเป็นคนทีย่ าํ เกรง คนขีเ้ มากลายเป็น
คนสุขมุ เยือกเย็น และคนผิดศีลธรรมกลับ
กลายเป็นคนบริสุทธิ์ สิ่งไร้สาระที่นิยม
กันตามอย่างโลกถูกทิ้งไป คริสเตียนจะ
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ไม่แสวงหา “การประดับตัวแต่ภายนอก
ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทองคํา
หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่จงประดับด้วย
บุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับ
ซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพ
อ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งลํ้าค่า
ยิง่ ในสายพระเนตรพระเจ้า” 1 เปโตร 3:3,
4 {GC 461.2}
การฟืน้ ฟูนาํ มาซึง่ การตรวจสอบหัวใจ
อย่างลึกซึง้ และการถ่อมตน การฟืน้ ฟูจะ
แสดงคุณลักษณะของการเรียกร้องคนบาป
อย่างเคร่งขรึมจริงใจ และมีความเห็นอก
เห็นใจอย่างแรงกล้าต่อผู้ที่ได้รับการไถ่
แล้วด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ บรรดา
ชายและหญิงต่างอธิษฐานและปลํ้าสู้กับ
พระเจ้าเพือ่ ความรอดของจิตวิญญาณทัง้
หลาย ผลของการฟื้นฟูเช่นนี้จะเห็นได้
ในจิตวิญญาณทีไ่ ม่ถอยหนีจากการปฏิเสธ
ตนเองและการอุทิศถวายตัว แต่ชื่นชม
ยิ น ดี ที่ พ วกเขาถู ก นั บ ว่ า เป็ น ผู ้ ที่ คู ่ ค วร
ที่จะได้รับการตําหนิและการทดลองเพื่อ
เห็นแก่พระคริสต์ มนุษย์มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่รับ
พระนามของพระเยซู ชุมชนได้ประโยชน์
จากอิทธิพลของพวกเขา พวกเขาทํางาน
ร่วมกับพระคริสต์ และหว่านร่วมกับพระ
วิญญาณเพื่อเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์ {GC
462.1}
คนเหล่านีอ้ าจจะถูกกล่าวถึงได้วา่ เป็น
“เพราะความเสียใจนั้นทําให้ท่านกลับใจ”
“เพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์
ของพระเจ้าทําให้เกิดการกลับใจซึง่ จะนํา

ไปสู่ความรอดและจะไม่ทําให้เสียใจ แต่
ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนําสู่ความ
ตาย จงดูสวิ า่ ความเสียใจตามพระประสงค์
ของพระเจ้าเช่นนี้ นําไปสูก่ ารเอาจริงเอา
จังเพียงไร และยังทําให้เกิดการขวนขวาย
ทีจ่ ะพิสจู น์ตวั เอง เกิดความขุน่ เคือง ความ
ตื่นตัว ความอาลัย ความกระตือรือร้น
และเกิดการลงโทษ พวกท่านพิสจู น์ตวั เอง
ในทุกด้านแล้วว่าเป็นผูป้ ราศจากความผิด
ในเรื่องนี้” 2 โครินธ์ 7:9-11 {GC 462.2}
นี่ คื อ ผลการประกอบกิ จ ของพระ
วิญญาณของพระเจ้า ไม่มีหลักฐานใดที่
แสดงให้เห็นว่ามีการกลับใจอย่างแท้จริง
ยกเว้นว่าจะเห็นผลของการปฏิรูป หาก
เขาคืนของประกัน คืนสิ่งที่ขโมยผู้อื่นมา
สารภาพบาปและรักพระเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ของเขาแล้ว จึงจะมัน่ ใจว่าคนบาป
นั้นพบสันติสุขกับพระเจ้า นี่คือผลที่เกิด
ขึ้ น ในอดี ต หลั ง จากที่ มี ก ารตื่ น ตั ว ทาง
ศาสนา เมือ่ ดูจากผลของพวกเขาแล้ว จะ
เห็นว่าพวกเขาได้รับพระพรของพระเจ้า
เพื่ อ ช่ ว ยมนุ ษ ย์ ใ ห้ ร อดและยกระดั บ
มนุษยชาติ {GC 462.3}
แต่การฟื้นฟูมากมายในยุคใหม่แตก
ต่างอย่างเด่นชัดจากการฟื้นฟูที่เป็นผล
จากพระคุณของพระเจ้า การฟื้นฟูในยุค
แรกจะเกิดขึน้ หลังจากผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า
ลงแรงทํางาน จริงอยู่ การฟืน้ ฟูจดุ ประกาย
ความสนใจขึ้นอย่างแพร่หลาย มีหลาย
คนกลับใจและคนจํานวนมากเข้าร่วมกับ
คริสตจักร แต่ถึงกระนั้น ผลที่ได้รับไม่
ได้ยืนยันดังที่เชื่อกันว่าชีวิตที่แท้จริงทาง
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ฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตควบคู่กันไปด้วย
แสงสว่ า งที่ ลุ ก โชนขึ้ น มาชั่ ว ครู ่ ชั่ ว ยาม
ไม่ช้าก็ดับไป ปล่อยให้ความมืดนั้นหนา
ทึบยิ่งกว่าเดิม {GC 463.1}
บ่อยครัง้ การฟืน้ ฟูตามทีน่ ยิ มทํากันนัน้
มักอาศัยการสร้างจิตนาการ ด้วยการ
ปลุ ก เร้ า อารมณ์ โดยสนองความ
เพลิดเพลินทีม่ ตี อ่ สิง่ ใหม่ๆ และน่าตืน่ เต้น
คนที่กลับใจด้วยวิธีนี้แทบจะไม่มีความ
ปรารถนาที่ ฟ ั ง ความจริ ง ในพระคั ม ภี ร ์
ใส่ใจแต่เพียงเล็กน้อยกับเรื่องคําพยาน
ของผู ้ เ ผยพระวจนะและของอั ค รทู ต
พิธีการทางศาสนาดึงดูดความสนใจของ
พวกเขาไม่ได้ นอกเสียจากว่าพิธีกรรม
นัน้ จะมีสงิ่ เร้าอารมณ์ ข่าวสารทีอ่ อ้ นวอน
สติอันไร้อารมณ์ก็ไม่อาจปลุกให้เกิดการ
ตอบสนอง พวกเขาไม่ใส่ใจคําเตือนอย่าง
ตรงไปตรงมาของพระวจนะของพระเจ้าที่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ทางฝ่าย
นิรันดร์ของพวกเขา {GC 463.2}
สําหรับจิตวิญญาณของทุกคนที่กลับ
ใจอย่างแท้จริงแล้ว ความสัมพันธ์ของเขา
ที่มีต่อพระเจ้าและต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
นิรันดร์กาลจะเป็นเรื่องสําคัญในชีวิต แต่
ในคริสตจักรที่นิยมกัน ในทุกวัน นี้ จิตวิญญาณแห่งการถวายตนให้พระเจ้าอยู่
ที่ไหน บรรดาผู้ที่กลับใจแล้วไม่ได้ละทิ้ง
ความหยิง่ และความรักทีม่ ใี ห้กบั โลก พวก
เขาไม่ยินดีที่จะปฏิเสธตนเองเพื่อแบก
กางเขน และติดตามพระเยซูผู้ทรงอ่อน
สุภาพและถ่อมตนมากไปกว่าก่อนที่เขา
จะกลับใจ ศาสนากลายเป็นของเล่นสนุก

สําหรับคนไม่เชือ่ พระเจ้าและคนช่างสงสัย
เพราะคนมากมายที่ รั บ ว่ า ตนเองเป็ น
คริสเตียนขาดความรู้เรื่องหลักการทาง
ศาสนา อํานาจฝ่ายศีลธรรมอย่างพระเจ้า
แทบจะหายไปจากคริสตจักรจํานวนมาก
การเลีย้ งสังสรรค์ การแสดงละครในโบสถ์
งานรื่ น เริ ง เทศกาลในโบสถ์ บ้ า นช่ อ ง
หรูหรา การอวดตน สิ่งเหล่านี้ทําลาย
ความคิดเรือ่ งพระเจ้าไปจนหมดสิน้ ทีด่ นิ
และทรัพย์สินและการงานทางฝ่ายโลก
ครอบงําความคิดและแทบจะไม่เหลียวมอง
เรื่องของผลประโยชน์ทางฝ่ายนิรันดร์
{GC 463.3}
ถึงแม้ความเชือ่ และความเคร่งครัดใน
ศาสนาจะเสื่อมทรามลงอย่างแพร่หลาย
แต่กย็ งั มีผตู้ ดิ ตามทีซ่ อื่ สัตย์ของพระคริสต์
อยู ่ ใ นคริ ส ตจั ก รเหล่ า นี้ ก่ อ นที่ ก าร
พิพากษาสุดท้ายของพระเจ้าจะมาถึงโลก
จะมีการฟื้นฟูจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมขึ้น
ในประชากรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าอย่างที่
ไม่มผี ใู้ ดเคยเห็นนับตัง้ แต่สมัยของอัครทูต
พระวิญญาณและฤทธิ์เดชของพระเจ้า
จะหลัง่ ลงมายังเหล่าบุตรของพระองค์ ใน
เวลานั้น คนมากมายจะแยกตนเองออก
จากคริสตจักรต่างๆ ทีย่ อมให้ความรักของ
โลกนี้เข้ามาแทนที่ความรักของพระเจ้า
และพระวจนะของพระองค์ คนมากมาย
ทั้งบรรดาอาจารย์และประชาชนจะยินดี
รับความจริงยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงใช้ให้
ประกาศในเวลานีเ้ พือ่ เตรียมผูค้ นให้พร้อม
สําหรับการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ศัตรูของจิตวิญญาณประสงค์ที่
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จะขัดขวางงานนี้ และก่อนทีเ่ วลาของการ
เคลือ่ นไหวเช่นนีจ้ ะมาถึง มันจะพยายาม
ขัดขวางโดยนําสิ่งเทียมเท็จเข้ามา ใน
บรรดาคริสตจักรที่มันนํามาให้อยู่ภายใต้
อํานาจการหลอกลวงของมันได้ มันจะ
ทํ า ให้ ดู ป ระหนึ่ ง ว่ า พระพรพิ เ ศษของ
พระเจ้าหลั่งลงมาแล้ว จะมีการสําแดงที่
ทํ า ให้ คิ ด ว่ า เป็ น ความสนใจยิ่ ง ใหญ่ ใ น
ศาสนา ประชาชนมากมายจะปีติยินดีว่า
พระเจ้าทรงประกอบกิจอัศจรรย์เพื่อเขา
ซึ่ ง ความจริ ง แล้ ว เป็ น ผลงานของอี ก
วิญญาณหนึง่ ซาตานคอยหาทางทีจ่ ะแผ่
อิทธิพลของมันเหนือโลกคริสเตียนโดย
การอําพรางตัวเองไว้ภายใต้ศาสนา {GC
464.1}
ในการฟื้นฟูมากมายที่เกิดขึ้นในช่วง
ครึ่ ง หลั ง ของศตวรรษที่ แ ล้ ว อิ ท ธิ พ ล
เดียวกันนี้ยังคงกระทําการอยู่ไม่มากก็
น้ อ ยซึ่ ง จะแสดงออกมาให้ เ ห็ น ในการ
เคลือ่ นไหวทีก่ ว้างขวางมากขึน้ ในอนาคต
จะมี ก ารกระตุ ้ น เพื่ อ เร้ า ความรู ้ สึ ก ทาง
อารมณ์ ผสมผสานความถูกต้องเข้ากับ
ความเท็จซึง่ ปรับไว้อย่างดีเพือ่ นําให้หลง
แต่ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกหลอก ภายใต้แสง
สว่างของพระวจนะพระเจ้านัน้ การจะตัดสิน
ธรรมชาติของการเคลือ่ นไหวเหล่านีไ้ ม่ใช่
เรื่องยาก ไม่ว่าที่ใดเมื่อมนุษย์ละเลยคํา
พยานในพระคัมภีร์ หันหลังให้กับความ
จริงอันตรงไปตรงมาและตรวจสอบจิตใจ
ความจริงทีเ่ รียกร้องให้ปฏิเสธตนเองและ
ละทิง้ โลก เมือ่ นัน้ เราจะมัน่ ใจได้วา่ พระเจ้า
ไม่ได้ประทานพระพรให้พวกเขา และด้วย

กฎเกณฑ์ที่พระคริสต์เองประทานไว้ว่า
“พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของ
พวกเขา” มัทธิว 7:16 เป็นที่ประจักษ์ชัด
ว่าการเคลือ่ นไหวเหล่านีไ้ ม่ใช่การกระทํา
ของพระวิญญาณของพระเจ้า {GC 464.2}
ในความจริ ง ต่ า งๆ ของพระวจนะ
พระเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องราว
ของพระองค์เองให้แก่มนุษย์ และทุกคน
ที่ยอมรับความจริงเหล่านี้จะได้รับการ
ปกป้ อ งจากการหลอกลวงของซาตาน
การละเลยความจริงเหล่านี้เปิดประตูให้
กับความชัว่ ซึง่ บัดนีแ้ พร่กระจายไปทัว่ โลก
ศาสนา ลั ก ษณะและความสํ า คั ญ ของ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าถูกมองข้ามไป
ค่อนข้างมาก การมีมุมมองที่ผิดในเรื่อง
คุณลักษณะ ความเป็นนิรันดร์กาลและ
ข้อผูกพันของธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้านํา
ไปสูค่ วามเชือ่ ผิดๆ ทีเ่ กีย่ วพันกับการกลับ
ใจและการชําระให้บริสุทธิ์และส่งผลให้
มาตรฐานความเคร่งครัดในคริสตจักรตกตํา่
ลง เคล็ดลับของการขาดพระวิญญาณ
และฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการฟื้นฟูใน
ยุคของเราอยู่ตรงจุดนี้เอง {GC 465.1}
คนมีชอื่ เสียงโด่งดังและเคร่งศาสนาใน
นิกายต่างๆ ยอมรับความจริงเรื่องนี้และ
รู้สึกเศร้าใจ ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด เอ.
ปาร์ค [Edwards A. Park] เปิดเผยถึง
สภาพอันตรายของศาสนาในปัจจุบนั โดย
กล่าวอย่างเชี่ยวชาญว่า “แหล่งหนึ่งของ
ภัยอันตรายคือบนธรรมาสน์ละเลยการนํา
ธรรมบัญญัติของพระเจ้ามาบังคับใช้ ใน
สมัยก่อนธรรมาสน์เป็นสถานที่ที่สะท้อน
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เสียงของสามัญสํานึก...บรรดานักเทศน์
เรืองนามทีส่ ดุ ของเราเทศนาตามแบบอย่าง
ของพระอาจารย์ได้อย่างดีเลิศและยกความ
โดดเด่นให้กบั ธรรมบัญญัตทิ งั้ คําสอนและ
คําขูข่ องธรรมบัญญัติ พวกเขายํา้ หลักการ
ยิง่ ใหญ่สองข้อ คือธรรมบัญญัตเิ ป็นบันทึก
สําเนาความบริบูรณ์ดีเลิศของพระเจ้า
และผู้ที่ไม่รักธรรมบัญญัติก็ไม่ได้รักข่าว
ประเสริฐ เพราะว่าธรรมบัญญัติและข่าว
ประเสริฐเป็นภาพกระจกเงาสะท้อนให้เห็น
ถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า ภัย
อันตรายนีน้ าํ ไปสูภ่ ยั ต่อไป คือการประเมิน
ความชัว่ ร้ายของบาปไปในทางตํา่ ถึงขนาด
ไปลดคุณค่าของธรรมบัญญัติ ขอบข่าย
ของบาปและการคาดโทษของบาป ความ
ยุติธรรมของพระบัญญัติเป็นสัดส่วนกับ
ความผิดจากการไม่เชื่อปฏิบัติตามพระ
บัญญัติ... {GC 465.2}
“ภัยอันตรายอีกเรื่องหนึ่งที่ผูกติดอยู่
กับภัยอันตรายที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ
การประเมินความยุตธิ รรมของพระเจ้าตํา่
เกินไป ธรรมาสน์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่
จะแยกความยุติธรรมของพระเจ้าให้ออก
ไปจากพระเมตตาคุณของพระองค์ เพื่อ
ทําให้พระเมตตาคุณเหลือเพียงแค่ความ
รูส้ กึ แทนทีจ่ ะยกชูให้เป็นหลักการ ความ
หลากหลายของศาสนศาสตร์แนวใหม่แยก
สิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน ธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้าเป็นสิง่ ดีหรือชัว่ ธรรม
บั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ดั ง นั้ น
ความยุตธิ รรมก็เป็นสิง่ ดีเพราะเป็นอํานาจ
ทีน่ าํ ธรรมบัญญัตมิ าปฏิบตั ิ ด้วยนิสยั ของ

การประเมินกฎหมายและความยุติธรรม
ของพระเจ้าไปในทางตํา่ รวมทัง้ ขนาดและ
การลดคุณค่าของการไม่เชื่อฟัง มนุษย์
ทั้งหลายจึงไถลลงไปสู่นิสัยการประเมิน
คุณค่าพระคุณทีป่ ระทานให้เพือ่ ลบมลทิน
บาปไปทางตํ่า” ด้วยประการฉะนี้ ข่าว
ประเสริฐจึงสูญเสียคุณค่าและความสําคัญ
ไปจากจิตใจของมนุษย์และในไม่ช้าพวก
เขาก็ พ ร้ อ มที่ จ ะละทิ้ ง พระคั ม ภี ร ์ {GC
465.3}
ครูสอนศาสนามากมายยืนยันว่าโดย
การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ พระองค์
ทรงยกเลิ ก ธรรมบั ญ ญั ติ ไ ปแล้ ว และ
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามนุษย์จึงหลุดพ้น
จากข้อบังคับของธรรมบัญญัติ มีบางคน
นําเสนอให้เห็นว่าธรรมบัญญัติเป็นแอก
ที่เศร้าสลด และพวกเขายังแสดงให้เห็น
ถึงเสรีภาพที่จะเพลิดเพลินภายใต้ข่าว
ประเสริฐทีต่ รงกันข้ามกับพันธนาการของ
ธรรมบัญญัติ {GC 466.1}
แต่ผเู้ ผยพระวจนะและอัครทูตทัง้ หลาย
ไม่ได้เห็นว่าธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้าเป็นเช่นนี้ กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า
“ข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระเพราะข้า
พระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์”
สดุดี 119:45 อัครทูตยากอบเขียนถึงพระ
บัญญัตสิ บิ ประการภายหลังจากพระคริสต์
ทรงสิ้นพระชนม์ว่า เป็น “ธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า” และ “เป็นธรรมบัญญัติแห่ง
เสรีภาพ” ยากอบ 2:8; 1:25 และอีกครึ่ง
ศตวรรษหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงถูก
ตรึงกางเขน ผูเ้ ผยพระวจนะแห่งพระธรรม
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วิวรณ์กล่าวอํานวยพรแก่ “คนทัง้ หลายที่
ประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระองค์…”
“เพือ่ ว่าพวกเขาจะมีสทิ ธิใ์ นต้นไม้แห่งชีวติ
และเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้”
วิวรณ์ 22:14 Thai KJV TSV {GC 466.2}
คําทีใ่ ช้อา้ งกันว่าการสิน้ พระชนม์ของ
พระคริสต์ลบล้างธรรมบัญญัติของพระ
บิดาไปแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีรากฐาน
หากเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกธรรมบัญญัติ
ได้ พระคริ ส ต์ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเสด็ จ มา
สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์จากโทษแห่ง
บาป การสิ้ น พระชนม์ ข องพระคริ ส ต์
ไม่ได้มีไว้เพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ แต่
เพื่อพิสูจน์ว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้า
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ พระบุตรของพระเจ้า
เสด็จมาเพื่อ “ทําให้ธรรมบัญญัตินั้นยิ่ง
ใหญ่และมีเกียรติ” อิสยาห์ 42:21 พระองค์
ตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรม
บัญญัตแิ ละคําของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ”
“ฟ้ า และดิ น จะล่ ว งไป แม้ อั ก ษรที่ เ ล็ ก
ที่สุดหรือขีด ขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไป
จากธรรมบัญญัติ” มัทธิว 5:17, 18 และ
พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองว่า “ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดี
ทําตามพระทัยพระองค์ ธรรมบัญญัตขิ อง
พระองค์อยูใ่ นจิตใจของข้าพระองค์” สดุดี
40:8 {GC 466.3}
โดยเนื้ อ แท้ แ ล้ ว ธรรมบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้าแปรเปลี่ยนไม่ได้ ธรรมบัญญัติ
เปิดเผยนํ้าพระทัยและพระลักษณะของ
พระเจ้าผูท้ รงเป็นแหล่งกําเนิดธรรมบัญญัติ
พระเจ้าทรงเป็นความรักและธรรมบัญญัติ

ของพระองค์คอื ความรัก หลักการยิง่ ใหญ่
สองประการของธรรมบัญญัตคิ อื ความรัก
ที่ถวายพระเจ้าและความรักที่มีให้มนุษย์
“ความรักจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ธรรมบัญญัติ
สําเร็จอย่างครบถ้วน” โรม 13:10 พระ
ลักษณะของพระเจ้าคือความชอบธรรม
และความจริง และนีเ่ ป็นลักษณะของธรรม
บัญญัตขิ องพระองค์ ผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าว
ว่า “ธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความ
จริง” “พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็
ชอบธรรม” สดุดี 119:142, 172 และอัคร
ทูตเปาโลเปิดเผยว่า “ธรรมบัญญัตจิ งึ เป็น
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละบั ญ ญั ติ นั้ น ก็ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ยุตธิ รรมและดีงาม” โรม 7:12 ธรรมบัญญัติ
เช่นนีซ้ งึ่ สําแดงถึงนํา้ พระทัยและพระประสงค์
ของพระเจ้าจะต้องยัง่ ยืนดัง่ พระเจ้าผูท้ รง
เป็นแหล่งกําเนิดของธรรมบัญญัติ {GC
467.1}
การกลับใจและการชําระให้บริสุทธิ์
[Sanctiﬁcation] เป็นพระราชกิจของการ
นํามนุษย์ให้คืนดีกับพระเจ้าด้วยการนํา
มนุษย์มาประสานเข้ากับหลักการของ
ธรรมบัญญัติของพระองค์ ในปฐมกาล
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายา
ของพระองค์ ให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันโดยบริบูรณ์กับสภาพธรรมชาติและ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า หลักการแห่ง
ความชอบธรรมจารึกไว้ในจิตใจของเขา
แต่บาปทําให้เขาเหินห่างไปจากพระผู้
สร้างของเขา เขาไม่สะท้อนพระฉายาของ
พระเจ้าอีกต่อไป จิตใจของเขาต่อสู้กับ
หลั ก การของธรรมบัญ ญั ติ ข องพระเจ้ า
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“การเอาใจใส่เนื้อหนังคือการเป็นศัตรูต่อ
พระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตาม
ได้” โรม 8:7 แต่ว่า “พระเจ้าทรงรักโลก
ดังนีค้ อื ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์” ยอห์น 3:16 เพื่อมนุษย์จะกลับ
คืนดีกบั พระเจ้า โดยพระคุณอันประเสริฐ
ของพระคริสต์ เขากลับคืนไปสูค่ วามเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกันร่วมกับพระผูส้ ร้างของ
เขาอี ก จิ ต ใจของเขาจะต้ อ งได้ รั บ การ
เปลีย่ นแปลงใหม่ดว้ ยพระคุณของพระเจ้า
เขาต้องมีชีวิตใหม่ที่ได้รับจากเบื้องบน
การเปลีย่ นแปลงนีค้ อื การบังเกิดใหม่ พระ
เยซูตรัสว่า หากปราศจากการบังเกิดใหม่
เขา “ไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า”
ยอห์น 3:3 {GC 467.2}
ก้าวแรกของการคืนดีกับพระเจ้าคือ
การสํานึกในบาป “บาปเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ธรรม
บัญญัติ” “ธรรมบัญญัตินั้นทําให้เรารู้จัก
บาป” 1 ยอห์น 3:4 โรม 3:20 ในการที่จะ
มองเห็นความผิดของตนเองได้นนั้ จะ คน
บาปจะต้องตรวจสอบอุปนิสยั ของเขาเทียบ
กับมาตรฐานยิง่ ใหญ่แห่งความชอบธรรม
ของพระเจ้า มาตรฐานนีเ้ ป็นกระจกเงาที่
จะส่องให้เห็นถึงอุปนิสยั ชอบธรรมทีส่ มบูรณ์
แบบและทําให้มองเห็นความบกพร่องของ
ตนเอง {GC 467.3}
ธรรมบัญญัตเิ ปิดเผยให้มนุษย์เห็นบาป
ของเขา แต่ธรรมบัญญัติไม่ได้จัดเตรียม
ทางแก้ไว้ให้ ในขณะทีธ่ รรมบัญญัตสิ ญ
ั ญา
ทีจ่ ะให้ชวี ติ แก่ผทู้ เี่ ชือ่ ฟัง แต่ธรรมบัญญัติ
ก็ประกาศว่าความตายเป็นส่วนแบ่งทีม่ ไี ว้

สําหรับผู้ล่วงละเมิด ข่าวประเสริฐของ
พระคริสต์เท่านัน้ ทีจ่ ะปลดปล่อยเขาให้พน้
จากการพิพากษาลงโทษหรือรอยมลทิน
ของบาป เขาจะต้องกลับใจมาหาพระเจ้า
ผู้ที่ธรรมบัญญัติของพระองค์ได้ถูกล่วง
ละเมิด และมีความเชือ่ ในพระคริสต์ผทู้ รง
เป็นเครือ่ งบูชาไถ่บาป ด้วยวิธเี หล่านีเ้ ขา
จะได้รบั การ “ยกบาปทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว” โรม
3:20 และรับส่วนในสภาพของพระเจ้า
เขาเป็นบุตรของพระเจ้าอันเนือ่ งจากพระ
วิญญาณทรงให้เขามีฐานะเป็นบุตรของ
พระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเขาจึงร้อง
เรียกพระเจ้าว่า “อับบา (พ่อ)” โรม 8:15
{GC 467.4}
บั ด นี้ เ ขามี เ สรี ที่ จ ะล่ ว งละเมิ ด ธรรม
บัญญัติของพระเจ้าหรือ เปาโลกล่าวว่า
“ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วย
ความเชื่อหรือ เปล่าเลย เรายังชูธรรม
บัญญัติขึ้นอีก” “เราที่ตายต่อบาปแล้วจะ
มีชีวิตในบาปต่อได้อย่างไร” และยอห์น
ประกาศว่า “เพราะว่าความรักต่อพระเจ้า
เป็นอย่างนี้ คือเมือ่ เราประพฤติตามพระ
บัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของ
พระองค์นนั้ ไม่เป็นภาระหนักเกินไป” โรม
3:31; 6:2; 1 ยอห์น 5:3 การบังเกิดใหม่
นําจิตใจให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันกับพระเจ้าและนํามาให้ประสานกับ
ธรรมบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ เมื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นในคนบาป
เขาออกจากความตายเพือ่ เข้าสูช่ วี ติ ออก
จากบาปไปสู่ความบริสุทธิ์ ออกจากการ
ล่วงละเมิดและการกบฏเข้าสู่การเชื่อฟัง
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และความภักดี ชีวิตเดิมที่เหินห่างจาก
พระเจ้าสิ้นสุดไป ชีวิตใหม่แห่งการกลับ
คืนดีกับพระเจ้า แห่งความเชื่อและแห่ง
ความรักได้เริ่มต้นขึ้น และ “ความชอบ
ธรรมของธรรมบัญญัติ” “จะได้สําเร็จใน
ตัวเราทีไ่ ม่ดาํ เนินตามเนือ้ หนังแต่ตามฝ่าย
วิญญาณ” โรม 8:4 และจิตวิญญาณของ
เขาจะพูดว่า “โอ ข้าพระองค์รักธรรม
บัญญัตขิ องพระองค์จริงๆ เป็นคําภาวนา
ของข้าพระองค์เสมอ” สดุดี 119:97 {GC
468.1}
“ธรรมบัญญัตขิ องพระยาห์เวห์ดพ
ี ร้อม
และฟืน้ ฟูชวี ติ ” สดุดี 19:7 เมือ่ ปราศจาก
ธรรมบัญญัติ มนุษย์จะมีแนวความคิดที่
ไม่ถูกต้องในเรื่องของความบริสุทธิ์และ
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าหรือในเรื่อง
ความผิดและความไม่บริสุทธิ์ของตนเอง
พวกเขาไม่มีความสํานึกที่แท้จริงในบาป
และไม่รู้สึกถึงความจําเป็นที่ต้องกลับใจ
จากบาป พวกเขามองไม่เห็นสภาพของ
ตนเองว่าที่พวกเขาหลงไปนั้นเป็นการ
ล่วงละเมิดธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า พวก
เขาไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการพระ
โลหิตไถ่บาปของพระคริสต์ พวกเขารับ
ความหวั ง แห่ ง ความรอดโดยไม่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงจิตใจโดยสิน้ เชิงหรือไม่มกี าร
ปฏิรูปชีวิตของเขา ดังนั้น การกลับใจ
อย่างผิวเผินจึงมีอยูอ่ ย่างมากมาย และคน
จํานวนมากเข้าร่วมคริสตจักรโดยทีไ่ ม่เคย
ติดสนิทกับพระคริสต์ {GC 468.2}
ทฤษฎีผิดๆ เรื่องการชําระให้บริสุทธิ์
ก็ผุดขึ้นมาจากการละเลยและละทิ้งธรรม

บัญญัตขิ องพระเจ้าด้วยเช่นกัน ทฤษฎีนี้
โดดเด่นอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
ศาสนาของทุกวันนี้ ทฤษฎีเหล่านีเ้ ป็นทัง้
หลักคําสอนที่ผิดๆ และให้ผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติที่เป็นอันตราย ร่วมกับความ
เป็นจริงที่ว่าคนมากมายชื่นชอบทฤษฎี
เหล่านี้ ทําให้มีความจําเป็นต้องลงแรง
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อทุกคนจะเข้าใจ
อย่างชัดเจนถึงสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีรส์ อนในเรือ่ ง
นี้ {GC 469.1}
การชําระให้บริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นหลัก
คําสอนของพระคัมภีร์ อัครทูตเปาโลกล่าว
ไว้ในจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรเมือง
เธสะโลนิกาว่า “พระประสงค์ของพระเจ้า
เป็นอย่างนีค้ อื ให้พวกท่านเป็นคนบริสทุ ธิ”์
และท่านอธิษฐานว่า “ขอให้พระเจ้าแห่ง
สันติสุขทรงชําระท่านทั้งหลายให้เป็นคน
บริสุทธิ์หมดจด” 1 เธสะโลนิกา 4:3; 5:23
พระคัมภีรส์ อนไว้อย่างชัดเจนว่าการชําระ
ให้บริสุทธิ์คืออะไรและจะได้มาด้วยวิธีใด
พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิษฐานเผื่อสาวก
ของพระองค์ ว ่ า “ขอทรงแยกพวกเขา
ให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของ
พระองค์เป็นความจริง” ยอห์น 17:17
และเปาโลสอนผู ้ เ ชื่ อ ให้ “ชํ า ระไว้ โ ดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์” โรม 15:16 อะไร
คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูตรัสบอกสาวกของพระองค์ว่า
“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา
แล้ว พระองค์จะนําพวกท่านไปสูค่ วามจริง
ทั้งมวล” ยอห์น 16:13 และผู้ประพันธ์
สดุดีตรัสว่า “ธรรมบัญญัติของพระองค์
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เป็นความจริง” สดุดี 119:142 พระดํารัส
และพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยให้
มนุษย์เห็นถึงหลักการยิ่งใหญ่แห่งความ
ชอบธรรมที่ ฝ ั ง อยู ่ ใ นธรรมบั ญ ญั ติ ข อง
พระองค์ และเนื่องจากธรรมบัญญัติของ
พระเจ้านัน้ “ศักดิส์ ทิ ธิ์ ยุตธิ รรมและดีงาม”
โรม 7:12 และเป็นสําเนาความบริบูรณ์ดี
เลิ ศ ของพระเจ้ า ผลลั พ ธ์ ที่ ต ามมาคื อ
อุปนิสัยที่สร้างพัฒนาขึ้นจากการเชื่อฟัง
ธรรมบัญญัติจะต้องบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน
พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่บริบูรณ์ดี
เลิศของอุปนิสัยเช่นนี้ พระองค์ตรัสว่า
“เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา”
“เราทําตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอ”
ยอห์น 15:10; 8:29 บรรดาผูต้ ดิ ตามของ
พระคริสต์จะต้องเป็นเหมือนพระองค์ นัน่
คื อ โดยพระคุ ณ ของพระเจ้ า เพื่ อ สร้ า ง
อุปนิสยั ทีก่ ลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
กับหลักการของธรรมบัญญัตขิ องพระองค์
นี่คือการชําระให้บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์
{GC 469.2}
การชําระให้บริสุทธิ์นี้จะสําเร็จได้โดย
ความเชือ่ ในพระคริสต์เท่านัน้ ด้วยอํานาจ
ของพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่
ร่วมด้วย เปาโลเตือนผู้เชื่อว่า “ท่านจง
อุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด
ของท่านทัง้ หลายด้วยความเกรงกลัวและ
ตัวสัน่ ...เพราะว่าพระเจ้าเป็นผูท้ รงทําการ
อยูภ่ ายในพวกท่านให้ทา่ นมีความประสงค์
และมีความสามารถทําตามชอบพระทัย
ของพระองค์” ฟีลปิ ปี 2:12, 13 คริสเตียน
จะรู้สึกถึงความเย้ายวนใจของบาป แต่

เขาจะยังคงยืนหยัดต่อสู้บาปอยู่เสมอ นี่
เป็นจุดที่เขาจําเป็นต้องได้รับความช่วย
เหลือของพระคริสต์ เมือ่ ความอ่อนแอของ
มนุษย์เข้าประสานกับความเข้มแข็งของ
พระเจ้า แล้วเขาจะร้องขึน้ ด้วยความเชือ่
ว่า “สาธุการแด่พระเจ้าผูป้ ระทานชัยชนะ
แก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 1 โครินธ์ 15:57
{GC 469.3}
พระคัมภีรเ์ ปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่ า ผลของการชํ า ระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ นั้ น จะ
ก้าวหน้าขึน้ ไปอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ คนบาป
กลับใจ เขาจะพบสันติสุขในพระเจ้าผ่าน
ทางพระโลหิตแห่งการลบมลทินบาป ชีวติ
ของคริ ส เตี ย นคนนั้ น เพิ่ ง จะเริ่ ม ต้ น ขึ้ น
บัดนี้เขาจะต้อง “ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่”
ฮีบรู 6:1 เพื่อที่จะเติบใหญ่ขึ้น “เต็มถึง
ขนาดความบริบรู ณ์ของพระคริสต์” เอเฟซัส
4:13 อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้า
ทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้ว
โน้ ม ตั ว ไปยั ง สิ่ ง ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหน้ า และ
ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อ
จะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้อง
บนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์” ฟีลิปปี 3:13,
14 และเปโตรวางขั้นตอนที่เราจะบรรลุ
ถึงการชําระตนให้บริสุทธิ์ตามที่กล่าวไว้
ในพระคัมภีร์ว่า “พวกท่านจงพยายาม
อย่างทีส่ ดุ ทีจ่ ะเอาคุณธรรมเพิม่ ความเชือ่
ของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม
เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอา
ความทรหดอดทนเพิม่ การควบคุมตัวเอง
และเอาความยําเกรงพระเจ้าเพิ่มความ
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ทรหดอดทน เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่ม
ความยําเกรงพระเจ้า และเอาความรัก
เพิม่ ความรักฉันพีน่ อ้ ง... ถ้าพวกท่านทํา
เช่นนั้น ท่านจะไม่มีวันล้มลง” 2 เปโตร
1:5-10 {GC 470.1}
ผู้ที่มีประสบการณ์ของการชําระให้
บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์จะแสดงออกถึง
วิญญาณแห่งความถ่อมตน เช่นเดียวกับ
โมเสส พวกเขามองเห็นความบริสุทธิ์ยิ่ง
ใหญ่ที่น่าเกรงขามและเห็นว่าตนเองไม่
คูค่ วรทีจ่ ะนํามาเทียบกับความบริสทุ ธิแ์ ละ
ความบริบูรณ์อันสูงส่งของพระเจ้าผู้ทรง
ไม่มีขอบเขตจํากัด {GC 470.2}
ชีวิตของผู้เผยพระวจนะดาเนียลเป็น
แบบอย่างของผูท้ ไี่ ด้รบั การชําระให้บริสทุ ธิ์
แล้วอย่างแท้จริง ชีวติ อันยืนยาวนัน้ เปีย่ ม
ล้นด้วยการรับใช้อย่างมีเกียรติเพื่อพระ
อาจารย์ของเขา เขา “ผูเ้ ป็นทีร่ กั อย่างยิง่ ”
ดาเนียล 10:11 ของสวรรค์ แต่ถึงกระนั้น
แทนทีด่ าเนียลจะอ้างว่าตนเป็นผูท้ บี่ ริสทุ ธิ์
และศักดิ์สิทธิ์ ผู้เผยพระวจนะผู้มีเกียรติ
ท่านนีแ้ สดงตนเองว่าเป็นชนชาติอสิ ราเอล
ทีบ่ าปหนาทูลขอต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า
เพื่ อ ประชากรของท่ า น ท่ า นกล่ า วว่ า
“ข้าพระองค์ทงั้ หลายไม่ได้ถวายคําวิงวอน
ต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของ
ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้าง
พระกรุ ณ ายิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์ ” “ข้ า
พระองค์ทั้งหลายได้ทําบาปและทําความ
อธรรม” ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากําลังพูด
อธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและ
บาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้า”

และในภายหลัง เมือ่ พระบุตรของพระเจ้า
เสด็จมาปรากฏแก่ดาเนียลเพื่อประทาน
คําแนะนํา ดาเนียลบอกว่า “ข้าพเจ้าก็สิ้น
เรี่ยวสิ้นแรง หน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไป
ข้าพเจ้าหมดแรง” ดาเนียล 9:18, 15, 20;
10:8 {GC 470.3}
เมื่อโยบได้ยินพระสุรเสียงขององค์
พระผู้เป็นเจ้าที่ออกมาจากลมพายุหมุน
นั้น เขาอุทานขึ้นมาว่า “ข้าพระองค์จึง
เกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและ
ขี้เถ้า” โยบ 42:6 เมื่ออิสยาห์เห็นพระสิริ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ยินเสียงเส
ราฟิมร้องว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
พระยาห์เวห์จอมทัพ” เขาจึงร้องขึ้นว่า
“วิบตั แิ ก่ขา้ พเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าพินาศ
แล้ว” อิสยาห์ 6:3, 5 หลังจากเปาโลถูก
รั บ ขึ้ น ไปยั ง สวรรค์ ชั้ น ที่ ส ามและได้ ยิ น
เรื่องราวต่างๆ ที่มนุษย์ไม่อาจกล่าวออก
มาเป็นคําพูด ท่านกล่าวถึงตนเองว่า “เป็น
คนเล็กน้อยยิง่ กว่าคนเล็กน้อยทีส่ ดุ ในพวก
ธรรมิกชนทั้งหมด” 2 โครินธ์ 12:2-4
เอเฟซัส 3:8 สําหรับยอห์น ผู้เป็นสาวก
ที่พระองค์ทรงรัก เป็นผู้เอนกายลงแนบ
พระอุระของพระเยซู เมือ่ มองเห็นพระสิริ
ของพระองค์ เขาเองยั ง “ล้ ม ลงแทบ
พระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตาย”
วิวรณ์ 1:17 {GC 471.1}
ผูท้ ดี่ าํ เนินอยูภ่ ายใต้รม่ เงาของกางเขน
แห่งคาลวารี จะไม่ยกตนขึ้น ไม่โอ้อวด
กล่าวอ้างว่าตนเองหลุดพ้นจากบาปแล้ว
พวกเขาตระหนักว่าเป็นเพราะบาปของ
เขาที่นําความปวดร้าวมาสู่พระหทัยของ
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พระบุตรของพระเจ้า และความคิดนี้จึง
ทําให้เขาถ่อมใจลง ผูท้ ดี่ าํ เนินชีวติ ใกล้ชดิ
พระเยซูมากทีส่ ดุ จะมองเห็นความอ่อนแอ
และบาปของมนุษยชาติได้อย่างชัดเจน
ทีส่ ดุ และความหวังเดียวของพวกเขาอยู่
ที่พระคุณความดีของพระผู้ช่วยให้รอด
ผูท้ รงสิน้ พระชนม์บนกางเขนและกลับเป็น
ขึ้นมาจากความตายแล้ว {GC 471.2}
การชําระให้บริสทุ ธิท์ กี่ าํ ลังได้รบั ความ
นิยมในโลกแห่งศาสนานั้น จะมีเรื่องของ
วิญญาณแห่งการยกตนและการละเลย
พระบัญญัตขิ องพระเจ้าซึง่ ทําให้เรือ่ งการ
ชําระนีก้ ลายเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ไปจากหลักคําสอน
ของพระคัมภีร์ ผู้ที่ให้การสนับสนุนหลัก
คําสอนนี้สอนว่าการชําระให้บริสุทธิ์เป็น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยทันที ได้มาด้วยความเชือ่
เท่านัน้ และจะบรรลุไปจนถึงความบริสทุ ธิ์
อย่างบริบูรณ์ พวกเขาจะพูดว่า “เชื่อ
เท่านัน้ แล้วพระพรจะเป็นของท่าน” ผูร้ บั
ไม่ต้องพยายามทําสิ่งใดอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่
พวกเขาต่างคิดกันไปเอง ในขณะเดียวกัน
พวกเขาปฏิเสธอํานาจของธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า พวกเขาอ้างว่าได้รับการ
ปลดปล่อยจากข้อผูกพันของการถือรักษา
พระบัญญัติแล้ว แต่จะเป็นไปได้หรือ ที่
มนุ ษ ย์ จ ะเป็ น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ ส อดคล้ อ งตาม
นํ้าพระทัยและพระลักษณะของพระเจ้า
โดยไม่ต้องเข้ามาประสานกลมกลืนกับ
หลั ก การต่ า งๆ ที่ สํ า แดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ธรรมชาติและนํา้ พระทัยของพระองค์ และ
ทีแ่ สดงว่าเป็นทีช่ อบพระทัยของพระองค์
{GC 471.3}

ความต้องการอยากจะมีศาสนาทีง่ า่ ยๆ
ซึ่งไม่ต้องใช้ความมานะบากบั่น ไม่ต้อง
ปฏิเสธตนเอง ไม่ต้องแยกตัวออกจาก
ความโง่เขลาของโลกทําให้หลักคําสอนที่
ว่าเชื่อและต้องเชื่อเท่านั้นกลายเป็นหลัก
คําสอนทีไ่ ด้รบั ความนิยม แต่พระวจนะของ
พระเจ้าบอกไว้อย่างไร อัครทูตยากอบ
บอกไว้ว่า “ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อ
แต่ไม่ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไร
ความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือ...
คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์
ว่าความเชือ่ ทีไ่ ม่มกี ารประพฤติตามนัน้ ไร้
ผลหรื อ อั บ ราฮั ม บรรพบุ รุ ษ ของเรา
ถวายอิสอัคบุตรของท่านบนแท่นบูชาจึง
ถูกชําระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติ
ไม่ใช่หรือ ท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้น
ทํางานควบคูก่ บั การประพฤติตามของเขา
และความเชือ่ ก็สมบูรณ์โดยการประพฤติ
นัน้ ...พวกท่านก็เห็นแล้วว่า คนหนึง่ คนใด
จะถูกชําระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการ
ประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียง
อย่างเดียว” ยากอบ 2:14-24 {GC 472.1}
คําพยานจากพระวจนะของพระเจ้าต่อ
ต้านหลักคําสอนอันหลอกลวงเกี่ยวกับ
ความเชือ่ ทีป่ ราศจากการกระทํา การอ้าง
ความโปรดปรานของสวรรค์โดยไม่ทาํ ตาม
ข้ อ กํ า หนดที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขเพื่ อ รั บ ความ
เมตตานั้นไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นการ
ทึกทักคิดเอาเอง เพราะความเชือ่ ทีแ่ ท้จริง
ต้องมีรากฐานวางอยู่บนพระสัญญาและ
เงื่อนไขของพระคัมภีร์ {GC 472.2}
อย่าให้ผใู้ ดหลอกลวงตนเองด้วยความ
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เชื่อที่ว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ในขณะที่
ตั้ ง ใจละเมิ ด บั ญ ญั ติ ข ้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ของ
พระเจ้า การกระทําความผิดในสิ่งที่รู้ว่า
บาปจะทําให้พระสุรเสียงของพระวิญญาณ
ที่เป็นพยานนั้นนิ่งเงียบไปและทําให้จิต
วิญญาณแยกออกไปจากพระเจ้า “บาป
เป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” และ “ผู้ใดที่
ทําบาปอยูเ่ รือ่ ยๆ [กระทําผิดธรรมบัญญัต]ิ
คนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จัก
พระองค์” 1 ยอห์น 3:1, 4, 6 ถึงแม้ใน
จดหมายของยอห์นจะเขียนถึงเรือ่ งความ
รักไว้อย่างเต็มที่ แต่ยอห์นก็ไม่ลังเลใจที่
จะเปิดเผยถึงลักษณะที่แท้จริงของคน
อีกกลุม่ หนึง่ ทีอ่ า้ งว่าตนได้รบั การชําระแต่
ยังมีชีวิตที่ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า “ผูท้ กี่ ล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ารูจ้ กั พระองค์’
แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองค์ คนนัน้ เป็นคนพูดมุสาและสัจจะ
ไม่ได้อยู่ในเขาเลย แต่ผู้ที่ประพฤติตาม
พระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้า
ก็บริบูรณ์อยู่ในคนนั้นอย่างแท้จริง” 1
ยอห์น 2:4, 5 นี่เป็นวิธีทดสอบความเชื่อ
ของมนุษย์ทุกคน เราไม่อาจยอมรับว่า
มนุษย์คนใดเป็นผู้บริสุทธิ์โดยไม่ได้นําผู้
นั้ น ไปวั ด เที ย บกั บ ความบริ สุ ท ธิ์ ข อง
พระเจ้าซึ่งเป็นเพียงมาตรฐานเดียวของ
ทั้งในสวรรค์และในโลก หากมนุษย์ไม่มี
ความรูส้ กึ ถึงความสําคัญของบัญญัตแิ ห่ง
ศีลธรรม หากพวกเขาดูแคลนและทําให้
ข้อบังคับของพระเจ้าดูเป็นเรื่องเล็กน้อย
หากผู้ใดทําให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งใน
ธรรมบัญญัติเหล่านี้เบาลงทั้งสอนคนอื่น

ให้ทําอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นก็จะไม่มีค่าใน
สายตาของสวรรค์และเราจะรู้ว่าคําอ้าง
ของพวกเขานั้นปราศจากรากฐาน {GC
472.3}
การอ้างว่าตนไม่มีบาปเป็นหลักฐาน
ในตัวเองที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่อ้างตนเช่น
นี้ยังห่างไกลจากความบริสุทธิ์ ทั้งนี้เป็น
เพราะเขายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเรือ่ ง
ความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า
และความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หรือใน
เรือ่ งทีว่ า่ เขาควรจะต้องกลายเป็นคนเช่น
ไรจึงจะมีบคุ ลิกทีป่ ระสานกลมกลืนกับพระ
ลักษณะของพระองค์ เป็นเพราะเขาไม่มี
แนวคิดทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งความรักทีบ่ ริสทุ ธิ์
และสู ง ส่ ง ของพระเยซู รวมถึ ง ความ
ร้ายกาจและความชัว่ ช้าของบาปทีม่ นุษย์
ถือว่าตนเองบริสทุ ธิ์ ยิง่ ระยะทางระหว่าง
ตัวเขาเองกับพระคริสต์ห่างมากขึ้นร่วม
กับแนวคิดของเขาบกพร่องในเรื่องพระ
ลักษณะและข้อกําหนดของพระเจ้ามาก
ยิ่งขึ้นเท่าใด เขาก็จะยิ่งมองว่าตนเองมี
ความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นเท่านั้น {GC
473.1}
การชําระให้บริสุทธิ์ตามที่พระคัมภีร์
กล่าวไว้หมายรวมถึงร่างกายทัง้ หมด คือ
จิตวิญญาณ จิตใจและร่างกาย เปาโล
อธิษฐานเผือ่ ชาวเมืองเธสะโลนิกาเพือ่ ให้
พระเจ้าทรงรักษา “วิญญาณ จิตใจและ
ร่างกาย...ให้ปราศจากการติเตียนจนถึง
วันทีพ
่ ระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของ
เราจะเสด็จมา” 1 เธสะโลนิกา 5:23 อีก
ครั้งเขาเขียนไปหาผู้เชื่อว่า “พี่น้องทั้ง
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หลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของ
พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลาย
ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็น
เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้า” โรม 12:1 ในสมัยของ
ชนชาติอสิ ราเอลโบราณ ของบูชาทีน่ าํ มา
ถวายพระเจ้าจะต้องผ่านการตรวจสอบ
อย่างละเอียด หากพบตําหนิใดในสัตว์ที่
นํามาถวายก็จะไม่รบั สัตว์ตวั นัน้ ไว้ เพราะ
พระเจ้าตรัสสัง่ ไว้วา่ ของทีน่ าํ มาถวายต้อง
“ปราศจากตําหนิ” ดังนั้นคริสเตียนจึงได้
รับบัญชาให้ถวายร่างกายของเขาให้เป็น
“เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้า” ในการทีจ่ ะทําสิง่ นีไ้ ด้
นั้น เขาจะต้องถนอมรักษากําลังทั้งหมด
ของเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด การกระ
ทําทุกอย่างทีท่ าํ ให้กาํ ลังทางฝ่ายกายหรือ
ทางความคิดอ่อนแอลงจะทําให้บคุ คลนัน้
ไม่เหมาะที่จะรับใช้พระผู้สร้างของเขา
และพระเจ้าจะทรงพอพระทัยกับของถวาย
ซึง่ ด้อยกว่าสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ราสามารถนํามา
ถวายได้หรือ พระคริสต์ตรัสว่า “จงรักองค์
พระผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของ
ท่านด้วยสุดจิตของท่าน” มัทธิว 22:37
ผูท้ รี่ กั พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจะปรารถนา
ทีจ่ ะถวายการรับใช้ดว้ ยชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่
พระองค์ แ ละจะแสวงหาอยู ่ เ สมอที่ จ ะ
นํากําลังทั้งหมดในชีวิตให้สอดประสาน
กลมกลืนกับกฎบัญญัตทิ จี่ ะส่งเสริมความ
สามารถของเขาเพือ่ ทําตามนํา้ พระทัยของ
พระองค์ พวกเขาจะไม่ทําให้เครื่องบูชา
ที่ จ ะถวายต่ อ พระบิ ด าบนสวรรค์ ต ้ อ ง

อ่อนแอลงหรือเป็นมลทินด้วยการปล่อย
ตั ว ให้ ห มกมุ ่ น กั บ การตามใจปากหรื อ
ตัณหา {GC 473.2}
เปโตรกล่าวไว้ว่า “ให้เว้นจากตัณหา
ของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต” 1
เปโตร 2:11 ทุกการสนองความพึงพอใจ
ที่เป็นความผิดบาปมีแนวโน้มที่จะทําให้
ความสามารถของการรับรูฝ้ า่ ยปัญญาและ
ฝ่ายจิตวิญญาณเย็นชาและตายด้านไป
และพระวจนะหรื อ พระวิ ญ ญาณของ
พระเจ้าจะสร้างความซาบซึ้งต่อจิตใจได้
แต่เพียงเล็กน้อย เปาโลเขียนไปถึงชาว
เมืองโครินธ์ว่า “ขอให้เราชําระตัวเองให้
ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนัง
และวิญญาณจิต จงมีความบริสุทธิ์อย่าง
สมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า” 2
โครินธ์ 7:1 และในบรรดาผลของพระ
วิญญาณอันประกอบด้วย “ความรัก ความ
ยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา
ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อน
โยน” นั้น เปาโลยังรวม “การรู้จักบังคับ
ตน” เข้าไปด้วย กาลาเทีย 5:22, 23 {GC
474.1}
ทัง้ ๆ ทีม่ กี ารดลใจเปิดเผยถึงเรือ่ งเหล่า
นี้ก็ตาม แต่มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียน
สักกี่คนที่ทําให้พละกําลังของเขาอ่อนแอ
ลงด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัตหิ รือด้วย
การเทิดทูนบูชาสิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมกัน
มีสักกี่คนที่กําลังทําให้ความเป็นมนุษย์ที่
มีแบบพระฉายาของพระเจ้าตกตํา่ ลงด้วย
ความตะกละตะกลาม การดืม่ สุรา ความ
สนุกสนานในสิ่งต้องห้าม และคริสตจักร
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แทนที่จะตําหนิการกระทําเหล่านี้ บ่อย
ครัง้ กลับกลายเป็นผูส้ นับสนุนความชัว่ โดย
ชักนําผ่านในเรื่องของความอยากอาหาร
อย่างตะกละตะกลาม ให้ทะเยอทะยาน
อยากได้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ การรั ก ในความ
สนุกสนาน ให้สะสมทรัพย์สมบัติ ซึง่ ความ
รักที่ควรจะมีให้กับพระคริสต์นั้นมีน้อย
เกินไป หากในวันนี้ พระเยซูจะเสด็จมา
ยังคริสตจักรต่างๆ และทอดพระเนตร
งานเลี้ ย งและการค้ า ขายที่ ไ ม่ บ ริ สุ ท ธิ์
ทัง้ หลาย ซึง่ กระทํากันในนามของศาสนา
พระองค์ จ ะไม่ ท รงขั บ ไล่ ค นทั้ ง หลายที่
ทําลายความศักดิ์สิทธิ์ให้ออกไปเหมือน
ดังเช่นทีพ
่ ระองค์ทรงเคยขับไล่คนแลกเงิน
ออกจากพระวิหารหรือ {GC 474.2}
อัครทูตยากอบเปิดเผยว่าปัญญาทีม่ า
จากเบือ้ งบนนัน้ “บริสทุ ธิเ์ ป็นประการแรก”
ยากอบ 3:17 หากเขามาพบคนเหล่านั้น
ที่อ้างพระนามอันลํ้าค่าของพระเยซูด้วย
ริมฝีปากทีเ่ ป็นมลทินด้วยบุหรี่ ลมหายใจ
และลําตัวแปดเปือ้ นด้วยกลิน่ สกปรกและ
ยังทําให้บรรยากาศของฟ้าสวรรค์เปรอะเปื้อนพร้อมทั้งบังคับทุกคนรอบตัวพวก
เขาให้ สู ด ควั น พิ ษ หากอั ค รทู ต ท่ า นนี้
สัมผัสกับการดําเนินชีวติ ทีข่ ดั แย้งกับข่าว
ประเสริฐอันบริสุทธิ์ เขาจะไม่ปรักปรํา
ตําหนิคนเหล่านีว้ า่ “ปัญญาฝ่ายโลก ฝ่าย
เนื้อหนังและฝ่ายปีศาจ” หรือ ยากอบ
3:15 บรรดาทาสของบุหรี่ที่อ้างว่าตนได้
รับพระพรด้วยการชําระให้บริสุทธิ์อย่าง
หมดจดแล้ว จะพูดถึงความหวังของพวก
เขาในแผ่นดินสวรรค์ แต่พระวจนะของ

พระเจ้าประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า “ไม่มี
สิ่งใดที่เป็นมลทิน....จะเข้าไปในนครนั้น
ได้เลย” วิวรณ์ 21:27 {GC 474.3}
“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของ
พวกท่ า นเป็ น วิ ห ารของพระวิ ญ ญาณ
บริสทุ ธิผ์ สู้ ถิตในท่าน ผูซ้ งึ่ พวกท่านได้รบั
จากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้า
ของตัวท่านเอง เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อ
ท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนัน้ จงถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของ
พวกท่านเถิด” 1 โครินธ์ 6:19, 20 ผู้ที่มี
ร่ า งกายเป็ น วิ ห ารของพระวิ ญ ญาณ
บริสทุ ธิจ์ ะไม่ตกเป็นทาสของนิสยั ทีช่ วั่ ช้า
กําลังวังชาของเขาเป็นของพระคริสต์ผทู้ รง
ไถ่เขาไว้แล้วด้วยพระโลหิต ทรัพย์สมบัติ
ของเขาเป็นขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เขาจะ
ไม่มีความผิดได้อย่างไร เมื่อเขาผลาญ
ทรัพย์สินที่เขาได้รับฝากไว้ ในแต่ละปี
ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนใช้จ่ายเงิน
จํ า นวนมหาศาลกั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และกับการปล่อยตัวให้หมกมุน่
อยู่กับสิ่งชั่วร้าย ในขณะที่จิตวิญญาณ
กําลังพินาศเพราะขาดพระวจนะแห่งชีวติ
พวกเขาลักขโมยเงินสิบลดและเงินถวาย
จากพระเจ้า ในขณะที่พวกเขาใช้เงินไป
กับการบูชาตัณหาชัว่ ทีท่ าํ ลายล้างมากกว่า
ที่จะนําไปช่วยเหลือคนยากจนหรือเพื่อ
สนับสนุนข่าวประเสริฐ หากทุกคนทีอ่ า้ ง
ตนว่าเป็นผูต้ ดิ ตามพระคริสต์จะได้รบั การ
ชําระให้บริสทุ ธิอ์ ย่างแท้จริงแล้ว เงินทอง
ของเขาจะเข้าไปสูพ
่ ระคลังขององค์พระผู้
เป็นเจ้าแทนที่จะใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็น
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และแม้แต่การปล่อยตัวหมกมุ่นอยู่กับสิ่ง
ทีใ่ ห้โทษแก่รา่ งกาย และคริสเตียนจะต้อง
เป็ น แบบอย่ า งของการบั ง คั บ ตน การ
ปฏิเสธตนเองและการเสียสละตน แล้ว
พวกเขาจึงจะเป็นแสงสว่างของโลก {GC
475.1}
โลกปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย
วิสยั “ตัณหาของเนือ้ หนังและตัณหาของ
ตา และความทะนงในลาภยศ” 1 ยอห์น
2:16 ครอบงําประชาชนทั่วไป แต่การ
ทรงเรียกของผู้ติดตามพระคริสต์นั้นมี
ความบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิก์ ว่านี้ “จงออกจาก
ท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจาก
เขาทัง้ หลาย...อย่าแตะต้องสิง่ ทีไ่ ม่สะอาด”
2 โครินธ์ 6:17 ภายใต้ความกระจ่างของ
พระวจนะของพระเจ้า เราประกาศได้
อย่างมัน่ ใจโดยไม่ตอ้ งแก้ตวั ว่า การชําระ
ให้บริสทุ ธิท์ แี่ ท้จริงจะเกิดขึน้ ไม่ได้หากไม่มี
การละทิ้งโดยสิ้นเชิงซึ่งการไล่ล่าในทาง
บาปและการสนองความอยากทางฝ่าย
โลก {GC 475.2}
สําหรับผู้ที่ยอมประพฤติตามเงื่อนไข
ที่ว่า “จงออกจากท่ามกลางพวกเขาและ
จงแยกตัวออกจากเขาทัง้ หลาย...อย่าแตะ
ต้องสิ่งที่ไม่สะอาด” นั้นพระสัญญาของ
พระเจ้าคือ “แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้
เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้า
จะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น”
2 โครินธ์ 6:17, 18 เป็นสิทธิพิเศษและ
เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่จะรับ
ประสบการณ์อนั มีคา่ และเต็มเปีย่ มในเรือ่ ง

ต่างๆ ของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “เรา
เป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามา
จะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความ
สว่างแห่งชีวิต” ยอห์น 8:12 “วิถีของคน
ชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใส
ยิ่งๆ ขึ้นจนสว่างเต็มที่” สุภาษิต 4:18
ทุกย่างก้าวแห่งความเชื่อและการเชื่อฟัง
จะนําจิตวิญญาณให้เข้ามาติดสนิทกับ
พระเจ้าผูท้ รงเป็นความสว่างของโลกมาก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ “ความมืดในพระองค์ไม่มเี ลย”
1 ยอห์น 1:5 ลําแสงสว่างเจิดจ้าของดวง
อาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะส่องลงมายัง
ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าและพวกเขาจะสะท้อน
แสงสว่างของพระองค์ ในขณะที่ดวงดาว
บอกเราว่า ในฟ้าสวรรค์มีแสงสว่างที่ยิ่ง
ใหญ่ ซึง่ เป็นสง่าราศีทที่ าํ ให้ดวงดาวสุกใส
สว่างเจิดจ้า คริสเตียนก็ควรเป็นเช่นนี้
เหมื อ นกั น พวกเขาจะต้ อ งสํ า แดงให้
เห็นว่ามีพระเจ้าผู้สถิตอยู่บนบัลลังก์ของ
จักรวาล พระลักษณะของพระองค์สมควร
ที่จะรับคําสรรเสริญและรับไว้เป็นแบบ
อย่าง ผูท้ เี่ ป็นพยานของพระองค์จะแสดง
ให้ทกุ คนเห็นถึงพระคุณแห่งพระวิญญาณ
ของพระองค์ ความบริ สุ ท ธิ์ แ ละความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระลักษณะของพระองค์
{GC 475.3}
ในจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงชาว
เมืองโคโลสีเผยให้เห็นถึงพระพรอันอุดม
ที่ ท รงโปรดประทานให้ เ หล่ า บุ ต รของ
พระเจ้า ท่านเขียนไว้ว่า “เราไม่ได้หยุด
อธิษฐานและทูลขอเพือ่ ท่านทัง้ หลาย เพือ่
ให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระ
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ประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญา
และความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ เพือ่ พวก
ท่านจะดําเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์
พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัย
ของพระองค์ทุกประการคือให้เกิดผลใน
การดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้
ถึงเรื่องพระเจ้า ให้พวกท่านมีกําลังด้วย
ฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระ
สิรขิ องพระองค์ เพือ่ ให้ทา่ นมีความทรหด
อดทน และมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อม
ทั้ ง มี ค วามยิ น ดี ” โคโลสี 1:9-11 {GC
476.1}
อีกครัง้ เปาโลเขียนถึงความปรารถนา
ทีจ่ ะให้พนี่ อ้ งในเมืองเอเฟซัสเข้าใจถึงสิทธิ
พิ เ ศษอั น สู ง ส่ ง ของการเป็ น คริ ส เตี ย น
ท่านเปิดเผยให้พวกเขาทราบด้วยภาษา
ทีเ่ ข้าใจง่ายทีส่ ดุ ว่า บุตรชายและบุตรหญิง
ขององค์ผสู้ งู สุดจะได้รบั อํานาจและความ
รู้อันมหัศจรรย์ยิ่ง “ขอให้ประทานความ
เข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพทีม่ า
ทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน
ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์” เพื่อ
“หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก” เพื่อ
“ให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชน
ทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความ
สูง ความลึก คือให้ซาบซึง้ ในความรักของ
พระคริสต์ซึ่งเกินความรู้” แต่คําอธิษฐาน
ของอั ค รทู ต ไปถึ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษสู ง สุ ด เมื่ อ
อธิษฐานว่า “เพื่อพวกท่านจะได้รับความ
บริ บู ร ณ์ ข องพระเจ้ า อย่ า งเต็ ม เปี ่ ย ม”
เอเฟซัส 3:16-19 {GC 476.2}
พระคัมภีรเ์ ผยให้เราเห็นถึงสิง่ สูงสุดที่

เราจะรับโดยความเชื่อในพระสัญญาของ
พระบิดาบนสวรรค์ เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามข้อ
กําหนดของพระองค์ โดยผ่านพระคุณ
แห่งความดีงามอันประเสริฐของพระคริสต์
เราเข้าถึงพระทีน่ งั่ ของพระเจ้าผูท้ รงกอปร
ด้วยฤทธานุภาพอันไม่มที สี่ นิ้ สุด “พระองค์
ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง
แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคน
ถ้าเช่นนัน้ พระองค์จะไม่ประทานสิง่ สารพัด
ให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” โรม
8:32 พระบิดาประทานพระวิญญาณของ
พระองค์โดยไม่จํากัดให้แก่พระบุตรและ
เราจะมีส่วนในความไพบูลย์นี้ด้วย พระ
เยซูตรัสว่า “เพราะฉะนัน้ ถ้าพวกท่านเอง
ผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของ
ตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิต
ในสวรรค์ จะประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
แก่พวกที่ขอต่อพระองค์” ลูกา 11:13 “สิ่ง
ใดทีพ
่ วกท่านขอในนามของเรา เราจะทํา
สิง่ นัน้ ” “จนบัดนีพ
้ วกท่านก็ยงั ไม่ได้ขอสิง่
ใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพือ่
ความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม”
ยอห์น 14:14; 16:24 {GC 477.1}
ในขณะที่ ชี วิ ต ของคริ ส เตี ย นจะมี
ลักษณะของความถ่อมใจ แต่เขาจะต้อง
ไม่ เ ป็ น คนที่ โ ศกเศร้ า และลดค่ า ตั ว เอง
เป็นโอกาสของทุกคนทีจ่ ะดําเนินชีวติ เพือ่
พระเจ้าจะทรงเห็นชอบและอวยพระพร
ไม่ใช่พระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์
ของเราที่จะให้เราถูกปรับโทษและอยู่ใน
ความมืดมนตลอดไป การเดินก้มหน้า
และจิตใจทีค่ ดิ ถึงแต่เพียงตนเอง ไม่ใช่สงิ่
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ทีพ
่ สิ จู น์ถงึ การถ่อมใจทีแ่ ท้จริง เราเข้าหา
พระเยซูและรับการชําระและยืนขึน้ ต่อหน้า
พระบัญญัตโิ ดยปราศจากความละอายและ
ความเศร้าโศก “เพราะฉะนั้นไม่มีการ
ลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” “ที่ไม่
ดํ า เนิ น ตามฝ่ า ยเนื้ อ หนั ง แต่ ต ามพระ
วิญญาณ” โรม 8:1, 4 {GC 477.2}
โดยทางพระเยซู เหล่าบุตรของอาดัม
ทีล่ ม้ ลงในบาปจะได้เป็น “ลูกของพระเจ้า”
1 ยอห์น 3:2 “ทั้งผู้ชําระให้บริสุทธิ์และ
คนเหล่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การชําระ ก็มพ
ี ระบิดา
องค์เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจงึ ไม่ทรง
ละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง”
ฮีบรู 2:11 ชีวิตของคริสเตียนจะต้องเป็น
ชีวิตแห่งความเชื่อ ชีวิตแห่งชัยชนะและ
ชีวิตที่ปีติยินดีในพระเจ้า “เพราะทุกคนที่
เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และ
ความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มี
ชัยเหนือโลก” 1 ยอห์น 5:4 เนหะมีย์ผู้รับ
ใช้ของพระเจ้ากล่าวด้วยความจริงใจว่า
“ความชืน่ บานของตนในพระยาห์เวห์เป็น
กําลังของท่าน” เนหะมีย์ 8:10 และเปาโล
กล่าวว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็น
เจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครั้งว่าจง
ชื่ น ชมยิ น ดี เ ถิ ด ” “จงชื่ น บานอยู ่ เ สมอ
จงอธิษฐานอย่างสมํา่ เสมอ จงขอบพระคุณ
ในทุกกรณี เพราะนีแ่ หละเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซู
คริสต์” ฟีลปิ ปี 4: 4 1 เธสะโลนิกา 5:16-18
{GC 477.3}
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลของการ
กลับใจและการชําระให้บริสุทธิ์ตามพระ

คัมภีร์ และเนื่องจากว่าโลกคริสเตียนไม่
ได้ใส่ใจหลักการยิ่งใหญ่ของความชอบ
ธรรมทีพ
่ ระบัญญัตขิ องพระเจ้าเปิดเผยไว้
เราจึงไม่ค่อยได้เห็นถึงผลเหล่านี้ นี่เป็น
สาเหตุทวี่ า่ ทําไมจึงไม่คอ่ ยเห็นผลงานยิง่
ใหญ่ แ ละยั่ ง ยื น ของพระวิ ญ ญาณของ
พระเจ้า เหมือนเช่นการฟืน้ ฟูทเี่ คยเกิดขึน้
ในอดีต {GC 478.1}
ด้วยการเฝ้ามองก็จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเรา และในขณะที่
ธรรมบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่ง
เผยให้มนุษย์เห็นถึงพระลักษณะทีส่ มบูรณ์
และบริสุทธิ์ของพระองค์ถูกละเลย ความ
นึกคิดของคนทั้งหลายจึงถูกหันเหไปหา
คําสอนและทฤษฎีของมนุษย์ จึงไม่เป็น
ทีน่ า่ ประหลาดใจว่า ทําไมความเคร่งครัด
ทางศาสนาในคริสตจักรจึงลดน้อยถอยลง
เช่นนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เขาได้
ทอดทิง้ เราซึง่ เป็นนํา้ พุทมี่ นี าํ้ แห่งชีวติ แล้ว
สกัดบ่อนํ้าไว้สําหรับตนเอง เป็นบ่อแตก
ที่ขังนํ้าไม่ได้” เยเรมีย์ 2:13 {GC 478.2}
“บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคํา
แนะนําของคนอธรรม...แต่ความปีติยินดี
ของผู ้ นั้ น อยู ่ ใ นธรรมบั ญ ญั ติ ข องพระ
ยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของ
พระองค์ทงั้ กลางวันและกลางคืน เขาเป็น
เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารนํ้า ซึ่งเกิด
ผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหีย่ วแห้ง ทุก
อย่างที่เขาทําก็จําเริญขึ้น” สดุดี 1:1-3
การนําพระบัญญัตขิ องพระเจ้าให้กลับคืน
สู่สภาพเดิมในที่ๆ ถูกต้องเท่านั้นจึงจะ
ฟื้นฟูให้คนทั้งหลายกลับมีความเชื่อและ
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ศีลธรรมตามอย่างพระเจ้าในแบบดั้งเดิม และให้ จิ ต ใจของเจ้ า ได้ ค วามสงบ’”
ได้ “พระยาห์เวห์ตรัสดังนีว้ า่ ‘จงยืนทีถ่ นน เยเรมีย์ 6:16 {GC 478.3}
และมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น
ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น
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ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียลกล่าวว่า “ขณะ
ทีข่ า้ พเจ้ายืนดูอยู่ มีหลายบัลลังก์มาตัง้ ไว้
และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ
ฉลองของพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศา
บนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาด
พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง
กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก ธารไฟ
พุ่งออกและไหลออกมาเฉพาะพระพักตร์
พระองค์ คนนับแสนๆ ปรนนิบตั พ
ิ ระองค์
คนนับล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์ ผูพ
้ พ
ิ ากษา
ก็ขนึ้ นัง่ บัลลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดออก”
ดาเนียล 7:9,10 {GC 479.1}
นี่ คื อ ภาพในนิ มิ ต ที่ แ สดงให้ ผู ้ เ ผย
พระวจนะเห็นถึงวันยิง่ ใหญ่และน่าสะพรึง
กลั ว เมื่ อ อุ ป นิ สั ย และชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ทุ ก คนจะถู ก นํ า มาตรวจสอบต่ อ เบื้ อ ง
พระพักตร์พระผูท้ รงพิพากษาของทัว่ สากล
โลก และมนุษย์ทกุ คนจะได้รบั ผลตอบแทน
“ตามการกระทําของเขา” มัทธิว 16:27
ผู ้ เ จริ ญ ด้ ว ยวั ย วุ ฒิ ท ่ า นนั้ น คื อ พระเจ้ า
พระบิดา ผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าวไว้วา่ “ก่อน
่ ระองค์
ทีภ่ เู ขาทัง้ หลายเกิดขึน้ มา ก่อนทีพ
ทรงให้ กํ า เนิ ด แผ่ น ดิ น โลกและพิ ภ พ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตัง้ แต่นริ นั ดร์กาล
ถึงนิรนั ดร์กาล” สดุดี 90:2 พระองค์ทรง
เป็นแหล่งกําเนิดแห่งชีวติ ของคนทัง้ หลาย
และเป็นบ่อเกิดแห่งกฎเกณฑ์ทงั้ ปวงทีจ่ ะ
ใช้ในการพิพากษา และทูตสวรรค์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์

มากมายนับจํานวนเป็นแสนๆ เป็นล้านๆ
ซึง่ เป็นผูค้ อยดูแลช่วยเหลือและเป็นพยาน
จะเข้าร่วมในการพิพากษายิง่ ใหญ่นี้ {GC
479.2}
“นีแ่ น่ะ มีทา่ นผูห้ นึง่ เหมือนบุตรมนุษย์
มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์ และ
ท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น มีคน
นําท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์
ราชอํานาจ ศักดิศ์ รี กับราชอาณาจักรทรง
มอบไว้กับท่าน เพื่อชนทุกชาติ ทุกเผ่า
ทุกภาษาจะปรนนิบตั ทิ า่ น ราชอาณาจักร
ของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะ
ไม่มที สี่ นิ้ สุด” ดาเนียล 7:13, 14 การเสด็จ
มาของพระคริสต์ตามที่บรรยายไว้ในที่นี้
ไม่ใช่เป็นการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระองค์
พระองค์เสด็จมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒิใน
สวรรค์เพือ่ รับราชอํานาจและศักดิศ์ รีและ
ราชอาณาจักรซึง่ จะทรงโปรดประทานให้
พระองค์เมื่อพระราชกิจในฐานะคนกลาง
สิ้นสุดลง การเสด็จมาที่กล่าวถึงในที่นี้
ไม่ใช่เป็นการเสด็จกลับมายังโลกครั้งที่
สอง แต่เป็นการเสด็จมาซึง่ ถูกทํานายไว้
ล่วงหน้าในคําพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ
ช่วงเวลา 2,300 วันสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.
1844 มหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราเสด็จ
มาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์เพือ่ เข้าไปยัง
อภิสุทธิสถานและ ณ ที่นั่น พระองค์ทรง
ปรากฏต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าเพือ่ ทํา
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ภารกิจสุดท้ายของการประกอบพิธีเพื่อ
มนุษย์ ซึง่ คือพระราชกิจแห่งการพิจารณา
พิพากษาและการลบบาปให้แก่คนทัง้ ปวง
ที่ ถู ก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สมควรจะได้ รั บ
ประโยชน์จากพระราชกิจของพระองค์
{GC 479.3}
ในพิ ธี จํ า ลองที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ นั้ น
เฉพาะคนเหล่ า นั้ น ที่ เ ข้ า มาอยู ่ เ บื้ อ ง
พระพักตร์พระเจ้าด้วยการสารภาพบาป
และการกลับใจและบาปทั้งหลายของเขา
ถูกโอนไปยังสถานนมัสการผ่านทางเลือด
ของเครื่องบูชาไถ่บาปแล้วเท่านั้น จึงจะ
เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในพิธีของวันลบมลทิน
บาปได้ ในวันยิ่งใหญ่แห่งการลบมลทิน
บาปและการพิจารณาพิพากษาสุดท้ายก็
เป็นเช่นเดียวกัน เฉพาะผู้ที่แสดงตนว่า
เป็นประชากรของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะ
ถู ก นํ า เข้ า มาสู ่ ก ารพิ จ ารณา ส่ ว นการ
พิพากษาคนชัว่ เป็นอีกงานหนึง่ ทีแ่ ยกออก
ไปอย่างชัดเจนและจะเกิดขึ้นในช่วงหลัง
“การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของ
พระเจ้ า และถ้ า เริ่ ม ต้ น ที่ พ วกเราก่ อ น
ปลายทางของคนเหล่านัน้ ทีไ่ ม่เชือ่ ฟังข่าว
ประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร” 1
เปโตร 4:17 {GC 480.1}
หนังสือบันทึกต่างๆ ในสวรรค์ทบี่ นั ทึก
ชื่ อ และการกระทํ า ของมนุ ษ ย์ จ ะเป็ น
ตั ว กํ า หนดการพิ พ ากษาตั ด สิ น ผู ้ เ ผย
พระวจนะดาเนียลกล่าวไว้วา่ “ผูพ
้ พ
ิ ากษา
ก็ขนึ้ นัง่ บัลลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดออก”
ผู ้ เ ขี ย นพระธรรมวิ ว รณ์ บ รรยายภาพ
เดียวกันนี้เพิ่มเติมไว้ว่า “หนังสืออีกเล่ม

หนึง่ ก็ถกู เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวติ
คนตายก็ถกู พิพากษาตามการกระทําของ
เขาทัง้ หลายทีเ่ ขียนไว้ในหนังสือเหล่านัน้ ”
วิวรณ์ 20:12 {GC 480.2}
หนังสือแห่งชีวิตประกอบด้วยรายชื่อ
ของคนทั้งหมดที่เคยร่วมรับใช้พระเจ้า
พระเยซูทรงบอกกับสาวกทัง้ หลายให้ “จง
ชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”
ลูกา 10:20 เปาโลกล่าวกับผู้ร่วมงานที่
ซื่อสัตย์ว่า เขามี “ชื่อ…อยู่ในหนังสือแห่ง
ชีวิตแล้ว” ฟีลิปปี 4:3 ในขณะที่ดาเนียล
มองไปยั ง ภายภาคหน้ า เมื่ อ “เวลา
ยากลําบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมี
ประชาชาติจนถึงสมัยนั้น” และประกาศ
ว่า “ชนชาติของท่านจะได้รบั การช่วยกูค้ อื
ทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ” และ
ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์กล่าวว่า ผู้ที่จะ
เข้าไปยังเมืองของพระเจ้า จะต้อง “มีชื่อ
จดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดก”
ดาเนียล 12:1 วิวรณ์ 21:27 {GC 480.3}
“หนังสือม้วนหนึง่ สําหรับบันทึกความ
จําเฉพาะพระพักตร์” เป็นหนังสือบันทึก
การกระทําดีของ “ผูท้ เี่ กรงกลัวพระยาห์เวห์
และยกย่ อ งพระนามของพระองค์ ”
มาลาคี 3:16 คําพูดแห่งความเชื่อและ
การกระทําแห่งความรักของพวกเขาถูก
บันทึกไว้ในสวรรค์ เนหะมียก์ ล่าวถึงเรือ่ ง
นีเ้ มือ่ พูดว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
…ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์และขออย่า
ทรงลบล้างการดีทงั้ หลายของข้าพระองค์
ที่ ข ้ า พระองค์ ไ ด้ ทํ า เพื่ อ พระนิ เ วศของ
พระเจ้าของข้าพระองค์” เนหะมีย์ 13:14
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ในหนังสือสําหรับบันทึกความจําเฉพาะ
พระพั ก ตร์ ข องพระเจ้ า เล่ ม นี้ ทุ ก การ
กระทํ า ที่ ทํ า ด้ ว ยความชอบธรรมจะถู ก
บันทึกไว้ชั่วนิรันดร์ การต่อต้านทุกการ
ทดลอง การเอาชนะทุกความชั่ว การ
กล่าวทุกคําพูดแห่งความเมตตาจะถูก
บันทึกในหนังสือเล่มนี้ไว้อย่างสัตย์ซื่อ
ทุ ก การกระทํ า ที่ ทํ า ด้ ว ยความเสี ย สละ
ทุกการอดทนต่อความเจ็บปวดและความ
โศกเศร้าเพือ่ เห็นแก่พระคริสต์จะถูกบันทึก
ไว้ ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้ว่า “พระองค์
ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์
ทรงเก็บนํ้าตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของ
พระองค์ไว้ นํ้าตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของ
พระองค์หรือพระเจ้าข้า” สดุดี 56:8 {GC
481.1}
มีการบันทึกบาปทั้งหลายของมนุษย์
ไว้ดว้ ยเช่นกัน “พระเจ้าจะทรงเอาการงาน
ทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วย
สิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว” “คําที่
ไม่เป็นสาระทุกคําซึง่ มนุษย์พดู นัน้ มนุษย์
จะต้องรับผิดชอบถ้อยคําเหล่านั้นในวัน
พิพากษา” พระผูช้ ว่ ยให้รอดตรัสว่า “พวก
ท่ า นจะพ้ น ผิ ด หรื อ ถู ก ตั ด สิ น ลงโทษก็
เพราะคําพูดของท่าน” ปัญญาจารย์ 12:14
มัทธิว 12:36, 37 ความตัง้ ใจต่างๆ อันเร้น
ลับและเป้าหมายลับต่างๆ จะถูกบันทึกไว้
อย่างไม่ผดิ พลาด เพราะพระเจ้า “จะทรง
เปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืด และจะ
ทรงเผยความมุง่ หมายของจิตใจทัง้ หลาย”
1 โครินธ์ 4:5 “ดูสิ มีการบันทึกไว้ต่อหน้า
เรา...ความชั่วของพวกเขาและความชั่ว

ของบรรพบุ รุ ษ ของเขารวมกั น พระ
ยาห์เวห์ตรัสดังนี้” อิสยาห์ 65:6, 7 {GC
481.2}
ทุกการกระทําของมนุษย์จะถูกนํามา
ตรวจสอบต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าและ
ลงบันทึกไว้ว่าเป็นการกระทําที่ซื่อสัตย์
หรือไม่ซื่อสัตย์ อีกด้านหนึ่งที่ตรงกับชื่อ
ของแต่ละคนในบันทึกของสวรรค์เหล่านี้
จะมีทุกคําพูดที่พูดผิด ทุกการกระทําที่
เห็นแก่ตวั ทุกหน้าทีท่ ที่ าํ ด้วยความไม่สตั ย์
ซื่ อ และบาปทุ ก ๆ บาปที่ ซ ่ อ นเร้ น และ
ปิดบังไว้อย่างมีชนั้ เชิง สิง่ เหล่านีถ้ กู บันทึก
ไว้ด้วยความแม่นยําอย่างน่าสะพรึงกลัว
คําเตือนต่างๆ จากสวรรค์และบรรดาคํา
เตือนสอนจากสวรรค์ที่ถูกละเลย เวลาที่
สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ โอกาสที่
ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น อิทธิพลที่มีผลต่อผู้
อื่นทั้งในทางที่ดีหรือชั่ว ทูตสวรรค์จะจด
บันทึกเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ตามลําดับเวลา {GC
482.1}
ธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าเป็นมาตรฐาน
ของการพิพากษาเพื่อตรวจสอบอุปนิสัย
และชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ นั ก ปราชญ์ ก ล่ า ว
ไว้ว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และรักษาพระ
บั ญ ญั ติ ข องพระองค์ เพราะสิ่ ง นี้ เ ป็ น
หน้าทีข่ องมนุษย์ทงั้ ปวง เพราะว่าพระเจ้า
จะทรงเอาการงานทุ ก อย่ า งเข้ า สู ่ ก าร
พิ พ ากษา” ปั ญ ญาจารย์ 12:13, 14
อัครทูตยากอบเตือนสอนพี่น้องของท่าน
ว่า “พวกท่านจงพูดและทําเหมือนอย่าง
คนที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่ง
เสรีภาพ” ยากอบ 2:12 {GC 482.2}

448 ปลายทางแห่งความหวัง

คนเหล่านัน้ ทีถ่ กู ตัดสินในการพิพากษา
ว่า “สมควร” จะเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นในการเป็น
ขึ้นจากความตายของผู้ชอบธรรม พระ
เยซูตรัสว่า “คนทีน่ บั ว่าสมควรกับการอยู่
ในยุคหน้า และการเป็นขึน้ จากความตาย
...เขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ และเป็นบุตร
ของพระเจ้า คือบุตรของการเป็นขึ้นจาก
ตาย” ลูกา 20:35, 36 และอีกครั้งหนึ่ง
พระองค์ทรงเปิดเผยว่า “คนที่ประพฤติดี
ก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิต” ยอห์น 5:29 ผู้ชอบ
ธรรมทีต่ ายไปแล้วจะไม่ถกู ปลุกให้เป็นขึน้
มาจนกว่าการเสร็จสิ้นของการพิพากษา
ซึง่ จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขานัน้ คูค่ วรต่อ
การ “เป็นขึ้นมาสู่ชีวิต” ด้วยเหตุนี้ พวก
เขาจึงไม่ได้มาปรากฏตัวด้วยตนเองต่อหน้า
บัลลังก์พิพากษาเมื่อบันทึกต่างๆ ของ
พวกเขาถูกนํามาพิจารณาตรวจสอบและ
คดีของพวกเขาถูกตัดสิน {GC 482.3}
พระเยซูจะทรงเป็นทนายของพวกเขา
เพื่ อ แก้ ต ่ า งแทนพวกเขาต่ อ เบื้ อ งพระ
พักตร์พระเจ้า “ถ้าใครทําบาป เราก็มีผู้
ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซู
คริสต์ผทู้ รงเทีย่ งธรรมนัน้ ” 1 ยอห์น 2:1
“เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปใน
สถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์
ซึ่ ง ถอดแบบจากของจริ ง แต่ พ ระองค์
เสด็ จ เข้ า ไปในสวรรค์ นั้ น เอง เพื่ อ ทรง
ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อพวก
เรา” “เพราะเหตุนี้ พระองค์จงึ ทรงสามารถ
ช่ ว ยคนทั้ ง หลายที่ เ ข้ า มาใกล้ พ ระเจ้ า
โดยทางพระองค์นนั้ อย่างเต็มที่ เพราะว่า
พระองค์ทรงพระชนม์อยูท่ กุ เวลา เพือ่ ทูล

เผื่อคนเหล่านั้น” ฮีบรู 9:24; 7:25 {GC
482.4}
เมื่อหนังสือบันทึกต่างๆ ถูกเปิดออก
ในวันพิพากษา ชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่
เชื่ อ พระเยซู จ ะมาปรากฏต่ อ เบื้ อ งพระ
พักตร์ของพระเจ้า โดยเริ่มจากคนแรกที่
มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระองค์ผู้ทรงเป็น
ทนายของเราจะนําเสนอคนทีม่ ชี วี ติ ในยุค
ต่อๆ มา และจบการพิพากษาด้วยคนที่
ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อของมนุษย์ทุกคนจะถูก
เอ่ยถึง ทุกรายจะถูกพิจารณาอย่างละเอียด
ถี่ ถ ้ ว น มี ชื่ อ ที่ ส อบผ่ า นและมี ชื่ อ ที่ ถู ก
ปฏิเสธ ใครก็ตามทีย่ งั มีบาปปรากฏเหลือ
อยูใ่ นหนังสือบันทึกซึง่ เป็นบาปทีย่ งั ไม่ได้
กลับใจและยังไม่ได้รับการอภัย ชื่อของ
พวกเขาเหล่ า นั้ น จะถู ก ลบออกไปจาก
หนังสือแห่งชีวิต และบันทึกการดีของ
พวกเขาจะถู ก ลบออกไปจากหนั ง สื อ
สําหรับบันทึกความจําเฉพาะพระพักตร์
ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด
เผยแก่โมเสสว่า “ผู้ใดทําบาปต่อเรา เรา
ก็ จ ะลบชื่ อ ผู ้ นั้ น จากหนั ง สื อ ของเรา”
อพยพ 32:33 และผู ้ เ ผยพระวจนะ
เอเสเคียลกล่าวไว้วา่ “แต่เมือ่ คนชอบธรรม
หั น จากความชอบธรรมของเขา และ
ทําบาป...ความชอบธรรมซึ่งเขาได้ทํามา
แล้วนั้นจะไม่ถูกจดจําไว้อีก” เอเสเคียล
18:24 {GC 483.1}
ทุ ก คนที่ ก ลั บ ใจจากบาปด้ ว ยความ
จริงใจและยอมรับพระโลหิตของพระคริสต์
เป็นเครื่องบูชาลบมลทินบาปด้วยความ
เชื่อ จะมีคําจารึกไว้ตรงชื่อของพวกเขา
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ในหนังสือของสวรรค์วา่ บาปของพวกเขา
ได้รบั อภัยแล้ว เมือ่ พวกเขากลายมาเป็น
ผู้มีส่วนร่วมในความชอบธรรมของพระ
คริสต์และอุปนิสัยต่างๆ ของพวกเขา
ถูกค้นพบว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้าแล้ว บาปต่างๆ ของ
พวกเขาจะถูกลบออกไปและจะถูกจัดว่า
เป็ น ผู ้ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะได้ ชี วิ ต นิ รั น ดร์
พระเจ้าทรงประกาศผ่านทางผู้เผยพระ
วจนะอิสยาห์ว่า “เรา เราเองคือผู้นั้น ผู้
ลบล้ า งการทรยศของเจ้ า ด้ ว ยเห็ น แก่
เราเอง และเราจะไม่จดจําบาปของเจ้า”
อิสยาห์ 43:25 พระเยซูตรัสว่า “คนที่
ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบ
ชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิต เรา
จะรั บ รองชื่ อ ของเขาเฉพาะพระพั ก ตร์
พระบิดาของเรา และต่อหน้าบรรดาทูต
สวรรค์ของพระองค์” “เพราะฉะนัน้ ทุกคน
ที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้น
ต่อเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผูส้ ถิต
ในสวรรค์ แต่ผใู้ ดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้า
มนุษย์ เราก็จะไม่ยอมรับผูน้ นั้ เฉพาะพระ
พักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
ด้วย” วิวรณ์ 3:5 มัทธิว 10:32, 33 {GC
483.2}
คําพิพากษาของศาลในโลกนีเ้ ป็นสิง่ ที่
มนุษย์ให้ความสนใจด้วยใจจดจ่อที่สุด
แต่ความสนใจนี้เทียบไม่ได้กับที่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นในบัลลังก์พิพากษาของ
สวรรค์เมื่อรายชื่อที่บันทึกไว้ในหนังสือ
แห่งชีวิตถูกนําขึ้นมาพิจารณาต่อเบื้อง
พระพักตร์พระผูท้ รงพิพากษาโลกทัง้ หลาย

พระผูท้ รงเป็นทนายเสนอขอให้ทกุ คนทีม่ ี
ชัยชนะโดยความเชื่อในพระโลหิตของ
พระองค์รับการอภัยจากการล่วงละเมิด
เพือ่ พวกเขาจะกลับเข้าไปอยูใ่ นบ้านสวน
เอเดนของพวกเขาและถูกสถาปนาขึน้ เป็น
ผูร้ ว่ มรับมรดกซึง่ เป็น “อาณาจักรดัง้ เดิม”
ร่วมกับพระองค์ มีคาห์ 4:8 ซาตานคิด
ทําลายแผนการของพระเจ้าในการสร้าง
มนุษย์ด้วยความพยายามของมันในการ
หลอกและล่อลวงเผ่าพันธุม์ นุษย์ แต่บดั นี้
พระคริสต์ทูลขอให้แผนการของพระเจ้า
ดําเนินต่อไปให้ถึงที่สุดราวกับว่ามนุษย์
ไม่เคยล้มลงในบาป พระองค์ทรงทูลขอ
ให้ประชากรของพระองค์ไม่เพียงแต่ได้รบั
การอภัยและการชําระบาปทั้งปวงอย่าง
หมดสิ้นเท่านั้น แต่ให้มีส่วนร่วมกับพระ
สิริของพระองค์และได้นั่งบนบัลลังก์ของ
พระองค์ดว้ ย {GC 483.3}
ในขณะที่พระเยซูทรงแก้ต่างให้แก่
ประชากรแห่งพระคุณของพระองค์ตอ่ เบือ้ ง
พระพักตร์พระเจ้า ซาตานกล่าวหาพวก
เขาว่าเป็นผู้ล่วงละเมิด จอมหลอกลวง
ตัวยงลงแรงนําพวกเขาให้รสู้ กึ สงสัย เพือ่
ให้พวกเขาสูญเสียความเชือ่ มัน่ ในพระเจ้า
หวังทีจ่ ะแยกพวกเขาออกไปจากความรัก
ของพระองค์และทําผิดต่อธรรมบัญญัติ
ของพระองค์ บัดนี้ มันชี้ไปยังหนังสือ
บันทึกชีวติ ของพวกเขา ชีไ้ ปยังจุดบกพร่อง
ต่างๆ ในอุปนิสยั ทีห่ ลูพ
่ ระเกียรติพระผูไ้ ถ่
ของพวกเขาซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
อุปนิสัยของพระคริสต์ มันชี้ไปยังบาป
ทั้งหมดที่มันล่อลวงให้พวกเขาทํา และ
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จากทั้งหมดนี้ มันจึงอ้างว่า คนเหล่านี้อยู่
ภายใต้การปกครองของมัน {GC 484.1}
พระเยซูไม่ได้ทรงหาข้อแก้ตัวให้กับ
บาปทัง้ หลายของพวกเขา แต่ทรงชีใ้ ห้เห็น
การสํานึกผิดและความเชื่อของพวกเขา
และทรงอ้างสิทธิ์ที่พวกเขาจะได้รับการ
อภัยโทษ พระองค์ทรงชูพระหัตถ์ทมี่ รี อย
แผลขึ้นต่อเบื้องพระพักตร์พระบิดาและ
ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ทั้งหลาย พระองค์ตรัส
ว่า เรารู้จักชื่อของพวกเขา เราได้สลัก
พวกเขาไว้บนฝ่ามือของเรา “เครื่องบูชา
ที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตก
สลาย ใจที่ แ ตกสลายและสํ า นึ ก ผิ ด นั้ น
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูถูก”
สดุดี 51:17 และพระองค์ทรงประกาศ
ต่อผูท้ กี่ ล่าวโทษประชากรของพระองค์วา่
“พระยาห์เวห์ผทู้ รงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็ม
ทรงว่ากล่าวเจ้า นี่เป็นดุ้นฟืนที่ฉวยออก
มาจากไฟไม่ ใ ช่ ห รื อ ” เศคาริ ย าห์ 3:2
พระคริสต์จะทรงสวมความชอบธรรมของ
พระองค์เองให้แก่ผทู้ สี่ ตั ย์ซอื่ ของพระองค์
เพื่อพระองค์จะทรงนําพวกเขาเข้ามาหา
พระบิดาเป็น “คริสตจักรทีม่ ศี กั ดิศ์ รี ไม่มี
ด่างพร้อย ริ้วรอยหรือมลทินใดๆ เลย”
เอเฟซัส 5:27 ชื่อของคนเหล่านั้นยังคง
จารึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและมีบันทึก
เกีย่ วกับพวกเขาว่า “พวกเขาจะดําเนินไป
กับเราในชุดสีขาว เพราะว่าเขาเป็นคนที่
คู่ควร” วิวรณ์ 3:4 {GC 484.2}
ด้วยประการฉะนี้ พระสัญญาแห่ง
พันธสัญญาใหม่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ว่า “เราจะให้อภัยความผิดบาปของเขา

และจะไม่ จ ดจํ า บาปของเขาอี ก ต่ อ ไป”
“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั้นและ
ในเวลานัน้ จะหาความผิดบาปในอิสราเอล
ไม่พบเลย จะหาบาปในยูดาห์ก็จะไม่พบ
เลย” เยเรมีย์ 31:34; 50:20 “ในวันนั้นกิ่ง
ของพระยาห์เวห์จะงดงามและรุ่งโรจน์
และผลิตผลของแผ่นดินจะเป็นความภูมใิ จ
และเป็นเกียรติของผูร้ อดตายในอิสราเอล
และคนที่เหลืออยู่ในศิโยนและตกค้างอยู่
ในเยรูซาเล็มจะถูกเรียกว่าบริสุทธิ์ คือ
ทุกคนที่ถูกบันทึกว่ามีชีวิตในเยรูซาเล็ม”
อิสยาห์ 4:2, 3 {GC 485.1}
พระราชกิจแห่งการพิจารณาพิพากษา
และการลบบาปออกไปนั้นจะต้องทําให้
เสร็จก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากคนที่ตายไป
แล้วจะถูกพิพากษาตามสิ่งที่บันทึกไว้ใน
หนังสือ จึงเป็นไปไม่ได้ที่บาปทั้งหลาย
ของมนุษย์จะถูกลบออกไปจนกว่าการ
พิพากษาจะเสร็จสิน้ ซึง่ ในการพิพากษานี้
กรณีของพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบ
แต่ อั ค รทู ต เปาโลกล่ า วไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ว่า บาปของผู้เชื่อจะถูกลบทิ้งไป “วาระ
พักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์
พระเจ้า” และพระเจ้า “จะประทานพระ
คริสต์ทที่ รงกําหนดไว้นนั้ ” กิจการ 3:19,
20 TBS 1971, THSV เมือ่ การพิจารณา
พิพากษาตรวจสอบเสร็จสิน้ พระคริสต์จะ
เสด็จมาพร้อมกับบําเหน็จของพระองค์
เพือ่ ประทานให้กบั ทุกคนตามการกระทํา
ของเขา {GC 485.2}
ในพิธจี าํ ลองทีเ่ ป็นสัญลักษณ์นนั้ เมือ่
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มหาปุ โ รหิ ต ทํ า พิ ธี ล บบาปให้ ช นชาติ
อิ ส ราเอลแล้ ว เขาจะก้ า วออกมาและ
อวยพรแก่ ค นที่ ร ่ ว มชุ ม นุ ม กั น อยู ่ ใน
ทํานองเดียวกัน เมื่อพระราชกิจในฐานะ
คนกลางของพระเยซู สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว
พระองค์จะเสด็จออกมาปรากฏในสภาพ
ทีป่ ราศจากบาปเพือ่ “นําความรอดมาให้”
(ฮีบรู 9:28) เพือ่ ประทานพระพรแห่งชีวติ
นิรันดร์ให้แก่ประชากรที่รอคอยพระองค์
เช่นเดียวกับปุโรหิตที่นําบาปออกมาจาก
สถานนมัสการแล้วสารภาพลงบนหัวของ
แพะของอาซาเซล พระคริสต์ก็จะทรง
นําบาปเหล่านี้ทั้งหมดวางลงบนซาตาน
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใ ห้ กํ า เนิ ด และส่ ง เสริ ม บาป
แพะของอาซาเซลที่รับบาปของชนชาติ
อิสราเอลจะถูกนําไปปล่อย “ยังทีเ่ ปลีย่ ว...
ถิ่นทุรกันดาร” (เลวีนิติ 16:22) ในทํานอง
เดียวกัน ซาตานจะรับมลทินบาปต่างๆ
ทั้งหมดที่มันเป็นผู้ก่อเหตุให้ประชากร
ของพระเจ้าทําความผิด มันจะถูกขังเป็น
ระยะเวลาหนึ่งพันปีอยู่ในโลกซึ่งจะกลาย
เป็นที่ร้างไม่มีผู้คนอาศัย และในที่สุดมัน
จะรับโทษเต็มขนาดของบาปในไฟที่จะ
ทําลายคนชั่วทั้งหมด ด้วยประการฉะนี้
แผนการไถ่อันยิ่งใหญ่จะสําเร็จเมื่อบาป
ถูกทําลายให้สญ
ู สิน้ ไป และทุกคนทีเ่ ต็มใจ
ละทิ้งความชั่วจะได้รับความรอด {GC
485.3}
เมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการ
พิพากษาคือเมือ่ เวลา 2,300 วันสิน้ สุดลง
ในปี ค.ศ. 1844 การพิจารณาตรวจสอบ
และการลบบาปต่างๆ ได้เริ่มต้นขึ้น ทุก

คนที่เคยรับพระนามของพระคริสต์มาไว้
กับตัว จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่าง
ถีถ่ ว้ น ทัง้ ผูท้ ยี่ งั มีชวี ติ และผูท้ ตี่ ายไปแล้ว
จะถูกพิพากษา “ตามการกระทําของเขา
ทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น”
วิวรณ์ 20:12 {GC 486.1}
บาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้กลับใจและ
ละทิ้งไปจะไม่ได้รับการอภัยและจะไม่ถูก
ลบออกจากหนังสือที่จดบันทึกไว้ แต่จะ
คงอยู่เพื่อเป็นพยานปรักปรําคนบาปใน
วั น ของพระเจ้ า เขาอาจทํ า บาปนั้ น ใน
ความสว่างของเวลากลางวันหรือในความ
มืดของยามคํา่ คืน แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะถูกเปิด
เผยและปรากฏให้เห็นต่อเบือ้ งพระพักตร์
ของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเผชิญหน้าด้วย
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามองเห็นบาปทุก
อย่างและบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ในหนังสือ
บันทึกซึง่ ไม่ผดิ พลาด บาปนัน้ อาจถูกทํา
อย่างซ่อนเร้น ถูกปฏิเสธ ถูกปกปิดจาก
พ่อ แม่ ภรรยา ลูก หรือเพื่อนๆ ความ
ผิดทีอ่ าจไม่มผี ใู้ ดสงสัยนอกจากตัวเขาเอง
แต่กลับถูกเปิดออกอย่างหมดเปลือกต่อ
หน้าสายลับชาวสวรรค์ ความมืดของยาม
คํ่าคืนที่มืดมิดที่สุด การอําพรางอย่างมี
ศิลปะแห่งการหลอกลวงทั้งปวง ไม่พอ
เพียงที่จะปกปิดแม้สักความคิดหนึ่งจาก
การรับรู้ของพระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่เป็น
นิตย์ พระเจ้าทรงมีบันทึกที่แม่นยําของ
ทุกการกระทําที่ไม่เป็นธรรมและทุกการ
ซื้ อ ขายที่ ไ ม่ ยุ ติ ธ รรม การประพฤติ ที่
แสดงออกว่าเคร่งศาสนาไม่สามารถหลอก
พระองค์ ไ ด้ พระองค์ ไ ม่ เ คยประเมิ น
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อุปนิสยั ของใครผิด มนุษย์อาจถูกผูท้ มี่ ใี จ
คดโกงหลอก แต่พระเจ้าทรงเจาะผ่าน
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีซ่ อ่ นเร้นไว้ และอ่านความ
ในใจของชีวิตได้ {GC 486.2}
ช่างเป็นแนวคิดทีน่ า่ เคร่งขรึมเกรงขาม
เพี ย งไร วั น แล้ ว วั น เล่ า เรื่ อ ยไปจนถึ ง
นิ รั น ดร์ ก าลที่ ห นั ง สื อ แห่ ง สวรรค์ ยั ง คง
ทําการบันทึกตลอดมา คําพูดต่างๆ ที่
ครัง้ หนึง่ เคยพูดออกไปและกิจกรรมทีค่ รัง้
หนึ่งเคยทําจะถูกเรียกกลับคืนไม่ได้ ทูต
สวรรค์จดบันทึกทั้งสิ่งที่ดีและชั่ว ผู้พิชิต
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่อาจเรียกสิ่งที่เกิด
ขึ้นไปแล้วคืนมาได้แม้เพียงสักวันเดียว
การกระทําต่างๆ ของเรา คําพูดทัง้ หลาย
ของเรา แม้แต่แรงจูงใจต่างๆ ที่เร้นลับ
ที่ สุ ด ของเรา ทั้ ง หมดนี้ มี ส ่ ว นในการ
กําหนดชะตากรรมของเราว่าเราจะได้พบ
กับความผาสุกหรือความทุกข์ ถึงแม้เรา
อาจลืมสิ่งที่เราทําไปแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้น
จะเป็นพยานเพือ่ นําไปสูค่ วามบริสทุ ธิห์ รือ
เพื่อนําไปสู่การลงโทษ {GC486.3}
ดัง่ จิตรกรทีว่ าดสัดส่วนของใบหน้าด้วย
ความแม่ น ยํ า ลงบนผื น ผ้ า ใบที่ ส ะอาด
หนังสือเบื้องบนก็จะบันทึกอุปนิสัยอย่าง
สัตย์ซอื่ ด้วย แต่กระนัน้ ช่างไม่คอ่ ยมีใคร
รูส้ กึ กังวลใจทีช่ าวสวรรค์จะมองเห็นบันทึก
การกระทํ า เหล่ า นั้ น ถ้ า ผ้ า ม่ า นที่ แ ยก
ระหว่างสิ่งที่ตามองเห็นกับที่ตามองไม่
เห็นจะถูกเปิดออก และเหล่าบุตรของมวล
มนุษย์จะมองเห็นทูตสวรรค์ที่กําลังคอย
จดบันทึกคําพูดทุกคําและการกระทําทุก
อย่างที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าอีกครั้ง

ในวันพิพากษาแล้ว ในแต่ละวันจะมีคาํ พูด
สักกี่คําที่พวกเขาจะไม่พูด และมีการกระ
ทํ า สั ก กี่ อ ย่ า งที่ พ วกเขาจะไม่ ทํ า {GC
487.1}
ในการพิ พ ากษา ทุ ก ตะลั น ต์ ค วาม
สามารถจะถูกนํามาตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ น
ว่ามีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
เราใช้ ต ้ น ทุ น ที่ ส วรรค์ ใ ห้ เ รายื ม มานั้ น
อย่างไร เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับ
มา พระองค์ จ ะทรงได้ รั บ ต้ น ทุ น ของ
พระองค์กลับคืนพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่
เราพัฒนาความสามารถที่ทรงฝากเราไว้
ในมือและในใจและในสมองของเราเพื่อ
ถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อเป็นพระพร
แก่โลกอย่างไร เราใช้เวลาของเรา ปากกา
ของเรา เสียงของเรา เงินทองของเรา
และอิทธิพลของเราอย่างไร เราทําถวาย
พระคริสต์เพื่อคนยากจน คนทุกข์ยาก
คนกําพร้าหรือแม่ม่ายอย่างไร พระเจ้า
ทรงแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ราเป็ น ผู ้ ดู แ ลพระวจนะ
อันบริสุทธิ์ของพระองค์ เราทําอะไรกับ
แสงสว่างและความจริงทีท่ รงโปรดประทาน
ให้เราเพื่อนําคนอื่นให้ได้รู้ถึงความรอด
การอ้างตนว่าเชื่อพระคริสต์นั้นไม่มีคุณ
ค่าใดๆ แต่ความรักทีแ่ สดงออกมาให้เห็น
เป็นการกระทําเท่านัน้ ทีถ่ อื ว่ามีคณ
ุ ค่าทีแ่ ท้
จริง แต่กระนัน้ ในสายตาของชาวสวรรค์
มีเพียงความรักที่ทําให้การกระทําเกิด
คุณค่าขึ้นมา ไม่ว่าการกระทําใดๆ ที่ทํา
ด้วยความรัก การกระทํานัน้ อาจเล็กน้อย
ทีส่ ดุ ในสายตาของมนุษย์ แต่พระเจ้าทรง
ยอมรับและตอบแทนการกระทํานัน้ {GC
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487.2}
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่
จะถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือของสวรรค์ มี
บันทึกของการละเลยหน้าที่ต่างๆ ที่ต้อง
ทําให้กับเพื่อนมนุษย์และการละลืมการ
ทรงเรียกร้องของพระผู้ช่วยให้รอด พวก
เขาจะได้เห็นจากหนังสือเล่มนีว้ า่ พวกเขา
ใช้เวลา ความคิด และพละกําลังทีค่ วรเป็น
ของพระคริสต์ไปให้กบั ซาตานบ่อยแค่ไหน
เป็นบันทึกน่าเศร้าที่ทูตสวรรค์ต้องนําไป
ยังสวรรค์ มนุษย์ทมี่ ปี ญ
ั ญาและแสดงตน
ว่าติดตามพระคริสต์กลับหมกมุ่นอยู่กับ
การสะสมทรัพย์สมบัติทางฝ่ายโลกหรือ
สนุกสนานกับความเพลิดเพลินทางโลก
พวกเขาสังเวยเงินทอง เวลาและกําลังให้
กับการโอ้อวดและสนองตัณหาของตนเอง
แต่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการอธิษฐาน
การศึกษาพระคัมภีร์ การถ่อมตนและการ
สารภาพบาป {GC 487.3}
ซาตานค้นหากลวิธีอย่างนับไม่ถ้วน
เพือ่ ครอบครองความคิดของเรา จนทําให้
เราไม่ใส่ใจกับงานที่เราควรทําความคุ้น
เคยมากที่สุด จอมหลอกลวงเกลียดชัง
ความจริงยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่เปิดเผยให้เห็น
เครือ่ งบูชาลบมลทินบาปและคนกลางผูม้ ี
อํานาจอย่างเต็มล้น มันรู้ดีแก่ใจว่า ใน
การที่จะได้ผลตามที่มันต้องการนั้น มัน
จะต้องหันเหความคิดให้ออกไปจากพระ
เยซูและจากความจริงของพระองค์ {GC
488.1}
ผู้ที่ต้องการรับผลประโยชน์จากการ
ทรงเป็นคนกลางของพระผู้ช่วยให้รอด

จะต้องไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางความ
พยายามของเขาทีจ่ ะไปให้ถงึ ความบริสทุ ธิ์
ที่สมบูรณ์แบบด้วยความยําเกรงพระเจ้า
เขาจะต้องใช้เวลาอันมีค่าเพื่อการศึกษา
ความจริ ง ของพระคํ า ด้ ว ยความจริ ง ใจ
และด้วยการอธิษฐาน แทนที่จะใช้ไปกับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การโอ้อวด
หรือการแสวงหาผลกําไร ประชากรของ
พระเจ้าจะต้องเข้าใจเรื่องสถานนมัสการ
และการพิจารณาพิพากษาอย่างถ่องแท้
ทุ ก คนต้ อ งมี ค วามรู ้ เ รื่ อ งตํ า แหน่ ง และ
พระราชกิจของมหาปุโรหิตผูย้ งิ่ ใหญ่ หาไม่
แล้ ว มั น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ พ วกเขาจะนํ า
ความเชื่ อ ซึ่ ง จํ า เป็ น สํ า หรั บ ช่ ว งเวลานี้
ออกมาใช้ ห รื อ เข้ า ไปอยู ่ ใ นตํ า แหน่ ง ที่
พระเจ้ า ทรงจั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ เ ขาไปอยู ่
ทุกคนมีจิตวิญญาณที่จะต้องช่วยให้รอด
หรือปล่อยให้พินาศ แต่ละคนมีคดีที่จะ
ต้องขึน้ ศาลของพระเจ้า แต่ละคนจะต้อง
เผชิญหน้ากับพระผู้พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่
เป็นเรื่องสําคัญมากเพียงไรที่สมองของ
ทุกคนจะต้องไตร่ตรองอยู่เสมอถึงภาพ
เหตุ ก ารณ์ อั น สํ า คั ญ เคร่ ง ขรึ ม เมื่ อ การ
พิ พ ากษาจะเกิ ด ขึ้ น และหนั ง สื อ บั น ทึ ก
ต่างๆ จะถูกเปิดออก เมือ่ ทุกคนพร้อมกับ
ดาเนียลจะยืนขึน้ ในส่วนทีก่ าํ หนดไว้ เมือ่
สิ้นสุดวันทั้งหลายนั้น ดาเนียล 12:13
TKJV {GC 488.2}
ทุกคนที่ได้รับแสงสว่างในหัวข้อเรื่อง
เหล่านี้จะต้องเป็นพยานให้กับความจริง
อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้
พวกเขา สถานนมัสการในสวรรค์เป็น
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จุดศูนย์กลางการปฏิบัติพระราชกิจของ
พระคริสต์เพื่อมนุษย์ มันเกี่ยวข้องกับ
จิตวิญญาณทุกดวงที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้
สถานนมัสการในสวรรค์เปิดให้เห็นถึง
แผนการไถ่ให้รอดซึง่ กําลังนําเราไปสูช่ ว่ ง
เวลาสุดท้ายของการสิ้นยุคและกําลังเปิด
เผยให้เห็นเรื่องราวแห่งชัยชนะของการ
ต่ อ สู ้ ร ะหว่ า งความชอบธรรมและบาป
เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้อง
ตรวจสอบหัวข้อเรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างละเอียด
และสามารถให้คําตอบแก่ทุกคนที่ถาม
ถึงเหตุผลของความหวังที่มีอยู่ในนั้นได้
{GC 488.3}
การอุทธรณ์ของพระคริสต์เพือ่ มนุษย์
ในสถานนมัสการเบื้องบนเป็นสิ่งจําเป็น
ต่อแผนการแห่งความรอดเท่าเทียมกับ
การตายของพระองค์บนกางเขน โดยการ
ตายของพระคริ ส ต์ พระองค์ ท รงเริ่ ม
พระราชกิจนัน้ ซึง่ ภายหลังจากการเป็นขึน้
จากความตายแล้วได้เสด็จขึน้ ไปทําต่อให้
สําเร็จในสวรรค์ เราจะต้องเข้าไปภายใน
ม่านด้วยความเชือ่ “พระเยซูผทู้ รงนําหน้า
เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเรา” ฮีบรู 6:20 ณ
ทีน่ นั่ ความสว่างจากกางเขนแห่งคาลวารี
ถูกสะท้อนออกมา ณ ที่นั่นเราจะเข้าใจ
ความลึกลับของการไถ่ให้รอดได้ชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น การช่ ว ยมนุ ษ ย์ ใ ห้ ร อดบรรลุ
ความสําเร็จได้ดว้ ยค่าใช้จา่ ยทีป่ ระเมินค่า
ไม่ได้ของสวรรค์ เครื่องบูชาที่ถวายมีค่า
เทียบเท่ากับคําเรียกร้องที่เต็มขนาดของ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่ถูกล่วงละเมิด
พระเยซูทรงเปิดทางที่จะไปยังบัลลังก์

ของพระบิดา และโดยการทรงเป็นคนกลาง
ของพระองค์ ทุกคนทีต่ อ้ งการอย่างจริงใจ
ที่จะเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่ออาจ
จะเข้ามาถึงเบื้องพระพักตร์พระเจ้าได้
{GC 489.1}
“ผูซ้ อ่ นการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญ
แต่ผสู้ ารภาพและทิง้ มันจะได้ความกรุณา”
สุภาษิต 28:13 หากผู้ที่ปกปิดและหา
ข้อแก้ตวั ให้กบั ความผิดต่างๆ ของตนมอง
เห็นว่าซาตานมีความยินดีปรีดาเพียงใด
และมันเยาะเย้ยพระคริสต์และทูตสวรรค์
ศักดิ์สิทธิ์เพราะการกระทําของพวกเขา
อย่างไร พวกเขาก็คงจะเร่งรีบสารภาพ
บาปทั้งหลายของตนเองและขจัดมันทิ้ง
ไป ซาตานกระทําเพื่อการควบคุมความ
คิดทั้งหมดโดยผ่านทางความบกพร่อง
ต่างๆ ในอุปนิสัยและมันรู้ดีว่าหากพวก
เขาเก็บสงวนความบกพร่องเหล่านี้ไว้
มันก็จะประสบชัยชนะ ด้วยเหตุนี้ มันจึง
คอยหาโอกาสที่จะหลอกผู้ติดตามพระ
คริสต์ด้วยเล่ห์ที่ร้ายกาจของมันอยู่เสมอ
เพื่อพวกเขาจะไม่มีทางเอาชนะได้ แต่
พระเยซูทรงทูลขอเผื่อเขาทั้งหลายด้วย
พระหัตถ์ที่มีบาดแผลและพระวรกายที่
ฟกชํ้า และพระองค์ทรงประกาศให้กับ
ทุกคนที่จะติดตามพระองค์ว่า “พระคุณ
ของเราก็เพียงพอกับเจ้า” 2 โครินธ์ 12:9
“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจ
อ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้
หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ
และภาระของเราก็เบา” มัทธิว 11:29, 30
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อย่าให้ผู้ใดคิดว่าความบกพร่องทั้งหลาย
ของเขารักษาให้หายไม่ได้ พระเจ้าจะ
ประทานความเชือ่ และพระคุณทีจ่ ะเอาชนะ
สิ่งเหล่านี้ {GC 489.2}
เรากําลังมีชีวิตอยู่ในวันยิ่งใหญ่ของ
การลบมลทินบาป ในพิธีจําลองที่เป็น
สัญลักษณ์นนั้ เมือ่ มหาปุโรหิตทูลขอการ
ลบบาปให้ชนชาติอสิ ราเอล ทุกคนจะต้อง
บังคับใจตัวเองด้วยการสํานึกผิดจากบาป
และถ่อมตนต่อเบือ้ งพระพักตร์องค์พระผู้
เป็ น พระเจ้ า ไม่ เ ช่ น นั้ น แล้ ว พวกเขา
อาจจะถูกไล่ออกจากท่ามกลางชนชาติ
อิสราเอล เลวีนิติ 23:27, 29 TBS 1971,
THSV ในทํานองเดียวกัน ในช่วงทีเ่ วลา
แห่ ง พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของเขามี เ หลื อ
ไม่มากนัก ทุกคนทีต่ อ้ งการมีชอื่ คงอยูใ่ น
หนังสือแห่งชีวิตจะต้องบังคับจิตใจของ
ตนเองต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าด้วยการ
เสียใจต่อบาปและการกลับใจอย่างแท้จริง
นับตั้งแต่ตอนนี้ จําเป็นที่จะต้องมีการ
ตรวจสอบจิตใจอย่างถี่ถ้วนและสัตย์ซื่อ
คนจํานวนมากที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียน
จะต้องขจัดจิตใจที่เล่นๆ ไม่จริงจังทิ้งไป
มีการต่อสูท้ สี่ าํ คัญอยูเ่ บือ้ งหน้าของทุกคน
ที่ต้องการเอาชนะความโน้มเอียงชั่วที่
พยายามควบคุมพวกเขา การเตรียมพร้อม
เป็ น งานที่ แ ต่ ล ะคนต้ อ งทํ า ด้ ว ยตนเอง
เราไม่ได้รอดเป็นหมู่คณะ ความบริสุทธิ์
และการอุทิศตนของคนหนึ่งไปทดแทน
คุณลักษณะทีข่ าดไปของอีกคนหนึง่ ไม่ได้
แม้วา่ คนทุกชาติจะต้องผ่านการตรวจสอบ
ในการพิพากษาต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า

แต่กระนัน้ พระองค์จะทรงตรวจสอบแต่ละ
กรณีอย่างละเอียดและระมัดระวังราวกับ
ว่าไม่มคี นอืน่ ใดในโลกนีอ้ กี แล้ว ทุกคนจะ
ต้องผ่านการทดสอบและจะต้องปราศจาก
ตําหนิหรือริว้ รอยหรือความบกพร่องใดๆ
{GC 489.3}
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจ
ปิดท้ายของการลบมลทินบาปนั้น ช่าง
น่าเคร่งขรึมสําคัญยิ่งนัก ความสนใจต่อ
สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์นมี้ คี วามสําคัญ
อย่างยิ่ง ในขณะนี้การพิพากษานี้กําลัง
ดําเนินอยูใ่ นสถานนมัสการเบือ้ งบน และ
ดําเนินต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาหลายปี
ในเร็ววันนี้ รวดเร็วเพียงไรไม่มผี ใู้ ดทราบ
การพิจารณานีจ้ ะดําเนินมาถึงผูท้ ยี่ งั มีชวี ติ
อยู่ ชีวติ ของเราจะปรากฏอย่างน่าสะพรึง
กลัวต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าเพือ่ รับการ
ตรวจสอบ จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่
จิตวิญญาณทุกดวงจะต้องรับฟังคําตักเตือน
ของพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเวลานี้มาก
กว่าช่วงเวลาอื่นๆ ว่า “จงเฝ้าระวังและ
อธิษฐาน เพราะพวกท่านไม่รวู้ า่ วันนัน้ หรือ
เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่” มาระโก 13:33
“ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้น เราจะมาเหมือนอย่าง
ขโมย และเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้า
ชั่วโมงไหน” วิวรณ์ 3:3 {GC 490.1}
เมือ่ งานการพิจารณาพิพากษาปิดฉาก
ลง ชะตากรรมของทุกคนจะถูกตัดสินว่า
จะมีชวี ติ หรือตาย เวลาแห่งพระกรุณาธิคณ
ุ
จะสิน้ สุดลงเพียงช่วงสัน้ ๆ ก่อนการเสด็จ
มาปรากฏขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าในหมูเ่ มฆ
บนท้องฟ้า ในพระธรรมวิวรณ์ พระคริสต์
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ทรงมองไปยังเวลานัน้ และประกาศว่า “จง
ให้คนอธรรมประพฤติการอธรรมต่อไป
จงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไป
จงให้คนชอบธรรมทําการชอบธรรมต่อไป
และจงให้คนบริสทุ ธิเ์ ป็นคนบริสทุ ธิต์ อ่ ไป
‘นี่แน่ะ เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนํา
บําเหน็จของเรามาด้วย เพือ่ ตอบแทนตาม
การกระทําของแต่ละคน’” วิวรณ์ 22:11,
12 {GC 490.2}
คนชอบธรรมและคนชั่วจะยังคงดํารง
ชีวิตอยู่ในโลกในสภาพมตะของเขา คือ
คนทั้งหลายจะยังคงกําลังเพาะปลูกและ
ก่อสร้าง กําลังกินและดื่ม ทุกคนไม่ได้
ตระหนั ก เลยว่ า การตั ด สิ น สุ ด ท้ า ยซึ่ ง
เปลีย่ นแปลงไม่ได้กาํ ลังถูกประกาศอยูใ่ น
สถานนมัสการเบื้องบน ในสมัยก่อนนํ้า
ท่วมโลก ภายหลังจากที่โนอาห์เข้าไปใน
นาวาแล้ว พระเจ้าทรงกักเก็บตัวเขาไว้
และทรงปิดประตูไม่ให้คนชั่วร้ายเข้าไป
แต่ทว่าเป็นเวลาเจ็ดวันทีค่ นทัง้ หลายไม่รู้
ว่าหายนะของพวกเขาถูกกําหนดไว้แล้ว
พวกเขายังคงดําเนินชีวิตที่สะเพร่า รัก
สนุ ก และเยาะเย้ ย คํ า เตื อ นเรื่ อ งการ

พิพากษาที่กําลังจะมาถึง พระผู้ช่วยให้
รอดตรัสว่า “เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะ
เป็นอย่างนั้น” มัทธิว 24:39 ดั่งขโมยใน
ยามเที่ยงคืนที่มาอย่างเงียบๆ ไม่มีใครรู้
เห็น ชัว่ โมงแห่งการตัดสินก็จะมาถึงเช่น
นัน้ ชัว่ โมงซึง่ เป็นจุดทีก่ าํ หนดชะตากรรม
ของมนุษย์ทกุ คน ซึง่ เป็นการเพิกถอนครัง้
สุดท้ายของข้อเสนอแห่งความเมตตาที่
มีใหกับบรรดาผู้ที่ทําผิด {GC 491.1}
“เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงเฝ้าระวัง
อยู่...หากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับ
พลัน ท่านอาจพบว่าพวกท่านกําลังนอน
หลับอยู่” มาระโก 13:35, 36 สภาพที่
อันตรายจะเป็นของผู้ที่เมื่อยล้าในการรอ
คอยและหันไปหาสิ่งเย้ายวนของโลก ใน
ขณะที่นักธุรกิจกําลังหมกมุ่นอยู่กับการ
ติดตามการค้ากําไร ในขณะทีค่ นรักความ
สนุกหรรษากําลังคอยมองแต่การตามใจ
ตนเอง ในขณะทีบ่ ตุ รสาวของแฟชัน่ กําลัง
จัดเตรียมเครื่องประดับ อาจเป็นเวลาที่
พระผูท้ รงพิพากษาคนทัง้ โลกจะประกาศ
คําตัดสินว่าเจ้า “ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็น
ว่ายังขาดอยู่” ดาเนียล 5:27 {GC491.2}
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ในความนึกคิดของคนมากมาย จุด
เริ่มต้นของบาปและเหตุผลที่บาปยังคงมี
อยู่เป็นเรื่องน่าฉงนอย่างมาก พวกเขา
มองเห็นการกระทําของความชั่วพร้อม
ด้วยผลของความโศกเศร้าและหายนะที่
น่ากลัว และต่างถามว่าเรือ่ งทัง้ หมดนีย้ งั
เกิดขึน้ ได้อย่างไรภายใต้อาํ นาจการปกครอง
ของพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระปัญญา
อํานาจ และความรักทีไ่ ม่มขี อบเขตจํากัด
นีเ่ ป็นความลึกลับทีพ
่ วกเขาหาคําอธิบาย
ไม่ได้ และในความไม่มนั่ ใจและความสงสัย
ของพวกเขา พวกเขาจึงมืดบอดมองไม่
เห็นความจริงที่เปิดเผยอย่างชัดแจ้งใน
พระวจนะของพระเจ้าและจําเป็นต่อความ
รอด ในขณะทีม่ คี นสอบถามเกีย่ วกับเรือ่ ง
ที่บาปยังคงมีอยู่นั้น พวกเขาลงแรงไป
ค้ น หาในสิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ไม่ ท รงเปิ ด เผย
ดังนั้น พวกเขาจึงไม่พบคําตอบที่จะแก้
ปัญหาของพวกเขา และเช่นนั้นพวกเขา
จึงถูกกระตุน้ ด้วยแนวโน้มทีจ่ ะสงสัย และ
การหาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในเรือ่ ง
นี้ก็เข้าครอบงําเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธ
พระคําในคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ สําหรับคนอืน่ ๆ
พลาดทีจ่ ะเข้าใจอย่างน่าพึงพอใจในเรือ่ ง
ปั ญ หายิ่ ง ใหญ่ ข องความชั่ ว ทั้ ง นี้ เ ป็ น
เพราะข้อเท็จจริงทีว่ า่ ขนบธรรมเนียมและ
การแปลความหมายผิดได้บดบังคําสอน
ของพระคัมภีร์ในเรื่องพระลักษณะนิสัย

ของพระเจ้า ลักษณะการปกครองของ
พระองค์ และหลักการต่างๆ ของพระองค์
ในการจัดการกับบาป {GC 492.1}
การจะอธิบายจุดเริ่มต้นของบาปเพื่อ
จะใช้เป็นเหตุผลอธิบายถึงการที่บาปยัง
คงมีอยู่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่
กระนัน้ เราเข้าใจทัง้ ในเรือ่ งจุดเริม่ ต้นของ
บาปและการจัดการบาปขั้นสุดท้ายได้
อย่างเพียงพอที่จะได้รับการแสดงให้เห็น
อย่ า งเต็ ม ที่ ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมและพระ
เมตตาคุณของพระเจ้าในการจัดการทุก
อย่างทีท่ รงทํากับความชัว่ ไม่มเี รือ่ งใดที่
พระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนมากไปกว่าเรื่อง
ที่ ว ่ า พระเจ้ า ไม่ ท รงต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบกั บ
การเข้ามาของบาป ว่าไม่มีการถอนคืน
พระคุ ณ ของพระเจ้ า อย่ า งไม่ มี เ หตุ ผ ล
ไม่มคี วามบกพร่องในระบอบการปกครอง
ของพระเจ้าที่เปิดโอกาสให้เกิดการกบฏ
ขึ้น บาปเป็นผู้บุกรุก ไม่มีเหตุผลใดที่จะ
บอกว่าบาปยังคงมีอยู่ได้อย่างไร บาป
ลึกลับและอธิบายไม่ได้ หากให้ข้อแก้ตัว
แก่บาปก็จะเป็นการปกป้องบาป หากพบ
ว่ามีขอ้ แก้ตวั ประการใดหรือหาสาเหตุเพือ่
แสดงให้เห็นว่าบาปคงอยู่ได้อย่างไรแล้ว
บาปก็ไม่ใช่บาป คําจํากัดความของบาป
ได้มาตามที่พระคําของพระเจ้าให้ไว้คือ
“บาปเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมบัญญัต”ิ 1 ยอห์น
3:4 บาปเป็นผลจากการกระทําของหลัก
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การที่ต่อสู้กับธรรมบัญญัติยิ่งใหญ่แห่ง
ความรักซึ่งเป็นพื้นฐานการปกครองของ
พระเจ้า {GC 492.2}
ก่อนทีค่ วามชัว่ จะเข้ามา ทัว่ ทัง้ จักรวาล
มีสนั ติสขุ และความสุข ทุกสิง่ เข้าประสาน
อย่างบริบรู ณ์กบั พระประสงค์ของพระเจ้า
พระผูส้ ร้าง ความรักทีถ่ วายแด่พระเจ้านัน้
สูงส่ง ความรักทีม่ ใี ห้แก่กนั นัน้ ไม่ลาํ เอียง
พระคริสต์ผทู้ รงเป็นพระวาทะ ผูท้ รงเป็น
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ทรงเป็น
หนึ่งเดียวกับพระบิดาผู้ทรงดํารงอยู่เป็น
นิตย์ คือทรงเป็นหนึง่ เดียวทัง้ ในธรรมชาติ
ในพระลักษณะและในเป้าหมาย พระองค์
ทรงเป็นเพียงผูเ้ ดียวของทัง้ จักรวาลทีท่ รง
สามารถเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ และ
ในการวางแผนทั้ ง หมดของพระเจ้ า ได้
พระบิดาทรงประกอบกิจผ่านพระคริสต์
ในการทรงสร้างชาวสวรรค์ทั้งปวง “ใน
พระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งใน
ท้องฟ้า…ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือ
เป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง
หรือศักดิเทพ” โคโลสี 1:16 TBS 1971
และชาวสวรรค์ทงั้ ปวงถวายความภักดีแด่
พระคริสต์เสมอเท่าพระบิดา {GC 493.1}
ธรรมบัญญัตแิ ห่งความรักเป็นรากฐาน
การปกครองของพระเจ้า ความสุขของ
สรรพสิง่ ทีท่ รงสร้างทัง้ หมด ขึน้ กับความ
สอดคล้องอย่างบริบูรณ์ที่พวกเขามีต่อ
หลั ก การยิ่ ง ใหญ่ ข องความชอบธรรม
พระเจ้าทรงประสงค์การรับใช้แห่งรักจาก
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้าง คือ
ความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นจากการสํานึก

อย่างมีสติในพระลักษณะของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยความจงรักภักดี
ทีไ่ ด้จากการบังคับและพระองค์ทรงโปรด
ประทานความนึกคิดทีเ่ ป็นอิสระให้แก่ชาว
สวรรค์ทั้งปวงเพื่อพวกเขาจะมอบถวาย
การรับใช้ด้วยใจสมัคร {GC 493.2}
แต่มีบุคคลหนึ่งเลือกใช้เสรีภาพนี้ไป
ในทางผิด บาปเริ่มต้นขึ้นในตัวเขา เขา
เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เกียรติมากทีส่ ดุ จากพระเจ้า
รองลงมาจากพระคริสต์ และเขาเป็นผู้ที่
มีอํานาจและสง่าราศีมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับบรรดาผู้อาศัยในสวรรค์อื่นๆ ก่อนที่
ลูซเิ ฟอร์จะล้มลงในบาป เขาเป็นหัวหน้า
เครูบผูพ
้ ทิ กั ษ์ บริสทุ ธิแ์ ละไร้มลทิน “พระ
ยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนีว้ า่ เจ้าเป็น
แบบอย่างของความสมบูรณ์ เต็มด้วย
สติปญ
ั ญาและมีความงามอย่างพร้อม เจ้า
อยู ่ ใ นสวนเอเดน อุ ท ยานของพระเจ้ า
อัญมณีทุกอย่างเป็นเครื่องแต่งกายของ
เจ้า...เราแต่งตั้งเจ้าไว้โดยมีเครูบเป็นผู้
พิทกั ษ์ เจ้าอยูบ่ นภูเขาบริสทุ ธิข์ องพระเจ้า
และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้า
ปราศจากตําหนิในวิธีทางของเจ้าตั้งแต่
วันทีเ่ จ้าได้ถกู สร้างขึน้ จนเมือ่ พบบาปชัว่
ในตัวเจ้า” เอเสเคียล 28:12-15 {GC
493.3}
ลูซิเฟอร์น่าจะยังคงอยู่เป็นที่ชื่นชอบ
ของพระเจ้า เป็นที่รักและได้รับเกียรติ
จากหมู่ทูตสวรรค์ทั้งปวง เขาน่าจะใช้
อํานาจอันสูงสง่าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่น
และเพือ่ ถวายเกียรติพระผูส้ ร้าง แต่ผเู้ ผย
พระวจนะกล่าวว่า “ใจของเจ้าผยองขึ้น
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เพราะความงามของเจ้า เจ้าทําให้ปญ
ั ญา
ของเจ้าวิปริตไปเนื่องด้วยความสง่างาม
ของเจ้า” เอเสเคียล 28:17 ทีละเล็กทีละ
น้อย ลูซเิ ฟอร์เข้าไปหมกมุน่ อยูก่ บั ความ
ต้ อ งการยกตนให้ สู ง ขึ้ น “เจ้า ถื อ ตั ว ว่า
ความคิดเจ้าเป็นเหมือนความคิดพระเจ้า”
“เจ้ารําพึงในใจของเจ้าว่า ‘ข้าจะตั้งพระ
ที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้งหลายของ
พระเจ้า ข้าจะนัง่ บนขุนเขาแห่งการชุมนุม
…ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้า
จะทํ า ให้ ตั ว ของข้ า เหมื อ นองค์ สู ง สุ ด ’”
เอเสเคียล 28:6 อิสยาห์ 14:13, 14 แทน
ทีล่ ซู เิ ฟอร์จะพยายามชักจูงให้สงิ่ มีชวี ติ ทัง้
ปวงเทิดทูนพระเจ้าให้สงู สุดและจงรักภักดี
ต่ อ พระผู ้ ที่ ส ร้ า งเขามานั้ น เขากลั บ
พยายามทีจ่ ะให้ทตู สวรรค์รบั ใช้และเคารพ
ตัวเขาเอง และเขาโลภเกียรติยศที่พระ
บิดาทรงโปรดประทานให้พระบุตรของ
พระองค์ เจ้าชายแห่งเหล่าทูตสวรรค์องค์
นี้หวังอยากได้อํานาจซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ
ของพระคริสต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ถือครอง
{GC 494.1}
ชาวสวรรค์ทั้งปวงชื่นชมปรีดาที่จะ
สะท้อนรัศมีภาพของพระผูส้ ร้างและถวาย
สรรเสริญพระองค์ และในขณะที่พระเจ้า
ทรงได้รบั เกียรติเช่นนี้ ทุกสิง่ มีแต่สนั ติสขุ
และความชืน่ ชม แต่บดั นีม้ เี สียงหนึง่ ทีไ่ ม่
ประสานเข้ากับเสียงอื่นๆ ทําลายความ
กลมกลืนของชาวสวรรค์ไป การทําเพื่อ
ตนเองและการยกตนขึน้ เป็นวิถที างทีต่ รง
ข้ามกับแผนการของพระผูส้ ร้าง การกระ
ทําเช่นนีก้ ระตุน้ ให้เกิดความชัว่ ในจิตใจที่

ซึง่ พระสิรขิ องพระเจ้าจะต้องยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
สภาของชาวสวรรค์ออ้ นวอนลูซเิ ฟอร์ พระ
บุตรของพระเจ้าอธิบายให้เขาเห็นความ
ยิ่งใหญ่ คุณความดีและความยุติธรรม
ของพระผู ้ ส ร้ า งและพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลง
พระเจ้าทรงเป็นผูว้ างระเบียบของสวรรค์
ด้วยพระองค์เอง และด้วยการออกไปจาก
ระเบียบ ลูซเิ ฟอร์จะหลูเ่ กียรติพระผูส้ ร้าง
ของเขาและนําหายนะมาสู่ตนเอง แต่คํา
ตักเตือนที่ประทานให้ด้วยความรักของ
พระเจ้าและพระเมตตาคุณทีไ่ ม่มวี นั หมด
สิ้ น กลั บ ปลุ ก แต่ วิ ญ ญาณการต่ อ ต้ า น
ลูซิเฟอร์ปล่อยให้ความอิจฉาที่มีต่อพระ
คริ ส ต์ มี ชั ย และเขาก็ ยิ่ ง มุ ่ ง มั่ น มากขึ้ น
{GC 494.2}
ความทะนงตนในความงดงามของตัว
เองหล่อเลี้ยงความปรารถนาของความ
เป็นใหญ่ ลูซิเฟอร์ไม่สํานึกว่าเกียรติยศ
สูงศักดิท์ ที่ รงโปรดประทานให้เขานัน้ เป็น
ของประทานจากพระเจ้าและไม่ทาํ ให้เขา
รูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระคุณต่อพระผูส้ ร้าง เขา
เทิดทูนในรัศมีสดใสและความสูงเกียรติ
และหวังอยากที่จะเท่าเทียมกับพระเจ้า
ชาวสวรรค์รักและเคารพเขา ทูตสวรรค์
ต่างยินดีปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของเขาและเขา
ได้รับสติปัญญาและรัศมีภาพเหนือกว่า
ทูตสวรรค์ทั้งหมด ถึงกระนั้น พระบุตร
ของพระเจ้าทรงเป็นที่ยอมรับของชาว
สวรรค์ พระองค์ทรงเป็นหนึง่ ร่วมกับพระ
บิดาทัง้ ในพลังและอํานาจ ในประชุมสภา
ทัง้ หมดของพระเจ้า พระคริสต์ทรงเข้าร่วม
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อยูด่ ว้ ย ในขณะทีล่ ซู เิ ฟอร์ไม่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าร่วมในการวางแผนการของพระเจ้า
ทูตสวรรค์ยิ่งใหญ่องค์นี้ถามว่า “ทําไม
พระคริสต์จงึ มีอาํ นาจยิง่ ใหญ่เช่นนี้ ทําไม
พระองค์จงึ ได้รบั เกียรติเหนือกว่าลูซเิ ฟอร์”
{GC 495.1}
ลูซิเฟอร์ออกไปจากตําแหน่งของเขา
ซึง่ อยูถ่ ดั จากเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า เขา
ไปกระจายความรู ้ สึ ก ไม่ พ อใจให้ กั บ
ทูตสวรรค์ทั้งหลาย เขาทํางานนี้อย่าง
ลับๆ และชัว่ ขณะหนึง่ เขาปกปิดเป้าหมาย
แท้จริงด้วยการแสดงว่ายําเกรงพระเจ้า
เขาพยายามสร้างความไม่พอใจในเรื่อง
พระบัญญัติที่ใช้ปกครองชาวสวรรค์และ
ยุ ย งว่ า พวกเขาถู ก บั ง คั บ ด้ ว ยข้ อ ห้ า ม
ต่างๆ ที่ไม่จําเป็น เนื่องจากทูตสวรรค์มี
ธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิ์ เขาจึงปลุกเร้าว่าพวก
เขาควรต้องปฏิบัติตามความปรารถนา
ของตนเอง เขาพยายามทํ า ตั ว เพื่ อ ให้
ทูตสวรรค์เห็นใจในตัวเขาด้วยการทําให้
เห็นว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่
ยุตธิ รรมด้วยการประทานเกียรติยศสูงสุด
ให้แก่พระคริสต์ เขาอ้างว่าความอยากได้
อํานาจและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนั้นไม่
ได้มีเป้าหมายเพื่อยกชูตนเองขึ้นให้สูง
แต่กําลังหาเสรีภาพมาให้กับชาวสวรรค์
ทั้งปวงเพื่อโดยวิธีนี้พวกเขาจะได้ไปถึง
ระดับที่สูงยิ่งขึ้น {GC 495.2}
ด้ ว ยพระเมตตาคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
พระเจ้า พระองค์ทรงอดกลัน้ พระทัยนาน
ต่อลูซเิ ฟอร์ พระองค์ไม่ทรงปลดเขาออก
จากตําแหน่งสูงศักดิใ์ นทันที เมือ่ เขาปล่อย

ตัวให้กับวิญญาณของความไม่พึงพอใจ
หรื อ เมื่ อ เขาเริ่ ม เสนอข้ อ อ้ า งผิ ด ให้ แ ก่
ทูตสวรรค์ทซี่ อื่ สัตย์ เขายังคงอยูใ่ นสวรรค์
อีกนาน ครั้งแล้วครั้งเล่า ลูซิเฟอร์ได้รับ
ข้อเสนอของการอภัยโทษโดยมีข้อแม้ให้
กลั บ ใจและยอมมอบถวายตั ว ความ
พยายามเช่นนี้มีเพียงความรักและพระ
ปัญญาของพระเจ้าทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ให้เขารูส้ กึ
สํานึกในความผิด วิญญาณของความไม่
พอใจไม่เคยมีปรากฏในสวรรค์ แรกเริ่ม
นั้น ลูซิเฟอร์เองมองไม่เห็นว่ากําลังหลง
ไปทางใด เขาไม่เข้าใจธรรมชาติทแี่ ท้จริง
ของความรู้สึกต่างๆ ของตนเอง แต่เมื่อ
ความไม่พึงพอใจของเขาผ่านการพิสูจน์
ว่าไม่มีมูลเหตุแล้ว ลูซิเฟอร์ก็รู้สึกแน่ใจ
ว่าตัวเขาเองผิดและสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้า
ทรงกล่าวไว้นั้นยุติธรรมและเขาควรที่จะ
ยอมรั บ ข้ อ กํ า หนดเหล่ า นี้ ต ่ อ หน้ า ชาว
สวรรค์ทั้งปวง หากเขาทําเช่นนี้ เขาคง
ช่วยตัวเองและทูตสวรรค์มากมายไว้ ใน
เวลานี้เ ขายั งไม่ได้ละทิ้ง ความภักดี ต่อ
พระเจ้ า ไปโดยสิ้ น เชิ ง แม้ เ ขาจะละทิ้ ง
ตํ า แหน่ ง ของเทพผู ้ พิ ทั ก ษ์ ไ ปแล้ ว แต่
กระนั้นหากเขายอมกลับไปหาพระเจ้า
ยอมรับพระปัญญายิง่ ใหญ่ของพระผูส้ ร้าง
และพอใจรับตําแหน่งที่ทรงโปรดแต่งตั้ง
ให้เขาในแผนการยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าแล้ว
เขาคงจะได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ก ลั บ ไปอยู ่ ใ น
ตําแหน่งเดิม แต่ความหยิง่ ทะนงตนทําให้
ตัวเขาไม่ยอมจํานน เขายืนกรานปกป้อง
แนวคิดของเขา ยืนยันว่าไม่จําเป็นต้อง
กลับใจและมอบตัวเองอย่างเต็มที่เข้าสู่
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ความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้พระผู้
สร้างของเขา {GC 495.3}
บัดนี้ กําลังปัญญาเฉียบแหลมทัง้ หมด
ของเขามุ่งหันเข้าหางานแห่งการหลอก
ลวงเพือ่ เอาชนะความเห็นใจของทูตสวรรค์
ที่ อยู่ภ ายใต้การบั ญ ชาของเขา แม้แต่
ความจริงที่พระคริสต์ได้ทรงเตือนและ
แนะนําแก่เขา ก็ยังถูกบิดเบือนเพื่อใช้ใน
แผนการทรยศ สําหรับทูตสวรรค์ทว่ี างใจ
และผูกพันใกล้ชิดที่สุดกับซาตาน มันทํา
ให้ พ วกเขามองว่ า มั น ไม่ ไ ด้ รั บ ความ
ยุติธรรม ตําแหน่งของมันไม่ได้รับความ
เคารพและเสรี ภ าพของมั น ถู ก ตั ด ทอน
ในการแปลความหมายพระดํ า รั ส ของ
พระคริสต์ไปในทางที่ผิดเช่นนี้ มันก้าว
ไปสู่การพูดกลับกลอกและพูดเท็จ มัน
กล่ า วหาพระบุ ต รของพระเจ้ า ว่ า ทรง
วางแผนเพื่ อ ทํ า ให้ มั น อั บ อายต่ อ หน้ า
บรรดาผู้อาศัยในสวรรค์ มันยังนําเสนอ
ประเด็นเท็จระหว่างตัวมันเองกับเหล่าทูต
สวรรค์ที่ซื่อสัตย์อีกด้วย ทูตสวรรค์ที่มัน
ไม่สามารถโน้นน้าวและนําเข้ามาอยู่ฝ่าย
เดียวกับมันได้นนั้ มันกล่าวหาว่าเป็นผูท้ ี่
ไม่สนใจผลประโยชน์ของชาวสวรรค์ มัน
ซัดทอดงานที่ตัวมันกําลังทําอยู่นี้ใส่ทูต
สวรรค์เหล่านัน้ ทีย่ งั คงภักดีตอ่ พระเจ้า ใน
การที่ จ ะทํ า ให้ คํ า กล่ า วหาของมั น ที่ ว ่ า
พระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมนั้นมีนํ้าหนัก มัน
หันไปโจมตีพระดํารัสและการกระทําของ
พระผู้สร้าง เป็นแผนของมันที่ทําให้ทูต
สวรรค์รู้สึกงุนงงในเรื่องพระประสงค์ของ
พระเจ้าด้วยเล่ห์เหลี่ยมการโต้เถียงของ

มัน ทุกสิ่งที่เรียบง่ายนั้นมันห่อหุ้มด้วย
ความลึกลับและการบิดเบือนอย่างมีศลิ ปะ
มันโยนข้อสงสัยใส่ถอ้ ยคําอันชัดแจ้งทีส่ ดุ
ของพระยาห์เวห์ ตําแหน่งสูงของมันที่
อยู่ใกล้อํานาจการปกครองของพระเจ้า
ทําให้สิ่งที่มันพูดมีนํ้าหนักมากยิ่งขึ้นและ
โน้มน้าวให้ชาวสวรรค์มากมายเข้าร่วมกับ
มันในการกบฏต่ออํานาจของพระเจ้าแห่ง
สรวงสวรรค์ {GC 496.1}
ด้วยพระปัญญาของพระเจ้า พระองค์
ทรงปล่อยให้ซาตานทํางานของมันต่อไป
จนกระทัง่ จิตใจแห่งความไม่พอใจสุกงอม
กลายเป็นการกบฏเต็มรูปแบบ เป็นเรือ่ ง
จําเป็นทีต่ อ้ งปล่อยให้แผนการต่างๆ ของ
มันพัฒนาไปอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ทุกคนจะมอง
เห็ น ลั ก ษณะและธาตุ แ ท้ ข องพวกมั น
ลูซิเฟอร์ในฐานะเครูบผู้ที่ไดรับการเจิม
แล้วนัน้ ได้รบั การเชิดชูไว้อย่างสูงส่ง มัน
เป็นที่รักยิ่งของชาวสวรรค์และมีอิทธิพล
เหนือพวกเขาอย่างแรงกล้า อาณาบริเวณ
การปกครองของพระเจ้าไม่ได้รวมเฉพาะ
ชาวสวรรค์เท่านัน้ แต่ยงั รวมโลกทัง้ หมด
ที่พระองค์ทรงสร้าง และซาตานคิดว่า
หากมันชักนําทูตสวรรค์เข้าร่วมการกบฏ
กับมันได้แล้ว มันก็จะชักนําโลกอืน่ เข้าร่วม
กับมันด้วย มันนําเสนอปัญหาในส่วนของ
มันได้อย่างแนบเนียน มันใช้เล่ห์เหลี่ยม
และการหลอกลวงเพือ่ บรรลุเป้าหมายของ
มัน อํานาจของการหลอกลวงของมันนัน้
ยิ่งใหญ่และมันได้เปรียบด้วยการแฝงตัว
โดยสวมเสื้อคลุมแห่งความเท็จ แม้แต่
บรรดาทู ต สวรรค์ ที่ จ งรั ก ภั ก ดี ก็ ไ ม่ อ าจ
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เข้าใจลักษณะนิสยั ของมันหรือมองเห็นว่า
งานของมั น จะนํ า ไปสู ่ ทิ ศ ทางใด {GC
497.1}
ซาตานได้รบั เกียรติสงู ส่งอย่างมากยิง่
และการกระทําทั้งหมดของมันถูกปกปิด
ไว้อย่างลึกลับ ยากทีบ่ รรดาทูตสวรรค์จะ
เปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของงานของ
มัน บาปจะไม่ปรากฏว่าชัว่ ร้ายอย่างทีม่ นั
เป็นจนกว่ามันจะเติบใหญ่อย่างเต็มที่ นับ
แต่กอ่ นจวบจนกระทัง่ บัดนี้ ไม่มที สี่ าํ หรับ
บาปในจักรวาลของพระเจ้า และสิง่ มีชวี ติ
ที่บริสุทธิ์ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติและความ
ชัว่ ร้ายของมัน พวกเขามองไม่เห็นผลพวง
ต่างๆ อันน่ากลัวที่จะตามมาภายหลังซึ่ง
เป็นผลลัพธ์จากการละทิ้งธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า ในช่วงแรกซาตานปกปิดการ
กระทําของมันไว้ภายใต้การแสดงออกว่า
จงรักภักดีต่อพระเจ้า มันอ้างว่ากําลังหา
ทางส่งเสริมเกียรติยศของพระเจ้า ความ
มั่นคงในการปกครองของพระองค์และ
ผลประโยชน์ของผูอ้ าศัยทัง้ หมดในสวรรค์
ในขณะที่มันปลูกฝังความไม่พอใจเข้าไป
ในความคิดของทูตสวรรค์ทอี่ ยูภ่ ายใต้มนั
นัน้ มันทําอย่างแนบเนียนจนดูราวกับว่า
มันกําลังหาทางกําจัดความไม่พอใจ เมือ่
มันเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระเบียบและ
กฎบัญญัติต่างๆ ของการปกครองของ
พระเจ้านั้น มันทําภายใต้การหลอกลวง
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อรักษา
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์
{GC 497.2}
ในการทีพ
่ ระเจ้าทรงจัดการกับบาปนัน้

พระองค์ทรงใช้ได้เฉพาะความชอบธรรม
และความจริ ง เท่ า นั้ น ซาตานใช้ ก าร
ประจบประแจงและการหลอกลวงซึง่ เป็น
สิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงใช้ไม่ได้ นัน่ คือ มันหาทาง
ที่จะปลอมแปลงพระคําของพระเจ้าและ
เสนอให้ทตู สวรรค์ทงั้ หลายเข้าใจแผนการ
การปกครองของพระองค์ไปในทางที่ผิด
โดยอ้างว่าพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมในการ
จัดวางกฎและระเบียบต่างๆ ให้กบั บรรดา
ผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ และอ้างว่าในการ
กําหนดให้สงิ่ มีชวี ติ ทัง้ ปวงยอมจํานนและ
เชื่ อ ฟั ง พระองค์ นั้ น พระองค์ เ พี ย งแต่
ต้องการยกพระองค์เองขึ้น ด้วยเหตุนี้
จึงจําเป็นทีจ่ ะต้องแสดงให้เหล่าชาวสวรรค์
ทั้งปวงรวมทั้งโลกทั้งหลายเห็นว่า การ
ปกครองของพระเจ้ายุติธรรมและธรรม
บัญญัตขิ องพระองค์บริบรู ณ์ ซาตานทําให้
ดูประหนึ่งว่าตัวมันเองคอยพยายามส่ง
เสริ ม เพื่ อ ประโยชน์ ข องจั ก วาล ดั ง นั้ น
ลั ก ษณะที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ ฉ กชิ ง คนนี้ แ ละ
เป้าหมายแท้จริงของมันจะต้องถูกเข้าใจ
โดยทุกๆ คน ซาตานต้องมีเวลาเพือ่ เปิด
เผยตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยผลงาน
ชั่วต่างๆ ของมัน {GC 498.1}
ความขัดแย้งที่มันเองเป็นผู้ก่อให้เกิด
ขึน้ ในสวรรค์ ซาตานกลับกล่าวโทษธรรม
บัญญัตแิ ละการปกครองของพระเจ้า มัน
ประกาศว่าความชัว่ ทัง้ ปวงเป็นผลจากการ
บริหารจัดการของพระเจ้า มันอ้างว่าเป็น
ความประสงค์ของมันที่จะทําให้บัญญัติ
ต่างๆ ของพระยาห์เวห์ดขี นึ้ ดังนัน้ จึงเป็น
เรื่องจําเป็นที่จะต้องให้มันแสดงสิ่งที่มัน
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อ้างให้เห็นประจักษ์และแสดงผลลัพธ์ของ
ข้อเสนอของมันในการเปลีย่ นแปลงธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้า ผลงานของมันเองจะ
ต้องปรักปรําตัวมันเอง ซาตานอ้างแต่แรก
แล้วว่ามันไม่ได้กบฏ ทั้งจักรวาลจึงต้อง
เห็นจอมหลอกลวงเปิดเผยโฉมหน้าออก
มา {GC 498.2}
แม้เมือ่ พระเจ้าทรงชีข้ าดไม่ให้ซาตาน
อยู่ในสวรรค์ต่อไป พระองค์ผู้ทรงกอปร
ด้วยพระปัญญายังไม่ทรงทําลายซาตาน
เนือ่ งจากพระเจ้าทรงยอมรับการรับใช้ดว้ ย
ความรักเท่านัน้ ความภักดีของผูท้ พี่ ระองค์
ทรงสร้างทั้งหมดจะต้องวางอยู่บนความ
สํานึกในความยุติธรรมและพระเมตตา
กรุณาของพระองค์ บรรดาผู้ที่อาศัยใน
สวรรค์และโลกอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เตรียม
พร้อมในการทําความเข้าใจธรรมชาติของ
บาปหรือผลพวงต่างๆ ทีต่ ามมาของบาป
จะไม่สามารถมองเห็นความยุติธรรมและ
พระเมตตาของพระเจ้ า ในการทํ า ลาย
ซาตานได้ หากทรงกําจัดมันทิง้ ไปเสียใน
ทันที พวกเขาจะรับใช้พระเจ้าด้วยความ
กลัวมากกว่าด้วยความรัก อิทธิพลของ
ผูห้ ลอกลวงจะไม่ถกู ทําลายไปจนหมดสิน้
หรือแม้กระทัง่ วิญญาณแห่งการกบฏก็จะ
ไม่ถกู ถอนรากออกไปจนหมดสิน้ จะต้อง
ยอมปล่อยให้ความชั่วเติบโตจนสุกงอม
เพื่ อ ผลที่ ดี ต ่ อ ทั้ ง จั ก รวาลไปตลอดกาล
อย่างไม่สนิ้ สุด ซาตานจะต้องพัฒนาหลัก
การต่างๆ ของมันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อ
สิ่งมีชีวิตทั้งปวงซึ่งพระเจ้าทรงสร้างจะ
มองเห็นข้อกล่าวหาทีม่ นั มีตอ่ การปกครอง

ของพระเจ้าด้วยแสงสว่างที่แท้จริง เพื่อ
ความยุตธิ รรมและพระเมตตาของพระเจ้า
และพระบั ญ ญั ติ ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงของ
พระองค์จะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไป
ตลอดกาล {GC 498.3}
การกบฏของซาตานจะต้องเป็นบท
เรียนของจักรวาลนานตลอดไปทุกยุคที่
กําลังจะมาถึง เป็นพยานหลักฐานไปตลอด
กาลถึงธรรมชาติและผลลัพธ์อันน่ากลัว
ต่างๆ ของบาป การกระทําตามแนวทาง
ของซาตานซึ่งมีผลต่อทั้งมนุษย์และทูต
สวรรค์ จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าการละเลย
อํานาจของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างไร สิ่ง
เหล่านีจ้ ะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการ
ปกครองของพระเจ้าและธรรมบัญญัตขิ อง
พระองค์มไี ว้เพือ่ ความสมบูรณ์พนู สุขของ
สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ด้วยเหตุ
นี้ ประวัติศาสตร์ของประสบการณ์การ
กบฏที่น่ากลัวนี้จะเป็นแนวกําบังป้องกัน
อย่างต่อเนื่องให้แก่สิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
มวล เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกหลอก
ในเรือ่ งธรรมชาติของการล่วงละเมิด เพือ่
ช่วยพวกเขาไม่ให้ทาํ บาปและตกลงสูค่ วาม
ทุกข์ของการต้องโทษ {GC 499.1}
ผูฉ้ กชิงยิง่ ใหญ่ผนู้ ยี้ งั คงแก้ตวั อย่างต่อ
เนื่องไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ใกล้ปิดฉาก
ความขัดแย้งในสวรรค์ เมือ่ คําประกาศว่า
ซาตานและผูส้ นับสนุนทัง้ หมดของมันจะ
่ าํ นักอันสุขสําราญ
ต้องถูกขับออกจากทีพ
ถู ก ประกาศออกมาแล้ ว หลั ง จากนั้ น
หัวหน้ากบฏจึงประกาศอย่างห้าวหาญ
หมิน่ ประมาทธรรมบัญญัตขิ องพระผูส้ ร้าง
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มันยํา้ ข้ออ้างว่าทูตสวรรค์ไม่ตอ้ งการการ
ควบคุม แต่ควรปล่อยให้ทําตามความ
ต้องการของพวกเขาเองซึ่งจะชี้นําไปใน
ทางทีถ่ กู เสมอ มันประณามว่าข้อกําหนด
ของพระเจ้าจํากัดเสรีภาพของพวกมันและ
ประกาศว่าเป็นความประสงค์ของมันทีจ่ ะ
หาทางลบล้างธรรมบัญญัติ เพื่อว่าเมื่อ
หลุดออกจากข้อผูกมัดนี้ ชาวสวรรค์จะมี
ความเป็นอยูท่ สี่ งู ขึน้ และมีราศีมากยิง่ ขึน้
{GC 499.2}
ซาตานและพรรคพวกของมันพร้อมใจ
กันซัดทอดความผิดทัง้ หมดของการกบฏ
ใส่พระคริสต์ โดยประกาศว่า หากพวกมัน
ไม่ถกู ตําหนิกค็ งจะไม่มที างทีจ่ ะกบฏ ด้วย
ความดื้อรั้นและการท้าทายอย่างไม่เกรง
กลัวในการทรยศของมัน มันพยายามควํา่
การปกครองของพระเจ้าแต่กลับไร้ผล แต่
กระนั้นมันยังอ้างอย่างหมิ่นประมาทว่า
ตนเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ของอํานาจที่กดขี่
และแล้ ว ในที่ สุ ด จ้ า วจอมกบฏและผู ้
สนับสนุนทัง้ หมดของมันก็ถกู ขับออกจาก
สวรรค์ {GC 499.3}
วิญญาณเดียวกันทีก่ อ่ การกบฏขึน้ ใน
สวรรค์ยงั คงดลบันดาลให้เกิดการกบฏขึน้
ในโลก ซาตานสานต่อนโยบายเดียวกันนี้
กับมนุษย์ดังที่มันกระทํากับบรรดาทูต
สวรรค์ บัดนี้วิญญาณของมันเข้าครอบ
ครองในตัวเหล่าบุตรทีไ่ ม่เชือ่ ฟัง เช่นเดียว
กับซาตาน พวกเขาพยายามหาทางทําลาย
ข้อห้ามในธรรมบัญญัติของพระเจ้าและ
สัญญาที่จะให้เสรีภาพแก่มนุษย์ผ่านทาง
การล่วงละเมิดกฎต่างๆ ในนัน้ การตําหนิ

บาปยั ง คงปลุ ก เร้ า วิ ญ ญาณของความ
เกลียดชังและการต่อต้าน เมื่อข่าวสาร
คําเตือนของพระเจ้านําสติของพวกเขา
กลับคืนมา ซาตานก็นาํ มนุษย์ให้แก้ตวั ว่า
ตนเองถูกและหาความเห็นใจจากผู้อื่น
ในวิถีบาปของตนที่ได้ทําลงไป แทนที่จะ
แก้ไขความผิดของพวกเขา พวกเขากลับ
เกรีย้ วกราดใส่ผทู้ ตี่ กั เตือนราวกับว่าคนผู้
นั้ น เป็ น ต้ น เหตุ เ ดี ย วที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ลําบาก ตัง้ แต่สมัยของอาเบลผูช้ อบธรรม
จนถึงยุคนีข้ องเรา วิญญาณเดียวกันนีย้ งั
คงปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ที่ ก ล้ า ตํ า หนิ บ าป {GC
500.1}
ซาตานชักนํามนุษย์ให้ทาํ บาปด้วยการ
บิดเบือนพระลักษณะอุปนิสยั ของพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่มันเคยทําในสวรรค์ มัน
ทําให้มนุษย์มองว่าพระเจ้าทรงเข้มงวด
และโหดเหี้ยม และเมื่อมันทําสําเร็จใน
ระดับหนึง่ มันก็ประกาศว่าข้อจํากัดต่างๆ
ที่ไม่ยุติธรรมของพระเจ้าทําให้มนุษย์ล้ม
ลงในบาป เช่นเดียวกับทีน่ าํ ให้มนั เองกบฏ
{GC 500.2}
แต่พระเจ้าพระผู้ทรงดํารงอยู่นิรันดร์
กาลทรงประกาศถึ ง พระลั ก ษณะของ
พระองค์เองว่า “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์
พระเจ้าผูเ้ ปีย่ มด้วยพระกรุณาและพระคุณ
พระองค์กริว้ ช้า ทรงบริบรู ณ์ดว้ ยความรัก
มั่นคงและความสัตย์จริง ผู้ทรงสําแดง
ความรักมั่นคงจนถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผู้
ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศ
และบาป แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษ
อย่างแน่นอน” อพยพ 34:6. 7 {GC 500.3}
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ด้วยการขับซาตานออกจากสวรรค์
พระเจ้าทรงประกาศถึงความยุตธิ รรมของ
พระองค์และรักษาเกียรติของพระบัลลังก์
ของพระองค์ไว้ แต่เมือ่ มนุษย์ทาํ บาปด้วย
การยอมแพ้ตอ่ การหลอกลวงของวิญญาณ
นีท้ ลี่ ะทิง้ พระเจ้า พระเจ้าประทานหลักฐาน
แห่งความรักของพระองค์ดว้ ยการประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้เสด็จ
มาสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติที่ล้มลงใน
บาป ในการลบมลทินบาปได้เปิดเผย
ให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า การ
พิสจู น์อนั ทรงพลังของกางเขนแสดงให้ทวั่
ทัง้ จักรวาลได้มองเห็นว่าแนวทางแห่งบาป
ที่ลูซิเฟอร์เลือกนั้นไม่มีเหตุกล่าวหาการ
ปกครองของพระเจ้าได้ {GC 500.4}
ในการต่ อ สู ้ ร ะหว่ า งพระคริ ส ต์ กั บ
ซาตานในช่วงสมัยทีพ
่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดทรง
ปฏิบัติพระราชกิจในโลกนั้น ธาตุแท้ของ
จ้าวจอมหลอกลวงถูกเปิดกระชากออก
ไม่มีสิ่งใดที่มีผลต่อการถอนรากซาตาน
ออกไปจากความรักของเหล่าทูตสวรรค์
และจั ก รวาลทั้ ง ปวงที่ ภั ก ดี ไ ด้ ดี ไ ปกว่ า
สงครามโหดเหีย้ มทีม่ นั ทํากับพระผูไ้ ถ่ของ
โลก การหมิ่นประมาทอย่างท้าทายของ
มันที่เรียกร้องให้พระคริสต์กราบบูชามัน
ความอาจหาญอย่างอวดดีไม่เกรงกลัวที่
ยกพระองค์ ขึ้ น ไปบนยอดเขาและยอด
หอคอยพระนิเวศ ความประสงค์รา้ ยกาจ
ที่เรียกร้องให้พระองค์กระโจนจากความ
สูงทีน่ า่ กลัว ความมุง่ ร้ายทีไ่ ม่เคยหลับใหล
ที่ตามล่าพระองค์ไปทุกที่ การดลบันดาล
ใจของปุ โ รหิ ต และประชาชนให้ ป ฏิ เ สธ

ความรักของพระองค์และในที่สุดร้องว่า
“เอาไปตรึง เอาไปตรึงที่กางเขน” ลูกา
23:21 เรื่องทั้งหมดนี้กระตุ้นให้เกิดความ
ตะลึงและความโกรธของทั่วทั้งจักรวาล
{GC 501.1}
ซาตานเป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้โลกปฏิเสธ
พระคริสต์ เจ้าชายแห่งความชั่วลงแรง
และเล่ห์ทั้งหมดของมันเพื่อทําลายพระ
เยซู เพราะมันมองเห็นว่าพระเมตตาและ
ความรั ก ของพระผู ้ ช ่ ว ย ความเห็ น อก
เห็นใจและความสงสารอันอ่อนโยนของ
พระองค์แสดงให้โลกเห็นถึงพระลักษณะ
ของพระเจ้า ซาตานโต้สทิ ธิการเรียกร้อง
ทุกข้อที่พระบุตรของพระเจ้ายกชูขึ้นมา
และใช้มนุษย์เป็นตัวแทนของมันเพื่อทํา
ให้ชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดเต็มล้นด้วย
ความทุกข์ระทมและความเศร้าโศก การ
หลอกลวงและความเท็จทีม่ นั พยายามหา
มาเพื่อขัดขวางพระราชกิจของพระเยซู
ความเกลียดชังอย่างเปิดเผยผ่านเหล่า
บุตรทีไ่ ม่เชือ่ ฟัง คําใส่รา้ ยอันโหดเหีย้ มที่
มันกล่าวหาพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
ของชีวติ ทีด่ นี นั้ สิง่ ทัง้ หมดเหล่านีเ้ กิดขึน้
มาจากความอาฆาตที่ฝังลึกอยู่ภายใน
ไฟริษยาและปองร้าย ความเกลียดชังและ
ผูกพยาบาทที่ปะทุขึ้นมา ระเบิดเข้าใส่
พระบุตรของพระเจ้าบนกางเขนคาลวารี
ในขณะที่ชาวสวรรค์ทั้งปวงจ้องมองภาพ
นัน้ ด้วยความหวาดกลัวอย่างเงียบงัน {GC
501.2}
เมื่อการถวายบูชาอันยิ่งใหญ่สําเร็จ
บริ บู ร ณ์ แล้ ว พระคริ ส ต์ เ สด็ จ ขึ้ น ไปยั ง
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ทีส่ งู พระองค์ทรงปฏิเสธทีจ่ ะรับคําเยินยอ
เกียรติจากทูตสวรรค์จวบจนกระทัง่ พระองค์
ทรงนําเสนอคําเรียกร้องว่า “ข้าพระองค์
ปรารถนาให้ ค นเหล่ า นั้ น ที่ พ ระองค์
ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์
ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้น” ยอห์น 17:24
และแล้วคําตอบจากบัลลังก์ของพระบิดา
ดังขึน้ มาด้วยความรักและอํานาจทีไ่ ม่อาจ
บรรยายได้ว่า “ให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของ
พระเจ้ากราบนมัสการพระบุตร” ฮีบรู 1:6
ไม่มีรอยด่างพร้อยแม้เพียงรอยเดียวอยู่
บนพระเยซู ความอัปยศอดสูของพระองค์
สิ้ น สุ ด ลง การถวายบู ช าของพระองค์
สําเร็จบริบรู ณ์ พระเจ้าทรงโปรดประทาน
พระนามหนึง่ ให้พระองค์ซงึ่ เหนือกว่านาม
อื่นใดทั้งสิ้น {GC 501.3}
บัดนี้ความผิดของซาตานโดดเด่นขึ้น
มาให้เห็นอย่างไม่มีข้อแก้ตัว มันถูกเปิด
เผยออกมาให้เห็นนิสัยที่แท้จริงของมัน
ว่าเป็นผู้พูดปดและเป็นฆาตกร เป็นที่
ประจักษ์แจ้งแล้วว่าวิญญาณเดียวกันที่
มันใช้ปกครองเหล่าบุตรมนุษย์ทงั้ หลายที่
อยูภ่ ายใต้อาํ นาจของมันนัน้ เป็นวิญญาณ
เดียวกันกับที่มันต้องการสําแดงหากมัน
เพียงได้รับอนุญาตให้ควบคุมชาวสวรรค์
เหล่านั้น มันเคยอ้างว่าการล่วงละเมิด
ธรรมบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า จะนํ า มาซึ่ ง
เสรีภาพและความสูงส่ง แต่ผลที่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นคือการจองจําและความตกตํา่
{GC 502.1}
คํากล่าวหาอันหลอกลวงของซาตาน
ที่มีต่อพระลักษณะและการปกครองของ

พระเจ้าปรากฏให้เห็นด้วยความสว่างทีแ่ ท้
จริ ง มั น กล่ า วหาว่ า พระเจ้ า เพี ย งแต่
แสวงหาที่จะยกตัวพระองค์เองให้สูงขึ้น
ด้วยการทรงเรียกร้องการยอมจํานนและ
การเชือ่ ฟังจากสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง และ
มั น ยั ง ประกาศว่ า ในขณะที่ พ ระผู ้ ส ร้ า ง
บั ง คั บ ให้ ผู ้ อื่ น ทั้ ง หมดละทิ้ ง ตนเองนั้ น
พระองค์เองกลับไม่ยอมละทิ้งตนและไม่
ยอมเสียสละ บัดนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แจ้งแล้ว
ว่ า พระผู ้ ท รงครอบครองจั ก รวาลทรง
เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ความรัก
จะกระทําได้เพือ่ ความรอดของมนุษยชาติ
ที่ ล ้ ม ลงในบาปและมี บ าปหนา เพราะ
“พระเจ้าทรงให้โลกนีค้ นื ดีกนั กับพระองค์
โดยพระคริสต์” 2 โครินธ์ 5:19 และยัง
เป็นที่ประจักษ์ด้วยว่าในขณะที่ลูซิเฟอร์
เปิดประตูให้บาปเข้ามาด้วยความปรารถนา
ที่ จ ะได้ เ กี ย รติ ย ศและความยิ่ ง ใหญ่ นั้ น
พระคริสต์ทรงทําลายบาปด้วยการถ่อม
พระองค์ แ ละเชื่ อ ฟั ง จนถึ ง ความมรณา
{GC 502.2}
พระเจ้าทรงสําแดงให้เห็นถึงความ
เกลียดชังของพระองค์ทที่ รงมีตอ่ หลักการ
ต่างๆ ของการกบฏ ชาวสวรรค์ทั้งปวง
เห็นความยุติธรรมของพระองค์ที่ถูกเปิด
เผยให้เห็นทัง้ ในการลงโทษซาตานและใน
การช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป ลูซิเฟอร์
เคยประกาศว่ า หากธรรมบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้ า เปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้ แ ละงดการ
ลงโทษไม่ได้ ผู้ล่วงละเมิดทุกคนจะต้อง
ถูกขวางกัน้ ให้ออกไปจากพระกรุณาธิคณ
ุ
ของพระผู้สร้างตลอดไป มันยังอ้างว่า
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มนุษยชาติที่บาปหนานี้อยู่ไกลเกินที่จะ
ช่วยให้รอด ดังนั้นจึงเป็นเหยื่อโดยชอบ
ธรรมของมัน แต่ความตายของพระคริสต์
เป็นข้อโต้แย้งเพือ่ เห็นแก่มนุษย์อย่างทีไ่ ม่
อาจล้มล้างไปได้ การลงโทษตามที่ธรรม
บัญญัตกิ าํ หนดได้ตกอยูก่ บั พระองค์ผทู้ รง
มีฐานะเท่าเทียมกับพระเจ้า และมนุษย์
มีอิสระที่จะรับความชอบธรรมของพระ
คริสต์ และด้วยการมีชวี ติ ทีส่ าํ นึกผิดและ
ถ่อมตนเขาก็จะได้ชยั ชนะเหมือนเช่นพระ
บุตรของพระเจ้าได้มชี ยั ชนะเหนืออํานาจ
ของซาตานมาแล้ว ด้วยเหตุนพ
ี้ ระเจ้าทรง
ยุติธรรมและกระนั้นยังทรงเป็นผู้กระทํา
ให้ทกุ คนทีเ่ ชือ่ ในพระเยซูได้รบั การทําให้
เป็นผู้ชอบธรรมด้วย {GC 502.3}
แต่พระเยซูคริสต์เสด็จมายังโลกเพื่อ
รับทุกข์ทรมานและสิน้ พระชนม์ไม่ใช่เพียง
เพื่อปฏิบัติกิจของการช่วยมนุษย์ให้รอด
เท่านัน้ พระองค์เสด็จมาเพือ่ “ทําให้ธรรม
บัญญัตนิ นั้ ยิง่ ใหญ่” และ “ทําให้พระธรรม
นั้นมีเกียรติ” อิสยาห์ 42:21 ไม่ใช่เพียง
เพือ่ ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นโลกนีถ้ อื รักษาธรรมบัญญัติ
ของพระองค์ตามที่ควรจะต้องถือรักษา
เท่านั้น แต่เพื่อสําแดงให้โลกทั้งปวงใน
จักรวาลมองเห็นว่าธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากปัดข้อกําหนด
ต่ า งๆ ของธรรมบั ญ ญั ติ ทิ้ ง ไปได้ แ ล้ ว
พระบุตรของพระเจ้าไม่จําเป็นต้องเสด็จ
มาสละชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่การล่วง
ละเมิด การตายของพระคริสต์พิสูจน์ให้
เห็นว่าธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าเปลีย่ นแปลง
ไม่ได้ และเครื่องถวายบูชาที่ซึ่งความรัก

อันไร้ขอบเขตผลักดันพระบิดาและพระ
บุตรเพือ่ ไถ่คนบาปให้รอดนัน้ แสดงให้ทวั่
ทัง้ จักรวาลเห็นว่าความยุตธิ รรมและพระ
เมตตาคุณของพระเจ้าเป็นรากฐานของ
ธรรมบัญญัตแิ ละการปกครองของพระองค์
สิง่ ใดทีน่ อ้ ยกว่าแผนการแห่งการลบมลทิน
บาปนีจ้ ะไม่เพียงพอทีจ่ ะทําได้ {GC 503.1}
ในการดําเนินการขั้นสุดท้ายของการ
พิพากษานัน้ จะมองเห็นได้วา่ ไม่มสี าเหตุ
ของบาปคงอยู่อีกต่อไป เมื่อพระผู้ทรง
พิพากษาทั้งโลกจะยื่นคําขาดกับซาตาน
ว่า “ทําไมเจ้าจึงกบฏต่อเราและปล้นเอา
คนของเราไปจากอาณาจักรของเรา” ผูใ้ ห้
กําเนิดความชัว่ ไม่อาจให้ขอ้ แก้ตวั ได้ ทุก
ปากจะไม่มีคําพูดและผู้ร่วมกบฏจํานวน
มากทั้งหมดจะพูดไม่ออก {GC 503.2}
ในขณะที่กางเขนคาลวารีประกาศว่า
ธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้านัน้ เปลีย่ นแปลง
ไม่ได้ กางเขนนีย้ งั ประกาศว่าค่าจ้างของ
บาปคือความตาย ในเสียงร้องของพระผู้
ช่วยขณะจะสิ้นประชนม์ว่า “สําเร็จแล้ว”
นั้น ระฆังประกาศความตายของซาตาน
ได้ ดั ง ขึ้ น สงครามการต่ อ สู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ ง
ดําเนินมาเนิ่นนานถูกตัดสินแล้วและการ
ถอนรากแห่งความชั่วถูกกําหนดไว้อย่าง
แน่นอนแล้ว พระบุตรของพระเจ้าทรง
ดําเนินผ่านประตูหลุมฝังศพเพือ่ ว่า “โดย
ทางความตายนัน้ พระองค์จะทรงทําลาย
มารผูม้ อี าํ นาจ” ฮีบรู 2:14 ความปรารถ
นาของลูซิเฟอร์ที่จะยกชูตัวเองขึ้นทําให้
มันพูดว่า “ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ ข้า
จะตั้งพระที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้ง
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หลายของพระเจ้า…ข้าจะทําให้ตวั ของข้า
เองเหมื อ นองค์ ผู ้ สู ง สุ ด ” พระเจ้ า ทรง
ประกาศว่า “เราทําให้เจ้ากลายเป็นเถ้า
ถ่านบนพืน้ โลก…และจะไม่ดาํ รงต่อไปเป็น
นิตย์” อิสยาห์ 14:13, 14 เอเสเคียล 28:18,
19 “พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า นี่แน่ะ
วันนัน้ จะมาถึง คือวันทีจ่ ะเผาผลาญเหมือน
เตาอบ เมื่อคนที่เย่อหยิ่งทั้งสิ้นและคนที่
ประกอบการอธรรมทัง้ หมดจะเป็นเหมือน
ตอข้าว วันที่จะมานั้นจะไหม้เขาหมดจน
ไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย” มาลาคี 4:1
{GC 503.3}
ทั่ ว ทั้ ง จั ก รวาลจะเป็ น พยานเห็ น ถึ ง
ธรรมชาติและผลลัพธ์ตา่ งๆ ของบาป และ
ในเรื่องการกําจัดบาปไปจนหมดสิ้นนั้น
หากการกําจัดนีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต่เริม่ แรก จะ
นําความหวาดกลัวมาให้กบั ทูตสวรรค์ทงั้
หลายและนําการลบหลูเ่ กียรติมาสูพ
่ ระเจ้า

แต่ณ บัดนี้ การกําจัดนี้เป็นการพิสูจน์ให้
เห็นถึงความรักของพระเจ้าและจัดวาง
พระเกียรติของพระองค์ไว้ตอ่ หน้าผูท้ ยี่ นิ ดี
ปฏิ บั ติ ต ามพระทั ย ของพระองค์ แ ละมี
ธรรมบัญญัตขิ องพระองค์อยูใ่ นใจของเขา
ความชั่ ว จะไม่ ป รากฏอี ก พระคํ า ของ
พระเจ้ากล่าวไว้วา่ “ความทุกข์ยากจะไม่
โผล่ขึ้นเป็นคํารบสอง” นาฮูม 1:9 พระ
บัญญัตขิ องพระเจ้าทีซ่ าตานตําหนิวา่ เป็น
แอกแห่ ง การผู ก มั ด จะถู ก เทิ ด ทู น เป็ น
บัญญัตแิ ห่งเสรีภาพ สรรพสิง่ แห่งการทรง
สร้างทั้งปวงที่ผ่านการทดสอบและการ
พิสูจน์จะไม่หันเหไปจากความจงรักภักดี
ทีม่ ตี ่อพระเจ้า พระลักษณะของพระองค์
นีส้ าํ แดงไว้ตอ่ หน้าพวกเขาให้เห็นถึงความ
รักทีห่ ยัง่ ไม่ถงึ และพระปัญญาอันไร้ขอบเขต
ได้อย่างครบบริบูรณ์ {GC 504.1}
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“เราจะให้เจ้ากับหญิงนีเ้ ป็นศัตรูกนั ทัง้
พงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของนาง
ด้วย เขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและ
เจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกชํ้า” ปฐมกาล 3:15 คําตัดสินของพระเจ้าทีป่ ระกาศ
ต่อซาตานภายหลังจากที่มนุษย์ล้มลงใน
บาปนัน้ เป็นคําพยากรณ์ดว้ ยเช่นกัน เป็น
คําพยากรณ์ซงึ่ ครอบคลุมตลอดทุกยุคจน
กระทัง่ ถึงสิน้ ยุคและเปิดเผยให้เห็นความ
ขัดแย้งยิง่ ใหญ่ซงึ่ เผ่าพันธุม์ นุษย์ทงั้ หลาย
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกจะต้องมีส่วนเข้าร่วม
{GC 505.1}
พระเจ้าทรงประกาศว่า “เราจะให้เจ้า…
เป็นศัตรูกนั ” ความเป็นศัตรูกนั นีไ้ ม่ได้เกิด
ขึน้ มาเองตามธรรมชาติ เมือ่ มนุษย์ละเมิด
พระบัญญัติของพระเจ้า ธรรมชาติของ
เขากลายเป็นชัว่ ร้ายและเขาก็ไปปรองดอง
กับซาตานโดยไม่ขัดขืน โดยธรรมชาติ
แล้ว คนบาปกับผูเ้ ป็นต้นกําเนิดของบาป
ย่อมไม่เป็นศัตรูกัน ทั้งสองกลายเป็นคน
ที่ชั่วร้ายเนื่องจากการละทิ้งพระเจ้า ผู้ที่
ละทิ้งพระเจ้าจะอยู่ไม่เป็นสุขนอกจากว่า
เขาจะได้รบั ความเห็นใจและการสนับสนุน
ด้วยการชักนําให้ผู้อื่นทําตามแบบอย่าง
ของเขา ด้วยเหตุนี้ บรรดาทูตสวรรค์ที่
ล้มลงในบาปและคนชั่วจะจับมือกันด้วย
ความเป็นมิตรอย่างเต็มที่ หากพระเจ้า
ไม่ ไ ด้ ท รงเข้ า ขั ด ขวางเป็ น พิ เ ศษแล้ ว

ซาตานและมนุษย์คงเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
ต่อต้านสวรรค์ และแทนทีจ่ ะคงความเป็น
อริกับซาตาน ครอบครัวของมนุษย์ทั้ง
หลายคงจะเข้าร่วมกับมันต่อต้านพระเจ้า
{GC 505.2}
เช่นเดียวกับทีซ่ าตานทําให้ทตู สวรรค์
ทั้งหลายกบฏมาแล้ว มันล่อลวงมนุษย์
ให้ ทํ า บาปเพื่ อ มนุ ษ ย์ จ ะร่ ว มมื อ กั บ มั น
ในสงครามที่มันทํากับสวรรค์ มันไม่มี
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งตั ว มั น เองกั บ ทู ต
สวรรค์ทลี่ ม้ ลงในบาปในเรือ่ งความเกลียด
ชังทีม่ ตี อ่ พระคริสต์ ส่วนในเรือ่ งอืน่ ๆ นัน้
พวกมันมีความเห็นไม่ลงรอยกันเลย พวก
มันรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในการต่อ
ต้านอํานาจของพระเจ้าผู้ทรงปกครอง
จักรวาล แต่เมือ่ ซาตานได้ยนิ คําประกาศ
ว่า ตัวมันเองกับหญิงและพงศ์พันธุ์ของ
มันกับพงศ์พันธุ์ของนางจะเป็นศัตรูกัน
มันรูด้ วี า่ ความพยายามทีม่ นั จะทําให้มนุษย์
เลวลงจะถูกขัดขวางและมนุษย์จะมีวธิ ตี อ่
ต้านอํานาจของมัน {GC 505.3}
ความเป็นศัตรูของซาตานต่อมนุษยชาติ ป ะทุ ขึ้ น เพราะโดยทางพระคริ ส ต์
มนุษย์เป็นคนทีพ
่ ระเจ้าทรงรักและเมตตา
มันต้องการทําลายแผนการของพระเจ้า
ในการไถ่มนุษย์ให้รอด มันต้องการหลู่
เกียรติพระเจ้าด้วยการลบล้างและทําลาย
ผลงานแห่งการทรงสร้างของพระองค์
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มันต้องการทําให้สวรรค์โศกเศร้าและทําให้
โลกเต็มล้นด้วยความทุกข์และหายนะ แล้ว
มันชี้ไปยังความชั่วทั้งมวลเหล่านี้ว่าเป็น
ผลจากพระราชกิจของพระเจ้าในการสร้าง
มนุษย์ {GC 506.1}
พระคุ ณ ที่ พ ระคริ ส ต์ ท รงปลู ก ฝั ง ไว้
ในจิตใจทําให้มนุษย์เป็นศัตรูกับซาตาน
เมือ่ ปราศจากพระคุณแห่งการกลับใจและ
อํานาจแห่งการบังเกิดใหม่นี้ มนุษย์จะยัง
คงเป็นนักโทษของซาตานต่อไป เป็นบ่าว
ที่พร้อมจะทําตามคําบัญชาของมัน แต่
หลักการใหม่ในจิตใจก่อให้เกิดความขัด
แย้ ง ที่ ค รั้ ง หนึ่ ง เคยมี แ ต่ ค วามสงบสุ ข
อํานาจที่พระคริสต์ประทานให้นั้นทําให้
มนุษย์ต่อต้านจอมเผด็จการและผู้ฉกชิง
ได้ ใครก็ตามทีแ่ สดงตนว่าเกลียดชังบาป
แทนทีจ่ ะรักบาป ใครก็ตามทีต่ อ่ ต้านและ
เอาชนะกิเลสตัณหาเหล่านั้นที่คุกรุ่นอยู่
ภายใน คนเหล่านี้กําลังแสดงให้เห็นการ
ดําเนินการของหลักปฏิบัติที่มาจากเบื้อง
บน {GC 506.2}
ความเป็นศัตรูกนั ระหว่างวิญญาณของ
พระคริสต์และวิญญาณของซาตานถูก
แสดงออกให้ เ ห็ น อย่ า งเด่ น ชั ด ที่ สุ ด ใน
การต้ อ นรั บ ที่ โ ลกกระทํ า ต่ อ พระเยซู
การทีพ่ ระองค์เสด็จมาโดยไม่มคี วามรํา่ รวย
ความหรูหราหรือความยิ่งใหญ่ทางฝ่าย
โลกไม่ได้เป็นสาเหตุมากนักที่ทําให้ชาว
ยิ ว ปฏิ เ สธพระองค์ พวกเขาเห็ น ว่ า
พระองค์ ท รงมี อํ า นาจมากเกิ น พอที่ จ ะ
ชดเชยการขาดคุณสมบัติภายนอกเหล่า
นัน้ แต่เป็นเพราะความบริสทุ ธิแ์ ละความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ต่างหากที่ทําให้
คนอธรรมเกลียดชังพระองค์ ชีวติ ทีล่ ะทิง้
ตนเองและชี วิ ต ที่ ป ราศจากบาปของ
พระองค์ตําหนิคนหยิ่งยโสและมักมาก
ในทางกามอย่างต่อเนื่อง เรื่องเหล่านี้
กระตุ้นให้พวกเขาเป็นศัตรูต่อพระบุตร
ของพระเจ้า ซาตานและบรรดาทูตสวรรค์
ชั่วร่วมมือกับคนชั่ว พลังแห่งการละทิ้ง
ความเชื่อทั้งหมดวางแผนร่วมกันเพื่อต่อ
ต้านพระเจ้าผู้ทรงมีชัยในการต่อสู้ของ
ความจริง {GC 506.3}
ความเป็นศัตรูเดียวกันนี้ปรากฏต่อผู้
ติดตามของพระคริสต์เหมือนเช่นที่เคย
เกิดกับพระอาจารย์ของพวกเขา ผูใ้ ดก็ตาม
ทีม่ องเห็นคุณลักษณะทีน่ า่ เกลียดของบาป
และต่อต้านการทดลองด้วยกําลังจากเบือ้ ง
บนจะปลุกความโกรธแค้นของซาตาน
และสมุ น ของมั น อย่ า งแน่ น อน ความ
เกลียดชังหลักการแห่งความจริงทีบ่ ริสทุ ธิ์
การตําหนิและการกดขี่ผู้สนับสนุนความ
จริงจะยังคงมีต่อไปตราบเท่าที่บาปและ
คนบาปยังดํารงอยู่ ผู้ติดตามพระคริสต์
และผู้รับใช้ซาตานจะรวมตัวประสานเข้า
กันไม่ได้ การจูโ่ จมกางเขนยังไม่ยตุ ิ “ทุก
คนที่ตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามทางพระเจ้า
ในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” 2 ทิโมธี
3:12 {GC 507.1}
บรรดาตัวแทนของซาตานทํางานอยู่
ภายใต้ ก ารชี้ นํ า ของมั น อยู ่ ต ลอดเวลา
เพื่ อ สร้ า งอํ า นาจของมั น และเพื่ อ สร้ า ง
อาณาจั ก รของมั น ในการต่ อ ต้ า นการ
ปกครองของพระเจ้า ด้วยเป้าหมายนี้
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พวกมันหาทางที่จะหลอกลวงผู้ติดตาม
ของพระคริ ส ต์ แ ละล่ อ ให้ พ วกเขาหั น
ความภักดีไปจากพระองค์ พวกเขาทําตัว
เหมือนเช่นผูน้ าํ ของพวกเขาด้วยการแปล
ความหมายและบิดเบือนพระคัมภีรไ์ ปใน
ทางทีผ่ ดิ เพือ่ ให้ได้ผลตามทีพ
่ วกพวกเขา
ต้องการ ในขณะที่ซาตานบากบั่นตําหนิ
พระเจ้าอยู่นั้น ตัวแทนของมันก็คอยใส่
ร้ายประชากรของพระองค์ด้วย วิญญาณ
ทีป่ ระหารพระคริสต์ผลักดันคนชัว่ ทัง้ หลาย
ให้ทาํ ลายผูต้ ดิ ตามของพระองค์ ทัง้ หมด
นี้ทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วในคําพยากรณ์
แรกสุดนัน่ คือ “เราจะให้เจ้ากับหญิงนีเ้ ป็น
ศัตรูกนั ทัง้ พงศ์พนั ธุข์ องเจ้าและพงศ์พนั ธุ์
ของนางด้วย” และความเป็นศัตรูกนั นีจ้ ะ
ดําเนินไปจนถึงเวลาสิ้นยุค {GC 507.2}
ซาตานระดมกองทัพทั้งหมดของมัน
และโหมพลังที่มันมีอยู่เข้าไปในการต่อสู้
ทําไมมันถึงไม่ถูกต่อต้านที่รุนแรงกว่านี้
ทําไมทหารของพระคริสต์จึงง่วงนอนไร้
ชีวิตชีวาและไม่เอาใจใส่เช่นนี้ นั่นก็เป็น
เพราะพวกเขามีความสัมพันธ์ทจี่ ริงใจกับ
พระคริสต์น้อยเกินไป และพวกเขาขาด
พระวิญญาณของพระองค์ พวกเขาไม่ได้
ทําตัวเหมือนพระอาจารย์ทเี่ ห็นว่าบาปนัน้
น่ารังเกียจและน่าขยะแขยง พวกเขาไม่
ได้เผชิญกับมันเหมือนอย่างพระคริสต์ที่
ทรงต่อต้านอย่างตั้งใจและแน่วแน่ พวก
เขาไม่ตระหนักถึงความชั่วช้าและความ
ร้ายกาจของบาปและตาบอดมองไม่เห็น
ลักษณะและพลังอํานาจของเจ้าชายแห่ง
ความมืด ความเป็นศัตรูต่อซาตานและ

ต่อผลงานของมันมีไม่มากเพราะพวกเขา
ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งพลังอํานาจ ความชัว่ ร้าย
และความรุนแรงของสงครามที่มันกําลัง
ต่ อ สู ้ กั บ พระคริ ส ต์ แ ละคริ ส ตจั ก รของ
พระองค์ ฝูงชนจํานวนมากถูกหลอกใน
เรื่องนี้ พวกเขาไม่รู้ว่าศัตรูของพวกเขา
เป็ น นายพลยิ่ ง ใหญ่ ที่ ค วบคุ ม ความคิ ด
ของทู ต สวรรค์ ชั่ ว ทั้ ง หลาย และด้ ว ย
แผนการที่วางไว้อย่างดีและการเคลื่อน
ย้ายที่คล่องแคล่ว มันกําลังทําสงคราม
ต่อสู้กับพระคริสต์เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณ
ได้รับความรอด ในท่ามกลางผู้ที่อ้างตัว
ว่าเป็นคริสเตียนและแม้กระทั่งบรรดา
อาจารย์ผปู้ ระกาศข่าวประเสริฐนัน้ มีนอ้ ย
คนนักทีอ่ า้ งถึงซาตานนอกจากการกล่าว
ถึงโดยบังเอิญบนธรรมาสน์ พวกเขามอง
ข้ามหลักฐานการทํางานต่างๆ และความ
สําเร็จของมันที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง พวก
เขาละเลยคําตักเตือนมากมายถึงเล่หเ์ หลีย่ ม
ของมั น ดู เ สมื อ นว่ า พวกเขาละเลยว่ า
ซาตานมีตัวตน {GC 507.3}
ในขณะทีม่ นุษย์ขาดความรูเ้ รือ่ งอุบาย
ของมัน ศัตรูร้ายกาจตนนี้จะอยู่บนเส้น
ทางเดินของพวกเขาทุกเสี้ยวนาที มัน
แทรกตัวเข้าไปอยูใ่ นทุกมุมบ้าน บนถนน
ทุกสายในเมือง ในโบสถ์ ในทีป่ ระชุมสภา
แห่งชาติ ในศาลยุติธรรม มันนําความ
สับสน ความหลอกลวง การชักชวนให้ทาํ
ผิด ในทุกสถานที่มันทําลายจิตวิญญาณ
และร่างกายของชาย หญิงและเด็ก มัน
ทําให้ครอบครัวแตกแยก มันยังหว่าน
ความเกลียดชัง ความทะเยอทะยาน
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ใฝ่สูง ความขัดแย้ง การยุยงก่อความไม่
สงบ และการฆาตกรรม และดูเหมือนชาว
คริสเตียนจะมองดูเรื่องเหล่านี้ราวกับว่า
พระเจ้าทรงกําหนดไว้และสิง่ เหล่านีจ้ าํ ต้อง
เกิดขึ้น {GC 508.1}
ซาตานกํ า ลั ง หาทางที่ จ ะเอาชนะ
ประชากรของพระเจ้าอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งด้วย
การทําลายสิง่ ขวางกัน้ ทีแ่ ยกพวกเขาออก
จากโลก อิสราเอลในอดีตถูกล่อลวงให้
ทํ า บาปเมื่ อ พวกเขาเข้ า ไปผู ก มิ ต รกั บ
คนนอกศาสนาซึ่ ง พระเจ้ า ตรั ส ห้ า มไว้
อิสราเอลในยุคใหม่ก็ถูกนําพาให้หลงไป
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน “พระของยุคนี้
ทํ า ให้ ค วามคิ ด ของคนที่ ไ ม่ เ ชื่ อ มื ด ไป
เพือ่ ไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ
คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็น
พระฉายาของพระเจ้า” 2 โครินธ์ 4:4
ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ติดตามอย่างแน่วแน่เด็ด
เดีย่ วของพระคริสต์กจ็ ะเป็นบ่าวรับใช้ของ
ซาตาน หัวใจทีย่ งั ไม่บงั เกิดใหม่จะรักบาป
และมีใจฝักใฝ่ที่จะเก็บถนอมมันไว้และ
แก้ตวั ให้กบั มัน หัวใจทีบ่ งั เกิดใหม่แล้วจะ
เกลียดบาปและตั้งใจที่จะต่อต้านบาปนั้น
เมื่ อ คริ ส เตี ย นเลื อ กสั ง คมของคนไร้ ศี ล
ธรรมและของคนไม่เชื่อ พวกเขากําลัง
เปิดตัวเองให้กับการทดลอง ซาตานจะ
ซ่อนเร้นตัวเองไว้ไม่ให้มองเห็นและจะ
ค่อยๆ ดึงการล่อลวงของมันออกมาปิดบัง
ตาของพวกเขา พวกเขามองไม่เห็นว่า
คนเหล่ า นั้ น ที่ พ วกเขาคบอยู ่ จ ะนํ า ภั ย
อันตรายมาให้ และตราบเท่าที่พวกเขา
ยังคงซึมซับอุปนิสยั คําพูดและการกระทํา

ต่างๆ ของโลกนีเ้ อาไว้ ตาของพวกเขาจึง
ยิ่งมองอะไรไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ {GC
508.2}
การยอมทําตามขนบธรรมเนียมแบบ
ชาวโลกเปลีย่ นคริสตจักรไปทางของฝ่าย
โลก การกระทํานี้ไม่เคยที่จะเปลี่ยนโลก
ให้มาหาพระคริสต์ ความคุ้นเคยกับบาป
จะทําให้บาปดูน่ารังเกียจน้อยลงไปอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ผูท้ เี่ ลือกคบกับบ่าวรับใช้
ของซาตาน ในไม่ชา้ ก็จะเลิกกลัวเจ้านาย
ของมัน เมื่อหน้าที่การงานของเราทําให้
เราต้ อ งพบกั บ การทดลองเหมื อ นเช่ น
ดาเนียลในพระราชวังของพระราชา เรา
จะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเรา
แต่หากเรานําตัวเข้าสู่การทดลอง เราจะ
ล้มลงไม่เร็วก็ช้า {GC 509.1}
บ่อยครั้งผู้ล่อลวงทํางานอย่างได้ผล
ผ่านกลุม่ คนทีเ่ ราสงสัยน้อยทีส่ ดุ ว่าจะตก
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของมัน การมีความ
สามารถพิเศษและการมีการศึกษาเป็นสิง่
ที่ได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติ ซึ่งดู
ประหนึ่งว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถ
ชดเชยความยําเกรงพระเจ้าหรือการเป็น
ทีพ
่ อพระทัยจากพระเจ้าได้ เมือ่ พิจารณา
ในตัวความสามารถและการเรียนรูแ้ ล้วจะ
พบว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ของประทานจาก
พระเจ้า แต่เมื่อนําเอาคุณสมบัติเหล่านี้
เข้ามาแทนทีค่ วามเคร่งทางศาสนา แทนที่
มันจะนําจิตวิญญาณให้เข้าใกล้ชดิ พระเจ้า
มากขึน้ กลับนําให้เหินห่างไปจากพระองค์
เช่นนัน้ แล้วสิง่ เหล่านีก้ จ็ ะกลายเป็นคําสาป
แช่งและเป็นหลุมพราง คนจํานวนมากมี
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ความคิดทีแ่ พร่หลายว่าคนทัง้ หลายทีด่ มู ี
มารยาทหรือมีกริ ยิ าทีเ่ รียบร้อยนัน้ จะต้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ ไม่มีความ
ผิดใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว คุณสมบัติ
เหล่านี้จะต้องมีประดับอยู่ในบุคลิกของ
คริสเตียนทุกคน เพราะจะมีอิทธิพลอัน
แรงกล้าสนับสนุนศาสนาที่แท้จริง แต่จะ
ต้องนําคุณสมบัตเิ หล่านีม้ อบถวายพระเจ้า
มิฉะนัน้ มันก็จะเป็นพลังให้กบั ความชัว่ ได้
มีคนมากมายทีส่ ติปญ
ั ญาได้รบั การพัฒนา
และมีกิริยามารยาทที่งดงามซึ่งไม่ยอม
ก้มลงให้กบั การกระทําทีค่ นส่วนมากถือว่า
ผิดศีลธรรม แต่พวกเขาก็เป็นเครื่องมือ
ที่ ไ ด้ รั บ การขั ด เกลาในมื อ ของซาตาน
อิ ท ธิ พ ลและแบบอย่ า งที่ เ ป็ น ผลจาก
อุปนิสัยเจ้าเล่ห์หลอกลวงของพวกเขา
ทําให้พวกเขาเป็นศัตรูตวั ฉกาจต่องานของ
พระเจ้ามากยิง่ กว่าผูท้ โี่ ง่เขลาและไม่ผา่ น
การพัฒนา {GC 509.2}
การอธิษฐานด้วยใจร้อนรนและพึง่ พิง
ในพระเจ้าทําให้กษัตริย์ซาโลมอนได้รับ
ปัญญาที่ทําให้โลกพิศวงและชื่นชม แต่
เมือ่ เขาหันหลังไปจากแหล่งของกําลังและ
ก้าวต่อไปด้วยการพึง่ ในตัวเอง เขาจึงตก
เป็ น เหยื่ อ ของการทดลอง แล้ ว ความ
สามารถอันอัศจรรย์ที่ทรงโปรดประทาน
ให้กษัตริยผ์ ทู้ รงฉลาดทีส่ ดุ นัน้ ก็กลับทําให้
เขากลายมาเป็นตัวแทนอันมีประสิทธิภาพ
ของศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณ {GC 509.3}
ในขณะที่ ซ าตานคอยหาโอกาสอยู ่
เสมอที่จะทําให้สมองปิดรับข้อเท็จจริง
คริสเตียนจะต้องไม่ลืมว่าพวกเขาไม่ได้

“ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับ
พวกภู ต ผี ที่ ค รอบครอง พวกภู ต ผี ที่ มี
อํานาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้
ต่อสูก้ บั พวกวิญญาณชัว่ ในสวรรคสถาน”
เอเฟซัส 6:12 คําเตือนที่ได้รับการดลใจ
นั้นดังก้องมาตลอดทุกศตวรรษจนถึงยุค
ของเราว่า “จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไว
ให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโต
คํารามเดินวนเวียนเทีย่ วเสาะหาคนทีม่ นั
จะกั ด กิ น ได้ ” 1 เปโตร 5:8 “จงสวม
ยุทธภัณฑ์ทงั้ ชุดของพระเจ้าเพือ่ จะสามารถ
ต่อสูก้ บั อุบายของมารได้” เอเฟซัส 6:11
{GC 510.1}
นั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ของอาดั ม มาจนถึ ง
ยุคของพวกเรานี้ ศัตรูยิ่งใหญ่ของเราใช้
อํานาจของมันเพือ่ กดขีแ่ ละทําลาย บัดนี้
มันกําลังเตรียมการรณรงค์ครั้งสุดท้าย
เพื่อต่อต้านคริสตจักร ทุกคนที่ต้องการ
ติดตามพระเยซูจะถูกนําเข้าสูค่ วามขัดแย้ง
กั บ ศั ต รู ผู ้ ไ ม่ ป รานี นี้ คริ ส เตี ย นที่ ยิ่ ง
ประพฤติตนตามแบบอย่างของพระเจ้า
จะยิ่งทําให้ตนเองตกเป็นเป้าการจู่โจม
ของซาตานมากขึ้นอย่างแน่นอน ทุกคน
ที่เข้าร่วมพระราชกิจของพระเจ้าอย่าง
กระตือรือร้นเพือ่ หาทางเปิดเผยการหลอก
ลวงของผู้ชั่วและเพื่อนําเสนอพระคริสต์
ต่อหน้าคนทั้งปวง จะเป็นพยานร่วมกับ
อาจารย์เปาโลเมื่อท่านกล่าวถึงการรับใช้
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วย
นํา้ ตา และด้วยการทดลองทัง้ หลาย {GC
510.2}
ซาตานเข้าโจมตีพระคริสต์ด้วยการ
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ทดลองทีร่ นุ แรงและลึกลับทีส่ ดุ แต่ในทุก
ความขัดแย้ง มันถูกขับไล่ไป พระองค์
ทรงต่อสูส้ งครามเหล่านัน้ เพือ่ เรา ชัยชนะ
เหล่านั้นทําให้เราเป็นผู้พิชิตได้เช่นกัน
พระคริสต์จะประทานกําลังให้ทุกคนที่
แสวงหา ซาตานเอาชนะมนุษย์คนใดไม่
ได้หากตัวเขาเองไม่ยนิ ยอม ผูล้ อ่ ลวงไม่มี
อํานาจควบคุมความตั้งใจหรือบังคับจิต

วิญญาณให้ทาํ บาป มันอาจก่อความทุกข์
ลําบาก แต่ไม่อาจทําให้เปรอะเปื้อนได้
มันทําให้ปวดร้าวทรมาน แต่ไม่อาจทําให้
เสื่อมเสียได้ ความจริงที่พระคริสต์ทรงมี
ชัยแล้วนัน้ จะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้ติดตามทั้งหลายของพระองค์ เพื่อให้มี
ความกล้าทีจ่ ะต่อสูอ้ ย่างองอาจในสงคราม
ต่อต้านบาปและซาตาน {GC 510.3}
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พระคัมภีรเ์ ปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่มอง
เห็นกับโลกที่มองไม่เห็น และยังเปิดเผย
อย่างชัดเจนถึงเรือ่ งการพิทกั ษ์รกั ษาของ
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า รวมทั้งเรื่องสื่อ
ของวิญญาณชั่ว โดยเรื่องเหล่านี้มีการ
เชือ่ มต่อกับประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์ชาติ
อย่างแยกไม่ออก มีแนวโน้มมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ทีค่ นไม่เชือ่ ว่ามีวญ
ิ ญาณชัว่ ต่างๆ อยู่ ใน
ขณะที่มีคนอีกมากมายคิดว่าทูตสวรรค์
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง “เป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้
พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคน
ที่จะได้รับความรอด” ฮีบรู 1:14 นั้นเป็น
วิญญาณของคนตาย แต่พระคัมภีรไ์ ม่เพียง
สอนเราว่ามีทูตสวรรค์ทั้งที่ดีและชั่ว แต่
ยังแสดงหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งด้วยว่า
ทูตสวรรค์ไม่ใช่วญ
ิ ญาณทีอ่ อกมาจากร่าง
ของคนตาย {GC 511.1}
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ มี
ทู ต สวรรค์ อ ยู ่ แ ล้ ว เพราะครั้ น เมื่ อ วาง
รากฐานของโลกนัน้ “เหล่าดาวรุง่ แซ่ซอ้ ง
สรรเสริญ และบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้อง
ด้วยความชื่นบาน” โยบ 38:7 หลังจาก
มนุษย์ล้มลงในบาป ทูตสวรรค์ก็ได้รับ
บัญชาให้เฝ้าต้นไม้แห่งชีวิตไว้ และเรื่อง
นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีความตายมาสู่มนุษย์
ทูตสวรรค์มีธรรมชาติเหนือกว่ามนุษย์
เพราะผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าวไว้วา่ มนุษย์ได้

รับการทรงสร้างมาให้ “ตํ่ากว่าพวกทูต
สวรรค์แต่หน่อยเดียว” สดุดี 8:5 TKJV
{GC 511.2}
พระคัมภีร์บอกให้เราทราบถึงเรื่อง
จํานวนของชาวสวรรค์ รวมทัง้ อํานาจและ
รัศมีของทูตสวรรค์เหล่านัน้ ความสัมพันธ์
ของทูตสวรรค์กบั การปกครองของพระเจ้า
และความสัมพันธ์ของทูตสวรรค์กับพระ
ราชกิจแห่งการไถ่ให้รอด “พระยาห์เวห์
ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้า
สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์
ครอบครองทุกสิ่งอยู่” ผู้เผยพระวจนะ
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์
มากมายรอบพระที่นั่ง” ในห้องโถงของ
พระราชาแห่งจอมกษัตริย์ พวกเขาเฝ้า
คอยอยู่ ทูตสวรรค์ที่ “ทรงมหิทธิฤทธิ์”
ผูร้ บั ใช้ “ทีเ่ ชือ่ ฟังพระวจนะของพระองค์”
“ผู้ทําตามพระวจนะของพระองค์” สดุดี
103:19-21 วิวรณ์ 5:11 ดาเนียลผู้เผย
พระวจนะเห็ น ผู ้ สื่ อ ข่ า วชาวสวรรค์ นั บ
แสนๆ ล้านๆ ปรนนิบัติพระองค์ อัครทูต
เปาโลประกาศว่าเป็น “การชุมนุมรื่นเริง
ของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้”
ดาเนี ย ล 7:10 ฮี บ รู 12:22 ในฐานะ
ผู้สื่อข่าวของพระเจ้า พวกเขาออกไป
“เหมือนลักษณะสายฟ้าแลบ” (เอเสเคียล
1:14) มีรัศมีที่สว่างเจิดจ้าและการบินที่
รวดเร็วอย่างยิ่ง ทูตสวรรค์ที่มาปรากฏ
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อยู่ที่อุโมงค์ฝังศพขององค์พระผู้ช่วยให้
รอดนั้นมีสัณฐาน “เหมือนแสงฟ้าแลบ
เสื้อขาวเหมือนหิมะ” ทําให้ทหารยามที่
เฝ้าอยู่นั้นตัวสั่นและล้มลง “เหมือนคน
ตาย” มัทธิว 28:3, 4 เมื่อเซนนาเคอริบ
พระราชาผู้หยิ่งยโสแห่งประเทศอัสซีเรีย
ตําหนิและลบหลู่พระเกียรติของพระเจ้า
และข่มขู่ที่จะทําลายประเทศอิสราเอล
“ในคืนนัน้ ทูตของพระยาห์เวห์ได้ออกไป
และได้ ป ระหารคนในค่ า ยอั ส ซี เ รี ย เสี ย
185,000 คน” พวกทูตสวรรค์ “ไปทําลาย
นักรบกล้าหาญ ผูบ้ งั คับกองและเจ้านาย
ทั้งหมดในค่าย” ของพระราชาเซนนาเคอริบ “ฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จกลับไป
ยังแผ่นดินของพระองค์ดว้ ยความอับอาย
ขายพระพักตร์” 2 พงศ์กษัตริย์ 19:35
2 พงศาวดาร 32:21 {GC 511.3}
ทูตสวรรค์ได้รบั บัญชาให้ออกไปเยีย่ ม
เหล่าบุตรของพระเจ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจ
แห่งความเมตตา พวกเขาไปหาอับราฮัม
ด้วยพระสัญญาแห่งพระพร...ไปยังประตู
เมืองโสโดมเพื่อช่วยโลทผู้ชอบธรรมให้
รอดพ้นจากไฟแห่งความพินาศ...ไปยังเอ
ลี ย าห์ ใ นขณะที่ เ ขากํ า ลั ง จะล้ ม ตายใน
ป่ากันดารด้วยความอ่อนเปลี้ยและหิว
กระหาย...ไปยังเอลีชาพร้อมด้วยรถเพลิง
และม้าเพลิงเพื่อห้อมล้อมเมืองเล็กๆ ที่
ถู ก ศั ต รู โ อบล้ อ มไว้ . ..ไปยั ง ดาเนี ย ลใน
ขณะทีเ่ ขาแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้า
ในพระราชวังของพระราชานอกรีตหรือ
ในขณะถูกทิ้งให้เป็นเหยื่อของสิงห์ ทูต
สวรรค์ ไ ปยั ง เปโตรเมื่ อ เขาถู ก ตั ด สิ น

ประหารชี วิ ต ขณะที่ อ ยู ่ ใ นคุ ก มื ด ของ
กษัตริยเ์ ฮโรด ไปยังนักโทษในคุกทีเ่ มือง
ฟีลิปปี ไปยังเปาโลและเพื่อนของเขาใน
ยามคํ่าคืนท่ามกลางพายุร้ายในทะเลปั่น
ป่วน ไปเปิดสมองของโครเนลิอัสเพื่อให้
เขารับพระกิตติคณ
ุ ไปหาเปโตรเพือ่ บอก
ให้เขานําข่าวแห่งความรอดไปให้คนแปลก
หน้าต่างศาสนา ดังนั้นในทุกยุคทุกสมัย
ทูตสวรรค์ออกไปรับใช้ประชากรของพระเจ้า
{GC 512.1}
ทูตสวรรค์ผู้คุ้มครองดูแลหนึ่งองค์จะ
ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลผูต้ ดิ ตามของพระ
คริสต์แต่ละคน ชาวสวรรค์เหล่านี้คอย
เฝ้าดูแลปกป้องผูช้ อบธรรมจากอํานาจชัว่
ร้าย เรือ่ งนี้ ซาตานเองก็ตระหนักดี เมือ่
มันพูดว่า “โยบยําเกรงพระเจ้าเปล่าๆ หรือ
พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ท รงกั้ น รั้ ว รอบตั ว เขา
ครอบครัวของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่
เสียทุกด้านหรือ” โยบ 1:9, 10 ผูป้ ระพันธ์
สดุดีแสดงให้เห็นสื่อที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อ
ปกป้องประชากรของพระองค์ตามที่พระ
คัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ทูตของพระยาห์เวห์
ได้ตงั้ ค่ายล้อมบรรดาผูท้ ยี่ าํ เกรงพระองค์
และช่วยกูพ
้ วกเขา” สดุดี 34:7 พระผูช้ ว่ ย
ให้รอดตรัสถึงคนทั้งหลายที่เชื่อพระองค์
ว่า “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อย
เหล่านี้สักคนหนึ่ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า บนสวรรค์พวกทูตสวรรค์ของ
เขาเฝ้าอยูเ่ สมอต่อพระพักตร์พระบิดาของ
เราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” มัทธิว 18:10
TKJV ทูตสวรรค์ที่ได้รับมอบหมายให้
รับใช้เหล่าบุตรของพระเจ้านัน้ เข้าเฝ้าต่อ
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เบือ้ งพระพักตร์ของพระองค์อยูต่ ลอดเวลา
{GC 512.2}
ด้วยเหตุนี้ ประชากรของพระเจ้าที่
ต้องสัมผัสกับอํานาจแห่งการหลอกลวง
และความชัว่ ร้ายทีไ่ ม่เคยหลับของเจ้าชาย
แห่งความมืดและต้องขัดแย้งกับอํานาจ
ชั่วทั้งปวงจะรู้สึกมั่นใจได้ถึงการพิทักษ์
รักษาอย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดหย่อนจากทูต
สวรรค์ทั้งหลาย คําสัญญาเช่นนี้ไม่ได้
ทรงโปรดประทานให้อย่างไม่จาํ เป็น หาก
พระเจ้าทรงโปรดประทานพระสัญญาแห่ง
พระคุณและการคุม้ ครองแก่บตุ รทัง้ หลาย
ของพระองค์ ก็เพราะว่าบุตรของพระองค์
ต้องเผชิญกับสือ่ ชัว่ ทีม่ อี าํ นาจยิง่ ใหญ่ ซึง่
เป็นสื่อที่มีอยู่มากมาย มุ่งมั่น และไม่
ย่อท้อและเป็นสื่อที่มีความโหดร้ายและมี
พลั ง ที่ ไ ม่ มี ม นุ ษ ย์ ค นใดจะอยู ่ ไ ด้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยโดยการปฏิเสธและไม่สนใจสื่อ
นี้ {GC 513.1}
วิ ญ ญาณชั่ ว ถู ก สร้ า งมาแต่ เ ดิ ม โดย
ปราศจากบาป พวกมั น มี ส ภาพ พลั ง
อํานาจและรัศมีเท่าเทียมกับชาวสวรรค์ผู้
บริสุทธิ์ซึ่งบัดนี้เป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้า
แต่เมื่อพวกมันล้มลงในบาป พวกมันจึง
ได้รวมพลังเพื่อลบหลู่พระเกียรติพระเจ้า
และเพือ่ ทําลายมนุษย์ พวกมันเข้าร่วมกับ
ซาตานในการกบฏและถูกขับออกจาก
สวรรค์พร้อมกันกับซาตาน และในยุคต่อ
มา พวกมันร่วมมือกันในการทําสงคราม
ต่อต้านอํานาจของพระเจ้า พระคัมภีร์
บอกให้เราทราบถึงเรื่องการรวมตัวและ
การปกครองของพวกมัน ถึงระดับชั้น

ต่างๆ ของพวกมัน ถึงการแทรกแซงและ
เล่ห์เหลี่ยมของพวกมันและถึงแผนการ
อันร้ายกาจเพือ่ ต่อต้านสันติสขุ และความ
สุขของมวลมนุษย์ {GC 513.2}
ประวัตศิ าสตร์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิมนําเสนอให้เห็นอยู่
บ่อยครั้งว่าวิญญาณชั่วมีตัวตนและพวก
มันมีสื่อตัวแทน แต่ในสมัยที่พระคริสต์
ทรงดํารงอยู่ในโลกนี้ วิญญาณชั่วแสดง
อํานาจของมันให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุด
พระคริสต์เสด็จมาเพือ่ ให้แผนการแห่งการ
ไถ่มนุษย์ทจี่ ดั ไว้สาํ เร็จ และซาตานมุง่ มัน่
อ้ า งสิ ท ธิ์ ข องมั น เพื่ อ ควบคุ ม โลก มั น
ประสบความสําเร็จในการสถาปนาการ
กราบไหว้รูปเคารพในทุกมุมโลกยกเว้น
ในแผ่นดินปาเลสไตน์ พระคริสต์เสด็จ
มายังดินแดนแห่งเดียวที่ยังไม่ตกไปอยู่
ภายใต้อาํ นาจทัง้ หมดของมารจอมหลอก
ลวง พระองค์เสด็จมาเพื่อส่องแสงแห่ง
สวรรค์แก่บรรดาประชาชน และ ณ ที่นี้
เอง อํานาจคู่แข่งทั้งสองต่างอ้างความ
เป็นใหญ่ พระเยซูทรงกางพระกรแห่ง
ความรั ก ออก ทรงเชิ ญ ชวนทุ ก คนที่
ประสงค์ จ ะรั บ การอภั ย และสั น ติ สุ ข ใน
พระองค์ เหล่าทูตแห่งความมืดตระหนัก
ดีว่าพวกมันไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ควบคุม และพวกมันเข้าใจว่าหากพันธกิจของพระคริสต์ประสบผลสําเร็จแล้ว
อํานาจของพวกมันก็จะสิน้ สุดลง ซาตาน
คํารามดัง่ สิงห์ทถี่ กู ล่ามไว้และแสดงอํานาจ
ดือ้ ดึงอย่างไม่ยาํ เกรงเหนือทัง้ ร่างกายรวม
ทั้งจิตวิญญาณของมนุษย์ {GC 513.3}
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พระคริสตธรรมคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
ใหม่กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ถกู ปีศาจ
เข้าสิง ผูท้ ถี่ กู ผีสงิ เหล่านีไ้ ม่เพียงแต่ได้รบั
ความทุ ก ข์ ท รมานของโรคที่ มี ต ้ น เหตุ
จากธรรมชาติเท่านั้น พระคริสต์ทรงเข้า
่ ระองค์ทรง
พระทัยอย่างถ่องแท้กบั สิง่ ทีพ
กระทําอยูแ่ ละพระองค์ทรงทราบเป็นอย่าง
ดีถงึ การมาปรากฏตัวโดยตรงของวิญญาณ
ชั่วและสมุนของมัน {GC 514.1}
ตัวอย่างที่เด่นชัดของจํานวน อํานาจ
และความชั่ ว ร้ า ยของพวกมั น รวมทั้ ง
อํานาจและพระเมตตาคุณของพระคริสต์
มีบนั ทึกไว้ในพระคัมภีรใ์ นเรือ่ งการรักษา
คนถูกผีสิงที่เมืองเก-ราซา ชายบ้าคลั่งผู้
น่าสงสารที่ปฏิเสธการควบคุม บิดตัวไป
มาด้วยความเจ็บปวด นํ้าลายฟูมปาก
อาละวาด บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงร้อง
อั น โหยหวน เขาทํ า ร้ า ยตั ว เองและนํ า
อันตรายมาให้กบั ทุกคนทีเ่ ข้าใกล้ ร่างกาย
ที่มีเลือดไหลโทรมและเสียโฉมและสติที่
ฟัน่ เฟือนเป็นภาพทีเ่ จ้าชายแห่งความมืด
พึ ง พอใจ ปี ศ าจตนหนึ่ ง ที่ ค วบคุ ม ชาย
ผู้ทนทุกข์ทรมานนี้ประกาศว่า “ข้าชื่อ
กองพล เพราะว่ า พวกเรามี ห ลายตน
ด้ ว ยกั น ” มาระโก 5:9 “กองพล” ใน
กองทัพชาวโรมันประกอบด้วยทหารสาม
พันถึงห้าพันนาย เหล่าทูตของซาตาน
เคลื่อนย้ายกันเป็นกองทัพด้วยเช่นกัน
และกองทัพหนึง่ ทีป่ ศี าจเหล่านีส้ งิ อยูด่ ว้ ย
นัน้ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ กองพล {GC
514.2}
เมือ่ พระเยซูตรัสบัญชาให้วญ
ิ ญาณชัว่

ออกไปจากเหยื่อของมันแล้ว ชายเหล่านี้
นัง่ อย่างสงบแทบพระบาทของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอด สงบเสงีย่ ม มีสติสมั ปชัญญะ และ
สุภาพ แต่ปีศาจเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้
กวาดต้ อ นฝู ง สุ ก รลงไปในทะเล และ
สําหรับชาวเมืองเก-ราซาแล้ว ความเสีย
หายนีย้ งิ่ ใหญ่กว่าพระพรทีพ
่ ระเยซูคริสต์
ประทาน และพวกเขาวิงวอนพระผูร้ กั ษา
ที่มาจากพระเจ้าให้ออกไปจากที่นั่น นี่
เป็นผลที่ซาตานวางแผนที่จะให้เกิดขึ้น
ด้วยการกล่าวโทษการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ของพวกเขาให้กับพระเยซูเช่นนี้ มันได้
ปลุกระดมความหวาดกลัวอย่างเห็นแก่ตวั
ของประชาชนขึน้ และขัดขวางพวกเขาไม่
ให้ฟังพระวจนะของพระองค์ ซาตานมัก
จะกล่าวโทษคริสเตียนอยูเ่ สมอว่าเป็นต้น
เหตุของความเสียหาย ความโชคร้ายและ
ความทุกข์ทรมาน แทนทีจ่ ะให้การตําหนิ
ทั้ ง หลายตกไปยั ง ที่ ท่ี ถู ก ต้ อ ง คื อ ตั ว
มันเองและสมุนของมัน {GC 514.3}
แต่พระประสงค์ของพระคริสต์ไม่ได้ถกู
ขัดขวาง พระองค์ทรงปล่อยให้วิญญาณ
ชัว่ ทําลายฝูงสุกรเพือ่ ตําหนิชาวยิวทีเ่ ลีย้ ง
สัตว์มลทินเพื่อมุ่งหวังผลกําไร หากพระ
คริสต์ไม่ทรงยับยั้งปีศาจไว้ พวกมันคง
ไม่เพียงแต่กวาดฝูงสุกรลงทะเลไป แต่จะ
กวาดทั้งผู้เลี้ยงและเจ้าของไปด้วย การที่
คนเลี้ยงและเจ้าของไม่ได้รับอันตรายก็
เนื่ อ งจากอํ า นาจของพระองค์ ทั้ ง สิ้ น ที่
ปกป้องพวกเขาด้วยพระเมตตาคุณ ยิ่ง
กว่านี้ เหตุการณ์ทที่ รงอนุญาตให้เกิดขึน้
เพื่อให้สาวกเป็นพยานถึงอํานาจอันโหด
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ร้ า ยของซาตานที่ มี ต ่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงประสงค์ให้ผตู้ ดิ ตาม
พระองค์รจู้ กั ศัตรูทพี่ วกเขาต้องเผชิญ เพือ่
ไม่ให้ถกู หลอกและพ่ายแพ้ตอ่ เล่หเ์ หลีย่ ม
ของมัน เป็นพระประสงค์ของพระองค์ดว้ ย
เช่ น กั น ที่ จ ะให้ ป ระชาชนในแถบนั้ น
เห็นอํานาจของพระองค์ที่จะหักโซ่ตรวน
ของซาตานและปลดปล่ อ ยผู ้ ที่ ถู ก มั น
พันธนาการไว้ และถึงแม้พระเยซูทรงจาก
ไปแล้ว ชายทีไ่ ด้รบั การช่วยกูอ้ ย่างเหลือ
เชือ่ ก็ยงั คงอยูป่ ระกาศพระเมตตาคุณของ
พระผู ้ ท รงมี พ ระคุ ณ ต่ อ พวกเขา {GC
515.1}
เหตุการณ์อนื่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กันก็ได้ถกู บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ลูกสาว
ที่น่าสงสารของหญิงชาวซีเรียฟีนิเซียถูก
ผีโสโครกเข้าสิง พระเยซูทรงขับไล่มัน
ออกไปด้ ว ยพระดํ า รั ส ของพระองค์
(มาระโก 7:26-30) “คนถูกผีสิงคนหนึ่งที่
ตาบอดและเป็ น ใบ้ ” (มั ท ธิ ว 12:22)
เยาวชนคนหนึง่ ถูกผีใบ้เข้าสิงและบ่อยครัง้
ที่ “ผีมักจะทําให้เขาตกในกองไฟหรือใน
นํา้ เพือ่ จะฆ่าให้ตาย” (มาระโก 9:17-27)
ชายผู ้ น ่ า เวทนา “มี ผี โ สโครกเข้ า สิ ง ”
(ลูกา 4:33-36) มันรบกวนความสงบ
ของวั น สะบาโตที่ ธ รรมศาลาในเมื อ ง
คาเปอรนาอุม พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงรักษาผู้ที่ถูก
ผีสิงเหล่านี้ให้หายทุกราย ในเกือบทุก
กรณี พระคริสต์ทรงทักทายเหล่าผีมาร
นี้ เ หมื อ นเช่ น กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ป ั ญ ญา
พระองค์ตรัสสั่งมันให้ออกจากเหยื่อของ

มันและอย่าทรมานเขาอีกต่อไป เมื่อผู้
เข้าร่วมนมัสการทีเ่ มืองคาเปอรนาอุมเห็น
อํานาจยิ่งใหญ่ของพระองค์ พวกเขา “ก็
ประหลาดใจพูดกันว่า ‘ถ้อยคําของคนนีม้ ี
อะไรพิเศษนะ เพราะท่านสั่งผีโสโครก
ด้วยสิทธิอาํ นาจและฤทธิเ์ ดชและพวกมัน
ก็ออกมา’” ลูกา 4:36 {GC 515.2}
โดยทั่วไปแล้ว บรรดาคนเหล่านั้นที่
ถูกผีเข้าสิงมักจะถูกแสดงให้เห็นว่าอยูใ่ น
สภาพทีท่ รมานอย่างสาหัส แต่ถงึ กระนัน้
ก็มขี อ้ ยกเว้นให้กบั กฎข้อนี้ มีบางคนอยาก
มีอาํ นาจเหนือธรรมชาติจงึ ต้อนรับอิทธิพล
ของซาตานด้วยความยินดี แน่นอนทีเดียว
คนเหล่านีไ้ ม่มคี วามขัดแย้งกับผีมาร คน
ประเภทนีค้ อื คนเหล่านัน้ ทีม่ วี ญ
ิ ญาณแห่ง
การหยั่งรู้อนาคต ตัวอย่างเช่น ซีโมน
มากั ส เอลี ม าสคนทํ า วิ ท ยาคม และ
ทาสสาวทีต่ ดิ ตามเปาโลกับสิลาสในเมือง
ฟีลิปปี {GC 516.1}
ไม่มผี ใู้ ดจะตกลงไปสูภ่ ยั อันตรายจาก
อิทธิพลของวิญญาณชั่วได้ยิ่งใหญ่กว่าผู้
ทีไ่ ม่ยอมรับว่าภูตผีและทูตของมันรวมทัง้
ตัวแทนวิญญาณชั่วนั้นมีตัวตน ทั้งๆ ที่
เขามีคําพยานโดยตรงและมากมายจาก
พระคัมภีร์ ตราบใดที่เรายังขาดความรู้
เรือ่ งเพทุบายของมันแล้ว มันจะได้เปรียบ
เรามากเกินกว่าทีเ่ ราจะคิดได้ คนมากมาย
รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอของมั น ในขณะที่ คิ ด ว่ า
ตนเองกําลังทําตามการบงการของสติ
ปัญญาของตนเอง นี่คือเหตุผลว่าทําไม
ซาตานจึงทํางานด้วยอํานาจทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ
เพือ่ หลอกลวงและทําลายเมือ่ เรากําลังเข้า
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ใกล้เวลาสิน้ ยุค มันประกาศไปทัว่ ทุกแห่ง
ให้เชือ่ ว่ามันไม่มตี วั ตน เป็นนโยบายของ
มันที่จะปกปิดตนเองและลักษณะงานที่
มันทํา {GC 516.2}
มารผูห้ ลอกลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ไม่กลัวสิง่ ใด
มากเท่ากับการที่เราจะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยม
ของมัน เพือ่ ปกปิดลักษณะและเป้าหมาย
ที่แท้จริงของมันได้ดียิ่งขึ้น มันจึงทําให้
ตัวของมันปรากฏออกมาให้เห็นในสภาพ
ทีไ่ ม่มผี ลต่อความรูส้ กึ มากไปกว่าการเป็น
ตัวตลกหรือตัวประหลาด มันพอใจกับ
การทีม่ นั ถูกวาดให้มรี ปู ร่างทีน่ า่ ขบขันและ
น่ารังเกียจ วิปลาส ครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์
มันพอใจที่ได้ยินชื่อของมันถูกใช้ในการ
กีฬาและถูกนํามาล้อเลียนโดยผู้ที่คิดว่า
ตนเองฉลาดและมีความรู้ {GC 516.3}
เนื่องจากมันใส่หน้ากากให้แก่ตัวเอง
ด้วยความชํานาญสูงสุด จนมีคําถามกัน
อย่างกว้างขวางว่า “มันมีตวั ตนจริงหรือ”
หลักฐานความสําเร็จของมันคือทฤษฏีเท็จ
ต่างๆ ที่โลกแห่งศาสนายอมรับกันอย่าง
กว้างขวางซึง่ เป็นทฎษฎีทที่ าํ ให้คาํ พยาน
อันชัดเจนของพระคัมภีร์กลายเป็นเท็จ
และเนื่องจากว่าซาตานควบคุมความคิด
ของผู้ที่ไม่รู้สึกถึงอิทธิพลของมันได้เป็น
อย่ า งดี ที่ สุ ด พระคํ า ของพระเจ้ า จึ ง ให้
ตัวอย่างผลงานอันร้ายกาจมากมายของ
มันแก่เรา เปิดโปงกองกําลังลับของมัน
และจัดวางให้เราตั้งมั่นต่อต้านการจู่โจม

ของมัน {GC 517.1}
หากเราไม่มีที่หลบภัยและถูกช่วยให้
หลุดพ้นด้วยอํานาจยิ่งใหญ่ของพระผู้ไถ่
แล้ว กําลังและความร้ายกาจของซาตาน
และสมุนของมันนั้นอาจจะทําให้เราหวั่น
วิตกอย่างแน่นอน เราทําให้บ้านของเรา
ปลอดภัยด้วยกลอนประตูและกุญแจเพื่อ
ปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของเราจากคน
ชัว่ แต่เราไม่คอ่ ยคิดถึงบรรดาทูตสวรรค์
ชัว่ ทีค่ อยหาทางเข้ามาหาเราอยูเ่ สมอและ
คอยโจมตีเราผูซ้ งึ่ เราไม่อาจต้านการจูโ่ จม
ของมันได้โดยกําลังของเราเอง หากเรา
ยอม มันก็จะก่อกวนความคิดของเราให้
สับสน ทรมานร่างกายของเราและทําลาย
ทรัพย์สนิ และชีวติ ของเรา ความพึงพอใจ
เดียวของพวกมันคือความทุกข์เวทนาและ
การทําลาย สภาพของบรรดาผูท้ ตี่ อ่ ต้าน
การอ้างสิทธิต่างๆ ของพระเจ้าและยอม
ตกไปอยูใ่ นการทดลองของซาตานนัน้ น่า
กลัวยิ่งนัก จนกระทั่งพระเจ้าทรงยอม
ปล่อยพวกเขาให้ไปอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของวิญญาณชั่วทั้งหลาย แต่บรรดาผู้ที่
ติดตามพระคริสต์จะปลอดภัยภายใต้การ
คุม้ ครองของพระองค์ ทูตสวรรค์หลายองค์
ผู้มีกําลังมหาศาลถูกส่งจากสวรรค์เพื่อ
มาปกป้องพวกเขา คนชัว่ ไม่สามารถตีฝา่
แนวป้องกันทีพ
่ ระเจ้าทรงจัดวางล้อมรอบ
ประชากรของพระองค์ได้ {GC 517.2}
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สงครามยิง่ ใหญ่ระหว่างพระคริสต์กบั
ซาตานซึง่ มีมาเกือบหกพันปีใกล้จะปิดฉาก
ลงในอีกไม่ช้า และฝ่ายอธรรมเพิ่มความ
พยายามเป็นสองเท่าเพื่อทําลายพันธกิจ
ของพระคริสต์ที่มีต่อมนุษย์ และผูกมัด
จิตวิญญาณทั้งหลายให้ติดในกับดักของ
มัน เพื่อเหนี่ยวรั้งคนทั้งหลายให้ตกอยู่
ในความมืดและไม่สํานึกผิดในบาป จน
กระทัง่ การทรงเป็นคนกลางของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดสิ้นสุดลงและไม่มีการถวายบูชา
เพื่อไถ่บาปอีกต่อไป นี่คือจุดมุ่งหมายที่
มันพยายามทําให้สําเร็จ {GC 518.1}
เมือ่ ใดทีไ่ ม่มคี วามพยายามเป็นพิเศษ
เพือ่ ต่อต้านอํานาจของมัน เมือ่ ใดทีค่ วาม
เพิกเฉยยังคงแพร่หลายทั้งในคริสตจักร
และในโลก ซาตานจะไม่ใส่ใจ เพราะมัน
ไม่ได้เสีย่ งต่อการสูญเสียเชลยทีม่ นั ชักจูง
ตามอําเภอใจ แต่เมือ่ จิตวิญญาณเริม่ หัน
มาสนใจเรือ่ งของนิจนิรนั ดร์และตัง้ คําถาม
ว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอด
ได้” มันจะตัง้ มัน่ หาทางประชันอํานาจของ
มันกับอํานาจของพระคริสต์และขัดขวาง
อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ {GC
518.2}
พระคัมภีรเ์ ปิดเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์
หนึง่ เมือ่ ครัง้ ทีเ่ หล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า
เข้าเฝ้าอยูต่ อ่ เบือ้ งพระพักตร์ของพระองค์
ซาตานเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วย

(โยบ 1:6) มันไม่ได้มาเพือ่ กราบนมัสการ
กษัตริย์แห่งนิรันดร์กาล แต่มันมาเพื่อ
สานต่อแผนการอันชั่วร้ายของมันเพื่อ
ต่อต้านผู้ชอบธรรม ด้วยเป้าหมายเดียว
กันนี้ มันเข้าร่วมในการประชุมเมื่อคน
ทัง้ หลายชุมนุมนมัสการพระเจ้า ถึงแม้วา่
มันซ่อนตัวจากการมองเห็น แต่มนั ทํางาน
อย่างขยันขันแข็งเพื่อควบคุมความคิด
ของผูเ้ ข้าร่วมนมัสการ เปรียบเช่นนายพล
ผู้มากด้วยประสบการณ์ มันวางแผนไว้
ล่วงหน้า ในขณะที่มันเฝ้ามองดูผู้สื่อข่าว
ของพระเจ้ า กํ า ลั ง ค้ น คว้ า พระคํ า ใน
พระคัมภีร์ มันก็จดบันทึกหัวข้อเรื่องที่
จะนํ า เสนอให้ กั บ คนทั้ ง หลาย มั น ใช้
เล่ห์เหลี่ยมและความเฉียบแหลมของมัน
ควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้ข่าวสาร
เข้าถึงผูท้ มี่ นั กําลังหลอกลวง ผูท้ ตี่ อ้ งการ
คํ า ตั ก เตื อ นมากที่ สุ ด ก็ จ ะถู ก เร่ ง เร้ า ให้
ติดภารกิจการค้าทีเ่ ขาจําเป็นต้องเข้าร่วม
หรือด้วยวิธกี ารใดวิธหี นึง่ ทีจ่ ะขัดขวางเขา
จากการได้ยนิ คําสอนทีเ่ ป็นดังเช่น “กลิน่
หอมนําไปสู่ชีวิต” {GC 518.3}
อีกครั้งหนึ่ง ซาตานเห็นผู้รับใช้ทั้ง
หลายขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแบกภาระหนัก
เพราะความมืดมนทางฝ่ายจิตวิญญาณที่
ครอบงําประชาชนไว้ มันฟังคําอธิษฐาน
อันร้อนรนของพวกเขาเพือ่ ทูลขอพระคุณ
และพลั ง อํ า นาจของพระเจ้า ให้ ทํ า ลาย
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เวทมนตร์ ข องความไม่ ส นใจ ความ
มักง่าย และความเกียจคร้าน จากนัน้ มัน
จึงลงมือใช้อบุ ายต่างๆ ของมันด้วยความ
กระตือรือร้นที่ปลุกขึ้นใหม่ มันล่อลวง
มนุษย์ให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความ
อยากอาหารหรือสนองตัณหาของตนเอง
ในรูปแบบอื่นใดๆ และโดยการทําเช่นนี้
ความรู้สึกของพวกเขาจะชาด้านไปจน
่ วกเขาจําเป็น
กระทัง่ ไม่ได้ยนิ สิง่ นัน้ ๆ ทีพ
ต้องเรียนรู้มากที่สุด {GC 519.1}
ซาตานรู ้ ดี ว ่ า ทุ ก คนที่ มั น ชั ก นํ า ให้
ละเลยการอธิษฐานและการศึกษาพระ
คัมภีรจ์ ะพ่ายแพ้ตอ่ การจูโ่ จมของมัน ด้วย
เหตุนมี้ นั จึงคิดค้นเครือ่ งมือทุกรูปแบบเท่า
ทีจ่ ะทําได้เพือ่ ครอบงําความคิด มีคนบาง
กลุม่ ทีแ่ สดงตนว่าเคร่งศาสนา แต่แทนที่
พวกเขาจะมุง่ แสวงหาความจริง พวกเขา
กลับทําศาสนาของพวกเขาให้เป็นการมอง
หาข้อบกพร่องในอุปนิสัยหรือจับผิดใน
ความเชือ่ ของผูท้ พ
ี่ วกเขาไม่เห็นด้วย คน
เช่นนี้คือสมุนมือขวาของซาตาน บรรดา
ผูก้ ล่าวโทษพีน่ อ้ งมีอยูไ่ ม่นอ้ ยทีเดียว และ
พวกเขาขยันขันแข็งเสมอเมือ่ พระเจ้าทรง
ประกอบกิจและผูร้ บั ใช้ของพระองค์ถวาย
ความจงรักภักดีอย่างจริงใจ พวกเขาจะ
ป้ายสีกล่าวเท็จใส่คําพูดและการกระทํา
ของผูท้ รี่ กั และปฏิบตั ติ ามความจริง พวก
เขากล่าวหาผูร้ บั ใช้ของพระคริสต์ทจี่ ริงใจ
กระตือรือร้น และถวายตัวว่าเป็นผู้ที่ถูก
หลอกหรือเป็นผูห้ ลอกลวง พวกเขามีหน้า
ที่บิดเบือนแรงจูงใจของทุกความจริงและ
ทุกการกระทําทีช่ อบธรรม พวกเขามีหน้า

ทีแ่ พร่กระจายคําพูดทีเ่ ป็นนัยและทีก่ ระตุน้
ความสงสัยเข้าไปในความคิดของผูท้ ไี่ ม่มี
ประสบการณ์ ในทุกรูปแบบเท่าทีจ่ ะเป็น
ไปได้นนั้ พวกเขาจะทําให้ทกุ เรือ่ งทีบ่ ริสทุ ธิ์
และชอบธรรมกลับกลายเป็นเรือ่ งโสโครก
และหลอกลวง {GC 519.2}
แต่ไม่มผี ใู้ ดจําเป็นต้องถูกหลอกในเรือ่ ง
เหล่านี้ เราดูออกได้ง่ายว่าพวกเขาเป็น
บุตรของผู้ใด แบบอย่างของใครที่พวก
เขาปฏิบัติตามอยู่ และพวกเขาทํางาน
ของผูใ้ ด “พวกท่านจะรูจ้ กั พวกเขาได้ดว้ ย
ผลของพวกเขา” มัทธิว 7:16 วิถีทาง
ของพวกเขาคล้ายคลึงกับวิถีของซาตาน
ผู้หมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยความเกลียด
ชัง “ผูก้ ล่าวหาพีน่ อ้ งของเรา” วิวรณ์ 12:10
{GC 519.3}
ผู ้ ห ลอกลวงยิ่ ง ใหญ่ ต นนี้ มี ตั ว แทน
มากมายทีพ
่ ร้อมนําเสนอคําสอนผิดๆ ทุก
เรือ่ งและทุกรูปแบบเพือ่ ดักจับจิตวิญญาณ
คําสอนนอกรีตเหล่านี้จัดเตรียมไว้พร้อม
เพื่อให้เข้ากับรสนิยมที่หลากหลายและ
ความสามารถทีจ่ ะรับได้ของผูท้ มี่ นั ต้องการ
ทําลาย มันมีแผนนําคนที่ไม่สัตย์ซื่อและ
ยังไม่กลับใจเข้ามาสู่คริสตจักรเพื่อก่อ
ให้เกิดความสงสัยและความไม่เชื่อ และ
ขั ด ขวางทุ ก คนที่ ต ้ อ งการเห็ น งานของ
พระเจ้าเจริญก้าวหน้าและพร้อมทีจ่ ะก้าว
ไปกับงานนั้น มีคนจํานวนมากที่ไม่มี
ความเชื่ อ ที่ แ ท้ จ ริ ง ในพระเจ้ า หรื อ ใน
พระคําของพระองค์ได้ยอมรับหลักความ
จริงบางประการและอ้างว่าตนเองเป็น
คริสเตียน ด้วยเหตุฉะนี้ พวกเขาจึงนํา
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คําสอนทีผ่ ดิ ๆ เข้ามาว่าเป็นหลักคําสอน
ของพระคัมภีร์ {GC 520.1}
การทําตัวราวกับว่ามนุษย์จะเชือ่ อะไร
ก็ไม่มผี ลต่อสิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ เป็นการหลอกลวง
ที่เกิดผลมากที่สุดของซาตาน มันรู้ว่า
ความจริ ง ที่ รั บ ไว้ ด ้ ว ยใจรั ก จะชํ า ระจิ ต
วิ ญ ญาณของผู ้ รั บ ด้ ว ยเหตุ นี้ มั น จึ ง
ลงแรงหาทางอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เอาทฤษฎี
เทียมเท็จ เรือ่ งโกหกมุสา และข่าวประเสริฐ
อย่างอื่นเข้ามาแทนที่ นับตั้งแต่แรกเริ่ม
บรรดาผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าได้ตอ่ สูก้ บั ผูส้ อน
เทียมเท็จไม่ใช่ในฐานะคนชัว่ แต่ในฐานะ
ผู้สอนความเท็จที่นําความตายมาสู่จิต
วิญญาณ เอลียาห์ เยเรมีย์ และเปาโล
ยืนหยัดต่อต้านอย่างมั่นคง และไม่เกรง
กลัวผู้ที่นํามนุษย์ให้หันเหไปจากพระคํา
ของพระเจ้า พวกเสรีนิยมซึ่งเห็นว่าผู้ที่มี
ความเชือ่ ทีถ่ กู ต้องในศาสนานัน้ ไม่สาํ คัญ
พวกเขาไม่ชื่นชอบบรรดาผู้พิทักษ์ความ
จริงผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ {GC 520.2}
การแปลความหมายพระคัมภีร์อย่าง
คลุมเครือและเพ้อฝันรวมทัง้ ทฤษฎีขดั แย้ง
มากมายเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาที่
พบในโลกของคริสเตียนล้วนเป็นผลงาน
ของศัตรูผยู้ งิ่ ใหญ่ของเราทีท่ าํ ให้ความคิด
สับสนเพือ่ พวกเขาจะมองไม่เห็นความจริง
ความขัดแย้งและความแตกแยกทีเ่ กิดขึน้
ในโบสถ์ตา่ งๆ ของโลกคริสเตียนนัน้ ส่วน
ใหญ่เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากประเพณีนยิ ม
ทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั มาในเรือ่ งการต่อสูก้ นั เพือ่
เอาพระคัมภีร์มาสนับสนุนทฤษฎีที่ตน
โปรด แทนทีจ่ ะศึกษาพระคําของพระเจ้า

อย่างเอาใจใส่ด้วยใจที่ถ่อมเพื่อที่จะรับ
ความรู ้ ใ นเรื่ อ งนํ้ า พระทั ย ของพระองค์
คนมากมายกลับแสวงหาเพียงเพือ่ จะพบ
เรื่องแปลกประหลาดหรือเรื่องแปลกใหม่
{GC 520.3}
ในการที่จะรักษาหลักคําสอนที่ผิดๆ
หรือแนวทางการประพฤติต่างๆ ที่ไม่ใช่
แนวทางของคริสเตียนเอาไว้ บางคนจะ
ยึ ด ข้ อ ความตอนหนึ่ ง ของพระคั ม ภี ร ์ ที่
แยกออกจากเนื้อเรื่อง หรือบางครั้งอาจ
จะอ้างเพียงครึ่งหนึ่งของข้อพระคัมภีร์
ข้อหนึ่งเพื่อพิสูจน์จุดยืนของตน ทั้งๆ ที่
ข้อความส่วนที่เหลือของข้อพระคัมภีร์
อาจจะให้ความหมายซึง่ ค่อนข้างจะไปใน
ทางตรงข้าม ด้วยความเจ้าเล่หข์ องงูเฒ่า
พวกมั น แอบซ่ อ นตั ว เองอยู ่ ด ้ า นหลั ง
คําพูดอธิบายทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งเพือ่ สนองความ
ปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของมันเอง ด้วย
วิธีเช่นนี้ คนมากมายจึงตั้งใจบิดเบือน
พระคํ า ของพระเจ้ า ส่ ว นคนอื่ น ที่ ช ่ า ง
จิ น ตนาการจะยึ ด ภาพลั ก ษณ์ แ ละ
เครื่องหมายในพระคําศักดิ์สิทธิ์เพื่อแปล
ความหมายให้เข้ากับจิตนาการของเขา
เอง โดยแทบจะไม่ใส่ใจกับหลักฐานของ
พระคัมภีร์ที่จะใช้แปลความหมายของ
พระคัมภีร์เอง แล้วหลังจากนั้นพวกเขา
จึงเสนอแนวคิดทั้งหลายที่ผิดปกติของ
ตนเองว่าเป็นบรรดาคําสอนของพระคัมภีร์
{GC 521.1}
เมื่อใดก็ตามที่มีการศึกษาพระคัมภีร์
โดยปราศจากวิ ญ ญาณจิ ต แห่ ง การ
อธิ ษ ฐาน การถ่ อ มใจ และการยอม
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เรียนรู้ ข้อความที่เข้าใจอย่างตรงไปตรง
มาที่สุดและเรียบง่ายที่สุด รวมถึงข้อที่
ความยากที่สุดก็จะถูกบิดเบือนไปจาก
ความหมายที่แท้จริง ผู้นําของระบอบ
เปปาซีเลือกข้อพระคัมภีรบ์ างส่วนเพือ่ ใช้
ตอบสนองจุดประสงค์ของตน โดยการ
แปลความหมายเพื่อให้เหมาะกับตนเอง
แล้วนํามาเสนอให้แก่ประชาชนในขณะที่
ไม่ได้ให้โอกาสพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์
และทําความเข้าใจข้อความอันศักดิ์สิทธิ์
แห่งความจริงด้วยตัวเอง พระคัมภีร์ทั้ง
เล่มควรจะถูกมอบให้แก่พวกเขาตามที่
เขียนไว้อย่างนัน้ การไม่มผี สู้ อนพระคัมภีร์
เลยยังจะดีกว่าการมีคนสอนพระคัมภีร์ที่
แปลความหมายอย่างผิดๆ {GC 521.2}
พระคัมภีร์ถูกออกแบบไว้เพื่อนําทาง
ทุกคนที่ประสงค์จะเรียนรู้นํ้าพระทัยของ
พระผู้สร้างของตน พระเจ้าประทานคํา
พยากรณ์อนั เทีย่ งตรงแม่นยําให้แก่มนุษย์
ทูตสวรรค์ทั้งหลายรวมทั้งพระเยซูคริสต์
เองก็เสด็จมาเพื่อเปิดเผยให้กับดาเนียล
และยอห์นได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้อง
เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ เรื่องสําคัญต่างๆ ที่
เกีย่ วกับความรอดของเราไม่ได้ถกู ทอดทิง้
ให้อยูใ่ นความลึกลับ เรือ่ งเหล่านีไ้ ม่ได้ถกู
เปิดเผยในลักษณะทีส่ ร้างความงุนงงและ
นําผู้สัตย์ซื่อที่แสวงหาความจริงให้หลง
ทาง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผย
พระวจนะฮาบากุกว่า “จงเขียนนิมิตนั้น
ลงไป…เพื่ อ ให้ ค นที่ วิ่ ง อ่ า นได้ ค ล่ อ ง”
ฮาบากุ ก 2:2 พระคํ า ของพระเจ้ า นั้ น
กระจ่างแจ้งสําหรับผู้ที่ศึกษาด้วยจิตใจ

แห่งการอธิษฐาน จิตวิญญาณที่สัตย์ซื่อ
จริงใจทุกดวงจะมาถึงแสงสว่างแห่งความ
จริง “ความสว่างถูกหว่านแก่คนชอบธรรม”
สดุดี 97:11 ไม่มีคริสตจักรใดจะก้าวขึ้นสู่
ความบริสทุ ธิไ์ ด้นอกจากสมาชิกของคริสต
จักรนัน้ ๆ จะแสวงหาความจริงด้วยความ
ร้อนรนดั่งเช่นค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่
{GC 521.3}
ด้ ว ยเสี ย งประกาศที่ บ อกให้ เ ปิ ด ใจ
กว้างไว ตาของมนุษย์จงึ บอดไปด้วยเล่ห์
กลของศั ต รู ข องพวกเขาในขณะที่ มั น
กระทําการตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เป้าหมายของมันสัมฤทธิ์ผล ขณะที่
มันประสบความสําเร็จด้วยการใช้การคาด
เดาต่างๆ ของมนุษย์เข้ามาแทนที่พระ
คัมภีร์นั้น ธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ถูก
ละเลย และคริสตจักรทั้งหลายจึงตกอยู่
ภายใต้การจองจําของบาปในขณะที่พวก
เขาอ้างว่าตนเองมีอิสระเสรี {GC 522.1}
สําหรับคนมากมายแล้ว การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นคําสาป
พระเจ้าทรงอนุญาตให้โลกรับแสงสว่าง
ของการค้ น พบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ศิลปศาสตร์ แต่กระนัน้ แม้แต่ผมู้ สี ติปญ
ั ญา
เฉลียวฉลาดทีส่ ดุ ถ้าหากการวิจยั ค้นพบ
ของเขาไม่ได้อยูภ่ ายใต้การทรงนําของพระ
คําของพระองค์แล้ว ความพยายามที่จะ
สืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
กับการเปิดเผยของพระเจ้ารังแต่จะนํามา
ซึ่งความสับสน {GC 522.2}
ความรู้ของมนุษย์ทางด้านวัตถุและ
ฝ่ายจิตวิญญาณมีอยู่เพียงบางส่วนและ
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ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ คนมากมายจึง
ประสานแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์
เข้ากับข้อความในพระคัมภีรไ์ ม่ได้ หลาย
คนรับเอาเพียงทฤษฎีและการคาดเดามา
เป็นข้อเท็จจริงด้านวิทยาศาสตร์ และพวก
เขาคิดว่าจะต้องนําพระคําของพระเจ้ามา
ผ่านการทดสอบด้วยคําสอน “ทีส่ าํ คัญผิด
ว่าเป็นความรู”้ 1 ทิโมธี 6:20 พระผูส้ ร้าง
และพระราชกิ จ ของพระองค์ อ ยู ่ เ หนื อ
ความเข้าใจของพวกเขา และเนื่องจาก
พวกเขาอธิบายเรื่องเหล่านี้ด้วยกฎแห่ง
ธรรมชาติไม่ได้ พวกเขาจึงถือว่าประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เชื่อถือ
ไม่ได้ ผู้ที่สงสัยในความน่าเชื่อถือของ
เรื่ อ งราวที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ นพระคริ ส ตธรรม
คัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิมและใหม่มกั จะ
ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งและสงสัยใน
เรื่ อ งการดํ า รงอยู ่ ข องพระเจ้ า และให้
เหตุผลเรื่องอํานาจที่ไม่สุดสิ้นว่าเป็นผล
มาจากธรรมชาติ เมือ่ พวกเขาปล่อยสมอ
ที่ ยึ ด มั่ น ไปแล้ ว พวกเขาก็ ถู ก ทอดทิ้ ง
ให้ล่องลอยไปกระทบศิลาแห่งความไม่
ซื่อสัตย์ {GC 522.3}
ด้วยเหตุฉะนี้ คนมากมายจึงหลงผิด
ไปจากความเชือ่ และถูกมารล่อลวง มนุษย์
มุมานะทําตนให้เป็นคนฉลาดเหนือกว่า
พระผู้สร้างของตน ปรัชญาของมนุษย์
พยายามค้นหาและอธิบายความลึกลับ
ต่างๆ ซึง่ จะไม่มวี นั เปิดเผยให้ทราบตลอด
ชั่วนิรันดร์กาล หากเพียงแต่มนุษย์จะ
แสวงหาและเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทรง
เปิดเผยพระองค์เองและพระประสงค์ของ

พระองค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นภาพ
สง่าราศี ความศักดิส์ ทิ ธิ์ และอํานาจของ
พระยาห์เวห์จนทําให้พวกเขาตระหนักถึง
ความตํา่ ต้อยของตนเอง และจะพึงพอใจ
กับสิ่งที่ทรงเปิดเผยให้พวกเขาและบุตร
ทั้งหลายของพวกเขา {GC 522.4}
ผลงานชิ้ น เอกแห่ ง การล่ อ ลวงของ
ซาตานคือการคอยควบคุมให้ความคิดของ
มนุษย์ค้นคว้าและคาดเดาอยู่กับเรื่องที่
พระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยให้ทราบและเรื่อง
ที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เราเข้าใจ
เพราะเรือ่ งนีแ้ หละทีล่ ซู เี ฟอร์สญ
ู เสียทีอ่ ยู่
ของมั น ในสวรรค์ มั น ไม่ พ อใจเพราะ
พระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยความลับต่างๆ ใน
พระประสงค์ของพระองค์ให้มนั ทราบ และ
มันไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ทรงเปิดเผยไว้แล้วใน
เรือ่ งหน้าทีก่ ารงานในตําแหน่งสูงส่งทีท่ รง
โปรดมอบหมายให้มนั ด้วยการปลุกระดม
ความไม่ พ อใจเดี ย วกั น นี้ ใ นท่ า มกลาง
ทูตสวรรค์ทอี่ ยูภ่ ายใต้การนําของมัน มัน
ทําให้ทตู สวรรค์เหล่านัน้ ล้มในบาป บัดนี้
มั น พยายามทํ า ให้ ค วามคิ ด ของมนุ ษ ย์
เปรอะเปือ้ นด้วยเจตนารมณ์เดียวกัน และ
นํามนุษย์ให้ละเลยพระบัญชาโดยตรงของ
พระเจ้า {GC 523.1}
บรรดาผู้ที่ไม่เต็มใจรับความจริงอัน
แหลมคมและเข้าใจง่ายของพระคัมภีร์ก็
ยังคงตามหานวนิยายที่ถูกใจต่อไปเพื่อ
ปราบมโนธรรมให้สงบ ยิ่งหลักคําสอนที่
นําเสนอต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับฝ่าย
จิตวิญญาณ การปฏิเสธตนและการถ่อม
ตนน้อยลงเท่าใด การยินดีรับไว้ด้วย
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ความพอใจก็จะมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น คน
เหล่ า นี้ ทํ า ให้ พ ลั ง ทางปั ญ ญาเสื่ อ มลง
เพื่ อ สนองความต้ อ งการฝ่ า ยเนื้ อ หนั ง
พวกเขาฉลาดเกินไปด้วยความทะนงใน
ปั ญ ญาของตนเองเกิ น กว่ า ที่ จ ะศึ ก ษา
พระคั ม ภี ร ์ ด ้ ว ยใจที่ สํ า นึ ก ผิ ด และด้ ว ย
คําอธิษฐานที่ร้อนรนเพื่อขอการทรงนํา
จากพระเจ้า พวกเขาจึงไม่มีเกราะกําบัง
การล่อลวง ซาตานเตรียมพร้อมสนอง
ความปรารถนาของหัวใจ และมันยืน่ การ
หลอกลวงเข้าแทนที่ความจริง ด้วยวิธี
เดี ย วกั น นี้ ระบอบเปปาซี จึ ง ได้ ม าซึ่ ง
อํานาจในการครอบงําความคิดของมนุษย์
และด้วยการปฏิเสธความจริงเพราะต้อง
ข้องเกี่ยวกับกางเขน ชาวโปเตสแตนต์ก็
กําลังเดินตามแนวทางเดียวกันนี้ ทุกคน
ที่ละเลยพระคําของพระเจ้าเพื่อตามหา
ความสะดวกสบายและแนวทางที่ ไ ม่
แตกต่างไปจากชาวโลกจะถูกปล่อยให้
รั บ คํ า สอนเที ย มเท็ จ แทนความจริ ง ใน
ศาสนา ผู ้ ที่ ตั้ ง ใจปฏิ เ สธความจริ ง จะ
ยอมรับคําสอนผิดทีน่ า่ รังเกียจทุกรูปแบบ
ผู ้ ที่ ยื น มองการหลอกลวงด้ ว ยความ
หวาดกลัวก็พร้อมที่จะรับการหลอกลวง
อั น ดั บ ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย อั ค รทู ต
เปาโลกล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ “ไม่ได้รัก
ความจริงเพือ่ จะรอด” ประกาศว่า “เพราะ
เหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมา
ถึ ง พวกเขา ให้ เ ขาเชื่ อ สิ่ ง ที่ เ ท็ จ เพื่ อ
ทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการ
อธรรม จะได้ถกู พิพากษา” 2 เธสะโลนิกา
2:10-12 ด้วยคําเตือนทีม่ อี ยูเ่ บือ้ งหน้าเรา

เช่นนี้ จึงเป็นเรือ่ งจําเป็นทีเ่ ราจะต้องคอย
เฝ้าระวังตนเองว่าจะรับหลักคําสอนแบบ
ใด {GC 523.2}
ในบรรดาสื่อที่มารผู้ล่อลวงใช้ได้ผล
มากที่สุดคือคําสอนจอมปลอมและความ
อัศจรรย์เทียมเท็จของลัทธิทรงวิญญาณ
มันแปลงตัวเป็นทูตแห่งความสว่างและ
กระจายตาข่ายในทีๆ่ คนคาดไม่ถงึ หาก
มนุษย์เพียงแต่ศึกษาพระคําของพระเจ้า
พร้อมกับอธิษฐานอย่างจริงใจเพือ่ จะเข้าใจ
พระคํ า ของพระองค์ แ ล้ ว พวกเขาจะ
ไม่ถกู ทอดทิง้ ให้อยูใ่ นความมืดเพือ่ รับหลัก
คําสอนทีเ่ ทียมเท็จ แต่เมือ่ พวกเขาปฏิเสธ
ความจริงแล้ว พวกเขาก็จะตกเป็นเหยื่อ
ของการหลอกลวง {GC 524.1}
คํ า สอนที่ อั น ตรายอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ
คําสอนที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของ
พระคริสต์ ที่อ้างว่าพระองค์ไม่ได้ทรง
ดํารงอยู่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมายังโลก
นี้ ทฤษฎีนี้ได้รับการตอบรับอย่างแพร่
หลายจากชนกลุ่มใหญ่ที่อ้างตนว่าเชื่อ
พระคัมภีร์ แต่เป็นคําสอนทีข่ ดั แย้งโดยตรง
กับข้อพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน
ทีส่ ดุ ของพระผูช้ ว่ ยให้รอดของเราในเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดา
พระลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระองค์
และการทรงดํารงอยู่ก่อนเสด็จมาในโลก
คําสอนนี้ไม่สามารถที่จะรับพิจารณาได้
โดยปราศจากการโต้แย้งอย่างไม่มเี หตุผล
ทีส่ ดุ กับพระคัมภีร์ คําสอนนีไ้ ม่เพียงทําให้
ความคิดของมนุษย์ในเรื่องพระราชกิจ
ของการไถ่บาปตกตํ่าลงเท่านั้น แต่ยัง
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เป็ น การบ่ อ นทํ า ลายความเชื่ อ ที่ มี ต ่ อ
พระคัมภีร์ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการเปิด
เผยจากพระเจ้าด้วย เรื่องนี้ไม่เพียงแต่
ทําให้คาํ สอนดังกล่าวเป็นภัย แต่ยงั ทําให้
คําสอนนี้ยอมรับได้ยากยิ่งขึ้นด้วย หาก
มนุษย์ปฏิเสธคําพยานของพระคัมภีร์ที่
ได้รับการดลใจในเรื่องความเป็นพระเจ้า
ของพระคริสต์แล้ว ก็เป็นเรือ่ งไร้ประโยชน์
ที่จะถกเถียงเรื่องนี้กับพวกเขา เพราะ
ไม่วา่ คําโต้แย้งจะมีเหตุผลข้อสรุปทีด่ เี พียง
ไรก็ตาม ก็ไม่อาจทําให้พวกเขาเชื่อได้
“แต่คนทัว่ ไปจะไม่รบั สิง่ เหล่านีซ้ งึ่ เป็นของ
พระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขา
เห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถ
เข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้อง
วินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ” 1 โครินธ์
2:14 ผู้ที่ยึดคําสอนเทียมเท็จนี้จะไม่มี
แนวคิดทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับพระลักษณะนิสยั
หรือพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ หรือ
แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสําหรับการ
ไถ่มนุษย์ให้รอด {GC 524.2}
ข้อผิดพลาดอีกประการหนึง่ ทีซ่ บั ซ้อน
และเป็ น อั น ตราย คื อ ความเชื่ อ ที่ แ พร่
กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าซาตานไม่มตี วั
ตน ชือ่ ทีป่ รากฏในพระคัมภีรก์ เ็ ป็นเพียง
นามสมมติที่ใช้แทนความคิดและความ
ปรารถนาชั่วของมนุษย์ {GC 524.3}
คํ า สอนที่ แ พร่ ห ลายดั ง ก้ อ งจาก
ธรรมาสน์ที่มีชื่อเสียงว่าการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระคริสต์เป็นการเสด็จมาถึง
บุ ค คลแต่ ล ะคนเมื่ อ เขาเสี ย ชี วิ ต ลงซึ่ ง
คําสอนนีเ้ ป็นกลวิธเี พือ่ เบีย่ งเบนความคิด

ของมนุษย์ไปจากการเสด็จกลับมาของ
พระองค์เองบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ เป็น
เวลานานหลายปีที่ซาตานกล่าวไว้เสมอ
ว่า “ดูซิ ท่านผูน้ นั้ อยูท่ หี่ อ้ งชัน้ ใน” (มัทธิว
24:23-26) และจิตวิญญาณมากมายพินาศ
ไปก็เพราะการหลอกลวงนี้ {GC 525.1}
อีกครั้ง ปัญญาฝ่ายโลกสอนว่าการ
อธิษฐานเป็นเรื่องไม่จําเป็น นักวิทยาศาสตร์อา้ งว่า ไม่มคี าํ ตอบแท้จริงทีไ่ ด้จาก
การอธิษฐาน สิง่ นีเ้ ป็นการละเมิดกฎ ไม่มี
เรื่องของการอัศจรรย์ พวกเขากล่าวว่า
จักรวาลอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎที่
แน่นอนและพระเจ้าเองจะไม่ทรงกระทํา
สิง่ ใดทีข่ ดั แย้งกับกฎเหล่านี้ ด้วยประการ
ฉะนี้ พวกเขาอธิบายว่า กฎของพระเจ้า
ผูกมัดพระองค์เอง ทําราวกับว่ากฎของ
พระเจ้า ทํ า งานได้ โ ดยแยกออกไปจาก
เสรี ภ าพของพระองค์ คํ า สอนเช่ น นี้
ขัดแย้งกับคําพยานในพระคัมภีร์ พระ
คริสต์และอัครสาวกของพระองค์เป็นผู้
ทําการอัศจรรย์ไม่ใช่หรือ พระผู้ช่วยให้
รอดผู ้ ท รงเปี ่ ย มด้ ว ยพระเมตตาคุ ณ
พระองค์นี้ทรงพระชนม์อยู่ในวันนี้ และ
พระองค์ ท รงเต็ ม พระทั ย ที่ จ ะสดั บ ฟั ง
คําอธิษฐานแห่งความเชื่อเช่นเดียวกับ
สมัยที่พระองค์ทรงดําเนินอยู่ท่ามกลาง
มนุษย์ ธรรมชาติรว่ มมือกับสภาพทีเ่ หนือ
ธรรมชาติ มันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ
ของพระเจ้าทีจ่ ะทรงตอบคําอธิษฐานแห่ง
ความเชื่อ ซึ่งพระองค์จะไม่ประทานให้
แก่เราหากเราไม่ทูลขอ {GC 525.2}
หลักคําสอนผิดและแนวคิดเพ้อฝันมี
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อยูม่ ากมายนานัปการในโบสถ์ตา่ งๆ ของ
อาณาจักรคริสเตียน เป็นเรื่องเป็นไปไม่
ได้ที่จะประเมินผลลัพธ์ต่างๆ อันชั่วร้าย
ที่เกิดจากการย้ายหลักเขตหลักเดียวใน
บรรดาหลักเขตมากมายตามทีพ
่ ระคําของ
พระเจ้ากําหนดให้ออกไป มีคนจํานวน
เพียงเล็กน้อยทีผ่ จญเข้าไปในการทําเช่น
นีแ้ ละยุตกิ ารกระทําด้วยการปฏิเสธความ
จริงเพียงเรื่องเดียว คนส่วนใหญ่ดําเนิน
การต่อไปในการละทิง้ หลักการแห่งความ
จริงไปทีละข้อทีละข้อจนพวกเขากลาย
เป็นคนนอกรีตไปเลยอย่างแท้จริง {GC
525.3}
ข้อผิดพลาดต่างๆ ของศาสนศาสตร์
ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มได้ผลักดันจิตวิญญาณจํานวน
มากให้ตกไปอยูใ่ นความสงสัย ไม่เช่นนัน้
แล้วคนเหล่านีน้ า่ จะกลายเป็นผูเ้ ชือ่ ในพระ
คัมภีร์ เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้พวกเขายอมรับ
หลักคําสอนทีท่ าํ ร้ายความรูส้ กึ สํานึกของ
ความยุติธรรม ความเมตตาและความ
กรุณา และเนือ่ งจากความรูส้ กึ เหล่านีเ้ ป็น
คําสอนของพระคัมภีร์ พวกเขาจึงปฏิเสธ
ที่จะยอมรับว่าเป็นพระคําของพระเจ้า
{GC 525.4}
นีค่ อื เป้าหมายทีซ่ าตานคอยหาทางที่
จะทําให้สําเร็จ ไม่มีสิ่งใดที่มันปรารถนา
มากไปกว่าการทําลายความไว้วางใจใน
พระเจ้าและในพระคําของพระองค์ ซาตาน
นําอยู่ในแนวหน้าของกองทัพที่ยิ่งใหญ่
ของผู้สงสัยทั้งหลาย และมันทํางานสุด
อํานาจของมันที่จะหลอกล่อจิตวิญญาณ
ให้เข้าร่วมขบวนการของมัน การสงสัยจึง

กลายเป็นสิง่ ทีค่ นนิยมทํา มีชนกลุม่ ใหญ่
ที่สงสัยพระคําของพระเจ้าด้วยเหตุผล
เดียวกันกับที่พวกเขาสงสัยพระเจ้าของ
พระคั ม ภี ร ์ นั่ น คื อ เพราะพระคํ า ตํ า หนิ
และประณามบาป ผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะเชื่อ
ฟังปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัง้ หลายของพระ
คําก็พยายามจะล้มล้างอํานาจของพระคํา
นั้ น พวกเขาอ่ า นพระคั ม ภี ร ์ ห รื อ ฟั ง
คําสอนจากธรรมาสน์ศักดิ์สิทธิ์เพียงเพื่อ
จับผิดพระคัมภีรห์ รือคําเทศนา คนจํานวน
ไม่น้อยกลายเป็นคนนอกรีตเพื่อแก้ต่าง
ให้ตนเองหรือเพื่อแก้ตัวให้กับตนเองที่
ละทิ้งหน้าที่ ส่วนคนอื่นๆ รับหลักการ
แห่งความสงสัยเพราะความหยิง่ และความ
เกียจคร้าน เนื่องจากพวกเขารักความ
สะดวกสบายมากเกินไปจนไม่ยอมแยก
ตนเองออกมาเพื่อจะบรรลุความสําเร็จ
ในสิ่งที่คู่ควรแก่คุณค่าซึ่งต้องใช้ความ
พยายามและการปฏิเสธตนเอง พวกเขา
จึงมุง่ หวังทีจ่ ะได้มาซึง่ การยกย่องว่ามีสติ
ปัญญาเป็นเลิศด้วยการวิพากษ์วิจารณ์
พระคัมภีร์ มีเรือ่ งราวมากมายทีส่ ติปญ
ั ญา
อั น มี ข อบเขตจํ า กั ด และไม่ ไ ด้ รั บ ความ
กระจ่างจากพระปัญญาของพระเจ้าจะไม่มี
ทางเข้าใจได้ และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึง
หาโอกาสวิพากษ์วจิ ารณ์ มีคนอีกมากมาย
ที่รู้สึกเสมือนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะยืน
เคียงข้างผู้ไม่มีความเชื่อ ผู้เยาะเย้ยและ
ผู้ไม่มีศาสนา แต่ภายใต้การแสดงออกที่
บริสุทธิ์ จะพบว่าคนเหล่านี้ถูกกระตุ้น
ด้วยความเชือ่ มัน่ ในตนเองและความทะนง
ตน หลายคนชืน่ ชอบทีจ่ ะค้นหาบางเรือ่ ง
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ในพระคัมภีร์เพื่อทําให้ความคิดของผู้อื่น
งุนงงสับสน มีบางคนในช่วงเริ่มแรกจะ
ตําหนิและให้เหตุผลเข้าข้างฝ่ายผิดเพียง
เพือ่ สนองความชืน่ ชอบในเรือ่ งการโต้แย้ง
พวกเขาไม่ตระหนักว่าการกระทําเช่นนี้
จะนําตัวเองเข้าไปพัวพันอยู่ในบ่วงแร้ว
ของผู้ล่าเหยื่อ แต่เมื่อพวกเขาแสดงตน
อย่างเปิดเผยว่าไม่เชื่อ พวกเขารู้สึกว่า
จําเป็นต้องรักษาจุดยืนของตนต่อไป ดัง
นั้นพวกเขาจึงเข้าร่วมกับคนชั่วและปิด
ประตู ส วรรค์ ใ ห้ กั บ ตั ว ของพวกเขาเอง
{GC 526.1}
พระเจ้าประทานหลักฐานอย่างเพียง
พอในพระคําของพระองค์เพื่อเป็นพยาน
หลั ก ฐานเรื่ อ งพระลั ก ษณะความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์ ความจริงต่างๆ อัน
ยิ่งใหญ่ในเรื่องความรอดของเราถูกเปิด
เผยไว้อย่างชัดเจน ด้วยการช่วยเหลือ
ของพระวิญญาณบริสทุ ธิซ์ งึ่ ทรงสัญญาไว้
ว่าจะประทานให้แก่ทกุ คนทีแ่ สวงหาด้วย
ความจริ ง ใจ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนคงจะเข้ า ใจ
ความจริง ต่ า งๆ เหล่า นี้ ด้ว ยตนเองได้
พระเจ้าได้ประทานหลักฐานอันเป็นพื้น
ฐานทีห่ นักแน่นแก่มนุษย์ซงึ่ บนพืน้ ฐานนี้
พวกเขาจะวางใจในความเชือ่ ของพวกเขา
{GC 526.2}
แต่ ก ระนั้ น ความคิ ด อั น จํ า กั ด ของ
มนุษย์ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจถึงแผนการ
ต่างๆ และพระประสงค์ทั้งหลายของ
พระผู้ทรงไม่มีข้อจํากัด เราไม่มีทางที่จะ
พบพระเจ้าได้ด้วยการตรวจสอบค้นหา
เราต้องไม่ใช้มอื อวดดีเปิดม่านทีป่ กปิดสง่า

ราศี อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระเจ้ า อั ค รทู ต
ประกาศว่า “ข้อตัดสินของพระองค์นั้น
เหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์
ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้” โรม 11:33 เรา
สามารถทีจ่ ะเข้าใจวิธกี ารต่างๆ ทีพ
่ ระองค์
ทรงติดต่อกับเรา และนํา้ พระทัยทัง้ หลาย
ที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้มากพอเพื่อเรา
จะสามารถมองเห็ น ความรั ก และพระ
เมตตาคุณอันไม่มีขอบเขตซึ่งประสาน
เข้ า กั บ ฤทธานุ ภ าพอั น ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด
พระบิดาแห่งสวรรค์ของเราทรงควบคุม
สรรพสิ่งด้วยพระปัญญาและความชอบ
ธรรม และเราจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่พอใจ
และไม่ไว้วางใจ แต่เราจะก้มกราบลงด้วย
การยอมจํานนด้วยความยําเกรง พระองค์
จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ให้เราทราบ
มากพอเพือ่ ก่อเกิดประโยชน์แก่เรา นอก
เหนือจากนีเ้ รายังต้องไว้วางใจในพระหัตถ์
อันทรงฤทธานุภาพและพระหทัยที่ทรง
เปี ่ ย มด้ ว ยรั ก ของพระองค์ ด ้ ว ย {GC
527.1}
ในขณะที่พระเจ้าประทานประจักษ์
พยานหลักฐานมากพอสําหรับความเชื่อ
พระองค์ ก็ จ ะไม่ ท รงขจั ด ทิ้ ง ข้ อ แก้ ตั ว
ทั้งหมดของการไม่เชื่อ ทุกคนที่ค้นหา
ตะขอเพื่อแขวนความสงสัยของเขาก็จะ
พบตะขอเหล่านัน้ และผูท้ ปี่ ฏิเสธทีจ่ ะรับ
และเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าจนกว่าข้อ
โต้แย้งทุกข้อจะถูกขจัดทิง้ ไป และไม่มชี อ่ ง
ว่างเหลือไว้สําหรับข้อสงสัยอีกต่อไป จะ
ไม่มีทางที่จะไปถึงแสงสว่าง {GC 527.2}
การไม่วางใจในพระเจ้าเป็นผลที่เกิด
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ขึน้ ตามธรรมชาติของหัวใจทีไ่ ม่ได้บงั เกิด
ใหม่ ซึง่ เป็นปฏิปกั ษ์กบั พระเจ้า แต่ความ
เชื่ อ ได้ รั บ การดลใจจากพระวิ ญ ญาณ
บริ สุ ท ธิ์ แ ละเจริ ญ งอกงามขึ้ น ด้ ว ยการ
หวงแหนไว้เท่านั้น ไม่มีมนุษย์คนใดจะ
เข้มแข็งในความเชือ่ ได้โดยปราศจากความ
อุตสาหะพยายามอย่างแน่วแน่ ความไม่
เชื่ อ จะแข็ ง แกร่ ง ขึ้ น เมื่ อ มั น ได้ รั บ การ
สนับสนุน และหากมนุษย์ปล่อยตัวไปกับ
คําถามและการจับผิดแทนที่จะพึ่งพิงบน
ประจักษ์พยานหลักฐานทีพ
่ ระเจ้าประทาน
ให้เพื่อคํ้าชูความเชื่อของพวกเขาแล้ว
พวกเขาจะพบว่าข้อสงสัยต่างๆ ได้รบั การ
ยืนยันอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น {GC 527.3}
แต่ผู้ที่สงสัยพระสัญญาของพระเจ้า
และไม่วางใจในความเชือ่ มัน่ ของพระคุณ
่ ระเกียรติของพระองค์
ของพระองค์ หลูพ
อิทธิพลของพวกเขาแทนทีจ่ ะดึงผูอ้ นื่ เข้า
มาหาองค์พระเยซูคริสต์ กลับผลักไสให้
ออกไปจากพระองค์ เขาเหล่านั้นเป็น
เหมือนต้นไม้ที่ไม่เกิดผล ซึ่งแผ่กิ่งก้าน
สาขาแห่งความมืดมนกว้างและไกล บดบัง
ต้นพืชอื่นไม่ให้ได้รับแสงแดด และทําให้
พืชไม้เหล่านั้นเหี่ยวเฉาและตายภายใต้
เงาอันเยือกเย็นของมัน ผลงานแห่งชีวิต
ของคนเหล่านีเ้ ป็นพยานปรักปรําพวกเขา
อย่างไม่สนิ้ สุด พวกเขากําลังหว่านเมล็ด
แห่งความไม่เชือ่ และความสงสัยซึง่ จะเกิด
ผลเพื่อการเก็บเกี่ยวอย่างไม่เคยพลาด
{GC 527.4}
มีอยู่เพียงวิถีทางเดียวให้ปฏิบัติตาม
สําหรับผู้ที่ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะถูก

ปล่ อ ยให้ ห ลุ ด พ้ น จากความสงสั ย คื อ
แทนทีจ่ ะสงสัยและจับผิดสิง่ ทีพ
่ วกเขายัง
ไม่เข้าใจ ให้พวกเขาสนใจแสงสว่างทีส่ อ่ ง
มายังพวกเขาก่อนหน้านี้แล้วแทน แล้ว
พวกเขาจะได้รบั แสงทีส่ ว่างยิง่ ขึน้ ให้พวก
เขาปฏิบัติทุกหน้าที่ซึ่งได้ถูกเปิดเผยให้
พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจน และพวกเขา
ก็จะเข้าใจและปฏิบตั ใิ นสิง่ เหล่านัน้ ทีบ่ ดั นี้
พวกเขากําลังสงสัยอยู่ {GC 528.1}
ซาตานนําเสนอสิง่ ปลอมแปลงทีค่ ล้าย
ของจริงอย่างมากเพือ่ ล่อลวงผูท้ ปี่ ระสงค์
จะให้ มั น หลอก คนเหล่ า นี้ เ ป็ น ผู ้ ที่ ไ ม่
ต้องการปฏิเสธความปรารถนาของตนและ
ไม่ยอมเสียสละตามทีค่ วามจริงกําหนดไว้
แต่มันไม่มีทางดักเก็บจิตวิญญาณให้อยู่
ในอํานาจของมันแม้เพียงจิตวิญญาณเดียว
ทีแ่ สวงหาความจริงด้วยความจริงใจไม่วา่
จะต้องจ่ายด้วยราคาสูงเพียงใด พระคริสต์
ทรงเป็นความจริงและเป็น “ความสว่างแท้
ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้น
กํ า ลั ง เข้ า มาในโลก” ยอห์ น 1:9 พระ
วิญญาณแห่งความจริงได้รับบัญชาให้
นํามนุษย์ไปสู่ความจริงทั้งปวง และด้วย
อํานาจของพระบุตรของพระเจ้าได้ถูก
ประกาศไว้วา่ “จงหาแล้วจะพบ” “ถ้าใคร
ตั้ ง ใจประพฤติ ต ามพระประสงค์ ข อง
พระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคําสอนนี้มาจาก
พระเจ้า” มัทธิว 7:7 ยอห์น 7:17 {GC
528.2}
ผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์ทราบแต่เพียง
เล็กน้อยถึงแผนต่างๆ ซึง่ ซาตานและสมุน
ของมั น จั ด ไว้ เ พื่ อ ต่ อ ต้ า นพวกเขา แต่
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พระองค์ผู้ประทับอยู่ในสวรรค์จะทรงใช้
อํานาจบังคับเหนือการล่อลวงทัง้ หมดเหล่า
นีเ้ พือ่ ว่าแผนการอันลํา้ ลึกของพระองค์จะ
สัมฤทธิผ์ ล องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงยอมให้
ประชากรของพระองค์ตกสู่การทดลองที่
ยากลําบากอย่างแสนสาหัส ไม่ใช่เพราะ
พระองค์ทรงพอพระทัยในความเศร้าโศก
และความทุ ก ข์ ท รมาน แต่ เ ป็ น เพราะ
กระบวนการนีจ้ าํ เป็นต่อชัยชนะในบัน้ ปลาย
ของพวกเขา พระองค์ปอ้ งกันพวกเขาจาก
การทดลองสมดังรัศมีภาพของพระองค์
ไม่ได้เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของการ
ทดลองก็เพือ่ เตรียมพวกเขาให้พร้อมทีจ่ ะ
ต่อต้านมนต์เสน่ห์ทั้งปวงของความชั่ว
{GC 528.3}
ทั้งบรรดาคนชั่วหรือมารทั้งหลายก็
ไม่อาจขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้า
หรือปิดซ่อนการปรากฏของพระองค์จาก
ประชากรของพระองค์ได้ หากพวกเขา
เพียงแต่จะยอมสารภาพและละทิ้งบาป
ต่างๆ ด้วยหัวใจที่มอบถวาย สํานึกผิด
และยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระองค์ดว้ ย
ความเชือ่ ทุกการทดลองและทุกอิทธิพล
ทีเ่ ป็นปรปักษ์ไม่วา่ จะเปิดเผยหรือในทีล่ บั
จะถูกต้านทานได้อย่างสําเร็จ “ไม่ใช่ดว้ ย
กําลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วย
วิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส
ดังนี้แหละ” เศคาริยาห์ 4:6 {GC 529.1}
“เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรณของ
พระองค์สดับคําอ้อนวอนของพวกเขา...
ถ้าพวกท่านขวนขวายทําดี ใครจะทําร้าย

พวกท่าน” 1 เปโตร 3:12, 13 เมือ่ บาลาอัม
ถู ก ยั่ ว ยวนด้ ว ยคํ า สั ญ ญาของรางวั ล
ตอบแทนอันมัง่ คัง่ เพือ่ ให้สาปคนอิสราเอล
และด้ ว ยการถวายเครื่ อ งบู ช าแด่ พ ระ
ยาห์เวห์เพื่อให้ทรงสาปแช่งประชากร
ของพระองค์ พระวิญญาณของพระเจ้า
ตรัสห้ามความชัว่ ทีเ่ ขาปรารถนาจะกล่าว
ออกมา และบาลาอัมถูกบังคับให้อุทาน
ขึ้นมาว่า “ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่
ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะประณามผู้
ทีพ
่ ระยาห์เวห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร”
“ขอให้ข้าพเจ้าตายเหมือนอย่างการตาย
ของผู้ชอบธรรมและขอให้บั้นปลายชีวิต
ข้าพเจ้าเป็นเหมือนของเขา” หลังจากที่
เขาถวายเครื่องบูชาอีกครั้งหนึ่ง ผู้เผย
พระวจนะไม่ชอบธรรมคนนี้ประกาศว่า
“ดูสิ ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพร
เมือ่ พระองค์ทรงอวยพร ข้าพเจ้าก็ไม่อาจ
เปลีย่ น จะไม่มคี วามทุกข์ในยาโคบให้ทรง
เห็ น และในอิ ส ราเอลไม่ ท รงพบความ
ลําบาก พระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาสถิต
กับเขาและเสียงโห่รอ้ งถวายพรพระราชา
อยู่ท่ามกลางเขา” “ดังนั้น ไม่มีเวทมนต์
ใดอาจกระทบยาโคบ ไม่มีของขลังใด
อาจทําร้ายอิสราเอล บัดนี้ ยาโคบและ
อิสราเอลจะได้รบั คําบอกกล่าวว่าพระเจ้า
ได้ทรงทําสิง่ ใด” แต่ถงึ กระนัน้ มีการสร้าง
แท่นถวายบูชาขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามและ
อีกครั้งหนึ่งบาลาอัมพยายามพูดคําสาป
แช่ง แต่จากปากทีไ่ ม่เต็มใจพูดของผูเ้ ผย
พระวจนะ พระวิญญาณของพระเจ้าทรง
เปิ ด เผยถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องผู ้ ที่
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พระเจ้าทรงเลือกสรรและประณามความ
ผิดและความผูกพยาบาทของศัตรูทงั้ หลาย
ของพวกเขา “คนทีอ่ วยพรท่านก็จะได้รบั
พร ผู้ที่สาปแช่งท่านก็จะถูกสาปแช่ง”
กันดารวิถี 23:8,10, 20, 21, 23; 24:9
{GC 529.2}
ในเวลานี้ ช นชาติ อิ ส ราเอลภั ก ดี ต ่ อ
พระเจ้าและตราบเท่าทีพ
่ วกเขายังคงสัตย์
ซื่ อ ต่ อ พระบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ ไม่ มี
อํานาจใดในโลกหรือขุมนรกจะมีชัยชนะ
เหนือพวกเขาได้ แต่ทว่าคําสาปแช่งที่
บาลาอัมไม่ได้รับอนุญาตให้กล่าวแช่ง
ประชากรของพระเจ้านัน้ ในทีส่ ดุ ก็ประสบ
ความสําเร็จด้วยการล่อลวงให้พวกเขา
ทําบาป เมือ่ พวกเขาล่วงละเมิดพระบัญญัติ
ของพระเจ้า พวกเขาจึงแยกตัวเองออก
ไปจากพระองค์ และถูกทิ้งให้สัมผัสกับ
อํานาจของผู้ทําลาย {GC 529.3}
ซาตานรูด้ วี า่ จิตวิญญาณทีอ่ อ่ นแอทีส่ ดุ
เมื่อติดสนิทในพระคริสต์จะเป็นคู่ต่อสู้ที่
เหนือกว่าทูตแห่งความมืด และหากมัน
จะแสดงตนอย่างเปิดเผยแล้ว มันก็จะถูก
จู่โจมและถูกต่อต้าน ด้วยเหตุนี้มันจึงหา
ทางทีจ่ ะดึงทหารแห่งกางเขนออกไปจาก
ป้อมปราการที่แข็งแกร่งในขณะที่มันดัก

ซุ ่ ม อยู ่ กั บ สมุ น ของมั น พร้ อ มที่ จ ะออก
ทําลายทุกคนที่กล้าย่างกรายเข้ามายัง
เขตแดนของมัน มีเพียงในความไว้วางใจ
พระเจ้าด้วยใจทีถ่ อ่ มสุภาพและในการเชือ่
ฟั ง ปฏิ บั ติ ต ามพระบั ญ ญั ติ ทั้ ง หมดของ
พระองค์เท่านั้นที่เราจะมั่นคงปลอดภัย
{GC 530.1}
ไม่มีมนุษย์คนใดจะอยู่รอดปลอดภัย
ได้ เ กิ น หนึ่ ง วั น หรื อ หนึ่ ง ชั่ ว โมงโดย
ปราศจากการอธิษฐาน เราจําเป็นต้องทูล
วิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษเพื่อ
ขอสติ ป ั ญ ญาในการเข้ า ใจพระคํ า ของ
พระองค์ พระคําจะเปิดเผยอุบายของผู้
ล่อลวงและวิธที จี่ ะต่อต้านมันอย่างสัมฤทธิ์
ผล ซาตานเป็นผู้มีความชํานาญในการ
อ้างข้อพระคัมภีร์ มันใส่คําแปลของมัน
ลงไปในข้อพระคัมภีรเ์ พือ่ หวังจะทําให้เรา
สะดุดล้มลง เราต้องศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ย
จิตใจที่ถ่อม ไม่ละสายตาจากการพึ่งพิง
ในพระเจ้า ในขณะทีเ่ ราต้องเฝ้าระวังเล่ห์
อุบายของซาตานอยู่เสมออย่างไม่หยุด
หย่ อ นนั้ น เราจะต้ อ งอธิ ษ ฐานอย่ า ง
สมํ่ า เสมอไม่ ว ่ า งเว้ น ด้ ว ยความเชื่ อ ว่ า
“ขออย่าทรงนําพวกข้าพระองค์เข้าไปใน
การทดลอง” มัทธิว 6:13 {GC 530.2}
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ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของ
มวลมนุษย์ ซาตานเริ่มลงแรงหลอกลวง
เผ่าพันธุม์ นุษย์เรา มันเป็นผูก้ อ่ การกบฏ
ขึน้ ในสวรรค์ มันต้องการนําคนทัง้ โลกให้
ร่วมทําสงครามเพือ่ ต่อสูก้ ารปกครองของ
พระเจ้า อาดัมและเอวามีความสุขอย่าง
แท้จริงเมื่อพวกเขาเชื่อฟังธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้าและความจริงข้อนีเ้ ป็นพยาน
ปรั ก ปรํ า ถึ ง ข้ อ อ้ า งที่ มั น กล่ า วหาไว้ ใ น
สวรรค์อยูต่ ลอดเวลาว่า ธรรมบัญญัตขิ อง
พระเจ้ากดขีแ่ ละขัดขวางผลประโยชน์ของ
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวงทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง และ
นอกจากนี้ ความอิจฉาของมันยังถูกปลุก
ให้ตื่นขึ้นเมื่อมันมองดูบ้านอันสวยงามที่
พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กบั คูช่ ายหญิง
ผูป้ ราศจากบาป มันตัง้ ใจจะทําให้พวกเขา
ล้มลงในบาปเพือ่ ว่าเมือ่ แยกพวกเขาออก
จากพระเจ้าและนําให้มาอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ของมันได้แล้ว มันก็จะครอบครองโลก
และจัดตั้งอาณาจักรของมันไว้บนโลกนี้
เพื่อต่อต้านพระผู้สูงสุด {GC 531.1}
หากซาตานเปิดเผยลักษณะที่แท้จริง
ของมันเอง มันก็คงจะถูกปฏิเสธในทันที
เพราะอาดัมและเอวาได้รับคําเตือนถึง
ศัตรูตัวฉกาจนี้ แต่มันทํางานในที่มืด มัน
ปกปิดเป้าหมายของมันไว้เพือ่ ทีจ่ ะดําเนิน
การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลานั้นงูเป็น

สัตว์ที่มีรูปร่างน่าลุ่มหลง มันจึงใช้งูเป็น
สือ่ และตัวมันเองเป็นผูพ
้ ดู กับเอวาผ่านสือ่
ว่า “จริงหรือ ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้าม
พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทกุ ต้นในสวนนี’้ ”
ปฐมกาล 3:1 หากเอวาถอยออกไปโดย
ไม่ถกเถียงกับผู้ล่อลวงตนนี้ เธอก็คงจะ
ปลอดภัย แต่เธอกลับไปต่อปากต่อคํากับ
มันและตกเป็นเหยื่อในแผนร้ายของมัน
ด้วยวิธีเดียวกันนี้ มีคนมากมายที่ยังคง
ตกเป็นเหยื่อของซาตาน พวกเขาสงสัย
และโต้เถียงเรื่องข้อกําหนดของพระเจ้า
และแทนที่ จ ะเชื่ อ ฟั ง พระบั ญ ชาต่ า งๆ
ของพระองค์ พวกเขากลับรับทฤษฏีของ
มนุษย์ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของซาตาน
ที่ถูกอําพรางไว้ {GC 531.2}
“หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ‘ผลของต้นไม้
ในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่
อยูก่ ลางสวนนัน้ พระเจ้าตรัสว่า ห้ามพวก
เจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนัน้ พวกเจ้าจะ
ตาย’ งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า ‘พวกเจ้าจะ
ไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยูว่ า่
พวกเจ้ า กิ น ผลจากต้ น ไม้ นั้ น วั น ใด ตา
ของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้ว
พวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้
ความดีและความชัว่ ’” ปฐมกาล 3:2-5 มัน
ประกาศว่า พวกเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้า
จะมี ส ติ ป ั ญ ญาที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม และจะมี
สถานภาพที่สูงขึ้น เอวาพ่ายแพ้ต่อการ
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ทดลอง และโดยอิทธิพลของเธอ อาดัม
จึงถูกนําให้ทําบาปด้วย พวกเขายอมรับ
ถ้อยคําของงูที่ว่าพระเจ้าไม่ทรงเอาจริง
กับสิ่งที่ตรัสไว้ พวกเขาไม่วางใจพระผู้
สร้างและคิดว่าพระองค์ทรงจํากัดเสรีภาพ
ของตน และคิดว่าพวกเขาน่าจะได้รับ
ปัญญาและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ด้วยการ
ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์ {GC
532.1}
แต่หลังจากการทําบาป อาดัมค้นพบ
ประโยคทีว่ า่ “ในวันใดทีเ่ จ้ากิน เจ้าจะต้อง
ตายแน่” นัน้ หมายความว่าอะไร ปฐมกาล
2:17 เขาได้ความหมายตามที่ซาตาน
ชักนําให้เขาเชือ่ ซึง่ กล่าวว่าเขาจะก้าวขึน้
ไปสู ่ ส ถานภาพที่ สู ง ส่ ง กว่ า หรื อ แล้ ว
แน่นอนจะได้รับผลดีอันยิ่งใหญ่ด้วยการ
ล่วงละเมิดและซาตานผ่านการพิสูจน์ว่า
เป็นผู้มีบุญคุณของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ
แต่ อ าดั ม ไม่ ไ ด้ พ บว่ า นี่ คื อ ความหมาย
ของการพิพากษาของพระเจ้า พระองค์
ทรงประกาศว่า เพื่อเป็นการลงโทษบาป
ของมนุษย์ เขาจึงต้องกลับไปสู่ดินที่เขา
มานั้น “เจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับ
เป็ น ผงคลี ดิ น ดั ง เดิ ม ” ปฐมกาล 3:19
คําพูดของซาตานที่ว่า “ตาของพวกเจ้า
จะสว่างขึ้น” เกิดขึ้นจริงในความหมายใน
แง่ นี้ เ ท่ า นั้ น ภายหลั ง จากที่ อ าดั ม และ
เอวาไม่เชือ่ ฟังพระเจ้า ตาของพวกเขาถูก
เปิดออกเพื่อมองเห็นความเขลาของตน
พวกเขาได้รู้จักกับความชั่วและได้ลิ้มรส
ผลลัพธ์อนั ขมขืน่ ของการล่วงละเมิด {GC
532.2}

ตรงใจกลางสวนเอเดนมีตน้ ไม้แห่งชีวติ
ขึ้นอยู่ ผลของต้นไม้นี้มีอํานาจต่อชีวิต
ให้ยาวออกไป หากอาดัมยังคงเชื่อฟัง
พระเจ้า เขายังเข้าไปถึงต้นไม้นี้ได้อย่าง
เสรี และมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่เมื่อเขาทํา
บาป เขาถูกตัดขาดไม่ให้เข้าไปรับประทาน
ผลจากต้นไม้แห่งชีวติ ดังนัน้ เขาจึงตกไป
อยูใ่ ต้อาํ นาจของความตาย คําตัดสินของ
พระเจ้าที่ว่า “เจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้า
จะกลับเป็นผงคลีดนิ ดังเดิม” แสดงให้เห็น
ว่า ในทีส่ ดุ ชีวติ จะสูญสิน้ ไป {GC 532.3}
ชีวิตอมตะที่ทรงสัญญาให้กับมนุษย์
ด้วยข้อแม้ของการเชื่อฟังจึงถูกริบคืนไป
ด้วยการล่วงละเมิด อาดัมถ่ายทอดสิ่งที่
เขาไม่มีไปให้แก่ลูกหลานไม่ได้ และเผ่า
พันธุ์มนุษย์ที่ล้มลงในบาปก็สิ้นหวัง แต่
ด้วยการเสียสละของพระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าจึงทรงนําชีวิตอมตะมาอยู่ใกล้แค่
เอือ้ ม ในขณะที่ “ความตายก็ได้แผ่ไปถึง
มวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคน
ทําบาป” พระเยซูคริสต์ “ทรงทําให้ชีวิต
และสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าว
ประเสริฐ” โรม 5:12 2 ทิโมธี 1:10 และ
โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านัน้ ทีจ่ ะได้ชวี ติ
อมตะ พระเยซูตรัสว่า “คนที่วางใจใน
พระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ คนที่ไม่เชื่อฟัง
พระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวติ ” ยอห์น 3:36
ทุกคนเข้ามารับพระพรนี้ได้เมื่อปฏิบัติ
่ ากเพียรทําความ
ตามเงือ่ นไข ทุกคน “ทีพ
ดี แสวงหาศักดิศ์ รี เกียรติ และความเป็น
อมตะนั้น” จะได้ “ชีวิตนิรันดร์” โรม 2:7
{GC 533.1}
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บุคคลเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีส่ ญ
ั ญากับ
อาดัมว่าเขาจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้โดยการไม่ตอ้ ง
เชื่อฟัง คือจอมหลอกลวงผู้ยิ่งใหญ่ และ
คําประกาศของงูที่กล่าวแก่เอวาในสวน
เอเดนว่า “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่” นัน้ เป็น
คําเทศนาบทแรกทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งวิญญาณ
ทีไ่ ม่ตาย แต่กระนัน้ คําประกาศนีซ้ งึ่ ตัง้
อยูบ่ นพืน้ ฐานทีม่ าจากอํานาจของซาตาน
เท่านั้นดังก้องจากบรรดาธรรมาสน์ของ
โลกคริสเตียน และเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วน
ใหญ่ยอมรับด้วยความเต็มใจเหมือนที่
บรรพบุรุษคู่แรกของเรารับไว้ คําตัดสิน
ลงโทษของพระเจ้าที่ว่า “ตัวคนที่ทําบาป
จะต้องตาย” เอเสเคียล18:20 นั้นถูก
แปรเปลีย่ นมาเป็นว่าจิตวิญญาณทีท่ าํ บาป
จะไม่ตาย แต่จะอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์
เราทําอย่างอื่นไมได้นอกจากฉงนใจกับ
ความมัวเมาอย่างประหลาดทีท่ าํ ให้มนุษย์
เชือ่ คําพูดของซาตานได้งา่ ยเช่นนีแ้ ละไม่
ยอมเชื่อพระคําของพระเจ้าได้ถึงขนาดนี้
{GC 533.2}
หากภายหลังจากทีม่ นุษย์ลม้ ลงในบาป
แล้วยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงต้นไม้แห่ง
ชีวิตอย่างเสรี เขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
และเมือ่ เป็นเช่นนีจ้ ะทําให้บาปเป็นอมตะ
แต่เครูบและกระบี่เพลิงกั้นขวาง “ทางที่
จะไปสูต่ น้ ไม้แห่งชีวติ ” ไว้ ปฐมกาล 3:24
และไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวของ
อาดัมได้รับอนุญาตให้ผ่านสิ่งกีดขวาง
และรับประทานผลไม้ทใี่ ห้ชวี ติ นัน้ ดังนัน้
จึงไม่มีคนบาปที่มีชีวิตเป็นอมตะ {GC
533.3}

แต่ภายหลังทีม่ นุษย์ลม้ ลงในบาปแล้ว
ซาตานสัง่ สมุนของมันให้ลงแรงเป็นพิเศษ
ทีจ่ ะตอกยํา้ ความเชือ่ เรือ่ งธรรมชาติทเี่ ป็น
อมตะของมนุษย์ และเมือ่ มันชักจูงคนให้
ยอมรับคําสอนที่ผิดนี้ได้แล้ว มันก็นําให้
พวกเขาสรุปว่าคนบาปจะมีชวี ติ ตลอดไป
อย่างทุกข์ทรมาน บัดนีเ้ จ้าชายแห่งความ
มืดซึง่ ทํางานผ่านตัวแทนของมันจะแสดง
ให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นทรราชทีผ่ กู พยาบาท
มั น ประกาศว่ า พระองค์ จ ะกวาดต้ อ น
ทุกคนที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยลงไป
ในนรก และทําให้พวกเขาลิม้ รสพระพิโรธ
ของพระองค์ไปตลอดกาล และในขณะที่
พวกเขาทรมานอยู่ในความทุกข์ระทมที่
ไม่อาจบรรยายได้และชักดิ้นอยู่ในเปลว
เพลิงนิรนั ดร์นนั้ พระผูส้ ร้างทอดพระเนตร
มายังพวกเขาด้วยความพึงพอพระทัย
{GC 534.1}
ด้ ว ยประการฉะนี้ ปี ศ าจเอาคุ ณ ลักษณะของพระผู้สร้างและพระผู้ทรงมี
พระคุณของมนุษยชาติมาสวมใส่ให้กับ
ตัวเอง ความโหดเหี้ยมเป็นของซาตาน
พระเจ้าทรงเป็นความรัก และทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงสร้างนั้นบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
และงามน่ารัก จนกระทัง่ จอมกบฏคนแรก
นี้ นํ า บาปเข้ า มา ซาตานเองคื อ ศั ต รู ที่
ล่อให้มนุษย์ทําบาปและถ้ามันทําได้มันก็
จะทําลายพวกเขาเสีย และเมื่อมันมั่นใจ
ว่ามนุษย์ตกเป็นเหยื่อของมันแล้วมันก็
จะยินดีปรีดาในหายนะที่ทําไว้ หากมัน
ทําได้ มันต้องการจะกวาดต้อนมนุษย์ทงั้
เผ่าพันธุ์ให้ติดร่างแหของมัน ถ้าไม่ใช่
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เป็นเพราะอํานาจของพระเจ้าที่ขัดขวาง
ไว้แล้ว ก็จะไม่มีบุตรชายหญิงของอาดัม
สักคนเดียวรอดได้เลย {GC 534.2}
ในทุกวันนี้ ซาตานจ้องหาทางเอาชนะ
มนุษย์เหมือนที่มันเอาชนะบรรพบุรุษคู่
แรกของเรามาแล้ว ด้วยการทําลายความ
เชื่ อ มั่ น ของพวกเขาที่ มี ใ นพระผู ้ ส ร้ า ง
และทําให้พวกเขาสงสัยในพระปัญญาที่
พระองค์ทรงใช้ในการปกครองและสงสัย
ในความยุติธรรมของธรรมบัญญัติต่างๆ
ของพระเจ้า ซาตานและผู้แทนของมัน
กล่าวหาว่าพระเจ้าทรงเลวร้ายกว่าพวก
มันเพื่อเป็นการแก้ต่างให้กับความโหด
ร้ายและการกบฏของพวกมันเอง จอม
หลอกลวงผูย้ งิ่ ใหญ่ลงแรงโยกย้ายอุปนิสยั
โหดเหีย้ มของมันเองไปให้แก่พระบิดาบน
สวรรค์ เพือ่ ทําให้ดปู ระหนึง่ ว่ามันเองถูก
ใส่รา้ ยและถูกขับออกจากสวรรค์เพราะมัน
ไม่ยอมอยูภ่ ายใต้ผปู้ กครองทีไ่ ม่เทีย่ งธรรม
มันนําเสนอให้โลกมองเห็นว่าพวกเขาจะ
อยูอ่ ย่างมีความสุขภายใต้เสรีภาพของการ
ปกครองทีไ่ ม่เข้มงวดของมัน ซึง่ ตรงข้าม
กับพระบัญชาอันเข้มงวดของพระยาห์เวห์
ที่บีบบังคับพวกเขา ด้วยประการฉะนี้
มันจึงประสบความสําเร็จในการล่อลวงจิต
วิญญาณให้หันไปจากความภักดีที่มีต่อ
พระเจ้า {GC 534.3}
หลักคําสอนเรื่องคนชั่วที่ตายไปแล้ว
จะถูกทรมานในนรกด้วยไฟและกํามะถัน
ที่ลุกไหม้อยู่ชั่วนิรันดร์นั้นช่างเป็นเรื่องที่
น่ารังเกียจเพียงไรต่อทุกอารมณ์แห่งความ
รักและความเมตตาและแม้กระทัง่ ต่อความ

รู้สึกที่เป็นธรรมของเรา เป็นเพราะบาป
ของชีวิตอันสั้นในโลกนี้พวกเขาจึงต้อง
ทนทุกข์ทรมานนานแสนนานตราบเท่าที่
พระเจ้ า ทรงมี พ ระชนม์ อ ยู ่ แต่ ก ระนั้ น
หลักคําสอนเรือ่ งนีย้ งั คงแพร่หลายและฝัง
ลึ ก อยู ่ ใ นหลั ก ความเชื่ อ ของอาณาจั ก ร
คริสเตียนจํานวนมาก นักศาสนศาสตร์
ปริญญาเอกคนหนึง่ กล่าวว่า “ภาพทรมาน
ในนรกจะทําให้วิสุทธิชนทั้งหลายมีความ
สุขตลอดไป เมือ่ พวกเขาเห็นคนทีม่ นี สิ ยั
แบบเดี ย วกั น และเกิ ด มาด้ ว ยสภาพที่
เหมือนกันถูกกวาดต้อนลงไปอยูใ่ นความ
ทุกข์ระทม และการที่พวกเขาแตกต่าง
จากพวกนั้นเช่นนี้ทําให้พวกเขารู้สึกว่า
พวกเขามีความสุขมากเพียงไร” มีอีกคน
หนึง่ บรรยายไว้วา่ “ในขณะทีค่ าํ พิพากษา
แห่งการสาปแช่งดําเนินอยูใ่ นภาชนะแห่ง
ความแค้นไปตลอดกาลนัน้ ควันแห่งการ
ทรมานของพวกเขาทั้ ง หลายจะลอย
ขึ้นไปเป็นนิจในสายตาของภาชนะแห่ง
ความเมตตา ซึ่งแทนที่จะเข้าไปมีส่วนใน
เป้าหมายอันน่าลําเค็ญเหล่านี้ พวกเขา
กลับกล่าวว่า อาเมน อาเลลูยา สรรเสริญ
องค์พระผู้เป็นเจ้า” {GC 535.1}
คําสอนเช่นนี้หาได้จากหน้าไหนใน
พระคําของพระเจ้าเล่า ผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอด
ในสวรรค์จะสูญเสียอารมณ์ทั้งหมดของ
ความสงสารและความเห็นใจและแม้กระทัง่
ความรูส้ กึ ธรรมดาของมนุษย์หรือ จะเอา
เรือ่ งเหล่านีไ้ ปแลกกับความไร้อารมณ์ของ
ผู้ถือลัทธิสโตอิกหรือความโหดเหี้ยมของ
คนป่าเถือ่ นหรือไม่ ไม่ใช่อย่างนัน้ แน่นอน

33 การหลอกลวงยิ่งใหญ่ครั้งแรก 497

คํ า สอนเช่ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากพระคํ า ของ
พระเจ้า ผูท้ มี่ แี นวคิดตามความเห็นทีเ่ สนอ
ข้างต้นนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความรู้และ
จริงใจ แต่พวกเขาถูกเล่ห์ของซาตาน
หลอก มันนําพวกเขาให้เข้าใจข้อความ
อันหนักแน่นของพระคัมภีรไ์ ปในทางทีผ่ ดิ
มอบภาษาทีแ่ สดงออกถึงความขมขืน่ และ
ความมุง่ ร้ายซึง่ เป็นความรูส้ กึ ของมันเอง
แต่ไม่ใช่ความรูส้ กึ ของพระผูส้ ร้างของเรา
“เรามีชวี ติ อยูแ่ น่นอนอย่างไร เราไม่พอใจ
ในความตายของคนอธรรม แต่พอใจใน
การทีค่ นอธรรมหันจากทางของเขาและมี
ชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ จงหันกลับ จงหันกลับ
จากทางชัว่ ของเจ้า โอ พงศ์พนั ธุอ์ สิ ราเอล
เอ๋ย ทําไมจึงยอมตาย” เอเสเคียล 33:11
{GC 535.2}
พระเจ้ า จะทรงได้ รั บ สิ่ ง ใดหากเรา
ยอมรับว่าพระองค์ทรงชื่นชอบกับการ
มองดูความทุกข์ทรมานอันไม่มีวันจบสิ้น
และพระองค์ทรงเพลิดเพลินกับเสียงร้อง
โอดครวญและเสียงกรีดร้องและคําแช่ง
ของสิง่ มีชวี ติ ทีพ
่ ระองค์ทรงปล่อยให้ทกุ ข์
ทรมานอยู่ในเปลวไฟนรก เสียงอันน่า
สยดสยองเหล่านี้จะเป็นเสียงดนตรีใน
พระกรรณของพระผู้ทรงเป็นความรักที่
ไร้ขอบเขตที่ไม่สิ้นสุดได้อย่างไร มีการ
เร่งเร้าว่าการลงโทษคนชัว่ ด้วยความทุกข์
ทรมานอย่างไม่สิ้นสุดนั้นแสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงเกลียดชังบาปทีเ่ ป็นความชัว่
ซึ่ ง ส่ ง ผลร้ า ยต่ อ สั น ติ สุ ข และความเป็ น
ระเบียบของจักรวาล โอ นี่คือการหมิ่น
ประมาทพระนามของพระเจ้าอย่างเลวร้าย

ทํ า ราวกั บ ว่ า ความเกลี ย ดชั ง บาปของ
พระเจ้าเป็นเหตุผลที่ทําให้บาปยังคงอยู่
ได้ตลอดไป ตามคําสอนของนักศาสนศาสตร์เหล่านี้ การทรมานอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มคี วามหวังทีจ่ ะได้รบั ความเมตตา
ทําให้เหยือ่ ทีน่ า่ สงสารบ้าคลัง่ และในขณะ
ที่ พ วกเขาสาปแช่ ง และหมิ่ น ประมาท
พระเจ้าด้วยความเดือดดาลนั้น ความผิด
ของพวกเขาก็จะเพิม่ มากขึน้ พระสิรขิ อง
พระเจ้าไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นด้วยบาปที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกยุค {GC
536.1}
เป็นเรื่องเกินกําลังสมองของมนุษย์
ทีจ่ ะประเมินความชัว่ ร้ายทีเ่ กิดจากคําสอน
ผิ ด ในเรื่ อ งของการทรมานชั่ ว นิ รั น ดร์
ศาสนาของพระคัมภีร์ที่เปี่ยมด้วยความ
รักและความดีทั้งอุดมด้วยความเห็นอก
เห็ น ใจถู ก ทํ า ให้ มั ว หมองไปด้ ว ยความ
งมงายและถู ก เติ ม แต่ ง ด้ ว ยความน่ า
สะพรึงกลัว เมื่อเราพิจารณาถึงซาตาน
ป้ายสีที่ผิดๆ ใส่พระลักษณะของพระเจ้า
เราจะไม่สงสัยหรือว่าพระผู้สร้างผู้ทรง
กอปรด้ ว ยพระเมตตาคุ ณ ของเรานั้ น
น่ากลัว น่ารังเกียจและน่าเกลียดชัง คํา
สัง่ สอนจากธรรมาสน์ดว้ ยภาพของพระเจ้า
ที่น่ากลัวเช่นนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก
ทําให้คนนับล้านนับพันสงสัยและไม่เชื่อ
ในศาสนา {GC 536.2}
ทฤษฏีเรือ่ งการทรมานชัว่ นิรนั ดร์เป็น
คําสอนเท็จเรื่องหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ของเหล้าอันน่าสะอิดสะเอียนของบาบิโลน
ซึง่ เธอบังคับให้ทกุ ชนชาติดมื่ วิวรณ์ 14:8;
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17:2 การที่ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์รับ
คําสอนที่ผิดนี้และประกาศสั่งสอนจาก
ธรรมาสน์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ลึกลับ
อย่างแน่แท้ พวกเขารับเรื่องนี้จากโรม
เหมือนเช่นการรับเรื่องของวันสะบาโต
เทียมเท็จ จริงอยู่ เรื่องนี้ถูกสอนโดย
บุ ค คลที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละคนดี แต่ พ วกเขา
ไม่ได้รับแสงสว่างในเรื่องนี้เหมือนเช่นที่
พวกเราได้รบั พวกเขาต้องรับผิดชอบกับ
แสงที่ส่องมาในยุคของพวกเขาเท่านั้น
เรารับผิดชอบต่อแสงสว่างที่ส่องมาใน
สมัยของเรา หากเราหันไปจากคําพยาน
ในพระคําของพระเจ้าและรับหลักคําสอน
เทียมเท็จด้วยเหตุผลว่าบรรพบุรษุ ของเรา
ได้สอนไว้ เราก็จะตกเข้าไปสูค่ าํ สาปแช่ง
ที่มีไว้สําหรับบาบิโลน เรากําลังดื่มเหล้า
องุ่นอันน่าสะอิดสะเอียนของเธอ {GC
536.3}
มีคนกลุ่มใหญ่ซึ่งรังเกียจหลักคําสอน
เรื่องการทรมานชั่วนิรันดร์กําลังถูกผลัก
ดันไปยังอีกด้านหนึ่งของความเชื่อผิด
พวกเขารับรูว้ า่ พระคัมภีรน์ าํ เสนอพระเจ้า
ว่าทรงเปีย่ มด้วยความรักและพระเมตตา
คุณ พวกเขาไม่สามารถเชือ่ ได้วา่ พระองค์
จะทรงมอบสิง่ มีชวี ติ ของพระองค์ให้ลงไป
อยูใ่ นไฟนรกทีเ่ ผาอยูช่ วั่ นิรนั ดร์ แต่พวก
เขาก็เชือ่ ว่าจิตวิญญาณมีธรรมชาติทเี่ ป็น
อมตะ พวกเขาจึงมองไม่เห็นทางเลือกอืน่
นอกจากสรุปว่ามนุษย์ทั้งมวลจะรอดได้
ในที่ สุ ด คนมากมายมองดู ว ่ า คํ า ขู ่ ใ น
พระคัมภีร์มีไว้สําหรับทําให้มนุษย์กลัว
เพือ่ จะให้เชือ่ ฟังและสิง่ เหล่านัน้ จะไม่เกิด

ขึ้นตามที่บันทึกไว้ ดังนั้น คนบาปจึงมี
ชีวิตเพื่อความสุขอย่างเห็นแก่ตัว ละเลย
ข้อกําหนดของพระเจ้าและยังหวังทีจ่ ะรับ
ความพึงพอพระทัยของพระเจ้าในที่สุด
คําสอนเช่นนี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังใน
พระเมตตาคุณของพระเจ้า แต่ไม่สนใจ
ในความยุตธิ รรมของพระองค์ ทําให้หวั ใจ
ที่ฝักใฝ่ในเนื้อหนังพึงพอใจและทําให้คน
ชัว่ กล้ากระทําการชัว่ ของตน {GC 537.1}
ในการทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าบรรดาผูเ้ ชือ่
ในคําสอนเรือ่ งความรอดครอบจักรวาลใช้
พระคัมภีร์มาสนับสนุนคําสอนที่ทําลาย
จิตวิญญาณได้อย่างไรนัน้ เป็นเรือ่ งจําเป็น
ทีจ่ ะต้องใช้คาํ พูดของพวกเขาเอง ในงาน
ศพของชายหนุ ่ ม คนหนึ่ ง ที่ ไ ม่ เ คร่ ง ใน
ศาสนาและตายกะทันหันจากอุบัติเหตุ
ศาสนาจารย์ผู้เชื่อเรื่องความรอดครอบ
จักรวาลเลือกข้อความในพระคัมภีร์เรื่อง
ของกษัตริยด์ าวิดทีว่ า่ “ดาวิดพระราชา…
ทรงคิดถึงอัมโนนคลายลง เนื่องจากเขา
สิน้ ชีพแล้ว” 2 ซามูเอล 13:39 {GC 537.2}
นักเทศน์คนนั้นกล่าวว่า “มีคนถาม
ข้าพเจ้าเสมอว่า ผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ใน
บาปจะมีชะตากรรมเช่นใดเมื่อเขาจาก
โลกนี้ไป เขาอาจตายไปในขณะที่มึนเมา
ตายพร้ อ มกั บ รอยเปรอะเปื ้ อ นของ
อาชญากรรมแดงกํา่ ทีไ่ ม่ได้ลา้ งให้สะอาด
หรือตายเหมือนเช่นชายหนุ่มคนนี้ที่ไม่
เคยรับเชือ่ หรือมีความสุขกับประสบการณ์
ทางศาสนา เราพอใจกั บ พระคั ม ภี ร ์
คําตอบจากพระคัมภีร์จะแก้ปัญหาอันน่า
กลัวนี้ อัมโนนเป็นคนบาปหนาอย่างมาก
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ยิ่ ง เขาไม่ ย อมกลั บ ใจ เขาเมาและใน
ขณะทีม่ นึ เมาอยูน่ นั้ ก็ตาย ดาวิดทรงเป็น
ผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ยอ่ ม
ทรงทราบดีวา่ ในโลกทีจ่ ะมาถึงนัน้ อัมโนน
จะอยู ่ ใ นสภาพเลวร้ า ยหรื อ ดี อ ย่ า งไร
พระทัยของพระองค์ที่สําแดงออกมานั้น
หมายความว่าอะไร ‘แล้วดาวิดพระราชา
ตรอมพระทัยอาลัยถึงอับซาโลมเพราะการ
ทีท่ รงคิดถึงอัมโนนนัน้ คลายลง เนือ่ งจาก
เขาสิ้นชีพแล้ว’ 2 ซามูเอล 13:39 {GC
537.3}
“เราได้ข้อสรุปจากการอนุมานภาษา
คําพูดนี้ไว้อย่างไร การทรมานอย่างไม่รู้
สิ้นสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทาง
ศาสนาของพระองค์ไม่ใช่หรือ เช่นนั้น
เราจึงตัง้ แง่คดิ ด้วยว่าในทีน่ เี้ รามาค้นพบ
ข้อพิสจู น์อย่างภาคภูมสิ นับสนุนสมมติฐาน
เรือ่ งความบริสทุ ธิแ์ ละสันติสขุ อย่างครอบ
จักรวาลทั้งหมดซึ่งถูกใจกว่า ให้ความ
กระจ่างมากกว่าและมีความเมตตามาก
กว่า ดาวิดทรงรับการเล้าโลมใจเมือ่ เห็น
พระราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพ และ
ทําไมถึงเป็นเช่นนี้ เพราะด้วยสายตาของ
การพยากรณ์ พระองค์ ท รงมองไปยั ง
อนาคตข้ า งหน้ า ที่ ส ดใสกว่ า และเห็ น
พระโอรสองค์ นั้ น หลุ ด พ้ น ไปจากการ
ทดลองทั้งปวง หลุดพ้นจากการจองจํา
และได้รับการชําระจากความชั่วของบาป
และหลังจากที่ถูกทําให้บริสุทธิ์และบรรลุ
ถึงความกระจ่างแล้ว เขาได้เข้าไปอยูร่ ว่ ม
ในที่ชุมนุมของวิญญาณเบื้องบนและมี
ความชื่นชมยินดี ความเล้าโลมใจเดียว

ของพระองค์คอื พระโอรสอันเป็นทีร่ กั ของ
พระองค์ถูกนําออกไปจากสภาพปัจจุบัน
ซึง่ เป็นบาปและทุกข์ทรมาน และได้ไปอยู่
ในที่ๆ ลมพระโอษฐ์สูงส่งที่สุดของพระ
วิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะเป่าลงบนจิตวิญญาณ
อันมืดมนของเขาได้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ความคิ ด ของเขาจะเปิ ด รั บ ปั ญ ญาของ
สวรรค์ แ ละความรั ก อมตะอั น หวานชื่ น
และเตรียมพร้อมด้วยธรรมชาติทผี่ า่ นการ
ชําระแล้วให้พักผ่อนอย่างมีความสุขและ
เข้าสังคมกับผู้รับมรดกของสวรรค์ {GC
538.1}
“ด้วยแนวคิดเช่นนี้เราต้องเข้าใจและ
เชื่อว่าความรอดของสวรรค์ไม่ได้ขึ้นกับ
สิ่งใดที่เราทําในชีวิตนี้ หรือไม่ขึ้นกับการ
เปลีย่ นแปลงหัวใจใหม่ หรือความเชือ่ ของ
เราในปัจจุบันหรือการนับถือศาสนาของ
เราในเวลานี้” {GC 538.2}
ด้วยประการฉะนี้ อาจารย์ที่แสดงตน
ว่าเป็นผูร้ บั ใช้ของพระคริสต์จงึ ได้กล่าวซํา้
คําที่งูพูดไว้ในสวนเอเดน “พวกเจ้าจะไม่
ตาย” “พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นนั้ วันใด
ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึน้ ในวันนัน้ แล้ว
พวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า” เขา
ประกาศว่าคนบาปชั่วที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
ฆาตกร โจร ขโมย และคนผิดประเวณี
เมือ่ ตายแล้วจะเข้าสูค่ วามสุขสําราญอมตะ
{GC 538.3}
ผูบ้ ดิ เบือนพระคัมภีรเ์ หล่านีเ้ อาข้อสรุป
เช่นนี้มาจากที่ใด จากประโยคเดียวของ
ดาวิดที่จํานนต่อการทรงนําของพระเจ้า
จิตวิญญาณของเขา “ตรอมพระทัยอาลัย
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ถึงอับซาโลมเพราะการทีท่ รงคิดถึงอัมโนน
นั้ น คลายลงเนื่ อ งจากเขาสิ้ น ชี พ แล้ ว ”
ความเจ็บปวดของความโศกเศร้าใจคลาย
ไปตามกาลเวลา ความคิดของพระองค์หนั
จากพระราชโอรสที่ สิ้ น ชี พ ไปยั ง พระ
ราชโอรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งขับไล่ตนเอง
ออกไปอั น เนื่ อ งจากกลั ว การลงโทษที่
ยุติธรรมต่ออาชญากรรมที่เขาก่อไว้ และ
นี่เป็นหลักฐานของอัมโนนผู้ซึ่งเมาและ
ผิดประเวณีกับคนในบ้านว่า เมื่อเขาตาย
แล้วได้ถูกโยกย้ายทันทีไปยังที่อยู่อาศัย
แห่งความสุขสําราญ ที่นั่นเขาได้รับการ
ชําระและถูกเตรียมให้พร้อมเพื่อเข้าไป
อยู ่ ร ่ ว มกั บ ทู ต สวรรค์ ผู ้ ไ ม่ มี บ าป ช่ า ง
เป็นนิยายที่ถูกใจยิ่งนัก เหมาะกับความ
ต้องการของจิตใจทีฝ่ กั ใฝ่เนือ้ หนัง เป็นคํา
สอนของซาตานเอง และทํางานของมัน
อย่างได้ผล เราจะไม่รู้สึกแปลกใจหรือว่า
ด้วยคําสอนเช่นนี้ความชั่วจึงมีอยู่อย่าง
ชุกชุม {GC 538.4}
แนวทางทีค่ รูเทียมเท็จคนนีด้ าํ เนินอยู่
แสดงให้เห็นถึงแนวทางของครูเทียมเท็จ
อีกมากมาย การเอาคําบางคําออกไปจาก
เนื้อหาของพระคัมภีร์ซึ่งในหลายกรณีจะ
ได้ความหมายทีต่ รงกันข้ามโดยสิน้ เชิงกับ
ความหมายที่ได้จากการแปลความ และ
ข้อความที่ไม่ประติดประต่อเช่นนี้เป็น
ข้อความที่ถูกบิดเบือนและถูกนําไปใช้
เพือ่ พิสจู น์หลักคําสอนซึง่ ไม่มรี ากฐานใน
พระคําของพระเจ้า ข้อความทีใ่ ช้อา้ งเป็น
หลักฐานเพื่อแสดงว่าอัมโนนขี้เมาอยู่ใน
สวรรค์เป็นการอนุมานที่ขัดแย้งโดยตรง

กับข้อความที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา
ของพระคัมภีรท์ วี่ า่ คนขีเ้ มาจะไม่มสี ว่ นใน
แผ่นดินของพระเจ้า 1 โครินธ์ 6:10 ด้วย
วิธีเดียวกันนี้ คนช่างสงสัย คนไม่เชื่อ
และคนเย้ยหยันแปลงความจริงให้กลับ
เป็นเรื่องโกหก และคนจํานวนมากถูก
เล่ ห ์ เ หลี่ ย มของพวกเขาหลอกและถู ก
กล่อมให้หลับในเปลอันปลอดภัยของฝ่าย
เนื้อหนัง {GC 539.1}
หากวิ ญ ญาณของมนุ ษ ย์ ทุ ก คนได้
เข้าไปยังสวรรค์ เมื่อวาระของเขาสิ้นสุด
ลงนีเ้ ป็นเรือ่ งจริงแล้ว เราน่าจะปรารถนา
ความตายมากกว่ า การมี ชี วิ ต มี ค น
มากมายถู ก ชั ก จู ง ด้ ว ยความเชื่ อ นี้ แ ละ
ได้ปลิดชีวิตของตนเองลง เมื่อชีวิตถูก
รุมเร้าด้วยความทุกข์ ความกังวลใจ และ
ความผิดหวัง ดูประหนึง่ ว่าจะเป็นการง่าย
ที่จะเด็ดเส้นด้ายอันเปราะบางของชีวิต
และบิ น ไปสู ่ ค วามสุ ข สํ า ราญของโลก
นิรันดร์ {GC 539.2}
พระเจ้าประทานหลักฐานมัน่ ใจแน่วแน่
ว่าพระองค์จะทรงลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิด
ธรรมบัญญัติของพระองค์ ผู้ที่ปลอบใจ
ตัวเองว่าพระองค์ทรงกอปรด้วยพระเมตตา
คุณอันเหลือล้นจะไม่ลงโทษคนบาปนั้น
ควรมองไปยังกางเขนคาลวารี ความตาย
ของพระบุ ต รผู ้ ท รงปราศจากบาปของ
พระเจ้าเป็นหลักฐานให้เห็นว่า “ค่าจ้าง
ของบาปคือความตาย” การละเมิดบัญญัติ
ทุกข้อของพระเจ้าจะต้องได้รบั การตอบแทน
ทีย่ ตุ ธิ รรม พระคริสต์ผทู้ รงปราศจากบาป
เสด็จมารับบาปของมนุษย์ พระองค์ทรง
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แบกรับความผิดของผู้ล่วงละเมิด และ
การทีพ
่ ระบิดาทรงซ่อนพระพักตร์ไปจาก
พระองค์ ทําให้พระหทัยของพระองค์
แตกสลายและชีวิตของพระองค์แตกหัก
ไป การทรงสละทั้งหมดนี้กระทําไปเพื่อ
ไถ่คนบาปให้รอด มนุษย์จะหลุดพ้นจาก
การลงโทษของบาปด้วยวิธีอื่นไม่ได้ และ
จิตวิญญาณทุกดวงที่ปฏิเสธไม่ยอมรับ
การไถ่บาปด้วยราคาแพงเช่นนี้จะต้อง
แบกรับความผิดและการลงโทษของการ
ล่วงละเมิดด้วยตัวของเขาเอง {GC 539.3}
ให้เราพิจารณาดูซิว่าพระคัมภีร์สอน
เพิม่ เติมไว้อย่างไรถึงเรือ่ งการกลับใจของ
คนอธรรมและคนที่ไม่กลับใจที่ผู้เชื่อใน
เรื่องความรอดครอบจักรวาล [Universalist] ที่สอนว่าคนเหล่านี้จะไปเป็นทูต
สวรรค์ที่บริสุทธิ์และมีความสุขในสวรรค์
{GC 540.1}
“ใครที่กระหาย เราจะให้เขาดื่มจาก
บ่อนํา้ พุแห่งชีวติ โดยไม่ตอ้ งเสียอะไรเลย”
วิวรณ์ 21:6 พระสัญญานี้ให้ไว้สําหรับผู้
กระหายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สําหรับผู้ใด
นอกจากผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าตนเองต้องการนํา้ แห่ง
ชี วิ ต และแสวงหานํ้ า นั้ น โดยยอมละทิ้ ง
สิ่งของอื่นทั้งปวง “คนที่ชนะจะได้รับสิ่ง
เหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา และเขาจะเป็ น บุ ต รของเรา”
วิวรณ์ 21:7 ในที่นี้ยังระบุข้อกําหนดไว้
ด้วย ในการทีจ่ ะเป็นผูร้ บั มรดกทัง้ หมดได้
นั้น เราจะต้องต่อต้านและเอาชนะบาป
{GC 540.2}
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้

เผยพระวจนะอิสยาห์วา่ “จงบอกคนชอบ
ธรรมว่าเขาจะเป็นสุข” “วิบตั แิ ก่คนอธรรม
เพราะว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดกับเขา เพราะ
ว่าเขาต้องถูกจัดการตามสิ่งที่มือของเขา
ได้ทาํ ” อิสยาห์ 3:10, 11 นักปราชญ์กล่าว
ว่ า “แม้ ว ่ า คนบาปทํ า ชั่ ว ตั้ ง ร้ อ ยครั้ ง
และอายุ เ ขายั ง ยั่ ง ยื น อยู ่ ไ ด้ ถึ ง กระนั้ น
ข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่า สวัสดิมงคลจะมีแก่
เขาทั้งหลายที่ยําเกรงพระเจ้า คือที่มี
ความยําเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์
แต่วา่ จะไม่เป็นสวัสดิมงคลแก่คนอธรรม”
ปัญญาจารย์ 8:12, 13 และเปาโลยืนยัน
ว่าคนบาป “สะสมโทษให้แก่ตวั เอง ในวัน
ที่พระเจ้าทรงพระพิโรธ ซึ่งพระองค์จะ
ทรงสําแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้
ประจักษ์ เพราะพระองค์จะประทานแก่
ทุกคนตามควรแก่การกระทําของเขา”
“ความทุ ก ขเวทนาจะเกิ ด แก่ ทุ ก คนที่
ประพฤติชั่ว” โรม 2:5, 6, 9 {GC 540.3}
“ทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทําการ
โสโครกหรือที่ละโมบ (ซึ่งก็คือคนนับถือ
รูปเคารพ) จะไม่มีมรดกในแผ่นดินของ
พระคริสต์และพระเจ้า” เอเฟซัส 5:5 “จง
มุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบกับทุกคนและ
ทีจ่ ะได้ความบริสทุ ธิ์ เพราะถ้าปราศจาก
ความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าเลย” ฮีบรู12:14 “คน
ทั้งหลายที่ชําระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุข
เพือ่ ว่าพวกเขาจะมีสทิ ธิใ์ นต้นไม้แห่งชีวติ
และเข้ า ไปในนครนั้ น โดยทางประตู ไ ด้
ภายนอกเป็ น ที่ ข องพวกสุ นั ข พวกใช้
เวทมนตร์ พวกล่ ว งประเวณี พวก
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ฆาตกร พวกบู ช ารู ป เคารพ และพวก
ที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคน”
วิวรณ์ 22:14, 15 {GC 541.1}
พระเจ้าประทานให้มนุษย์ได้ทราบถึง
พระลักษณะของพระองค์ และวิธีการที่
พระองค์ทรงจัดการกับบาป “พระยาห์เวห์
พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระ
กรุณาและพระคุณ พระองค์กริ้วช้า ทรง
บริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความ
สัตย์จริง ผู้ทรงสําแดงความรักมั่นคงจน
ถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการ
ล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่จะไม่
ทรงละเว้ น การลงโทษอย่ า งแน่ น อน”
อพยพ 34:6, 7 “พระองค์จะทรงทําลาย
คนอธรรมทุ ก คน” “แต่ ผู ้ ล ะเมิ ด จะถู ก
ทําลายไปด้วยกัน อนาคตของคนอธรรม
จะถูกตัดออกไป” สดุดี 145:20; 37:38
กําลังและอํานาจการปกครองของพระเจ้า
จะถูกใช้เพื่อปราบการกบฏ แต่กระนั้น
การแสดงออกทัง้ หมดทีเ่ ปิดเผยให้เห็นถึง
การลงโทษเพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมนั้ น จะ
สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับพระลักษณะ
ของพระเจ้าที่ว่าพระองค์ทรงพระเมตตา
ทรงอดทนนานและโอบอ้ อ มอารี {GC
541.2}
พระเจ้าไม่ทรงเคยบังคับความนึกคิด
หรือการตัดสินใจของผู้ใด พระองค์ไม่
ทรงชืน่ ชอบกับการเชือ่ ฟังด้วยการบังคับ
พระองค์ ท รงประสงค์ ที่ จ ะให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์
สมควรที่จะได้รับความรัก พระองค์ทรง

ปรารถนาให้เขาทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์
เพราะเขาเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงพระปัญญา
ความยุตธิ รรมและความโอบอ้อมอารีของ
พระองค์ และทุกคนทีม่ คี วามคิดทีถ่ กู ต้อง
ในคุณสมบัติเหล่านี้จะรักพระองค์เพราะ
เขาทัง้ หลายถูกชักนําให้เข้ามาหาพระองค์
ด้ ว ยความรู ้ สึ ก ชื่ น ชอบในพระลั ก ษณะ
ต่างๆ ของพระองค์ {GC 541.2}
หลักการต่างๆ แห่งพระเมตตาคุณ
ความปรานีและความรักที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนและทรงเป็นแบบอย่างนั้น
เป็นหลักฐานบันทึกถึงพระประสงค์และ
พระลักษณะของพระเจ้า พระคริสต์ทรง
เปิดเผยว่าพระองค์ไม่ทรงสอนเรือ่ งอืน่ ใด
นอกจากสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงรับจากพระบิดา
ของพระองค์ หลักการเรือ่ งการปกครอง
ของพระเจ้าเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันอย่าง
บริบูรณ์กับกฎของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า
“จงรั ก ศั ต รู ” พระเจ้ า ทรงจั ด การอย่ า ง
ยุ ติ ธ รรมกั บ คนชั่ ว เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
จักรวาลและเพื่อผลประโยชน์แม้กระทั่ง
สําหรับผูท้ ไี่ ด้รบั คําพิพากษาของพระองค์
ด้วย หากทําได้ พระองค์ทรงประสงค์ที่
จะทําให้พวกเขามีความสุขโดยอยูภ่ ายใต้
กฎบัญญัติแห่งการปกครองของพระองค์
และความยุติธรรมแห่งพระลักษณะของ
พระองค์ พระองค์ทรงห้อมล้อมพวกเขา
ไว้ ด ้ ว ยของประทานแห่ ง ความรั ก ของ
พระองค์ พระองค์ประทานความรอบรูใ้ น
ธรรมบัญญัตขิ องพระองค์แก่พวกเขาและ
ติ ด ตามพวกเขาไปด้ ว ยข้ อ เสนอแห่ ง
พระเมตตาของพระองค์ แต่ พ วกเขา
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กลับดูแคลนความรักของพระองค์ ทําให้
ธรรมบัญญัตขิ องพระองค์ไม่เกิดประโยชน์
และปฏิเสธพระเมตตาของพระองค์ ใน
ขณะที่ พ วกเขารั บ ของประทานจาก
พระองค์อย่างสมํ่าเสมอไม่หยุดหย่อน
พวกเขากลับหลูเ่ กียรติพระผูป้ ระทานทุก
อย่างให้ พวกเขาเกลียดชังพระเจ้าเพราะ
พวกเขาทราบดีว่าพระองค์ทรงเกลียด
บาปของพวกเขา พระเจ้าทรงอดทนกับ
การนอกลู่นอกทางของพวกเขา แต่เวลา
แห่ ง การตั ด สิ น จะมาถึ ง ในที่ สุ ด คื อ เมื่ อ
ชะตากรรมของพวกเขาจะต้องถูกตัดสิน
แล้วหลังจากนัน้ พระองค์จะทรงเอาโซ่ลา่ ม
กบฏเหล่านีไ้ ว้ให้อยูแ่ นบกายของพระองค์
หรือ พระองค์จะทรงบังคับพวกเขาให้
ทําตามนํ้าพระทัยของพระองค์หรือ {GC
541.4}
ผูท้ เี่ ลือกซาตานเป็นผูน้ าํ ของพวกเขา
และอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของมัน
จะไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ต่อเบื้องพระ
พักตร์ของพระเจ้า ความหยิ่งยโส การ
หลอกลวง ความโสโครก ความโหดเหีย้ ม
ฝังลึกลงไปในอุปนิสัยของพวกเขา พวก
เขาจะเข้าไปอาศัยอยูใ่ นสวรรค์รว่ มกับคน
ที่พวกเขาเคยดูแคลนและเกลียดชังเมื่อ
ครั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกได้หรือ คนโกหก
จะไม่ยอมรับความจริง คนที่ถือตัวและ
หยิ่งยโสจะไม่พอใจกับการถ่อมตัว คนที่
คดโกงจะไม่ชอบเรื่องของความชัดเจน
คนทีเ่ ห็นแก่ตวั จะมองคนทีร่ กั อย่างไม่เห็น
แก่ตัวว่าเป็นคนไม่น่าดึงดูด แล้วสวรรค์
จะมอบความสุขให้แก่คนทีฝ่ กั ใฝ่ฝา่ ยโลก

และเห็นแก่ตวั ได้อย่างนัน้ หรือ {GC 542.1}
เป็นไปได้หรือที่คนใช้ชีวิตอยู่อย่าง
กบฏต่อพระเจ้าจะถูกรับไปอยู่ในสวรรค์
ทันทีและมีส่วนร่วมที่จะเห็นสถานภาพ
อันสูงส่งและบริสุทธิ์ที่มีอยู่มาโดยตลอด
ในสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณ
ทุกดวงเปี่ยมด้วยความรัก ใบหน้าทุกคน
เปล่งประกายด้วยความสุข เสียงดนตรี
ไพเราะจับใจลอยขึ้นถวายเกียรติพระเจ้า
และพระเมษโปดก และพระสิริอันไม่สิ้น
สุดซึ่งส่องจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้
ประทับบนบัลลังก์มายังผู้ที่ได้รับการไถ่
ไว้แล้ว เป็นไปได้หรือที่หัวใจของผู้ที่เต็ม
ล้นด้วยความเกลียดชังพระเจ้า เกลียด
ชังความจริงและความศักดิ์สิทธิ์จะเข้า
ร่วมกับชาวสวรรค์และเข้าร่วมร้องเพลง
สรรเสริญ พวกเขาจะทนอยู่ ใ นพระสิ ริ
ของพระเจ้าและพระเมษโปดกได้หรือ ไม่
ได้ ไม่ได้แน่นอน เวลาแห่งพระกรุณาธิคณ
ุ
ได้ถูกมอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขา
จะพัฒนาให้เกิดอุปนิสัยต่างๆ สําหรับ
สวรรค์ขนึ้ แต่พวกเขาไม่เคยฝึกความคิด
ทีจ่ ะรักความบริสทุ ธิ์ พวกเขาไม่เคยเรียน
รู้ภาษาของชาวสวรรค์ และบัดนี้ก็สาย
เกินไปแล้ว ชีวิตที่กบฏต่อพระเจ้าทําให้
พวกเขาไม่เหมาะสําหรับสวรรค์ ความ
บริสทุ ธิ์ ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสันติสขุ จะเป็น
สิ่งที่ทรมานพวกเขา พระสิริของพระเจ้า
จะเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญ พวกเขาหวังที่
จะหนีไปให้พ้นสถานที่บริสุทธิ์ พวกเขา
ปรารถนาที่จะต้อนรับการทําลายเพื่อจะ
ซ่อนตัวให้พน้ จากพระพักตร์ของพระองค์

504 ปลายทางแห่งความหวัง

ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่พวกเขา ชะตา
กรรมของคนชัว่ ถูกกําหนดไว้แล้วด้วยการ
เลือกของพวกเขาเอง การถูกกันออกไป
จากสวรรค์ของพวกเขานั้น ส่วนหนึ่งมา
จากความสมัครใจของตนเอง และอีกส่วน
มาจากพระเจ้าคือความยุติธรรมและพระ
เมตตากรุณา {GC 542.2}
ดั่ ง นํ้ า ที่ ท ่ ว มโลก ไฟในวั น ยิ่ ง ใหญ่
ประกาศคําตัดสินของพระเจ้าว่าคนชั่ว
รักษาให้หายไม่ได้ พวกเขาไม่มีนิสัยที่
จะยอมอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของพระเจ้า พวก
เขาฝึกความตัง้ ใจให้กบฏและเมือ่ ชีวติ สิน้
สุดลงก็สายเกินไปทีจ่ ะหันแนวคิดให้ไปอยู่
ด้านตรงข้าม สายเกินไปทีจ่ ะหันออกจาก
การล่วงละเมิดไปสูก่ ารเชือ่ ฟัง จากความ
เกลียดชังไปสู่ความรัก {GC 543.1}
เมื่อพระเจ้าทรงละเว้นชีวิตคาอินที่
เป็นฆาตกร พระองค์ประทานให้โลกเห็น
ตัวอย่างของผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์
ทรงปล่อยให้คนบาปมีชีวิตอยู่ต่อไปใน
วิถีทางของบาปโดยไม่ถูกควบคุม โดย
อิทธิพลการสอนและแบบอย่างชีวิตของ
คาอิน ลูกหลานมากมายถูกชักนําเข้าไป
สู่บาปจน “ความชั่วร้ายของมนุษย์มีมาก
บนแผ่ น ดิ น ” และ “เค้ า ความคิ ด ในใจ
ทัง้ หมดของเขาล้วนเป็นเรือ่ งชัว่ ร้ายตลอด
เวลา” “คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะ
พระพักตร์ของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็ม
ด้วยความโหดร้าย” ปฐมกาล 6:5, 11
{GC 543.2}
ด้วยพระเมตตาคุณทีพ
่ ระเจ้าทรงมีตอ่
โลก พระองค์จึงทรงกวาดล้างคนชั่วใน

สมั ย ของโนอาห์ ด้ ว ยพระเมตตาคุ ณ
พระองค์ทรงทําลายผู้อาศัยที่ชั่วในเมือง
โสโดม โดยอํ า นาจการหลอกลวงของ
ซาตาน คนทั้งหลายที่ทําความชั่วได้รับ
ความเห็นใจและความชืน่ ชม และด้วยเหตุ
นี้จึงนําให้คนอื่นกบฏอยู่ตลอดเวลา เป็น
เช่นนี้ในสมัยของคาอินและในสมัยของ
โนอาห์ และในสมัยของอับราฮัม และ
โลท ในสมัยของเราก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย
ด้วยเพราะพระเมตตาคุณของพระเจ้าทีม่ ี
ต่อจักรวาลนัน่ เองทีพ
่ ระองค์จะทรงทําลาย
ผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระองค์ในที่สุด
{GC 543.3}
“ค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของ
ประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ใน
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
โรม 6:23 ชีวติ เป็นมรดกของคนชอบธรรม
ความตายเป็นส่วนแบ่งของคนชัว่ โมเสส
เปิดเผยแก่คนอิสราเอลว่า “ข้าพเจ้าได้
วางชีวติ และสิง่ ดี ความตายและสิง่ ร้ายไว้
ต่อหน้าท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15
ความตายทีพ่ ระคัมภีรก์ ล่าวถึงในข้อนีไ้ ม่ใช่
ความตายที่ประกาศตัดสินให้แก่อาดัม
เพราะมนุษยชาติทั้งปวงต้องรับโทษจาก
การล่วงละเมิด แต่เป็น “ความตายครั้งที่
สอง” ที่ถูกนํามาเปรียบเทียบให้เห็นถึง
ความแตกต่างกับชีวติ นิรนั ดร์ {GC 544.1}
ผลพวงแห่งบาปของอาดัมส่งผลให้
ความตายตกทอดไปสูเ่ ผ่าพันธุม์ นุษยชาติ
ทัง้ หมด ทุกคนลงไปยังหลุมฝังศพเหมือน
กัน และด้วยการจัดเตรียมของแผนการ
แห่งการไถ่ให้รอด ทุกคนจะออกมาจาก
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หลุมศพของตน “ทัง้ คนชอบธรรมและคน
ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึน้ จากตาย” “เพราะ
ว่า...ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับ
อาดัม ทุกคนก็จะได้รบั ชีวติ โดยเกีย่ วเนือ่ ง
กับพระคริสต์” กิจการ 24:15 1 โครินธ์
15:22 แต่มคี วามแตกต่างระหว่างคนสอง
กลุ่มที่ออกมาจากหลุมศพ “ทุกคนที่อยู่
ในอุโมงค์ฝงั ศพจะได้ยนิ เสียงของพระบุตร
และจะก้าวออกมา คนที่ประพฤติดีก็ขึ้น
มาสู่ชีวิต คนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่
การพิ พ ากษา” ยอห์ น 5:28, 29 ผู ้ ที่
“สมควร” แก่การฟืน้ ขึน้ สูช่ วี ติ จะ “เป็นสุข
และบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มี
อํานาจเหนือเขาทั้งหลาย” วิวรณ์ 20:6
แต่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การอภัยผ่านทางการกลับ
ใจและความเชื่อจะต้องรับโทษของการ
ล่วงละเมิด นีเ่ ป็น “ค่าจ้างของบาป” พวก
เขารับโทษทนทุกข์ทรมานด้วยระยะเวลา
และความรุนแรงที่แตกต่างกัน “ตามการ
กระทําของเขา” แต่ในที่สุดจะจบลงด้วย
ความตายครัง้ ทีส่ อง เนือ่ งจากว่าเป็นไป
ไม่ได้ทพ
ี่ ระเจ้าผูท้ รงเปีย่ มล้นไปด้วยความ
ยุติธรรมและพระเมตตาคุณจะทรงช่วย
คนบาปทีย่ งั คงทําบาปอยูใ่ ห้รอด พระองค์
จึ ง ทรงเพิ ก ถอนสิ ท ธิ ข องการมี ชี วิ ต อยู ่
ของพวกเขา ซึ่งการล่วงละเมิดของพวก
เขาทําให้สูญเสียการมีชีวิตอยู่นี้ไปและ
พวกเขาเองก็พิสูจน์ว่าตนเองไม่คู่ควรที่
จะได้รับการมีชีวิตอยู่ นักเขียนที่ได้รับ
การดลใจบันทึกไว้ว่า “ยังอีกหน่อยหนึ่ง
คนอธรรมจะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ของ
เขาให้ดี เขาก็ไม่ได้อยูท่ นี่ นั่ ” ส่วนอีกท่าน

หนึ่งเปิดเผยว่า พวกเขา “จะเป็นอย่างที่
ไม่เคยเป็น” สดุดี 37:10 โอบาดีห์ 16
ความเสือ่ มเสียห่อหุม้ พวกเขาไว้ พวกเขา
จึงจมลงสู่ความสิ้นหวัง หายสาบสูญไป
ตลอดกาล {GC 544.2}
บทอวสานของบาปจะจบลงเช่ น นี้
พร้ อ มกั บ ความทุ ก ข์ แ ละความหายนะ
ทัง้ หมดทีเ่ ป็นผลงานของบาป ผูป้ ระพันธ์
สดุดีกล่าวไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงตําหนิ
บรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคน
อธรรม แล้วทรงลบชื่อของพวกเขาออก
ไปเป็นนิตย์นิรันดร์ ศัตรูได้ถึงจุดจบใน
ความพินาศตลอดกาล ส่วนเมืองทัง้ หลาย
ของเขา พระองค์กท็ รงถอนรากถอนโคน
และอนุสรณ์ของพวกเขาก็สูญไป” สดุดี
9:5, 6 ในพระธรรมวิวรณ์ ยอห์นมอง
ไปข้างหน้ายังสภาพนิรนั ดร์กาล เขาได้ยนิ
เพลงสรรเสริญทีข่ บั ร้องโดยคนทัง้ จักรวาล
โดยไม่มีแม้เสียงโน้ตตัวหนึ่งที่ผิดเพี้ยน
มารบกวน สิ่งมีชีวิตทั้งในสวรรค์และใน
โลกต่างส่งเสียงเยินยอพระสิรขิ องพระเจ้า
วิ ว รณ์ 5:13 ในขณะนั้ น จะไม่ มี เ หล่ า
จิตวิญญาณที่พินาศกล่าวคําหลู่เกียรติ
พระเจ้าในขณะทีพ่ วกเขาทุรนทุรายในนรก
ด้วยความทรมานที่ไม่รู้จักสิ้นสุด ไม่มี
เหล่าผูเ้ คราะห์รา้ ยในนรกทีจ่ ะคอยส่งเสียง
โหยหวนออกมาปะปนกับเสียงเพลงของ
บรรดาผู้ที่ได้รับความรอด {GC 545.1}
หลักคําสอนเรือ่ งคนตายมีความนึกคิด
มีพื้นฐานที่ผิดมาจากเรื่องธรรมชาติของ
ความเป็นอมตะ ซึง่ เป็นหลักคําสอนเรือ่ ง
การทรมานชัว่ นิรนั ดร์คอื ขัดแย้งกับคําสอน
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ของพระคัมภีร์ทั้งด้วยเหตุและผล และ
ขั ด แย้ ง กั บ ความรู ้ สึ ก ของมนุ ษ ย์ ตาม
ความเชื่อที่นิยมอย่างแพร่หลายนี้ ผู้ที่
รอดในสวรรค์จะยังคุน้ เคยกับเรือ่ งทัง้ หมด
ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกและโดยเฉพาะกับชีวติ ของ
มิตรสหายที่เขาจากมา แต่คนตายจะมี
ความสุขได้อย่างไรเมือ่ เขารูถ้ งึ ความทุกข์
ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ มองเห็นคนที่เขา
รักทําบาปและมองเห็นพวกเขาต้องทนอยู่
ในความทุ ก ข์ ย าก ความผิ ด หวั ง และ
ความปวดร้าวของชีวิต ผู้ที่ต้องวนเวียน
อยูก่ บั มิตรสหายในโลกเช่นนีจ้ ะเพลิดเพลิน
ใจอยูก่ บั ความสุขสําราญของสวรรค์ได้มาก
น้อยเพียงไร และเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ขยะแขยง
เพียงไรที่เชื่อว่า ในทันทีที่ลมหายใจออก
จากร่าง วิญญาณของผู้ที่ไม่ได้กลับใจใน
บาปจะถูกส่งไปอยูใ่ นเปลวเพลิงนรก เขา
จะต้องจมดิ่งลงไปในความระทมใจมาก
น้อยเพียงไรเมื่อมองดูมิตรสหายที่ไม่ได้
เตรียมตัวและต้องก้าวลงสู่หลุมศพเพื่อ
เข้าไปอยู่ในความทุกข์และความบาปชั่ว
นิรนั ดร์ มีคนมากมายเสียสติไปเนือ่ งจาก
แนวคิดอันน่ากลัวเช่นนี้ {GC 545.2}
พระคัมภีรก์ ล่าวถึงเรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างไร
กษัตริย์ดาวิดเปิดเผยว่าเมื่อมนุษย์ตาย
แล้วเขาจะไม่รู้สึกตัว “เมื่อลมหายใจของ
เขาพรากไป เขาก็ ก ลั บ เป็ น ดิ น ในวั น
เดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป”
สดุ ดี 146:4 กษั ต ริ ย ์ ซ าโลมอนก็ เ ป็ น
พยานในทํานองเดียวกันว่า “เพราะว่าคน
เป็นย่อมรูว้ า่ เขาเองคงจะตาย แต่คนตาย
แล้วก็ไม่รอู้ ะไรเลย” “ทัง้ ความรักของพวก

เขาและความชัง พร้อมกับความอิจฉา
ของพวกเขาได้สูญไปนานแล้ว และเขา
ทัง้ หลายจะไม่มสี ว่ นในสิง่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ภาย
ใต้ดวงอาทิตย์อกี ต่อไป” “ในแดนคนตาย
ที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงาน หรือความคิด
หรือความรู้ หรือสติปัญญา” ปัญญาจาร
ย์ 9:5, 6, 10 {GC 545.3}
เมื่ อ คํ า อธิ ษ ฐานทู ล ขอของกษั ต ริ ย ์
เฮเซคียาห์ได้รบั คําตอบแล้วว่า พระองค์
จะทรงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 15 ปี กษัตริย์
ผู้ทรงซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าได้ทรงถวายคําสรรเสริญโมทนา
คุณพระเจ้า ในบทเพลงนี้ พระองค์ตรัส
ถึงเหตุผลของความชืน่ ชมยินดีวา่ “เพราะ
แดนคนตายขอบพระคุณพระองค์ไม่ได้
ความมรณาก็ ส รรเสริ ญ พระองค์ ไ ม่ ไ ด้
บรรดาคนที่ลงไปยังหลุมนั้น จะหวังใน
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไม่ได้ คนมี
ชีวิต คนมีชีวิต เขาขอบพระคุณพระองค์
เหมือนอย่างทีข่ า้ พระองค์ทาํ อยูใ่ นเวลานี”้
อิสยาห์ 38:18, 19 ศาสนศาสตร์ที่คน
นิยมทัว่ ไปได้แสดงให้เห็นว่าคนชอบธรรม
ที่ตายแล้วอยู่ในสวรรค์อย่างมีความสุข
สําราญและร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยลิ้น
อมตะ แต่กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์ไม่ได้มองเห็น
ภาพของความตายว่ า มี ค วามงามสง่ า
เช่นนี้ พระดํารัสของพระองค์นั้นตรงกัน
กับคําพยานที่ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้ว่า
“ในความตายไม่มีการระลึกถึงพระองค์
ในแดนคนตาย ใครเล่าจะยกย่องพระองค์”
“คนตายไม่สรรเสริญพระยาห์เวห์ และ
ทุกคนทีล่ งไปสูท่ สี่ งัดก็เช่นกัน” สดุดี 6:5;

33 การหลอกลวงยิ่งใหญ่ครั้งแรก 507

115:17 {GC 546.1}
ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรประกาศว่า
บรรพชนดาวิด “ตายแล้วและถูกฝังไว้
แล้ว และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับ
เราจนถึงทุกวันนี้” “เพราะว่าดาวิดไม่ได้
ขึน้ ไปยังสวรรค์” กิจการ 2:29, 34 ความ
จริงที่ว่าดาวิดยังคงอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ
จนกว่าจะถึงวันที่กลับเป็นขึ้นมาสู่ชีวิต
เป็นสิง่ ทีพ
่ สิ จู น์ให้เห็นว่า เมือ่ คนชอบธรรม
ตาย เขาไม่ได้ไปสวรรค์ โดยการเป็น
ขึ้ น จากความตายและโดยทางพระคุ ณ
ความดีของความจริงที่ว่าพระคริสต์ทรง
เป็นขึน้ มาจากความตายเท่านัน้ แล้ว ทีใ่ น
ที่ สุ ด ดาวิ ด จะไปนั่ ง อยู ่ ด ้ า นขวามื อ ของ
พระเจ้า {GC 546.2}
เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าถ้าคนตาย
ไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมา พระคริสต์ก็ไม่ได้
ทรงถูกทําให้เป็นขึน้ มา และถ้าพระคริสต์
ไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อ
ของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตก
อยูใ่ นบาปของตน และถ้าอย่างนัน้ คนทัง้
หลายที่ ล ่ ว งหลั บ ในพระคริ ส ต์ ก็ พิ น าศ
ไปด้วย” 1โครินธ์15:16-18 หากว่าในช่วง
เวลา 4,000 ปีนี้ คนชอบธรรมมุ่งตรงไป
ยังสวรรค์เมื่อพวกเขาตาย เปาโลจะพูด
ได้อย่างไรว่าหากไม่มกี ารเป็นขึน้ จากตาย
แล้ว “คนทัง้ หลายทีล่ ว่ งหลับในพระคริสต์
ก็พนิ าศไปด้วย” ไม่จาํ เป็นต้องมีการเป็น
ขึ้นจากตาย {GC 546.3}
เมือ่ ทินเดลผูพ
้ ลีชพ
ี เพือ่ ความเชือ่ อ้าง
ถึงสภาพของความตายได้เปิดเผยไว้ว่า
“ข้าพเจ้าสารภาพอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้า

ไม่ เ ชื่ อ ว่ า คนที่ ต ายแล้ ว ได้ รั บ สง่ า ราศี
บริบูรณ์ดังเช่นที่พระคริสต์ได้รับ หรือมี
สภาพเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เรือ่ ง
ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของความเชือ่
ของข้าพเจ้าเลย เพราะหากเป็นเช่นนั้น
จริง ข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งอื่นใดเว้นเสีย
แต่ว่าคําเทศนาเรื่องเนื้อหนังกลับมีชีวิต
เป็นเรือ่ งทีไ่ ร้ประโยชน์” William Tyndale,
Preface of New Testament (ed. 1534).
Reprinted in British Reformers-Tindale,
Firth, Barnes หน้า 349 {GC 547.1}
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความ
หวั ง ใจในเรื่ อ งคนตายจะมี ค วามสุ ข อั น
เป็นอมตะ ทําให้คนมากมายละเลยหลัก
คําสอนเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายใน
พระคัมภีร์ แนวโน้มในเรื่องนี้ ดร. อาดัม
คลาร์ค [Adam Clarke] เคยกล่าวไว้ว่า
“หลักคําสอนเรื่องการเป็นขึ้นจากความ
ตายดูจะมีผลต่อความคิดของคริสเตียน
ยุคแรกเริ่มมากกว่าในยุคปัจจุบัน เป็น
อย่างนีไ้ ด้อย่างไร บรรดาอัครทูตเฝ้าสอน
อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นผู้ติดตามของ
พระเจ้าให้ขยัน เชือ่ ฟังและชืน่ ชมยินดีกบั
เรื่ อ งนี้ ขณะเดี ย วกั น ผู ้ สื บ ทอดในยุ ค
ปั จ จุ บั น แทบจะไม่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งนี้ เ ลย
ด้วยเหตุฉะนี้ อัครทูตทั้งหลายจึงเทศนา
สัง่ สอนและคริสเตียนในยุคแรกเชือ่ ดังนัน้
พวกเราเทศนาและผูฟ
้ งั ของเราก็เชือ่ ไม่มี
หลักคําสอนใดของพระกิตติคุณที่มีการ
เน้นมากเป็นพิเศษกว่านี้และไม่มีหลัก
คําสอนใดในระบบการเทศนาของปัจจุบนั
ทีถ่ กู ละเลยไปมากกว่านี”้ Commentary,
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remarks on 1 Corinthians 15 ย่อหน้าที่
3 {GC 547.2}
เรื่องนี้ดําเนินไปจนกระทั่งความจริง
อั น งดงามของการเป็ น ขึ้ น จากตายถู ก
บดบังไปจนเกือบหมดและหายไปจาก
โลกของคริสเตียน ด้วยเหตุนี้ นักเขียน
แนวหน้ า ทางด้ า นศาสนาได้ อ ภิ ป ราย
ข้ อ ความของเปาโลใน 1 เธสะโลนิ ก า
4:13-18ว่า “เพื่อให้ง่ายต่อการเล้าโลมใจ
หลักคําสอนเรื่องชีวิตอมตะอันมีสุขของ
ผูช้ อบธรรมจะเข้าแทนทีห่ ลักคําสอนทีน่ า่
สงสัยเกีย่ วกับเรือ่ งการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
ของพระเจ้า เมือ่ เราตาย พระเจ้าเสด็จมา
รับเรา นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ รารอคอยและต้องการ
คนตายเข้าไปสู่สง่าราศีแล้ว พวกเขาไม่
ต้องรอคอยเสียงแตรเพื่อการพิพากษา
และเพื่อความสุขของเขา” {GC 547.3}
แต่เมื่อพระเยซูกําลังจะเสด็จไปจาก
สาวกทัง้ หลายของพระองค์ พระองค์ไม่ได้
ตรัสบอกว่า พวกเขาจะมาหาพระองค์ใน
เร็ววัน พระองค์ตรัสว่า “เราไปจัดเตรียม
ทีไ่ ว้สาํ หรับพวกท่าน เมือ่ เราไปจัดเตรียม
ที่ไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีก
และรับท่านไปอยู่กับเรา” ยอห์น 14:2, 3
และเปาโลบอกเราอีกว่า “องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัส
สั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์
และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และทุกคน
ที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน
หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่ง
ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ขึ้ น ไปในเมฆพร้ อ มกั บ คน
เหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่
กับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเป็นนิตย์” และเปาโล
ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “เพราะฉะนั้น จง
หนุ น ใจกั น ด้ ว ยถ้ อ ยคํ า เหล่ า นี้ เ ถิ ด ” 1
เธสะโลนิกา 4: 16-18 คําเล้าโลมใจนีแ้ ละ
คําสอนของอาจารย์ที่เชื่อเรื่องความรอด
ครอบจักรวาลที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นช่าง
ตรงกันข้ามเหลือเกิน คนกลุม่ หลังปลอบ
ใจมิ ต รสหายที่ สู ญ เสี ย เพื่ อ นเนื่ อ งจาก
ความตายโดยคําเล้าโลมใจว่า ไม่ว่าคน
ตายจะมีบาปหนาเพียงไรเมื่อเขาหายใจ
เฮือกสุดท้ายในโลกนี้ เขาจะได้รับการ
ต้อนรับท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ เปาโล
ยังเน้นให้พี่น้องมองไปยังภายภาคหน้า
ของการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเมือ่
โซ่ตรวนของหลุมศพจะขาดและ “ทุกคน
ที่ตายแล้วในพระคริสต์” จะเป็นขึ้นมาสู่
ชีวิตนิรันดร์ {GC 548.1}
ก่อนที่คนใดจะเข้าไปยังปราสาทแห่ง
ความสุข ชีวิตของเขาจะต้องผ่านการ
พิจารณาเสียก่อน อุปนิสยั และการกระทํา
ของเขาจะต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบต่ อ
เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ทุกคนจะถูก
พิพากษาตามที่บันทึกไว้ในหนังสือและ
จะได้ ผ ลตอบแทนตามการงานที่ เ ขา
กระทํา การพิพากษานีไ้ ม่ได้มขี นึ้ เมือ่ คนๆ
นั้ น ตาย สั ง เกตคํ า พู ด ของเปาโลที่ ว ่ า
“พระองค์ทรงกําหนดวันหนึ่งไว้แล้ว ใน
วันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตาม
ความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรง
กําหนดไว้ และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวง
มีความมั่นใจในเรื่องนี้โดยทรงให้บุคคล
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ผูน้ นั้ เป็นขึน้ จากตาย” กิจการ 17:31 ใน
ที่นี้ อัครทูตบอกไว้อย่างชัดเจนถึงเวลาที่
แน่นอนของอนาคตที่ถูกกําหนดไว้เพื่อ
พิพากษาโลก {GC 548.2}
หนังสือยูดาเขียนถึงช่วงเวลาเดียวกัน
นี้ว่า “พวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอํานาจ
ครอบครองของตนเอง แต่ละทิ้งถิ่นฐาน
ของตน พระองค์ก็ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่
อันไม่รจู้ กั สลายในทีม่ ดื จนกว่าจะถึงเวลา
พิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้น” และยูดายัง
อ้างถึงคําพูดของเอโนคว่า “นี่แน่ะ องค์
พระผู้เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาพร้อมกับผู้
บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆ เพื่อ
ทําการพิพากษาทุกคน” ยูดา 6, 14, 15
ยอห์นเปิดเผยว่า เขา “เห็นบรรดาคนตาย
ทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้า
พระที่ นั่ ง นั้ น แล้ ว หนั ง สื อ ต่ า งๆ ก็ ถู ก
เปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูก
เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวติ คนตาย
ก็ ถู ก พิ พ ากษาตามการกระทํ า ของเขา
ทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น”
วิวรณ์ 20:12 {GC 548.3}
แต่หากคนตายมีความสุขในแดนแห่ง
ความสําราญของสวรรค์หรือบิดตัวด้วย
ความเจ็บปวดในเปลวเพลิงของนรกอยู่
แล้ ว จะยั ง มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ต ้ อ งมี ก าร
พิพากษาในอนาคตอีกหรือ คําสอนทั้ง
หลายในพระคําของพระเจ้าในประเด็น
ต่างๆ ที่สําคัญเหล่านี้ไม่คลุมเครือและ
ไม่ขัดแย้งกัน เรื่องอย่างนี้สมองธรรมดา
ของคนคนทั่วไปเข้าใจได้ แต่ความคิดที่
ปราศจากอคติจะมองเห็นปัญญาหรือความ

ยุติธรรมในทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ได้อย่างไร เมื่อคนชอบธรรมถูกสอบสวน
และพิ พ ากษา จะได้ รั บ คํ า ชมเชยได้
อย่างไรว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและ
ซือ่ สัตย์...จงร่วมยินดีกบั นายของเจ้าเถิด”
ในเมือ่ พวกเขาอาศัยอยูต่ อ่ เบือ้ งพระพักตร์
พระองค์มาเป็นเวลานานแล้ว คนชั่วจะ
ได้รบั หมายเรียกสัง่ ให้ออกมาจากสถานที่
ทรมานเพื่อรับคําตัดสินจากพระผู้ทรง
พิพากษาโลกว่า “จงถอยไปจากเราและ
เข้าไปอยูใ่ นไฟทีไ่ หม้อยูเ่ ป็นนิตย์” เช่นนัน้
หรื อ มั ท ธิ ว 25:21, 41 โอ ช่ า งเป็ น
การหลอกลวงที่น่าขนลุกยิ่งนัก เป็นการ
กล่าวหาพระปัญญาและความยุตธิ รรมของ
พระเจ้าอย่างน่าละอาย {GC 549.1}
ทฤษฏีเรื่องวิญญาณอมตะเป็นหลัก
คําสอนเทียมเท็จหนึ่งของโรมที่หยิบยืม
มาจากลัทธินอกศาสนา และผสมผสาน
เข้ า ไปในศาสนาของชาวคริ ส เตี ย น
มาร์ตนิ ลูเธอร์ จัดเรือ่ งนีใ้ ห้ไปอยูใ่ น “นิยาย
ประหลาดที่เป็นหนึ่งในกองมูลฝอยคําสั่ง
ของโรม” E. Petavel, The Problem of
Immortality หน้า 255 นักปฏิรูปศาสนา
ท่ า นนี้ [มาร์ ติ น ลู เ ธอร์ ] แสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ อ คํ า พู ด ของซาโลมอนในพระ
ธรรมปัญญาจารย์ที่กล่าวถึงคนตายไม่รู้
่ สิ จู น์ให้เรา
อะไรเลยว่า “เป็นอีกแหล่งทีพ
ทราบว่า คนตายไม่มี…ความรู้สึก ท่าน
บอกไว้ว่า ไม่มีหน้าที่การงาน ไม่มีความ
รู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไม่ มี ค วามรู ้ ไม่ มี
ปัญญาที่นั่น ซาโลมอนลงความเห็นว่า
คนตายนอนหลับและไม่มคี วามรูส้ กึ ใดเลย

510 ปลายทางแห่งความหวัง

เพราะคนตายนอนอยู่ที่นั่น ไม่รู้จํานวน
วันหรือปี แต่เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจากตาย
เขาจะรู้สึกว่าได้นอนหลับไปไม่ถึงหนึ่ง
นาที” Martin Luther, Exposition of
Solomon’s Booke Called Ecclesiastes
หน้า 152 {GC 549.2}
ไม่มขี อ้ ความใดในพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ที่บอกเราว่าเมื่อคนชอบธรรมตายไปเขา
จะไปรับรางวัล หรือเมือ่ คนชัว่ ตายไปเขา
จะต้องไปรับการลงโทษ เหล่าบรรพชน
และผู้เผยพระวจนะทั้งหลายไม่ได้ยืนยัน
เช่นนั้น พระคริสต์และสาวกของพระองค์
ก็ไม่ได้ชแี้ นะไว้เช่นนัน้ พระคัมภีรส์ อนไว้
อย่างชัดเจนว่าคนตายไม่ได้ไปสวรรค์ทนั ที
แต่บอกไว้วา่ พวกเขายังนอนหลับอยูจ่ นถึง
วันที่เป็นขึ้นจากตาย 1 เธสะโลนิกา 4:14
โยบ 14:10-12 ในวันนัน้ เมือ่ สายเงินขาด
และชามทองคําบุบสลาย (ปัญญาจารย์
12:6) ความคิดของมนุษย์ก็พินาศไป คน
ที่ลงไปยังหลุมศพจะหยุดเงียบไป พวก
เขาจะไม่ทราบถึงสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายใต้
ดวงอาทิตย์ โยบ 14:21 ผู้ชอบธรรมที่
เมื่อยล้าได้รับการพักผ่อนอย่างมีสุข ไม่
ว่าเวลานัน้ จะยาวนานหรือสัน้ ก็จะเป็นเพียง
ชัว่ ครูส่ าํ หรับพวกเขา พวกเขานอนหลับ

และถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงแตรของ
พระเจ้าเพื่อเข้าสู่ชีวิตอมตะอันเปล่งรัศมี
เจิดจ้า “เพราะว่าจะมีการเป่าแตร และ
พวกที่ตายแล้วจะถูกทําให้เป็นขึ้นโดย
ปราศจากความเสือ่ มสลาย แล้วเราจะถูก
เปลี่ยนใหม่ เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้
นี้ ต ้ อ งสวมด้ ว ยสิ่ ง ที่ เ สื่ อ มสลายไม่ ไ ด้
และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภา
ที่ไม่ตาย เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้น้ีสวม
ด้วยสิง่ ทีเ่ สือ่ มสลายไม่ได้และสภาพทีต่ อ้ ง
ตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตาย เมื่อนั้น
พระวจนะทีเ่ ขียนไว้จะสําเร็จว่า ความตาย
ก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว” 1 โครินธ์
15:52-54 ในขณะที่พวกเขาตื่นขึ้นจาก
การนอนหลับอย่างสบายนั้น พวกเขาจะ
เริ่มคิดว่าหยุดงานไปเมื่อใด ความรู้สึก
สุ ด ท้ า ยของเขาคื อ ความเจ็ บ ปวดของ
ความตาย ความคิดสุดท้ายของพวกเขา
คือเมือ่ กําลังจะตกเข้าไปอยูใ่ ต้อาํ นาจของ
หลุมศพ เมือ่ พวกเขาลุกขึน้ จากหลุมแห่ง
ความตาย ความคิดชื่นชมอันดับแรกจะ
เป็ น เสี ย งดั ง กั ง วานที่ จ ะร้ อ งขึ้ น อย่ า ง
มีชยั ว่า “โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่
ที่ไหน โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่
ที่ไหน” 1 โครินธ์ 15:55 {GC 549.3}
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งานการดูแลรับใช้ของทูตสวรรค์บริสทุ ธิ์
ตามคําสอนของพระคัมภีร์นั้นเป็นความ
จริ ง ที่ ใ ห้ ค วามเล้ า โลมใจมากที่ สุ ด และ
ประเสริฐยิ่งสําหรับสานุศิษย์ทุกคนของ
พระคริสต์ แต่คําสอนในพระคัมภีร์เรื่อง
นี้กลับถูกทําให้มัวหมองและถูกบิดเบือน
เนื่ อ งจากคํ า สอนผิ ด ๆ ทั้ ง หลายของ
ศาสนศาสตร์ทคี่ นนิยม หลักคําสอนเรือ่ ง
สภาพชีวิตอมตะซึ่งในตอนแรกถูกหยิบ
ยืมมาจากปรัชญาของคนนอกศาสนา และ
ต่อมาได้ถูกแทรกเข้ามาในความเชื่อของ
คริสเตียนในช่วงยุคมืดแห่งการละทิง้ ความ
เชื่อครั้งใหญ่ จนเข้ามาแทนที่ความจริงที่
พระคัมภีรส์ อนไว้อย่างชัดเจนว่า “คนตาย
แล้วก็ไม่รู้อะไรเลย” ปัญญาจารย์ 9:5
ฝูงชนลงเอยเชื่อกันว่า “วิญญาณที่รับใช้
พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคน
ที่จะได้รับความรอด” ฮีบรู 1:9 นั้นคือ
วิญญาณของคนตาย แต่ไม่ว่าพวกเขา
จะกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยวิธีใดก็ตาม พวก
เขาก็ไม่สามารถลบล้างคําพยานในพระ
คัมภีรท์ กี่ ล่าวว่าทูตสวรรค์มอี ยูแ่ ล้วและมี
ความสัมพันธ์กบั ประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์
ก่อนทีค่ วามตายจะเกิดขึน้ กับมนุษย์ {GC
551.1}
หลักคําสอนเรือ่ งคนตายมีความนึกคิด
โดยเฉพาะความเชือ่ เรือ่ งวิญญาณของคน
ตายจะกลับมาดูแลคนทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ นั้ ได้
ปู ท างให้ กั บ ลั ท ธิ ท รงวิ ญ ญาณยุ ค ใหม่

หากคนตายได้รับอนุญาตให้ไปอยู่เบื้อง
พระพั ก ตร์ ข องพระเจ้ า และทู ต สวรรค์
บริสุทธิ์และได้รับสิทธิให้รับรู้มากยิ่งกว่า
ก่อนที่ยังไม่ตาย ทําไมพวกเขาจึงไม่
กลับมายังโลกเพื่อให้ความกระจ่างและ
สอนสั่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่เล่า หากตามที่
นักศาสนศาสตร์โด่งดังสอนว่าวิญญาณ
ของคนตายจะวนเวียนอยูร่ อบๆ มิตรสหาย
บนโลก ทําไมพวกเขาจึงไม่ได้รบั อนุญาต
ให้มาสือ่ มาเตือนให้ละทิง้ ความชัว่ หรือ
ประเล้าประโลมในยามโศกเศร้าเล่า ผู้ที่
เชื่ อ ว่ า คนตายมี ค วามนึ ก คิ ด จะปฏิ เ สธ
อย่างไรในเรื่องความกระจ่างของพระเจ้า
ที่วิญญาณอันมีสง่าราศีนํามาสื่อสารให้
แก่เขา นี่เป็นช่องทางที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นช่องทางที่ซาตานใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมัน ทูตสวรรค์ทั้งหลาย
ทีล่ ม้ ลงในบาปจะทําตามคําบัญชาของมัน
โดยมาปรากฏตัวในฐานะผูน้ าํ ข่าวจากโลก
วิญญาณ ในขณะที่แสดงออกว่านําคน
เป็นให้ไปสื่อสารกับคนตายนั้น เจ้าชาย
แห่งความชั่วได้ใส่อิทธิพลแห่งการหลอก
ลวงของมันลงไปในความคิดของพวกเขา
{GC 551.2}
มันมีอาํ นาจทําให้ดเู หมือนว่านํารูปร่าง
ของมิตรสหายทีต่ ายจากไปมาปรากฏต่อ
หน้ า มนุ ษ ย์ การปลอมแปลงนั้ น ทํ า ได้
แนบเนียน หน้าตา คําพูด นํา้ เสียงทีค่ นุ้
เคยถูกจําลองมาได้อย่างน่าพิศวง คน
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มากมายรูส้ กึ สบายใจและมัน่ ใจว่าคนทีเ่ ขา
รักมีความสุขสําราญในสวรรค์ และโดย
ปราศจากความระแวงถึงภัยอันตราย พวก
เขาปล่อยให้หูฟัง “วิญญาณทั้งหลายที่
ล่อลวงและคําสอนของพวกผี” 1 ทิโมธี
4:1 {GC 552.1}
เมือ่ ซาตานชักนําให้พวกเขาเชือ่ ว่าคน
ตายกลับมาสนทนากับพวกเขาจริง มัน
ก็จะทําให้ผู้ที่ลงไปยังหลุมฝังศพโดยที่
ไม่ได้เตรียมพร้อมมาปรากฏตัว พวกเขา
จะอ้างว่ามีความสุขอยู่ในสวรรค์และแม้
กระทั่งบอกว่าได้ตําแหน่งสูงส่งที่นั่นและ
ด้วยเหตุนคี้ าํ สอนทีว่ า่ ไม่มคี วามแตกต่าง
ระหว่างคนชอบธรรมและคนชั่วจึงแพร่
กระจายไป ในบางครัง้ ผูม้ าเยือนจากโลก
วิ ญ ญาณที่ ห ลอกลวงบอกให้ ร ะวั ง และ
กล่าวคําเตือนทีเ่ กิดขึน้ จริง และเมือ่ พวก
เขาเชื่ อ มั่ น มากยิ่ ง ขึ้ น มั น ก็ จ ะนํ า เสนอ
คํ า สอนที่ บ ่ อ นทํ า ลายความเชื่ อ ในพระ
คัมภีรโ์ ดยตรง มันแสดงความสนใจอย่าง
จริ ง จั ง ต่ อ ความทุ ก ข์ สุ ข ของมิ ต รสหาย
ในโลกเพือ่ จะสอดแทรกความผิดอันตราย
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากมันกล่าวความจริงบ้างและ
บางครั้งยังทํานายเหตุการณ์ในอนาคต
ทํ า ให้ สิ่ ง ที่ มั น กล่ า วน่ า เชื่ อ ถื อ และคน
จํานวนมากยอมรับคําสอนเท็จของมันได้
อย่ า งง่ า ยดายและเชื่ อ อย่ า งหมดหั ว ใจ
เสมือนหนึ่งว่าคําสอนเหล่านั้นเป็นความ
จริงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระคัมภีร์ พระ
บั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า ถู ก ละเลย พระ
วิ ญ ญาณแห่ ง พระคุ ณ ถู ก ดู แ คลน และ
พระโลหิตแห่งพันธสัญญาถูกมองว่าไม่

ศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณเหล่านี้ปฏิเสธความ
เป็นพระเจ้าของพระคริสต์และจัดพระผู้
สร้างให้อยู่ในระดับเดียวกับมันด้วยการ
ปลอมแปลงในรูปแบบใหม่ กบฏตัวยงผูน้ ี้
ยังคงต่อสู้กับพระเจ้าในสงครามที่มันก่อ
ขึ้นในสวรรค์และดําเนินต่อมาในโลกเป็น
เวลาเกือบหกพันปี {GC 552.2}
คนมากมายพยายามให้เหตุผลในเรือ่ ง
การสําแดงทางวิญญาณโดยชี้ว่าสิ่งเหล่า
นั้ น เกิ ด จากมื อ ของคนทรงที่ มี ลู ก เล่ น
และว่องไว แต่แท้จริงแล้วในขนาดที่ผล
การเล่นกลบ่อยครั้งก็หลอกว่าเป็นการ
แสดงออกที่แท้จริงก็ตามที แต่ก็มีการ
แสดงที่เห็นได้ชัดแจ้งว่ามีอํานาจที่เหนือ
ธรรมชาติร่วมอยู่ด้วย ความลึกลับที่เป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของลั ท ธิ ท รงวิ ญ ญาณใน
ยุ ค ใหม่ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเล่ น กลหรื อ
เล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ แต่เป็นผลงาน
โดยตรงของเหล่าทูตสวรรค์ชั่วซึ่งโดยวิธี
นี้นําการหลอกลวงที่ทําลายจิตวิญญาณ
อย่างได้ผลทีส่ ดุ วิธหี นึง่ มาให้ คนมากมาย
จะติดกับดักโดยเชื่อว่าลัทธิทรงวิญญาณ
เป็นเพียงการหลอกลวงที่มนุษย์ทําขึ้น
เมือ่ พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการสําแดง
ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ
่ วกเขาปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นผลงานของอํานาจทีเ่ หนือธรรมชาติ
แล้ว พวกเขาจึงถูกหลอกและถูกชักนํา
ให้ยอมรับว่าสิง่ เหล่านัน้ เกิดจากอํานาจยิง่
ใหญ่ของพระเจ้า {GC 553.1}
คนเหล่านี้มองข้ามคําพยานในพระ
คั ม ภี ร ์ เ รื่ อ งการอั ศ จรรย์ ที่ ซ าตานและ
ตัวแทนของมันทํา นักมายากลของฟาโรห์
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เลี ย นแบบพระราชกิ จ ของพระเจ้ า ได้
ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ของซาตาน เปาโล
ประกาศว่า ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระคริสต์ จะมีเหตุการณ์ทคี่ ล้ายคลึง
กันซึ่งแสดงให้เห็นถึงอํานาจของซาตาน
ก่ อ นการเสด็ จ กลั บ มาขององค์ พ ระผู ้
เป็นเจ้าจะมี “การดลบันดาลของซาตาน
พร้อมกับการอิทธิฤทธิท์ กุ อย่าง ทัง้ หมาย
สําคัญ และการอัศจรรย์จอมปลอม และ
อุบายชั่วทุกอย่าง” 2 เธสะโลนิกา 2:9,
10 และอัครทูตยอห์นบรรยายถึงอํานาจ
การทํ า อั ศ จรรย์ ที่ จ ะแสดงออกในวาระ
สุดท้ายว่า “มันทําหมายสําคัญที่ยิ่งใหญ่
ถึงขัน้ ทําให้ไฟตกจากฟ้าลงมายังแผ่นดิน
โลกต่อหน้าคนทั้งหลาย มันล่อลวงคน
ทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมาย
สําคัญต่างๆ” ซึ่ง “ทรงอนุญาตให้มันทํา”
วิวรณ์ 13:13, 14 การทํานายไว้ในที่นี้
ไม่ใช่เป็นเพียงเรือ่ งการหลอกลวง มนุษย์
จะถู ก หลอกด้ ว ยการอั ศ จรรย์ ต ่ า งๆ ที่
บรรดาตัวแทนของซาตานมีอํานาจทํา
ไม่ใช่ดว้ ยสิง่ ทีพ
่ วกมันแสร้งทํา {GC 553.2}
เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วที่เจ้าชายแห่ง
ความมืดมุ่งมั่นบงการวางแผนเพื่อการ
หลอกลวง มันปรับเปลี่ยนการทดลอง
ต่างๆ ของมันอย่างชํ่าชองเพื่อให้เหมาะ
กับทุกชนชัน้ และทุกสภาวการณ์ สําหรับ
คนที่มีการศึกษาและเป็นผู้ดี มันเสนอ
ลัทธิทรงวิญญาณในรูปแบบทีป่ ระณีตและ
มีเหตุมีผล และด้วยวิธีนี้มันประสบผล
สําเร็จในการดึงคนมากมายเข้าไปยังกับ
ดักของมัน อัครทูตยากอบกล่าวถึงความ

รู ้ ที่ ลั ท ธิ ท รงวิ ญ ญาณให้ ไ ว้ ว ่ า “ปั ญ ญา
อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่
เป็นปัญญาฝ่ายโลก ฝ่ายเนื้อหนังและ
ฝ่ า ยผี ป ี ศ าจ” ยากอบ 3:15 อย่ า งไร
ก็ตาม ในเรื่องนี้ผู้ล่อลวงที่ยิ่งใหญ่จะใช้
วิธีปกปิดถ้าการปกปิดจะให้ผลดีที่สุดกับ
เป้าหมายของมัน ผูท้ ปี่ รากฏตัวอยูเ่ บือ้ ง
พระพักตร์พระคริสต์ในป่ากันดารด้วย
ความสว่างเจิดจ้าของทูตสวรรค์ทงั้ หลาย
จะมาหามนุษย์ในลักษณะทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ
คือในฐานะทูตแห่งความสว่าง มันเข้าหา
ความมีเหตุมีผลด้วยการเสนอแก่นสาร
ที่สูงส่ง มันนําความพึงพอใจให้พวกช่าง
เพ้อฝันด้วยภาพที่ชวนให้หลงใหลและ
มันชักนําความรู้สึกด้วยการแสดงความ
รักและความโอบอ้อมอารีออกมาอย่าง
สวยงาม มั น กระตุ ้ น ความนึ ก คิ ด ไปสู ่
ความอวดดีอย่างรวดเร็ว ทําให้คนทะนง
ในความฉลาดของตั ว เองจนจิ ต ใจของ
พวกเขาหมิน่ ประมาทพระเจ้าแห่งนิรนั ดร์
กาล สิ่งมีชีวิตผู้มีอํานาจยิ่งใหญ่ตนนี้ผู้ที่
สามารถนําพระผู้ช่วยของโลกไปยังภูเขา
สูงและนําอาณาจักรทั้งโลกและสง่าราศี
ของอาณาจักรเหล่านั้นให้มาปรากฏต่อ
เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ จะนําการ
ล่อลวงต่างๆ ของมันมาให้แก่มนุษย์ใน
ลักษณะที่จะบิดเบือนความรู้สึกของทุก
คนที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกป้ อ งด้ ว ย
อํานาจของพระเจ้า {GC 553.3}
ในเวลานี้ ซาตานหลอกมนุษย์เหมือน
เช่นที่มันหลอกเอวาในสวนเอเดนด้วย
คํ า เยิ น ยอ ด้ ว ยการจุ ด ประกายความ
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ต้องการอยากได้ความรู้ต้องห้าม ด้วย
การปลุกปั่นความทะเยอทะยานที่อยาก
ให้ตนเองสูงส่งขึ้น ด้วยการยึดความชั่ว
เหล่านี้ไว้ที่เป็นเหตุทําให้มันล้มลง และ
โดยวิธเี ดียวกันนีม้ นั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะทําให้มนุษย์
พินาศ มันประกาศว่า “พวกเจ้าจะเป็น
เหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและ
ความชัว่ ” ปฐมกาล 3:5 ลัทธิทรงวิญญาณ
สอนว่า “มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญขึ้น
ไปเรื่อยๆ ชะตากรรมของเขาตั้งแต่เกิด
จะต้องก้าวไปข้างหน้า แม้กระทั่งไปถึง
นิรันดร์กาล ไปยังพระเจ้าพระบิดา” และ
ยังกล่าวต่อไปว่า “สมองของแต่ละคนจะ
ตัดสินตนเองและไม่ตัดสินผู้อื่น” “การ
พิพากษาจะยุตธิ รรมเพราะเป็นการตัดสิน
ตั ว เอง...บั ล ลั ง ก์ อ ยู ่ ใ นตั ว ของท่ า น”
อาจารย์ ข องลั ท ธิ ท รงวิ ญ ญาณคนหนึ่ ง
กล่าวขณะที่ “ความรูส้ กึ ทางจิตวิญญาณ”
ตื่นขึ้นภายในตัวเขาว่า “เพื่อนมนุษย์
ทุกคนของข้าพเจ้า ทุกคนเป็นเทวดาชั้น
ตํ่าที่ไม่ได้ล้มลงในบาป” และอีกท่านหนึ่ง
สอนว่า “คนดีและบริบูรณ์ทุกคนคือพระ
คริสต์” {GC 554.1}
ด้วยประการฉะนี้ ความชอบธรรมและ
ความดีรอบคอบของพระเจ้าผู้ทรงไม่มีที่
สิ้นสุด องค์แท้จริงที่เราจะต้องเทิดทูน
สรรเสริญ และความชอบธรรมอันบริบรู ณ์
ของพระบัญญัตซิ งึ่ เป็นมาตรฐานทีแ่ ท้จริง
ที่มนุษย์ต้องก้าวไปให้ถึง ถูกซาตานเอา
ธรรมชาติทบี่ าปและผิดของตัวมนุษย์เอง
เข้าไปแทนที่เพื่อเป็นเป้าหมายของการ
เทิ ด ทู น เกี ย รติ เป็ น กฎเดี ย วของการ

พิพากษาหรือเป็นมาตรฐานของอุปนิสัย
นี่เป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ไม่ได้ยิ่ง
สูงขึ้น แต่กลับดิ่งลงตํ่า {GC 554.2}
กฎของสภาพทั้งทางฝ่ายปัญญาและ
ฝ่ายจิตวิญญาณมีอยูว่ า่ ด้วยการเฝ้ามอง
เราจะรับการเปลีย่ นแปลง สมองจะค่อยๆ
ปรับตัวให้เข้ากับเรือ่ งทีเ่ ราครุน่ คิดและจะ
ผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เขารักและเคารพ
มนุษย์จะก้าวไปได้ไม่สงู เกินกว่ามาตรฐาน
แห่งความบริสุทธิ์หรือความดีหรือความ
จริงของเขา เขาจะไปไม่ถงึ อุดมคติทสี่ งู ส่ง
ของเขา เขาจะไม่สามารถเข้าไปถึงสิ่งที่
สูงส่ง แต่จะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆ พระคุณ
ของพระเจ้าเท่านัน้ ทีม่ อี าํ นาจยกชูมนุษย์
ขึ้น หากปล่อยให้เขาอยู่ตามลําพัง วิถี
ของเขาจะตกตํ่าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
{GC 555.1}
สําหรับผู้ที่ตามใจตนเอง ผู้ที่รักแต่
ความสนุกสนาน และผูท้ ใี่ ฝ่ใจในกามารมณ์
ลัทธิทรงวิญญาณเข้าหาคนเหล่านี้ด้วย
การปกปิดน้อยกว่าเมื่อมันเข้าหาผู้ดีและ
ผู้มีการศึกษา โดยรวมแล้ว พวกเขาจะ
พบสิ่งที่เข้าได้กับแนวความคิดของพวก
เขา ซาตานศึกษาเครือ่ งหมายชีบ้ อกจุด
อ่อนทุกจุดในธรรมชาติของมนุษย์ มัน
บันทึกบาปทีแ่ ต่ละคนมีความโน้มเอียงจะ
ทํา และแล้วมันก็จะจัดการไม่ให้เสียโอกาส
ทีจ่ ะสร้างความพอใจให้กบั แนวโน้มในการ
ทํ า ชั่ ว สํ า หรั บ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งมั น ล่ อ ลวง
มนุษย์ให้ทํามากเกินขอบเขตเพื่อให้พลัง
กาย ความคิด และศีลธรรมอ่อนแอไป
ด้วยการไม่รู้จักประมาณตน มันทําลาย
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คนนับพันและยังคงทําลายต่อไปโดยให้
หมกมุน่ อยูก่ บั ตัณหาซึง่ ทําร้ายธรรมชาติ
ของมนุษย์อย่างโหดเหี้ยม และเพื่อทํา
ให้งานของมันสําเร็จ มันประกาศผ่าน
ทางวิญญาณว่า “ความรูท้ แี่ ท้จริงยกระดับ
มนุษย์ให้อยู่เหนือกฎทุกข้อ” “ทุกสิ่งที่
ถูกต้อง” ที่ “พระเจ้าไม่ทรงประณาม”
และ “บาปทัง้ ปวงทีท่ าํ ไปก็ถอื ว่าไม่มคี วาม
ผิด” เมื่อคนทั้งหลายถูกชักนําให้เชื่อว่า
ความปรารถนาเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด
เสรีภาพคือใบอนุญาตและมนุษย์ต้องรับ
ผิดชอบต่อตัวเขาเองเท่านั้น จึงไม่ต้อง
แปลกใจเมือ่ ความไม่ถกู ต้องและความเลว
ร้ายไหลบ่าเข้ามามากเช่นนี้ คนจํานวน
มากมายกระตือรือร้นทีจ่ ะยอมรับคําสอน
ต่างๆ ที่ปล่อยให้พวกเขามีเสรีภาพใน
การทําสิ่งที่หัวใจฝ่ายเนื้อหนังเรียกร้อง
บังเหียนควบคุมตนถูกวางไว้ที่คอของ
ตัณหา อํานาจความคิดและจิตวิญญาณ
ถูกทําให้อยู่ภายใต้การควบคุมของความ
โน้ ม เอี ย งเยี่ ย งสั ต ว์ และแล้ ว ซาตานก็
กวาดคนนับพันที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ติดตาม
พระคริสต์เข้าไปในร่างแหของมันด้วย
ความปีติยินดี {GC 555.2}
แต่ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกหลอกด้วยเรื่อง
เหลวไหลของลัทธิทรงวิญญาณ พระเจ้า
ประทานความสว่างอย่างเพียงพอเพือ่ ให้
พวกเขาตรวจพบกับดัก ดังที่ได้แสดงให้
เห็นแล้วว่าทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานโดยตรง
ของลัทธิทรงวิญญาณนั้นมีความขัดแย้ง
กับข้อความที่ชัดเจนที่สุดของพระคัมภีร์
พระคัมภีรเ์ ปิดเผยว่าคนตายไม่รอู้ ะไรเลย

ความนึกคิดของเขาก็สูญสิ้นไป เขาทั้ง
หลายไม่มีส่วนอันใดที่บังเกิดขึ้นภายใต้
ดวงอาทิตย์ พวกเขาไม่รวู้ า่ ผูท้ เี่ ขารักมาก
ที่สุดในโลกจะมีความสุขหรือความทุกข์
{GC 556.1}
ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าทรงห้ามไว้อย่าง
ชั ด เจนถึ ง การกระทํ า ทุ ก อย่ า งที่ ติ ด ต่ อ
สื่ อ สารแบบจอมปลอมกั บ วิ ญ ญาณซึ่ ง
จากไปแล้ว ในสมัยของคนฮีบรู มีคนอยู่
กลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าสามารถสื่อกับคนตาย
ได้ เหมือนเช่นคนทรงในยุคปัจจุบัน แต่
ผูท้ มี่ าเยือนจากโลกอืน่ ทีเ่ รียกว่า “วิญญาณ
ของผูท้ คี่ นุ้ เคย” นัน้ พระคัมภีรเ์ ปิดเผยว่า
เป็น “วิญญาณชั่ว” (เปรียบเทียบ กันดาร
วิถี 25:1-3 สดุดี 106:28 1 โครินธ์ 10:20
วิ ว รณ์ 16:14) การเข้ า ไปยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ
วิญญาณของผูท้ เี่ ราคุน้ เคยนัน้ ถูกกําหนด
ไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจําเพาะพระเจ้า
และมี การห้ ามปรามอย่ า งจริ ง จั ง โดยมี
โทษถึงตาย เลวีนติ ิ 19:31; 20: 27 บัดนี้
คํ า ว่ า เวทมนตร์ ค าถาเองก็ เ ป็ น ที่ ผู ้ ค น
เหยียดหยาม การอ้างว่ามนุษย์สามารถ
สื่อสารกับวิญญาณชั่วต่างๆ ได้นั้นถูก
มองว่าเป็นนิยายในยุคมืด แต่ลัทธิทรง
วิญญาณทีม่ ผี เู้ ชือ่ นับร้อยนับพันแม้กระทัง่
เป็ น ล้ า นได้ แ ทรกตั ว เข้ า ไปในวงการ
วิทยาศาสตร์ บุกเข้าไปในคริสตจักรและ
เป็นที่นิยมของผู้ออกกฎหมายบ้านเมือง
และแม้ ก ระทั่ ง ในพระราชสํ า นั ก ของ
พระราชา การหลอกลวงอันใหญ่หลวงนี้
กําลังหวนกลับคืนมาใหม่ ปลอมแปลง
ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ซึง่ แท้จริงแล้วก็คอื การ
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ทรงเจ้าเข้าผีทถี่ กู ประณามและห้ามปราม
ในสมัยโบราณนั่นเอง {GC 556.2}
หากไม่มีหลักฐานอื่นใดเพื่อแสดงถึง
ธาตุ แ ท้ ข องลั ท ธิ ท รงวิ ญ ญาณแล้ ว
วิญญาณที่ไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง
ความชอบธรรมและบาป ระหว่างคุณงาม
ความดีและความบริสทุ ธิข์ องอัครทูตของ
พระคริ ส ต์ กั บ ทาสรั บ ใช้ เ ลวที่ สุ ด ของ
ซาตาน ก็ควรเป็นการเพียงพอสําหรับ
คริ ส เตี ย น โดยการนํ า เสนอว่ า คนเลว
ที่สุดไปอยู่สวรรค์และรับเกียรติอย่างสูง
ที่นั่นเช่นนี้ ซาตานกําลังบอกโลกให้รู้ว่า
“ไม่ว่าท่านจะชั่วช้าเพียงใดก็ตาม ไม่ว่า
ท่านจะเชื่อพระเจ้าและพระคัมภีร์หรือไม่
เชือ่ ก็ตาม ขอให้ใช้ชวี ติ ตามความพึงพอใจ
ของท่าน สวรรค์เป็นบ้านของท่าน” ผูส้ อน
ของลัทธิทรงวิญญาณแทบจะประกาศว่า
“ทุกคนทีท่ าํ ชัว่ ก็เป็นคนดีในสายพระเนตร
ของพระยาห์เวห์และพระองค์พอพระทัย
คนเหล่านั้น” และ “พระเจ้าแห่งความ
ยุติธรรมอยู่ที่ไหน” มาลาคี 2:17 พระคํา
ของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า “วิบัติแก่พวกที่
เรียกความชั่วว่าความดีและเรียกความดี
ว่าความชั่วร้าย พวกที่ถือว่าความมืดคือ
ความสว่างและความสว่างคือความมืด”
อิสยาห์ 5:20 {GC 556.3}
วิญญาณหลอกลวงเหล่านีท้ ปี่ ลอมตัว
เป็นอัครทูตถูกนํามาใช้เพื่อคัดค้านสิ่งที่
พวกเขาเขียนภายใต้การทรงดลใจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยที่ยังมีชีวิต
อยูบ่ นโลก พวกเขาปฏิเสธแหล่งทีม่ าอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์และด้วยเหตุนี้

จึ ง ทํ า ลายรากฐานแห่ ง ความหวั ง ของ
คริสเตียนและดับแสงสว่างทีส่ อ่ งทางไปสู่
สวรรค์ ซาตานพยายามทําให้ทงั้ โลกเชือ่
ว่ า พระคั ม ภี ร ์ เ ป็ น เพี ย งตํ า นาน นิ ย าย
หรือเป็นแค่หนังสือที่เหมาะสําหรับเผ่า
พันธุม์ นุษย์ในยุคแรกเท่านัน้ แต่ปจั จุบนั
ถื อ ว่ า ไม่ สํ า คั ญ หรื อ ล้ า สมั ย และมั น
นํ า เสนอการสํ า แดงทางวิ ญ ญาณเพื่ อ
เอาไปแทนที่พระคําของพระเจ้า นี่เป็น
ช่องทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมัน
โดยสิ้นเชิง ด้วยวิธีนี้มันทําให้โลกเชื่อสิ่ง
ที่มันต้องการให้เชื่อ มันนําพระคัมภีร์ที่
ตัดสินมันและผู้ติดตามทั้งหลายของมัน
ไปไว้ในที่มืดซึ่งเป็นที่ที่มันต้องการ มัน
ทําให้พระผู้ช่วยให้รอดของโลกมีค่าไม่
มากไปกว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึง่ ดังเช่น
ทหารชาวโรมันที่เฝ้าอยู่หน้าอุโมค์ฝังศพ
ของพระเยซูแพร่กระจายรายงานเท็จซึ่ง
ปุโรหิตและผูป้ กครองบอกให้พวกเขาพูด
เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ในการหักล้างเรื่องการ
เป็ น ขึ้ น จากความตายของพระเยซู นั้ น
บรรดาผูท้ เี่ ชือ่ เรือ่ งการสําแดงทางวิญญาณ
ก็กระทําการแบบเดียวกันโดยการทําให้ดู
ประหนึง่ ว่าไม่มเี หตุการณ์อศั จรรย์ใดเกิด
ขึน้ ในชีวติ ของพระผูช้ ว่ ยให้รอด หลังจาก
ที่พวกเขาคอยหาทางปัดพระเยซูให้ไป
อยู่ทางด้านหลังฉากแล้ว พวกเขาจึงหัน
ความสนใจมาที่การอัศจรรย์ต่างๆ ของ
พวกเขาเอง ประกาศว่าการอัศจรรย์เหล่า
นี้ยิ่งใหญ่กว่าผลงานของพระเยซูคริสต์
เสียอีก {GC 557.1}
เป็ น เรื่ อ งจริ ง ที่ ใ นเวลานี้ ลั ท ธิ ท รง
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วิญญาณกําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
ปกปิดลักษณะบางประการทีน่ า่ พึงรังเกียจ
และสวมหน้ากากของคริสเตียน แต่คาํ พูด
ต่างๆ ของมันจากเวทีและจากสือ่ มวลชน
ปรากฏอยู่หน้าสาธารณชนมาเป็นเวลา
หลายปีและด้วยสิ่งเหล่านี้ ธาตุแท้ของ
มั น ถู ก เผยออกมาให้ เ ห็ น ไม่ อ าจที่ จ ะ
ปฏิเสธหรือปกปิดคําสอนต่างๆ เหล่านี้
ได้ {GC 557.2}
แม้ในรูปแบบปัจจุบันที่ห่างไกลจาก
การมีคุณค่าเพียงพอที่จะพอยอมรับได้
กว่าในอดีตก็ตาม โดยความเป็นจริงแล้ว
กลับอันตรายกว่า เพราะมีการหลอกลวง
ทีเ่ ต็มไปด้วยเล่หเ์ หลีย่ มมากกว่า ในขณะ
ที่ รู ป แบบเดิ ม โจมตี พ ระคริ ส ต์ แ ละพระ
คั ม ภี ร ์ รู ป แบบปั จ จุ บั น กลั บ ประกาศ
ยอมรับทั้งพระคริสต์และพระคัมภีร์ แต่
จะแปลความหมายของพระคั ม ภี ร ์ ใ น
ลักษณะที่ถูกใจของหัวใจที่ยังไม่บังเกิด
ใหม่ โดยความจริงที่สําคัญจริงจังและ
จําเป็นในพระคัมภีร์กลายเป็นสิ่งที่ไม่มี
ความหมาย ความรักถูกสาธยายว่าเป็น
คุณลักษณะสําคัญที่สุดของพระเจ้า แต่
กลับถูกลดระดับให้เหลือเป็นอารมณ์ออ่ น
ไหวอันเปราะบางซึง่ ทําให้ความดีงามและ
ความชั่ ว มี ค วามแตกต่ า งกั น น้ อ ยมาก
ความยุตธิ รรมของพระเจ้า การประณาม
บาปของพระองค์ แ ละข้ อ กํ า หนดของ
ธรรมบัญญัตบิ ริสทุ ธิข์ องพระองค์ทงั้ หมด
นี้ถูกปัดทิ้งออกไปจากสายตา ประชาชน
ถูกสอนให้รับว่าพระบัญญัติสิบประการ
ของพระเจ้ า เป็ น คํ า สอนที่ ต ายไปแล้ ว

นิยายรืน่ หูและมีมนต์เสน่หค์ รอบงําความ
รูส้ กึ และนํามนุษย์ให้ปฏิเสธพระคัมภีรว์ า่
เป็ น พื้ น ฐานของความเชื่ อ ในความ
เป็นจริงแล้ว พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธพระ
คริสต์เหมือนเมื่อก่อน แต่ซาตานทําให้
ตาของพวกเขาบอดไปจนมองไม่เห็นการ
หลอกลวง {GC 558.1}
มีคนจํานวนน้อยที่เข้าใจได้อย่างถูก
ต้องถึงอํานาจการล่อลวงของลัทธิทรง
วิญญาณและภัยอันตรายของการไปอยู่
ภายใต้อิทธิพลของมัน หลายคนเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับลัทธิทรงวิญญาณเพื่อสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น พวกเขาไม่ได้
เชื่อเรื่องเช่นนี้และจะหวาดกลัวเมื่อคิด
ว่าจะต้องเข้าไปอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
วิ ญ ญาณเหล่ า นั้ น แต่ พ วกเขากลั บ ยํ่ า
เข้าไปในเขตแดนต้องห้ามและผูท้ าํ ลายผู้
ยิง่ ใหญ่กใ็ ช้อาํ นาจของมันเข้าควบคุมโดย
ที่พวกเขาไม่เต็มใจ ในทันทีที่พวกเขา
ปล่อยตัวให้สมองถูกชักจูงไปตามบัญชา
ของมัน แล้วมันก็จะจับพวกเขามาเป็น
เหยื่อ มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะใช้
กําลังของตนเองมาปลดปล่อยให้หลุดพ้น
จากมนต์ เ สน่ ห ์ แ ละการล่ อ ลวงของมัน
ไม่มสี งิ่ ใดเว้นไว้เสียแต่อาํ นาจของพระเจ้า
ที่ ท รงโปรดประทานให้ ผ ่ า นทางการ
อธิษฐานด้วยความเชื่อที่ร้อนรนเท่านั้น
ที่จะช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกจับ
เหล่านี้ให้เป็นอิสระได้ {GC 558.2}
ทุกคนที่ปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่กับ
อุปนิสัยบางส่วนที่ชั่วหรือจงใจเก็บรักษา
บาปทีร่ อู้ ยูแ่ ก่ใจกําลังเชือ้ เชิญการทดลอง
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ต่างๆ ของซาตาน พวกเขาแยกตัวเอง
ออกไปจากพระเจ้าและจากการคุ้มครอง
ของทูตสวรรค์ เมื่อซาตานนําเสนอการ
ล่อลวงต่างๆ ของมัน พวกเขาจะไม่มี
เครือ่ งป้องกันและตกเป็นเหยือ่ ได้อย่างง่าย
ดาย ผู้ที่นําตัวเองไปอยู่ภายใต้อํานาจ
ของมันจะไม่มที างรูว้ า่ วิถชี วี ติ ของพวกเขา
จะสิ้ น สุ ด ลงที่ ใ ด เมื่ อ ผู ้ ล ่ อ ลวงเอาชนะ
พวกเขาได้แล้ว มันก็จะใช้พวกเขาเป็น
ตัวแทนเพือ่ ล่อลวงผูอ้ นื่ ไปสูค่ วามหายนะ
ต่อไป {GC 558.3}
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “เมื่อ
เขาทั้งหลายกล่าวกับพวกท่านว่า ‘จง
ปรึกษากับคนทรงหรือพ่อมดแม่มดผูร้ อ้ ง
เสียงจ้อกแจ้กและเสียงพึมพํา’ ไม่ควรหรือ
ที่ ป ระชาชนจะปรึ ก ษาพระเจ้ า ของเขา
ควรหรือทีเ่ ขาจะไปปรึกษาคนตายเพือ่ คน
เป็น ไปดูธรรมบัญญัติและถ้อยคําพยาน
แน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นข้าพเจ้า ก็จะ
เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเลย” อิสยาห์ 8:19,
20 หากมนุษย์พร้อมที่จะรับความจริง
เรื่องธรรมชาติของมนุษย์และสภาพของ
คนตายที่พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจน
แล้ว พวกเขาก็จะมองเห็นข้ออ้างและการ
สําแดงของลัทธิทรงวิญญาณว่าเป็นการ
กระทําของซาตานทีม่ นั ทําด้วยอํานาจและ
นิ มิ ต และการอั ศ จรรย์ ที่ ห ลอกลวง แต่
แทนที่จะยอมจํานนต่อเสรีภาพที่เข้ากัน
ได้ดกี บั หัวใจฝ่ายเนือ้ หนัง และละทิง้ บาป
ต่างๆ ที่พวกเขาชื่นชอบ ฝูงชนจํานวน
มากกลับปิดตาของตนจากแสงสว่างและ
เดินตรงเข้าไปโดยไม่สนใจคําเตือน ใน

ขณะที่ซาตานสานกับดักของมันอยู่รอบ
ตัวของพวกเขาและพวกเขาจึงตกเป็น
เหยือ่ ของมัน “เพราะเขาไม่ได้รกั ความจริง
เพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึง
ทรงให้ความลุม่ หลงมาถึงพวกเขา ให้เขา
เชื่อสิ่งที่เท็จ” 2 เธสะโลนิกา 2:10, 11
{GC 559.1}
ผูท้ ตี่ อ่ ต้านคําสอนของลัทธิทรงวิญญาณ
มิได้กําลังโจมตีมนุษย์เท่านั้น แต่กําลัง
ต่อสู้กับซาตานและทูตของมัน พวกเขา
เข้าร่วมต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง
พวกภูตผีทมี่ อี าํ นาจ และพวกวิญญาณชัว่
ในสวรรคสถาน เอเฟซัส 6:12 ซาตาน
ไม่ ย อมปล่ อ ยอาณาเขตของมั น แม้ สั ก
กระเบียดเดียว ยกเว้นว่ามันจะถูกอํานาจ
ของผู ้ สื่ อ ข่ า วชาวสวรรค์ ขั บ ไล่ อ อกไป
ประชากรของพระเจ้าจะต้านมันได้ด้วย
พระดํารัสทีว่ า่ “มีพระคัมภีรเ์ ขียนไว้วา่ …”
เหมือนเช่นที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
เคยเอาชนะมาแล้ว ในวันนี้ ซาตานอ้าง
พระคัมภีรเ์ หมือนทีเ่ คยทํามาแล้วในสมัย
ของพระคริสต์ และมันจะบิดเบือนคําสอน
ของพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนการหลอก
ลวงของมัน ผูท้ จี่ ะยืนหยัดอยูใ่ นช่วงเวลา
อั น ตรายจะต้ อ งเข้ า ใจคํ า พยานในพระ
คัมภีร์ด้วยตนเอง {GC 559.2}
คนมากมายจะต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ
วิญญาณของปีศาจที่มาในร่างของญาติ
หรื อ มิ ต รสหายที่ เ ขารั ก และประกาศ
คําสอนเทียมเท็จทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ผูม้ าเยือน
เหล่ า นี้ จ ะดึ ง ดู ด ความเห็ น อกเห็ น ใจที่
อ่อนไหวทีส่ ดุ ของเราและจะทําการอัศจรรย์
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เพื่อยืนยันคําอวดอ้างของมัน เราจะต้อง
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต่อต้านสิ่งเหล่านี้
ด้วยความจริงในพระคัมภีร์ที่ว่า คนตาย
ไม่รอู้ ะไรเลยและผูท้ มี่ าปรากฏเช่นนัน้ เป็น
วิญญาณของมาร {GC 560.1}
สิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าเราคือ “ช่วงเวลาแห่ง
การทดลอง ซึง่ จะมาถึงคนทัว่ ทัง้ โลกเพือ่
จะทดลองคนทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นโลก” วิวรณ์
3:10 ทุกคนทีไ่ ม่ได้วางความเชือ่ ของเขา
อย่างมั่นคงในพระคําของพระเจ้าจะถูก
หลอกและพ่ายแพ้ ซาตานทํางานด้วย
“อุบายชั่วทุกอย่าง” 2 เธสะโลนิกา 2:10
เพือ่ ควบคุมบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ และ
การหลอกลวงของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ ง แต่มนั จะบรรลุเป้าหมายของมันได้
ก็ต่อเมื่อมนุษย์ยอมจํานนต่อการทดลอง
ของมันด้วยความสมัครใจเท่านัน้ บรรดา
ผู้ที่แสวงหาความจริงด้วยความจริงใจ
และบากบั่ น ที่ จ ะชํ า ระจิ ต วิ ญ ญาณของ
พวกเขาด้วยการเชื่อฟัง ลงมือทําสิ่งที่
พวกเขาสามารถทําได้เพื่อเตรียมตัวให้
พร้ อ มสํ า หรั บ ความขั ด แย้ ง เช่ น นี้ แ ล้ ว
พวกเขาจะพบแนวป้ อ งกั น ที่ มั่ น คงใน
พระเจ้าแห่งความจริง พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสัญญาว่า “เพราะว่าเจ้าถือรักษา
คําของเราคือมีความทรหดอดทน เรา
จะเฝ้ารักษาเจ้า” วิวรณ์ 3:10 พระองค์
จะทรงส่งทูตสวรรค์ทกุ องค์ออกจากสวรรค์
ในไม่ ช ้ า เพื่ อ ไปปกป้ อ งประชากรของ
พระองค์มากกว่าทีจ่ ะทรงปล่อยจิตวิญญาณ
เพียงดวงเดียวทีว่ างใจในพระองค์ตอ้ งพ่าย
แพ้แก่ซาตาน {GC 560.2}

ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์บรรยายให้เห็น
ถึงภาพหลอกลวงอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้น
กับคนชั่วซึ่งทําให้พวกเขาถือว่าตนเอง
ปลอดภัยจากจากการพิพากษาของพระเจ้า
ไว้ว่า “เราได้ทําพันธสัญญากับความตาย
แล้ ว และเราได้ ทํ า ข้ อ ตกลงกั บ แดน
คนตาย เมื่อภัยพิบัติไหลบ่าลงมา มันจะ
ไม่มาถึงเรา เพราะเราทําให้ความเท็จเป็น
ทีห่ ลบภัยของเรา และเราถูกกําบังไว้ดว้ ย
การโกหก” อิ ส ยาห์ 28:15 กลุ ่ ม คนที่
บรรยายไว้ในที่นี้รวมถึงผู้ดื้อรั้นไม่สํานึก
ผิดที่คอยปลอบตนเองอย่างมั่นใจว่าการ
ลงโทษไม่มไี ว้ให้กบั คนบาป ว่ามนุษยชาติ
ทัง้ ปวงไม่วา่ จะชัว่ สักเพียงไรก็จะถูกยกชู
ให้ ขึ้ น ถึ ง สวรรค์ ไ ปเป็ น ทู ต สวรรค์ ข อง
พระเจ้า แต่ทรี่ นุ แรงมากยิง่ กว่านีค้ อื พวก
ที่ไปทําพันธสัญญาไว้กับความตายและ
ทํ า ข้ อ ตกลงไว้ กั บ แดนนรก พวกที่ ตั ด
ตนเองขาดไปจากความจริงทีพ
่ ระเจ้าแห่ง
สรวงสวรรค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เพือ่ เป็นโล่
ป้องกันในเวลาแห่งความทุกข์ยากและ
ยอมเข้าหลบอยูใ่ นความเท็จทีซ่ าตานเสนอ
ให้แทนซึง่ เป็นข้ออ้างทีห่ ลอกลวงของลัทธิ
ทรงวิญญาณ {GC 560.3}
สิ่งที่น่าพิศวงเกินคําบรรยายใดๆ คือ
ตาของคนในยุคนี้มืดบอดไป คนนับพัน
ปฏิเสธพระคําของพระเจ้าว่าไม่คคู่ วรทีจ่ ะ
เชือ่ และยอมรับการหลอกลวงของซาตาน
ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น อย่ า งร้ อ นรน คน
เย้ยหยันและคนเยาะเย้ยประณามความ
ดือ้ รัน้ ของผูท้ พ
ี่ อใจในความเชือ่ ของบรรดา
ผูเ้ ผยพระวจนะและอัครทูต และพวกเขา
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เบีย่ งเบนตนเองด้วยการยกชูเพือ่ เยาะเย้ย
คําประกาศที่จริงจังขึงขังของพระคัมภีร์
ในเรือ่ งพระคริสต์และแผนการแห่งการไถ่
ให้รอด และการลงโทษที่จะตกลงมายัง
ผู้ที่ปฏิเสธความจริง พวกเขาแสร้งทํา
เป็นสงสารอย่างยิ่งใหญ่ต่อคนที่มีความ
คิดคับแคบ อ่อนแอและงมงายเช่นนี้ ที่
ยอมรับข้ออ้างของพระเจ้าและเชื่อฟัง
ข้อกําหนดในธรรมบัญญัติของพระองค์
พวกเขาแสดงออกอย่างแน่ใจราวกับว่าได้
กระทําพันธสัญญาไว้กับความตายและ
ทําข้อตกลงไว้กับแดนคนตาย ราวกับว่า
พวกเขาสร้างแนวขวางกัน้ ทีผ่ า่ นและทะลุ
ไม่ได้ระหว่างตัวเขาเองกับพระพิโรธของ
พระเจ้า ไม่มีสิ่งใดจะทําให้พวกเขากลัว
พวกเขายอมผู้ล่อลวงด้วยความเต็มใจ
พวกเขาเข้าร่วมเป็นหนึง่ กับมันอย่างสนิท
สนมและอิ่มเอิบอยู่ในวิญญาณของมัน
อย่างเต็มที่ จนไม่มีกําลังหรือความโน้ม
เอียงที่จะปลีกตัวออกไปจากกับดักของ
มัน {GC 561.1}
ซาตานเตรี ย มการมาเนิ่ น นานแล้ ว
เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับความพยายาม
ครั้งสุดท้ายของมันในการหลอกลวงโลก
งานที่มันทํานั้น วางอยู่บนพื้นฐานที่มัน
กล่าวให้ความมัน่ ใจแก่เอวาในสวนเอเดน
ว่า “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่” “พวกเจ้ากิน
ผลจากต้นไม้นนั้ วันใด ตาของพวกเจ้าจะ
สว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็น
เหมื อ นอย่ า งพระเจ้ า คื อ รู ้ ค วามดี แ ละ
ความชั่ว” ปฐมกาล 3:4, 5 มันเตรียมทาง

ทีละเล็กทีละน้อยสําหรับผลงานชิ้นเอก
ของการหลอกลวงด้วยการพัฒนาลัทธิ
ทรงวิญญาณ แผนงานของมันยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตามทีม่ นั วางแผนไว้ แต่จะทําให้
สําเร็จได้ในช่วงสุดท้ายของเวลาที่เหลือ
ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น
วิญญาณโสโครกสามดวงรูปร่างเหมือน
อย่ า งกบ...วิ ญ ญาณเหล่ า นี้ เ ป็ น ผี ที่ ทํ า
หมายสําคัญ พวกมันออกไปหากษัตริย์
ทั้ ง หลายทั่ ว โลก เพื่ อ รวบรวมกษั ต ริ ย ์
เหล่านั้นไปทําสงคราม ในวันยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” วิวรณ์
16:13, 14 คนทั้งโลกจะถูกกวาดให้เข้า
ร่วมขบวนการหลอกลวงนี้ ยกเว้นผู้ที่อยู่
ภายใต้อํานาจการปกป้องของพระเจ้า
ด้วยการเชื่อในพระคําของพระองค์ คน
ทั้ ง หลายจะถู ก กล่ อ มให้ ห ลั บ ไปอย่ า ง
รวดเร็วกับความเชื่อมั่นที่อันตรายและ
ตื่นขึ้นมาพบกับพระพิโรธของพระเจ้าที่
เทลงมา {GC 561.2}
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าตรัสว่า
“เราจะตัง้ ความยุตธิ รรมเป็นเชือกวัด และ
ความชอบธรรมเป็นลูกดิ่ง แล้วลูกเห็บ
จะกวาดความเท็จอันเป็นทีห่ ลบภัยไปเสีย
และนํ้าจะไหลบ่าล้นที่กําบัง แล้วพันธสัญญาของพวกท่านกับความตายจะเป็น
โมฆะ และข้อตกลงของท่านกับแดนคน
ตายจะไม่ดาํ รงอยู่ เมือ่ ภัยพิบตั ไิ หลบ่าลง
มา พวกท่านจะถูกมันเหยียบยํา่ ” อิสยาห์
28:17, 18 {GC 562.1}
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ปัจจุบนั นีช้ าวโปรเตสแตนต์มองดูลทั ธิ
โรมันด้วยความชื่นชมมากกว่าในอดีตที่
ผ่านมามาก ในประเทศต่างๆ ที่ศาสนา
คริสต์นกิ ายคาทอลิกยังไม่เฟือ่ งฟูมากนัก
ผู้นิยมระบอบเปปาซีต้องใช้วิธีรอมชอม
เพื่อหวังสร้างอิทธิพล มีความเฉยเมย
เพิ่ ม มากขึ้ น ต่ อ หลั ก คํ า สอนทั้ ง หลายที่
แยกบรรดาคริสตจักรซึ่งปฏิรูปแล้วออก
จากสภาปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซี
ความเห็นกําลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใน
เรื่องที่ว่า ในที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้แตกต่าง
กันมากนักในประเด็นสําคัญต่างๆ ดังที่
เคยนึกไว้ในอดีต และในเรือ่ งทีว่ า่ การยอม
อ่อนตามเพียงเล็กน้อยในส่วนของเราจะ
นําพวกเราไปสู่ความเข้าใจกับโรมได้ดี
ยิง่ ขึน้ เวลานัน้ ในสมัยทีช่ าวโปรเตสแตนต์
ุ ค่าอย่างสูงกับเสรีภาพของจิตสํานึก
ให้คณ
ซึง่ ต้องซือ้ มาด้วยราคาแพง พวกเขาสอน
ลูกๆ ให้เกลียดชังหลักคําสอนและพิธกี รรม
ของระบอบเปปาซีและถือว่าการแสวงหา
การปรองดองกับโรมนัน้ เป็นการทรยศต่อ
พระเจ้า แต่บัดนี้ความรู้สึกที่แสดงออก
นั้ น ช่ า งแตกต่ า งกั บ สมั ย นั้ น อย่ า งมาก
กระไรเช่นนี้ {GC 563.1}
บรรดาผูท้ ปี่ กป้องระบอบเปปาซีเปิดเผย
ว่า คริสตจักรของตนถูกใส่ร้ายมาตลอด
และโลกของชาวโปรเตสแตนต์มแี นวโน้ม
ที่ จ ะยอมรั บ คํ า กล่ า วประโยคนี้ ผู ้ ค น

จํานวนมากเร่งเร้าว่าเป็นเรือ่ งไม่ยตุ ธิ รรม
ที่จะตัดสินคริสตจักรของวันนี้ด้วยสิ่งที่
น่ารังเกียจและโง่เขลาซึ่งเห็นชัดในการ
ปกครองของเธอในช่วงหลายศตวรรษ
ของความไม่รู้และความมืด พวกเขาแก้
ต่างให้กบั ความโหดเหีย้ มอันน่าสยดสยอง
ว่าเป็นผลจากความป่าเถือ่ นของอนารยะ
ในสมั ย นั้ น และวิ ง วอนว่ า อิ ท ธิ พ ลของ
อารยธรรมยุคใหม่เปลีย่ นทัศนคติของเธอ
ไปแล้ว {GC 563.2}
คนเหล่านีล้ มื คําอ้างของอํานาจอวดดี
นีท้ วี่ า่ ตนเองไม่เคยพลัง้ ซึง่ ถูกประกาศมา
เป็นเวลาแปดร้อยปีไปแล้วหรือ คําอ้างนี้
ยังไม่เคยถูกประกาศถอน แต่กลับมีการ
ยืนยันคําอ้างนี้ในศตวรรษที่สิบเก้าอย่าง
หนักแน่นกว่าแต่ก่อน โรมประกาศอย่าง
แข็งขันว่า “คริสตจักรไม่เคยทําผิดหรือจะ
ไม่มีวันทําผิดตามที่พระคัมภีร์บอกไว้”
John L. von Mosheim, Institutes of
Ecclesiastical History เล่มที่ 3 century
II ตอน 2 บทที่ 2 section 9 note 17 เธอ
จะประกาศเลิกหลักการทีค่ รอบงําวิถขี อง
เธอในอดีตได้อย่างไร {GC 564.1}
คริสตจักรของระบอบเปปาซีจะไม่มี
วันละทิง้ คําอ้างว่าตนเองไม่รพ
ู้ ลัง้ ของเธอ
ทิ้ ง ไป ทุ ก สิ่ ง ที่ เ ธอทํ า ไปในการกดขี่
ผู ้ ที่ ป ฏิ เ สธคํ า สอนซึ่ ง ไร้ ห ลั ก เกณฑ์ นั้ น
เธอถือว่าทําถูกต้องแล้ว แล้วเธอจะไม่ทาํ
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สิง่ นัน้ ซํา้ อีกหรือหากโอกาสนัน้ ปรากฏขึน้
มาอีก ถ้ากฎหมายซึง่ ปัจจุบนั ถูกควบคุม
โดยรัฐบาลฝ่ายโลกถูกยกเลิกและโรมได้
รับโอกาสกลับไปสู่อํานาจเดิมแล้ว การ
เผด็จการและการกดขีข่ องเธอจะฟืน้ กลับ
คืนมาอย่างรวดเร็ว {GC 564.2}
นักเขียนลือชื่อคนหนึ่งกล่าวถึงท่าที
ของสภาปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซี
ในเรือ่ งเสรีภาพของจิตสํานึกและภัยอันตราย
ทีค่ กุ คามโดยเฉพาะต่อสหรัฐอเมริกาจาก
นโยบายที่ประสบความสําเร็จไว้ว่า {GC
564.3}
“มี ผู ้ ค นมากมายที่ ฝ ั ง ใจกั บ การให้
เหตุผลว่าความกลัวศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกในสหรัฐอเมริกานั้นเป็น
เพราะความดื้อรั้น ไม่ยอมผ่อนปรนและ
ทําตัวเหมือนเด็ก คนเหล่านี้มองไม่เห็น
ลั ก ษณะและท่ า ที ข องลั ท ธิ โ รมั น ที่ เ ป็ น
ปฏิปกั ษ์ตอ่ สถาบันเสรีตา่ งๆ ของเรา หรือ
ไม่พบสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าใดที่แสดงถึง
การแผ่อทิ ธิพลของเธอ ก่อนอืน่ ให้เรามา
เปรี ย บเที ย บหลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของ
รัฐบาลของเรากับของคริสตจักรคาทอลิก
{GC 564.4}
“รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการับรอง
เสรีภาพของจิตสํานึก ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า
หรือเป็นเรื่องพื้นฐานมากไปกว่านี้ ใน
จดหมายเวียน [Encyclical letter] ที่
พระสันตะปาปาปาปีอุสที่ 9 ทรงส่งไปยัง
บิชอปทั้งหลายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
ค.ศ. 1854 มีใจความว่า ‘หลักคําสอนไร้
สาระและผิดๆ หรือการพูดอย่างเพ้อเจ้อ

เพื่ อ ปกป้ อ งเสรี ภ าพของจิ ต สํ า นึ ก นั้ น
เป็นความผิดทีร่ า้ ยแรงอย่างยิง่ เป็นพวก
ที่รบกวน และเหนือสิ่งอื่นใด เป็นพวกที่
ร้ายกาจที่สุดของประเทศ’ สันตะปาปา
องค์เดียวกันในสาส์นสันตะปาปาลงวันที่
8 ธันวาคม ค.ศ. 1864 ทรงประณาม ‘ผู้
ที่รับรองเสรีภาพทางจิตสํานึกและการ
นมัสการทางศาสนา’ รวมทั้ง ‘ผู้คนทั้ง
หลายที่ยืนหยัดว่าคริสตจักรไม่มีสิทธิ์ใช้
กําลังบังคับ’ {GC 564.5}
“นํา้ เสียงอันสงบเยือกเย็นของฝ่ายโรม
ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้บ่งบอกว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงของหัวใจ เธอยอมผ่อนปรน
ในจุดที่เธอช่วยตัวเองไม่ได้ บิชอป โอ’
คอนเนอร์ [O’Connor] กล่าวว่า ‘จะยอม
ทนให้ฝา่ ยตรงข้ามถือปฏิบตั เิ สรีภาพทาง
ศาสนาได้เพียงแค่ถึงจุดที่ผลกระทบนั้น
ไม่เกิดภัยต่อโลกของคาทอลิก... อาร์คบิชอปแห่งเซนต์หลุยซ์เคยกล่าวไว้ครั้ง
หนึง่ ว่า ‘ความเชือ่ นอกรีตและการไม่เชือ่
เลยเป็ น อาชญากรรม และสํ า หรั บ ใน
ประเทศที่เป็นคริสเตียน เช่นในประเทศ
อิตาลีและสเปนทีม่ ปี ระชากรส่วนใหญ่เป็น
คาทอลิกและศาสนาคาทอลิกเป็นส่วน
ประกอบสําคัญของกฎหมายของบ้านเมือง
ความผิดเหล่านี้ถูกลงโทษเช่นเดียวกับ
อาชญากรรมอื่นๆ’...{GC 565.1}
“พระคาร์ดนิ ลั อาร์คบิชอปและบิชอป
ทุกคนในคริสตจักรคาทอลิกจะต้องสาบาน
ความจงรักภักดีของตนต่อพระสันตะปาปา
ด้ ว ยคํ า พู ด ต่ อ ไปนี้ ‘บรรดาคนนอกรี ต
บรรดาผูท้ าํ ให้ศาสนาแตกแยกและผูท้ รยศ
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ต่อเจ้านายของเรา (พระสันตะปาปา) หรือ
ผู้สืบตําแหน่งของผู้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ข้ า ฯ จะกดขี่ แ ละต่ อ ต้ า นด้ ว ยสุ ด กํ า ลั ง
ของข้า’” Josiah Strong, Our Country
บทที่ 5 ย่อหน้า 2-4 [โปรดดู APPENDIX
FOR CORRECTED REFERENCES]
{GC 565.2}
จริงอยู่ที่ในสังคมของโรมันคาทอลิก
ยังมีคริสเตียนที่จริงใจอยู่ มีคนจํานวน
หลายพันในคริสตจักรที่ยังคงปรนนิบัติ
รับใช้พระเจ้าตามความกระจ่างที่ดีที่สุด
ซึง่ พวกเขาได้รบั พวกเขาไม่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าถึงพระวจนะของพระองค์ดังนั้นจึง
ไม่เข้าใจความจริง [ตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 1888
และ 1911 โปรดดูภาคผนวก] พวกเขา
ไม่เคยมองเห็นความแตกต่างระหว่างการ
รับใช้ด้วยใจที่มีชีวิตกับการวนเวียนอยู่
ในพิธกี รรมและระเบียบ พระเจ้าทรงทอด
พระเนตรด้วยความอ่อนโยนเมตตาสงสาร
ต่อจิตวิญญาณเหล่านีผ้ ซู้ งึ่ ได้รบั การศึกษา
ในความเชื่อที่ลวงตาและไม่น่าพึงพอใจ
พระองค์จะทรงกระทําให้ลาํ แสงแห่งความ
กระจ่างส่องทะลุผ่านความมืดหนาทึบ
ที่โอบล้อมพวกเขาอยู่ พระองค์จะทรง
สําแดงสัจธรรมที่มีอยู่ในองค์พระเยซูแก่
พวกเขาและจะมีคนมากมายกลายเป็น
ประชากรของพระองค์ {GC 565.3}
แต่ลทั ธิโรมันในยุคปัจจุบนั ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นระบบก็ยงั ไม่มอี ะไรสอดคล้องกับข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์มากไปกว่ายุคเดิม
ในประวัตศิ าสตร์ของเธอ คริสตจักรต่างๆ
ของโปรเตสแตนต์ยังคงตกอยู่ในความ

มื ด มนมิ เ ช่ น นั้ น แล้ ว พวกเขาคงจะเห็ น
หมายสําคัญของกาลเวลาแล้ว คริสตจักร
โรมันมีแผนการและรูปแบบของการปฏิบตั ิ
ทีก่ ว้างไกลกว่า เธอกําลังใช้เครือ่ งมือทุก
อย่างเพื่อขยายอิทธิพลของเธอและเพิ่ม
อํานาจของเธอในการเตรียมตัวสําหรับ
ความขัดแย้งทีร่ นุ แรงและมุง่ มัน่ อย่างแน่ว
แน่เพื่อเอาโลกมาอยู่ใต้การควบคุมของ
เธออีกครั้งหนึ่งให้ได้ และเพื่อสถาปนา
การกดขีข่ ม่ เหงขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ และกําจัด
ทุกสิ่งที่นิกายโปรเตสแตนต์ได้ทําเอาไว้
คริสตจักรคาทอลิกกําลังยึดพื้นที่ได้รอบ
ด้าน ดูจากจํานวนโบสถ์ใหญ่และโบสถ์
เล็กต่างๆ ในประเทศทีเ่ ป็นโปรเตสแตนต์
จงมองดูความนิยมของผู้คนในวิทยาลัย
และศูนย์ฝกึ ทางศาสนาในประเทศอเมริกา
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจาก
ชาวโปรเตสแตนต์ ให้ดูการขยายตัวของ
ลัทธิยึดพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศ
อังกฤษและบ่อยครั้งพวกเขาเอาใจออก
ห่างเพื่อไปเข้าร่วมกับคาทอลิก สิ่งเหล่า
นี้ควรต้องปลุกความกังวลของทุกคนที่
นับถือหลักการอันบริสทุ ธิข์ องพระกิตติคณ
ุ
ให้ตื่นขึ้น {GC 565.4}
ชาวโปรเตสแตนต์เข้าไปยุง่ และสนับสนุนหลักคําสอนและพิธกี รรมของระบอบ
เปปาซี พวกเขาประนีประนอมและยอม
ผ่อนปรนในหลายสิ่งที่แม้แต่พวกนิยม
ระบอบเปปาซีเองก็ยังรู้สึกแปลกใจและ
ไม่เข้าใจ ผูค้ นมากมายปิดตาตนเองให้กบั
ลักษณะทีแ่ ท้จริงของลัทธิโรมันและให้กบั
ภัยอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ เธอเรืองอํานาจ
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ประชาชนจําเป็นต้องได้รบั การกระตุน้ ให้
ต่อต้านความก้าวหน้าของศัตรูทอี่ นั ตราย
ที่สุดของเสรีภาพฝ่ายพลเรือนและฝ่าย
ศาสนา {GC 566.1}
ชาวโปรเตสแตนต์มากมายทึกทักว่า
ศาสนาคาทอลิ ก นั้ น ไม่ มี จุ ด น่ า สนใจ
และการนมัสการนั้นก็น่าเบื่อหน่าย เป็น
พิธีกรรมที่วกวนไร้ความหมาย พวกเขา
เข้าใจเรือ่ งนีผ้ ดิ แม้ลทั ธิโรมันจะตัง้ อยูบ่ น
การหลอกลวง แต่ก็ไม่ใช่เป็นการหลอก
ลวงที่หยาบหรือเซ่อซ่า พิธีทางศาสนา
ของคริ ส ตจั ก รโรมั น นั้ น เป็ น พิ ธี ก รรมที่
น่าประทับใจที่สุด การแสดงออกที่โอ่อ่า
หรูหราและพิธกี รรมทีข่ งึ ขังสะกดประสาท
รับรูต้ า่ งๆ ของคนทัง้ หลายและทําให้เสียง
คัดค้านของเหตุผลและจิตสํานึกเงียบลง
ได้ สายตาจะหลงมนต์เสน่ห์ โบสถ์อัน
ยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนแห่ที่สง่างาม
แท่นบูชาทองคํา หิ้งบูชาประดับเพชร
ระยิบระยับ ภาพวาดเรืองนามและรูปปัน้
อันงดงามวิจติ รล้วนดึงดูดความสนใจของ
ผู้ที่รักความสวยงาม หูก็ถูกมนต์สะกด
เช่นกัน เสียงดนตรีทไี่ ม่ดอ้ ยกว่าของผูใ้ ด
เสียงโน้ตจากออร์แกนทีท่ มุ้ ลึกผสมผสาน
กับเสียงไพเราะของคณะประสานเสียงดัง
ก้ อ งลอยขึ้ น สู ่ โ ดมสู ง และผ่ า นทางเดิ น
ระหว่างเสาหินของวิหารโบสถ์อนั สง่างาม
สิง่ เหล่านีไ้ ม่พลาดทีจ่ ะสร้างความประทับ
ใจแก่จติ ใจของผูค้ นด้วยความน่าเกรงขาม
และความเคารพ {GC 566.2}
ภาพลักษณ์ภายนอกอันตระการตา
เอิกเกริกและอย่างมีระเบียบแบบแผน

เหล่านี้เพียงแค่ยั่วยุอารมณ์อยากต่างๆ
ของจิตวิญญาณทีเ่ จ็บป่วยด้วยบาปเท่านัน้
ภาพลักษณ์ภายนอกเหล่านีเ้ ป็นหลักฐาน
ของความเสือ่ มทางจริยธรรมทีอ่ ยูภ่ ายใน
ศาสนาของพระคริสต์ไม่จําเป็นต้องใช้สิ่ง
ดึงดูดใจเช่นนีม้ าโฆษณาชวนเชือ่ ภายใต้
แสงที่ส่องมาจากกางเขน คริสตศาสนา
ที่ แ ท้ จ ริ ง จะปรากฏให้ เ ห็ น ถึ ง ความใส
บริ สุ ท ธิ์ แ ละเป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง จนไม่ มี เ ครื่ อ ง
ประดับภายนอกใดๆ จะเพิ่มคุณค่าที่แท้
จริงของมันได้ มันเป็นความงดงามของ
ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นจิตวิญญาณ
ที่อ่อนสุภาพและสงบเยือกเย็นซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าต่อพระเจ้า {GC 566.3}
รูปแบบอันสว่างเจิดจ้าไม่จําเป็นต้อง
เป็นดัชนีชวี้ ดั ความคิดทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละสูงส่ง
ศิลปะแบบกรอบความคิดระดับสูงและ
รสนิยมอันละเอียดอ่อนนั้นบ่อยครั้งเกิด
ขึ้นมาจากสติปัญญาที่ฝักใฝ่ทางเนื้อหนัง
และทางโลก บ่อยครัง้ ซาตานจะใช้สงิ่ เหล่า
นี้เพื่อนําผู้คนให้ลืมความจําเป็นของฝ่าย
จิตวิญญาณ เพื่อทําให้พวกเขาหลงหาย
ไปจากภาพของชีวติ อมตะในอนาคต เพือ่
หันพวกเขาไปจากพระผู้ช่วยอนันต์ของ
เขาและดําเนินชีวติ เพือ่ โลกนีเ้ ท่านัน้ {GC
567.1}
ศาสนาที่ ดู ส วยงามแต่ ภ ายนอกนั้ น
เป็นทีถ่ กู ตาต้องใจของหัวใจทีย่ งั ไม่บงั เกิด
ใหม่ ความโอ่อา่ ตระการตาและมีระเบียบ
แบบแผนในพิธีนมัสการของคาทอลิกมี
พลังล่อลวงและมีมนต์ขลังและหลอกลวง
ผูค้ นจํานวนมากมายมาแล้ว และทําให้คน
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เหล่านี้มองคริสตจักรโรมันเป็นเหมือน
ประตู ที่ แ ท้ จ ริ ง ของสวรรค์ ไม่ มี ผู ้ ใ ด
นอกจากผูท้ วี่ างเท้าของตนยืนอย่างมัน่ คง
บนรากฐานของความจริงและหัวใจได้รับ
การบั ง เกิ ด ใหม่ ด ้ ว ยพระวิ ญ ญาณของ
พระเจ้าแล้วเท่านั้นจึงจะปลอดภัยจาก
อิทธิพลของเธอ คนนับพันทีไ่ ม่เคยมีความ
รู้ด้านประสบการณ์กับพระคริสต์จะถูก
ชั ก นํ า ให้ รั บ ศาสนาแต่ เ ปลื อ กนอกที่
ปราศจากพลั ง ศาสนาเช่ น นี้ เ ป็ น ที่
ปรารถนาของคนมากมาย {GC 567.2}
คําอ้างของคริสตจักรว่ามีสทิ ธิอภัยบาป
ทํ า ให้ บ รรดาผู ้ นิ ย มลั ท ธิ โ รมั น รู ้ สึ ก ว่ า มี
เสรีภาพที่จะทําบาป และพิธีทางศาสนา
ของการสารภาพบาปซึ่งหากไม่ทําตาม
จะไม่ได้รับการอภัยนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ
มอบใบอนุญาตให้ทําบาปได้ด้วยเช่นกัน
ผู ้ ที่ คุ ก เข่ า ต่ อ หน้ า มนุ ษ ย์ ที่ ล ้ ม ลงใน
บาปและเปิ ด ใจสารภาพความลั บ และ
จินตนาการของหัวใจของตนนั้นกําลังลด
ความเป็นมนุษย์และลดศักดิ์ศรีของทุก
สัญชาติญาณอันสง่างามของจิตวิญญาณ
ของเขาให้ตาํ่ ลง ในการเปิดเผยบาปต่างๆ
ของชีวติ ของเขาให้กบั บาทหลวง—ผูซ้ งึ่ มี
ข้อบกพร่อง เป็นคนมตะที่เต็มไปด้วย
บาป และมั ก จะหมกมุ ่ น ในเมรั ย และ
โลกียวิสัย—มาตรฐานอุปนิสัยของเขาจะ
ยิง่ ตกตํา่ ลง และผลลัพธ์คอื เขากลายเป็น
ผู้มีมลทิน ในความคิดของเขานั้น เขา
ลดคุณค่าของพระเจ้าลงสู่ระดับเดียวกับ
มนุษย์ผเู้ ต็มไปด้วยบาป เพราะบาทหลวง
ยืนอยู่ในฐานะของตัวแทนพระเจ้า การ

สารภาพบาปอันเสื่อมน่าอายจากมนุษย์
ไปสูม่ นุษย์เช่นนีเ้ ป็นนํา้ พุลกึ ลับซึง่ เป็นบ่อ
กระจายความชัว่ มากมายทีท่ าํ ให้โลกเป็น
มลทิ น และเตรี ย มโลกไว้ สํ า หรั บ ความ
พินาศสุดท้าย อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่
หมกมุ ่ น แต่ จ ะสนองตั ณ หาของตนเอง
การสารภาพบาปให้กับมนุษย์ที่ต้องตาย
ด้วยกันนั้นเป็นเรื่องน่าชื่นชอบมากกว่า
การเปิดใจต่อพระเจ้า ธรรมชาติมนุษย์
พึงพอใจที่จะสารภาพบาปมากกว่าการ
ละทิ้งบาป การห่มด้วยผ้ากระสอบและตี
ด้วยต้นตําแยหรือทรมานด้วยโซ่ตรวนเพือ่
สร้างความบัดสีให้แก่เนื้อหนังนั้นทําได้
ง่ายกว่าทีจ่ ะเอาตัณหาฝ่ายเนือ้ หนังไปตรึง
กางเขน หัวใจที่ฝักใฝ่เนื้อหนังยินดีแบก
แอกหนักแทนทีจ่ ะน้อมคํานับต่อแอกของ
พระคริสต์ {GC 567.3}
โบสถ์ของโรมกับโบสถ์ของชาวยิวใน
สมั ย ที่ พ ระคริ ส ต์ เ สด็ จ มาครั้ ง แรกนั้ น มี
ความคล้ายคลึงกันอย่างโดดเด่น ในขณะ
ที่ชาวยิวเหยียบยํ่าหลักการทุกข้อของ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างลับๆ แต่
ในลักษณะภายนอกแล้วพวกเขาถือรักษา
กฎบัญญัตเิ หล่านีอ้ ย่างเข้มงวดและทําให้
กฎเหล่านี้เป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นด้วยข้อ
เรียกร้องบังคับต่างๆ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทั้ ง หลายซึ่ ง ทํ า ให้ ก ารเชื่ อ ฟั ง
ปฏิบัติตามเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและเป็น
ภาระ เช่นเดียวกับทีช่ าวยิวอ้างว่าเคารพ
ธรรมบัญญัติ บรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันก็
อ้างว่าตนเคารพกางเขน พวกเขาเทิดทูน
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง การทนทุ ก ข์ ข อง
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พระคริ ส ต์ ในขณะที่ ชี วิ ต ของพวกเขา
ปฏิ เ สธพระองค์ ผู ้ ซึ่ ง กางเขนนั้ น เป็ น
สัญลักษณ์ถึง {GC 568.1}
บรรดาผูน้ ยิ มระบอบเปปาซีตงั้ กางเขน
ไว้บนโบสถ์ วางบนแท่นบูชา และปักอยู่
บนเสื้อคลุมของพวกเขา ในทุกที่จะมอง
เห็นเครื่องหมายของกางเขน ในทุกแห่ง
จะถวายเกียรติและเชิดชูไว้อย่างเปิดเผย
แต่คําสอนของพระคริสต์กลับถูกฝังไว้ใต้
กองประเพณี ที่ ไ ร้ ค วามหมายและการ
ตีความหมายเท็จและข้อเรียกร้องบังคับ
อันโหดเหีย้ ม พระดํารัสของพระผูช้ ว่ ยให้
รอดที่ ก ล่ า วถึ ง ความดื้ อ รั้ น ของชาวยิ ว
น่ า จะนํ า มาใช้ กั บ ผู ้ นํ า คริ ส ตจั ก รโรมั น
คอทอลิกได้อย่างรุนแรงกว่าว่า “เพราะ
พวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของ
มนุษย์ แต่สว่ นพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่
จะใช้ สั ก นิ้ ว เดี ย วไปยก” มั ท ธิ ว 23:4
จิตวิญญาณที่รู้สํานึกถูก หวาดผวาอยู่
ตลอดเวลากลัวพระพิโรธของพระเจ้าผูไ้ ม่
ทรงพอพระทัย ในขณะทีผ่ ดู้ าํ รงตําแหน่ง
สูงมากมายของคริสตจักรกลับใช้ชวี ติ อย่าง
หรูหราฟุ่มเฟือยและเพลิดเพลินอยู่กับ
ตัณหาฝ่ายเนื้อหนัง {GC 568.2}
การกราบบูชารูปเคารพและโบราณ
วั ต ถุ การปลุ ก นั ก บุ ญ และเทิ ด ทู น พระ
สันตะปาปาเป็นเล่ห์กลของซาตานที่จะ
หันเหสติปัญญาของคนทั้งหลายออกไป
จากพระเจ้ า และพระบุ ต รของพระองค์
เพือ่ ทําลายพวกเขาให้พนิ าศอย่างสมบูรณ์
มันเพียรพยายามเปลี่ยนความสนใจของ
พวกเขาออกจากพระองค์ผทู้ รงเป็นผูเ้ ดียว

ที่พวกเขาจะพบความรอดได้ มันจะชี้นํา
ให้พวกเขาไปหาวัตถุใดก็ตามมาแทนที่
พระองค์ผู้ตรัสว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเรา
จะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก” มัทธิว
11:28 {GC 568.3}
ซาตานพยายามอยูต่ ลอดเวลาทีจ่ ะนํา
เสนอพระลักษณะของพระเจ้า ธรรมชาติ
ของบาป และประเด็นทีแ่ ท้จริงของความ
ขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่ให้ผู้คนเข้าใจผิด เล่ห์
เพทุบายของมันบัน่ ทอนภาระความผูกพัน
ที่มีต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้ลดลง
และมอบใบอนุญาตให้มนุษย์ทําบาปได้
ในเวลาเดี ย วกั น มั น ยั ง นํ า มนุ ษ ย์ ใ ห้
ทะนุถนอมทัศนคติผิดๆ ต่อพระเจ้าเพื่อ
ต้องการให้คนเหล่านัน้ นับถือพระเจ้าด้วย
ความหวาดผวาและความเกลียดชังแทน
ความรัก ความโหดเหี้ยมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุ ป นิ สั ย ของมั น นั้ น มั น ซั ด ทอดใส่
พระผู้สร้าง มันปลูกฝังเรื่องนี้ไว้ในระบบ
ของศาสนาและแสดงออกในรูปแบบของ
การนมัสการ ด้วยเหตุนี้ สติปัญญาของ
มนุษย์จึงบอดไปและซาตานก็รวบรวม
คนเหล่านีม้ าเป็นสมุนเพือ่ สูร้ บกับพระเจ้า
ด้วยแนวคิดเรือ่ งพระลักษณะของพระเจ้า
ทีถ่ กู บิดเบือนเช่นนี้ ประชาชาติทงั้ หลาย
ที่ไม่เชื่อพระเจ้าถูกชักนําให้เชื่อว่าการ
ถวายมนุษย์เป็นเครือ่ งบูชาเป็นสิง่ ทีจ่ าํ เป็น
เพื่อรับประกันความพึงพอพระทัยของ
พระเจ้า และเป็นการทําผิดอย่างโหดเหีย้ ม
น่ากลัวภายใต้รูปแบบหลากหลายของ
การกราบไหว้รูปเคารพ {GC 569.1}
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คริสตจักรโรมันคาทอลิกนํารูปแบบ
ของลัทธินอกศาสนาและของชาวคริสเตียน
มารวมเข้าด้วยกัน และทําเช่นเดียวกับ
พวกนอกศาสนาคือบิดเบือนพระลักษณะ
ของพระเจ้าอย่างผิดๆ และหันไปใช้การ
ปฏิบัติที่โหดเหี้ยมและน่ารังเกียจไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากันเลย โรมในสมัยที่เรือง
อํานาจได้มีการใช้เครื่องมือทรมานเพื่อ
บั ง คั บ ให้ เ ห็ น ชอบตามคํ า สอนของเธอ
หลักประหารมีไว้สาํ หรับผูท้ ไี่ ม่ยอมจํานน
ตามข้อกล่าวหาของเธอ มีการสังหารหมู่
ทีย่ งั ไม่ทราบจํานวนจนกว่าจะถึงเวลาเปิด
เผยในวันพิพากษา ผูด้ าํ รงตําแหน่งสูงใน
คริสตจักรเพียรศึกษาภายใต้ซาตานผูเ้ ป็น
เจ้านายของพวกเขาเพื่อที่จะประดิษฐ์
วิธีทรมานทารุณที่สุดเท่าที่จะทําได้โดย
ไม่ปลิดชีวิตของเหยื่อ มีอยู่หลายรายที่
กระบวนการทรมานอย่างโหดเหี้ยมนี้ถูก
ทําซํา้ แล้วซํา้ อีกจนถึงขีดจํากัดสูงสุดของ
ความอดทนของมนุษย์จนกระทัง่ ธรรมชาติ
หยุดดิ้นรนและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้อนรับ
ความตายว่าเป็นการหลุดพ้นอันหวานชืน่
{GC 569.2}
นี่เป็นจุดจบของผู้ต่อต้านโรม สําหรับ
ผูต้ ดิ ตามของเธอนัน้ เธอฝึกวินยั ด้วยการ
เฆี่ยนด้วยหวาย ด้วยการอดอยากอัน
ทารุ ณ โหดร้ า ย และด้ ว ยการทรมาน
ร่างกายที่น่าหดหู่ใจทุกรูปแบบ ในการที่
จะทําให้สวรรค์ชื่นชอบนั้น ผู้สํานึกผิด
ละเมิดบัญญัตขิ องพระเจ้าด้วยการละเมิด
กฎของธรรมชาติ พวกเขาถู ก สอนให้
ตัดขาดจากสิ่งผูกพันที่พระเจ้าประทาน

แก่มนุษย์เพื่อเป็นพระพรสําหรับการใช้
ชีวิตชั่วคราวของพวกเขาบนโลกนี้ ลาน
หญ้ารอบโบสถ์ฝังเหยื่อนับล้านที่ใช้ชีวิต
ของพวกเขาอย่างไร้ความหมายด้วยการ
พยายามเก็ บ กดอารมณ์ ค วามรั ก ตาม
ธรรมชาติ ข องพวกเขา ด้ ว ยการระงั บ
ความคิดและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อ
เพือ่ นมนุษย์ เพราะเป็นสิง่ ทีน่ า่ รังเกียจต่อ
พระเจ้า {GC 569.3}
หากเราต้องการเข้าใจความโหดเหีย้ ม
อันเด็ดเดี่ยวของซาตานที่ปรากฏให้เห็น
มาเป็นเวลาหลายร้อยปีซงึ่ ไม่ใช่ในหมูค่ น
ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ เรือ่ งของพระเจ้าแต่ปรากฏ
อยู่ในใจกลางและทั่วทั้งอาณาจักรโลก
คริสเตียนแล้ว เราเพียงแค่ต้องมองไปยัง
ประวัตศิ าสตร์ของลัทธิโรมัน เจ้าชายแห่ง
ความชั่ ว บรรลุ ถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายของมั น
ในการหลู่พระเกียรติของพระเจ้าและนํา
ความหายนะมาสู่มนุษย์ผ่านทางระบบ
การหลอกลวงอันมหึมานี้ และในขณะที่
เรามองเห็นว่ามันได้รับชัยชนะด้วยการ
จํ า แลงตั ว เองและบรรลุ ง านของมั น จน
สําเร็จโดยผ่านทางผู้นําต่างๆ ของคริสต
จักรนี้ได้อย่างไรแล้ว เราจะเข้าใจได้ดียิ่ง
ขึ้ น ว่ า ทํ า ไมมั น จึ ง เกลี ย ดชั ง พระคั ม ภี ร ์
ยิ่งนัก หากมนุษย์อ่านพระคัมภีร์เล่มนั้น
แล้ว เขาจะเห็นพระเมตตาคุณและความ
รักของพระเจ้าอย่างเด่นชัด พวกเขาจะ
เห็นว่าพระองค์ไม่ทรงเคยบัญชาให้มนุษย์
แบกภาระหนักเหล่านี้เลย สิ่งที่พระองค์
ขอคื อ หั ว ใจที่ ช อกชํ้ า และสํ า นึ ก ผิ ด กั บ
จิตวิญญาณทีถ่ อ่ มและเชือ่ ฟัง {GC 570.1}
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พระคริสต์ไม่เคยประทานแบบอย่าง
ในชีวติ ของพระองค์ทใี่ ห้ชายและหญิงปิด
เก็บตัวเองอย่างโดดเดีย่ วในวัดเพือ่ เตรียม
ตัวเองให้คคู่ วรกับสวรรค์ พระองค์ไม่เคย
สอนว่าความรักและความเมตตาจะต้อง
ถูกเก็บกดไว้ พระหทัยของพระผู้ช่วยให้
รอดนัน้ เต็มเปีย่ มด้วยความรัก ยิง่ มนุษย์
เข้าใกล้ความบริบรู ณ์ฝา่ ยศีลธรรมมากขึน้
เท่าไร ประสาทสัมผัสของเขาก็จะไวยิง่ ขึน้
และการรับรูเ้ รือ่ งบาปของเขาก็จะแหลมคม
ยิง่ ขึน้ และความเห็นอกเห็นใจของเขาทีม่ ี
ต่อผูท้ เี่ ดือดร้อนก็จะลึกซึง้ มากขึน้ เท่านัน้
พระสันตะปาปาทรงอ้างว่าตัวพระองค์เอง
เป็ น ผู ้ แ ทนของพระคริ ส ต์ แต่ อุ ป นิ สั ย
ของพระองค์จะนํามาเปรียบเทียบกับพระ
ลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้
อย่างไร มีใครบ้างไหมที่เคยพบว่าพระ
คริสต์ทรงส่งผู้คนเข้าคุกหรือเข้าเครื่อง
ทรมานดึงแขนขาเพราะคนเหล่านั้นไม่
ยอมนั บ ถื อ พระองค์ ใ นฐานะราชาแห่ ง
สวรรค์ เคยมีใครบ้างไหมที่ได้ยินพระ
สุรเสียงของพระองค์ตัดสินประหารผู้ที่
ไม่ยอมรับพระองค์ เมื่อประชาชนจาก
หมูบ่ า้ นของชาวสะมาเรียถากถางพระองค์
อัครทูตยอห์นโกรธแค้นมากและทูลถาม
พระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์
ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจาก
สวรรค์ลงมาเผาผลาญเขาไหม” พระเยซู
ทอดพระเนตรด้วยพระเมตตาสงสารมายัง
สาวกของพระองค์และทรงตําหนิจิตใจที่
แข็งกระด้างของเขาว่า “บุตรมนุษย์ไม่ได้
มาเพื่ อ ทํ า ลายชี วิ ต มนุ ษ ย์ แต่ ม าเพื่ อ

ช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” ลูกา 9:54, 56
วิญญาณที่พระคริสต์ทรงสําแดงนั้นช่าง
แตกต่างอย่างยิ่งยวดจากวิญญาณของ
ผู ้ ที่ อ ้ า งตนเป็ น ผู ้ แ ทนของพระองค์
เสียนี่กระไร {GC 570.2}
บั ด นี้ ค ริ ส ตจั ก รโรมั น นํ า เสนอภาพ
ลักษณ์หนึ่งที่ดูดีให้ชาวโลกเห็นโดยใช้
คําขอโทษห่อหุม้ ปิดบังบันทึกความทารุณ
โหดเหี้ยมของเธอ เธอสวมใส่อาภรณ์ที่
คล้ า ยละม้ า ยพระคริ ส ต์ แต่ เ ธอยั ง ไม่
เปลีย่ นแปลง หลักการทัง้ หมดของระบอบ
เปปาซีทปี่ รากฏในยุคอดีตก็ยงั คงปรากฏ
ในยุคปัจจุบัน หลักคําสอนต่างๆ ที่ออก
อุบายไว้ในยุคที่มืดมนที่สุดก็ยังใช้ได้ผล
อยู่ จงอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตนเองเลย
ระบอบเปปาซีที่บัดนี้ชาวโปรเตสแตนต์
พร้อมที่จะให้เกียรตินั้นยังคงเป็นเหมือน
เดิ ม เช่ น เดี ย วกั บ ที่ เ คยปกครองโลกใน
สมัยของการปฏิรูปศาสนาซึ่งเมื่อคนของ
พระเจ้าลุกขึ้นพร้อมที่จะเอาชีวิตของตน
เข้ า แลกเพื่ อ เปิ ด โปงความชั่ ว ของเธอ
เธอยังคงครอบครองความหยิ่งยโสและ
การเสแสร้ ง ที่ ท ะนงตนเหมื อ นเดิ ม ซึ่ ง
ครอบงํากษัตริย์และขุนนางทั้งหลายอยู่
และยังคงอ้างอภิสิทธิ์ในการใช้พระราช
อํานาจของพระเจ้า จิตวิญญาณของเธอ
ในปัจจุบนั ไม่ได้เหีย้ มและโหดร้ายน้อยไป
กว่าในสมัยทีเ่ ธอบดขยีเ้ สรีภาพของมนุษย์
และสังหารบรรดาธรรมิกชนขององค์ผู้
สูงสุด {GC 571.1}
ระบอบเปปาซีกเ็ พียงแค่เป็นไปตามที่
คําพยากรณ์เปิดเผยว่าเธอจะเป็น นั่น
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คื อ การละทิ้ ง ศาสนาในเวลาต่ อ มา 2
เธสะโลนิกา 2:3, 4 นโยบายส่วนหนึง่ ของ
เธอคื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะทํ า ให้ บ รรลุ จุ ด
ประสงค์ของเธอมากทีส่ ดุ แต่ภายใต้หลาก
หลายสีในคราบของกิ้งก่าคามีเลียนนั้น
เธอปกปิดพิษร้ายทีไ่ ม่เคยแปรเปลีย่ นของ
เจ้างูร้าย เธอประกาศว่า “ความเชื่อไม่
ควรไปอยูก่ บั คนนอกศาสนาหรือคนทีถ่ กู
สงสัยว่าเป็นพวกนอกศาสนา” Lenfant
เล่มที่ 1 หน้า 516 เราจะยอมรับอํานาจ
ซึ่งมีประวัติที่เขียนด้วยเลือดของธรรมิก
ชนมาเป็นเวลาหนึ่งพันปีให้มาเป็นส่วน
หนึ่ ง ของคริ ส ตจั ก รของพระคริ ส ต์ ใ น
ปัจจุบันนี้หรือ {GC 571.2}
สําหรับข้ออ้างทีว่ า่ ศาสนาคริสต์นกิ าย
คาทอลิกแตกต่างจากนิกายโปรเตสแตนต์
น้อยกว่าในสมัยก่อนมากซึ่งชอบอ้างกัน
ในประเทศโปรเตสแตนต์ท้ังหลายนั้นไม่
ได้ปราศจากเหตุผล มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นจริง แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้
เกิดในระบอบเปปาซี แท้จริงแล้ว การที่
ศาสนาคริสต์นกิ ายคาทอลิกมีความคล้าย
กับโปรเตสแตนต์ของสมัยนี้มากขึ้นนั้น
เป็นเพราะนิกายโปรเตสแตนต์เสื่อมถอย
ลงไปมากนั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ของนั ก ปฏิ รู ป
{GC 571.3}
เมื่อคริสตจักรโปรเตสแตนต์ทั้งหลาย
เสาะแสวงหาความนิยมของโลก ความรัก
เทียมเท็จทําให้พวกเขาตาบอด พวกเขา
ไม่รสู้ งิ่ ใดเลยนอกจากรูว้ า่ เป็นเรือ่ งถูกต้อง
ที่ จ ะเชื่ อ ในส่ ว นดี ข องความชั่ ว ทั้ ง ปวง
และในที่สุดผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้คอื พวกเขาก็จะเชือ่ ว่าทุกสิง่ ทีด่ นี นั้
ชั่ว แทนที่จะยืนหยัดปกป้องความเชื่อที่
ครั้งหนึ่งเคยประทานแก่เหล่าธรรมิกชน
บัดนี้พวกเขากลับกําลังขออภัยต่อโรมที่
พวกเขาเคยแสดงความเห็นที่มีอคติต่อ
เธอ ขอร้องให้ยกโทษสําหรับความดันทุรงั
ของพวกเขา {GC 571.4}
มีคนกลุ่มใหญ่ แม้แต่ในพวกที่มอง
ลัทธิโรมันด้วยความไม่ชอบใจก็ยังเข้าใจ
เพียงเล็กน้อยถึงอันตรายทีม่ าจากอํานาจ
และอิทธิพลของเธอ คนมากมายเน้นยํ้า
ว่าความมืดทางปัญญาและศีลธรรมซึ่ง
แพร่หลายในช่วงยุคกลางนั้นมีส่วนเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเผยแพร่คําสอนที่ไม่มี
หลักเกณฑ์ ความเชื่อโชคลางและการ
กดขี่ของเธอ ซึ่งปัญญาที่เปิดกว้างและ
เจริ ญ ของยุ ค ปั จ จุ บั น รวมถึ ง ความรู ้ ที่
กระจายไปอย่างกว้างขวางและเสรีภาพ
ทางศาสนาทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะไม่ยอมให้การ
ถือทิฐแิ ละเผด็จการเกิดการฟืน้ ฟูขนึ้ มาได้
แค่คดิ ว่าสภาพเช่นนัน้ จะเกิดขึน้ ในยุคแห่ง
ความรอบรู้ของปัจจุบันนี้ก็ถูกเย้ยหยัน
แล้ว จริงอยู่ ความกระจ่างเจิดจ้าทาง
ปัญญา ศีลธรรมและศาสนา กําลังส่อง
ลงมายังยุคปัจจุบันนี้ ความกระจ่างจาก
สวรรค์ ส ่ อ งลงมาบนโลกผ่ า นทางหน้ า
หนังสือที่บรรจุพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้าที่กางเปิดอยู่นั้น แต่ควรจดจําไว้
ว่าความกระจ่างยิง่ ประทานมามากเท่าไร
ความมื ด ของผู ้ ที่ บิ ด เบื อ นและปฏิ เ สธ
ความกระจ่ า งนั้ น ก็ จ ะมี ม ากขึ้ น เท่ า นั้ น
{GC 572.1}
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การศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยการหมัน่ เพียร
อธิษฐานจะเปิดเผยให้ชาวโปรเตสแตนต์
เห็นอุปนิสัยที่แท้จริงของระบอบเปปาซี
และจะทําให้พวกเขาเกลียดชังและหลบ
หนีไปจากระบอบนี้ แต่คนจํานวนมากคิด
ว่าตนเองฉลาดและหยิ่งเกินไปจนไม่เห็น
ความจําเป็นทีต่ อ้ งแสวงหาพระเจ้าด้วยใจ
ถ่อมเพื่อเข้าถึงสัจธรรม แม้พวกเขาจะ
ภาคภู มิ ใ จถึ ง ความรอบรู ้ ข องตนเองก็
ตามที แต่ พ วกเขายั ง ขาดความรู ้ ทั้ ง
เรือ่ งพระคัมภีรแ์ ละเรือ่ งฤทธานุภาพของ
พระเจ้า พวกเขารู้เพียงว่าต้องใช้วิธีการ
บางอย่ า งควบคุ ม จิ ต สํ า นึ ก ของตนให้
สงบลงและไปแสวงหาวิธีนั้นจากแหล่ง
ที่ เ ลวที่ สุ ด และที่ น ่ า อดสู ที่ สุ ด ของฝ่ า ย
จิตวิญญาณ สิ่งที่พวกเขาต้องการคือวิธี
ที่จะลืมพระเจ้าซึ่งจะได้รับการยอมรับว่า
เป็นวิธีรําลึกถึงพระองค์ ระบอบเปปาซี
ปรั บ ตั ว พร้ อ มที่ จ ะตอบสนองสิ่ ง ที่ ค น
เหล่านี้ขาด ระบอบนี้เตรียมตัวไว้สําหรับ
มนุษยชาติสองจําพวกซึ่งรวบรวมคนไว้
เกือบทั่วทั้งโลก คือพวกที่จะได้รับความ
รอดผ่านทางความดีของเขาเองและพวก
ทีจ่ ะได้รบั ความรอดในขณะทีย่ งั อยูใ่ นบาป
ทัง้ หลายของเขา นีค่ อื เคล็ดลับอํานาจของ
ระบอบเปปาซี {GC 572.2}
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ายุคของความ
มืดมนอันยิง่ ใหญ่ฝา่ ยปัญญาเอือ้ ต่อความ
สําเร็จของระบอบเปปาซี และยังจะแสดง
ให้เห็นอีกว่ายุคของความสว่างทางปัญญา
ก็จะเอือ้ ต่อความสําเร็จของระบอบเปปาซี
ด้วยอย่างเท่าเทียมกัน ในอดีตที่ผ่านมา

สมัยที่มนุษย์มีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระ
วจนะของพระเจ้าและปราศจากความรู้
เรื่องสัจธรรมนั้น ตาของพวกเขาถูกปิด
ไปและคนมากมายเดินไปติดกับดักโดยที่
มองไม่เห็นตาข่ายซึ่งแผ่ขยายรอดักจับ
เท้าของพวกเขา ในยุคนี้มีคนมากมายที่
ตาของพวกเขาพร่ามัวไปด้วยแสงอันเจิด
จ้าของการคาดเดาของมนุษย์ที่ “เรียกกัน
อย่างผิดๆ ว่าวิทยาศาสตร์” พวกเขามอง
ไม่เห็นตาข่ายและเดินเข้าไปอย่างเต็มใจ
ราวกับถูกปิดตา พระเจ้าทรงออกแบบให้
มนุษย์ทะนุถนอมพลังทางปัญญาของตน
ไว้ราวกับเป็นของประทานจากพระผูส้ ร้าง
ของเขาและควรนํามาใช้ในพระราชกิจการ
รับใช้เพือ่ สัจธรรมและความชอบธรรม แต่
เมื่อพวกเขาฟูมฟักความหยิ่งและความ
ทะเยอทะยานไว้ในหัวใจและมนุษย์เชิดชู
ทฤษฎี ข องตนเองเหนื อ พระวจนะของ
พระเจ้าแล้ว ปัญญาก็จะทําให้เกิดความ
เสียหายได้มากกว่าการรู้ไม่เท่าทัน ด้วย
เหตุ นี้ วิ ท ยาศาสตร์ จ อมปลอมของยุ ค
ปัจจุบนั นีซ้ งึ่ ลอบทําลายความเชือ่ ในพระ
คัมภีร์จะผ่านการพิสูจน์ว่าประสบความ
สําเร็จในการเตรียมทางเพือ่ ต้อนรับระบอบ
เปปาซี ด ้ ว ยรู ป แบบที่ ถู ก อกถู ก ใจผู ้ ค น
ทั่วไป เช่นเดียวกับในยุคมืดเมื่อการกัก
เก็บความจริงเปิดทางให้กบั การแผ่ขยาย
ของระบอบเปปาซี {GC 572.3}
ในขบวนการเคลือ่ นไหวทีก่ าํ ลังดําเนิน
การอยู ่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ ให้ ส ถาบั น ต่ า งๆ และ
คริสตจักรได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐ
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นัน้ ชาวโปรเตสแตนต์กาํ ลังเดินตามรอย
เท้าของบรรดาผู้นิยมระบอบเปปาซี ไม่
เพียงเท่านี้ พวกเขากําลังเปิดประตูให้แก่
ระบอบเปปาซีเพื่อพลิกฟื้นอิทธิพลความ
ยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ ง เธอสู ญ เสี ย ไปในโลกเก่ า ให้
กลั บ คื น มาในประเทศอเมริ ก าซึ่ ง เป็ น
ประเทศโปรเตสแตนต์ และสิง่ ทีเ่ พิม่ ความ
โดดเด่นให้กับขบวนการเคลื่อนไหวนี้คือ
แท้จริงแล้วเป้าหมายหลักที่มุ่งหมายไว้ก็
คือการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ซึ่ง
เป็นขนบธรรมเนียมหนึ่งที่กําเนิดมาจาก
โรมและเธออ้างว่าการถือรักษาวันอาทิตย์
นี้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงถึ ง สิ ท ธิ อํ า นาจ
ของเธอ วิญญาณของระบอบเปปาซีคือ
วิ ญ ญาณของการประนี ป ระนอมกั บ
ขนบธรรมเนี ย มของชาวโลกซึ่ ง เป็ น
การเชิดชูขนบธรรมเนียมของมนุษย์ให้
เหนื อ กว่ า พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า
วิ ญ ญาณนี้ กํ า ลั ง แทรกซึ ม เข้ า ไปใน
คริ ส ตจั ก รโปรเตสแตนต์ ม ากมายและ
กําลังนําพวกเขาให้ทํางานเพื่อเชิดชูวัน
อาทิตย์เช่นเดียวกันกับที่ระบอบเปปาซี
ได้ทําล่วงหน้าพวกเขามาก่อนแล้ว {GC
573.1}
หากผู้อ่านต้องการทราบถึงตัวแทนที่
จะถูกนํามาใช้ในการต่อสู้ที่กําลังจะมาถึง
ในเร็ววันนี้ เขาเพียงต้องย้อนรอยไปดู
ข้ อ ความซึ่ ง บั น ทึ ก ถึ ง วิ ธี ที่ โ รมใช้ ใ นยุ ค
ก่อนๆ ทีผ่ า่ นมาสําหรับเป้าหมายเดียวกัน
นี้ หากต้องการทราบว่าเมือ่ ผูน้ ยิ มระบอบ
เปปาซีและชาวโปรเตสแตนต์ร่วมมือกัน
แล้วจะทําอย่างไรเพือ่ จัดการกับผูท้ ปี่ ฏิเสธ

หลั ก คํ า สอนของพวกเขา ก็ ข อให้ ไ ปดู
วิญญาณทีโ่ รมปฏิบตั ติ อ่ วันสะบาโตและผู้
ที่ปกป้องวันนั้น {GC 573.1}
พระราชกฤษฎีกาจากราชสํานัก การ
ประชุ ม สภาและพิ ธี ก รรมต่ า งๆ ของ
คริ ส ตจั ก รซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดย
อํานาจฝ่ายโลกเป็นกระบวนการที่ทําให้
วันฉลองเทศกาลนอกศาสนาได้รบั ตําแหน่ง
อันมีเกียรติในโลกคริสเตียน การบังคับ
ให้ถือรักษาวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกอย่าง
เปิดเผยเป็นกฎหมายที่จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงตราขึน้ ในปี ค.ศ. 321 (โปรด
ดูภาคผนวกสําหรับหน้า GC53) คําสั่งนี้
บังคับให้คนในเมืองพักผ่อนใน “วันเคารพ
บูชาดวงอาทิตย์” แต่อนุญาตให้คนใน
ชนบทยังคงทํางานเกษตรกรรมได้ แม้
โดยธาตุแท้แล้วเป็นกฎหมายของคนนอก
ศาสนา แต่จกั รพรรดิเป็นผูป้ ระกาศบังคับ
ใช้ ภ ายหลั ง จากที่ พ ระองค์ ท รงรั บ เชื่ อ
ศาสนาคริสต์แต่เพียงในนาม {GC 574.1}
เมื่อปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกาไม่
เพี ย งพอที่ จ ะใช้ แ ทนสิ ท ธิ อํ า นาจของ
พระเจ้า ยูซีเบียส [Eusebius] บิชอป
คนหนึง่ ผูซ้ งึ่ ดิน้ รนหาความนิยมในบรรดา
เจ้าชายอีกทั้งยังเป็นสหายพิเศษและผู้
ประจบสอพลอจักรพรรดิคอนสแตนติน
ได้นําเสนอคําอ้างว่าพระคริสต์ทรงย้าย
วันสะบาโตให้ไปเป็นวันอาทิตย์แล้ว โดย
ไม่ยกคําพยานหลักฐานใดในพระคัมภีร์
แม้สักข้อเดียวมาพิสูจน์หลักคําสอนใหม่
นี้ บิ ช อปยู ซี เ บี ย สเองยอมรั บ อย่ า งไม่
เต็มใจถึงความเท็จของเรื่องนี้และชี้ไป

532 ปลายทางแห่งความหวัง

ที่ต้นกําเนิดของการเปลี่ยนแปลง เขา
กล่าวว่า “ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ทําในวันสะบาโต เราย้ายไปยังวันของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” Robert Cox,
Sabbath Laws and Sabbath
Duties หน้า 538 แต่ขอ้ โต้แย้งทีน่ าํ มาอ้าง
สนับสนุนวันอาทิตย์นั้น ถึงแม้จะไม่มี
หลักฐานพิสจู น์ กลับยิง่ ส่งเสริมให้มนุษย์
กล้ามากขึ้นในการเหยียบยํ่าวันสะบาโต
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ทุกคนทีป่ รารถนา
จะได้รับเกียรติของโลกพากันยอมรับวัน
เทศกาลที่โลกนิยมกันนี้ {GC 574.2}
เมือ่ ระบอบเปปาซีเริม่ ปักรากฐานอย่าง
มัน่ คงแล้ว งานของการเทิดทูนวันอาทิตย์
ก็ดาํ เนินคืบหน้าต่อไป มีอยูช่ ว่ งระยะหนึง่
ที่ประชาชนซึ่งทํางานเกษตรกรรมยังไม่
ได้เข้าโบสถ์และก็ยังคงถือรักษาวันที่เจ็ด
เป็นวันสะบาโต แต่การเปลีย่ นแปลงอย่าง
ได้ผลก็ค่อยๆ เกิดขึ้น ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท างศาสนาถู ก สั่ ง ห้ า มการ
ตัดสินลงโทษความขัดแย้งทางด้านการ
ปกครองในวันอาทิตย์ หลังจากนัน้ ไม่นาน
ทุกคนไม่ว่ามีตําแหน่งใดได้รับคําสั่งให้
ละเว้นการทํางานปกติมิฉะนั้นจะต้องรับ
โทษปรับหากเป็นคนเสรีและต้องรับโทษ
การเฆี่ ย นในกรณี ที่ เ ป็ น ทาส หลั ง จาก
นั้นมีคําสั่งให้ลงโทษคนรํ่ารวยด้วยการ
ยึดที่ดินกึ่งหนึ่งและในที่สุดหากยังคงดื้อ
ดึงต่อไปก็จะถูกบังคับให้เป็นทาส ชนชั้น
ระดับตํา่ จะต้องทรมานกับการถูกขับออก
จากสังคมชั่วกัลปาวสาน {GC 574.3}
นอกจากนั้น เหตุการณ์อัศจรรย์ก็ถูก

นํามาปรามผูท้ ไี่ ม่ยอมรับพระราชกฤษฎีกา
นีด้ ว้ ย ในบรรดาเหตุการณ์อศั จรรย์เหล่า
นัน้ มีการรายงานว่าชาวนาคนหนึง่ เตรียม
ตั ว เพื่ อ ออกไถนาในวั น อาทิ ต ย์ ขณะ
ทําความสะอาดคันไถด้วยท่อนเหล็กอยู่
นัน้ เหล็กท่อนนัน้ ไปแทงมือของเขาจนดึง
ไม่ออก เขาต้องไปทุกที่โดยมีท่อนเหล็ก
ติ ด ตั ว เขาไปเป็ น เวลานานสองปี ด ้ ว ย
“ความเจ็บปวดสุดทีจ่ ะทนได้และอับอาย”
Francis West, Historical and Practical
Discourse on the Lord’s Day หน้า 174
{GC 575.1}
ต่ อ มาพระสั น ตะปาปาทรงแนะว่ า
บาทหลวงของท้องถิน่ ควรตักเตือนผูล้ ว่ ง
ละเมิดวันอาทิตย์และเรียกร้องให้พวกเขา
ไปโบสถ์และสวดมนต์ เกรงว่าหากไม่ทาํ
เช่นนั้นจะนําความหายนะมาสู่ตัวเขาเอง
และเพื่อนบ้าน ในการประชุมของสภา
คณะนักบวชครัง้ หนึง่ มีการนําข้อโต้แย้ง
ข้อหนึ่งขึ้นมา เนื่องจากข้อนี้ถูกนํามาใช้
กันอย่างกว้างขวางแม้แต่ในชาวโปรเตสแตนต์ด้วยกันเอง คือว่าเนื่องจากมีคน
ถูกฟ้าผ่าขณะทํางานในวันอาทิตย์ วัน
อาทิตย์จึงต้องเป็นวันสะบาโต พระราชา
คณะกล่าวว่า “เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าพระเจ้าทรง
ไม่พอพระทัยยิง่ นักทีพ
่ วกเขาละเลยวันนี”้
จึงมีการอ้อนวอนต่อบาทหลวงและอาจารย์
ทั้งหลาย บรรดาพระราชาและเจ้าชาย
และประชาชนทุกคนทีซ่ อื่ สัตย์วา่ “จะต้อง
ใช้ความพยายามและความตัง้ ใจอย่างสุด
ความสามารถของพวกเขาที่จะนําวันนี้
กลั บ คื น สู ่ เ กี ย รติ ที่ ค วรได้ รั บ และเพื่ อ
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ความน่าเชื่อถือของคริสต์ศาสนา จะต้อง
ถือรักษาอย่างสัตย์ซื่อมากกว่านี้ในเวลา
ที่จะมาถึง” Thomas Morer, Discourse
in Six Dialogues on the Name, Notion,
and Observation of the Lord’s Day หน้า
271 {GC 575.2}
เมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าคําสั่งของสภาไม่
เกิดผล จึงมีการนําอํานาจทางโลกเข้ามา
เพือ่ บัญญัตคิ าํ สัง่ ทีจ่ ะสร้างความหวาดผวา
ในหัวใจของประชาชนและบังคับให้พวก
เขาหลีกเลีย่ งจากการทํางานในวันอาทิตย์
ที่ ป ระชุ ม สภาสงฆ์ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในกรุ ง โรม
มีการเน้นยํ้าเรื่องที่สรุปไปแล้วในอดีต
ด้วยนํ้าหนักและความน่าเกรงขามยิ่งขึ้น
พวกเขายังผนวกกฎหมายนีเ้ ข้าไปรวมอยู่
ในกฎหมายฝ่ายศาสนาและให้อาํ นาจทาง
ฝ่ายปกครองบังคับใช้เกือบทัว่ อาณาจักร
ของโลกคริสเตียน See Heylyn, History
of the Sabbath เล่มที่ 2 บทที่ 5 ตอนที่
7 {GC 575.3}
แม้ บั ด นี้ ก ารขาดสิ ท ธิ อํ า นาจตาม
พระคัมภีรเ์ พือ่ ถือรักษาวันอาทิตย์นาํ ความ
อับอายมาให้ไม่น้อย ประชาชนทวงถาม
คุ ณ ครู ผู ้ ส อนถึ ง สิ ท ธิ ข องการบอกปั ด
พระบัญชาของพระยาห์เวห์ทวี่ า่ “วันทีเ่ จ็ด
นัน้ เป็นวันสะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้า
ของเจ้า” อพยพ 20:10 ทิ้งไปแล้วมา
ถวายเกียรติแก่วันของดวงอาทิตย์ จึง
จําเป็นต้องหาข้อมูลอืน่ เพือ่ เสริมคําพยาน
ของพระคัมภีรท์ ขี่ าดไปนี้ ในช่วงท้ายของ
ศตวรรษทีส่ บิ สองมีชายคนหนึง่ ทีส่ นับสนุน
อย่างแรงกล้าเพื่อให้ถือรักษาวันอาทิตย์

ออกเยี่ยมตามโบสถ์ต่างๆ ในประเทศ
อั ง กฤษ เขาถู ก ต่ อ ต้ า นจากพยานที่
ซื่อสัตย์ต่อสัจธรรม และการลงแรงของ
เขานั้นไม่เกิดผลเลยจนเขาต้องไปจาก
ประเทศนีช้ ว่ งหนึง่ และค้นหาวิธเี พือ่ ทําให้
คนปฏิบตั ติ ามคําสอนของเขา เมือ่ เขากลับ
มาอีกครั้ง เขามาพร้อมกับสิ่งที่เขาเคย
ขาดไปและประสบความสําเร็จมากขึน้ เป็น
อย่างมาก เขานําข้อมูลม้วนหนึ่งมาด้วย
ซึง่ เขาอ้างว่ามาจากพระเจ้าโดยตรง เป็น
ม้วนข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยพระบัญชาทีส่ งั่
ให้ถอื รักษาวันอาทิตย์รวมทัง้ คําขูน่ า่ กลัว
เพือ่ กําราบผูท้ ไี่ ม่เชือ่ ฟัง เอกสารอันลํา้ ค่า
นี—
้ เป็นการปลอมแปลงทีช่ วั่ ร้ายเช่นเดียว
กับสถาบันที่ให้การสนับสนุน—ถูกกล่าว
ถึ ง กั น ว่ า ตกลงมาจากสวรรค์ และถู ก
พบในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม บนแท่ น บู ช าของ
เซนต์สเิ มโอนในกลโกธา แต่ในความเป็น
จริงแล้ว พระราชวังของสังฆราชทีก่ รุงโรม
เป็นแหล่งต้นกําเนิดของเอกสารนี้ การ
ฉ้อฉลและการปลอมแปลงเพือ่ ความเจริญ
รุ่งเรืองของอํานาจและความรํ่ารวยของ
คริ ส ตจั ก รเช่ น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ส ภาการ
ปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซีถอื ว่าถูก
ต้องตามกฎหมายมาตลอดทุกยุค {GC
576.1}
ม้วนข้อมูลห้ามการทํางานตั้งแต่เก้า
นาฬิกาคือบ่ายสามโมงของวันเสาร์ไป
จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นในวันจันทร์และอ้าง
ว่าสิทธิอาํ นาจของคําสัง่ นีผ้ า่ นการรับรอง
จากเหตุการณ์อศั จรรย์มากมายทีเ่ กิดขึน้
มีรายงานว่า มีหลายคนทีท่ าํ งานเกินเวลา
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ทีก่ าํ หนดไว้ตอ้ งล้มป่วยลงด้วยโรคอัมพาต
มีคนหนึ่งที่ลงแรงบดข้าวโพด แทนที่จะ
ได้แป้งข้าว เขากลับเห็นกระแสเลือดไหล
ออกมาและล้อกังหันไม่ยอมหมุนถึงแม้จะ
ยังคงมีนาํ้ ไหลผ่านอย่างแรงก็ตาม มีหญิง
คนหนึง่ ทีเ่ อาก้อนแป้งทีน่ วดแล้วใส่เข้าไป
ในเตาอบ เมื่อนําออกมาก็ยังคงเป็นแป้ง
ดิบถึงแม้เตาอบจะร้อนมากก็ตามที มีอกี
คนหนึ่งที่เตรียมก้อนแป้งทําขนมปังเพื่อ
เข้าเตาอบในเวลาเก้านาฬิกา แต่กลับ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเก็บไว้จนถึงวันจันทร์ เขาพบว่า
ในวั น ต่ อ มาก้ อ นแป้ ง ดิ บ นั้ น กลายเป็ น
ขนมปังและอบสุกโดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า
ชายคนหนึ่งกําลังอบขนมปังในเวลา 9
นาฬิ ก าของวั น เสาร์ พ บว่ า เมื่ อ เขาหั ก
ขนมปังในวันรุง่ ขึน้ มีเลือดไหลออกมาจาก
ขนมปังนั้น เรื่องไร้สาระและเต็มไปด้วย
เวทมนตร์ ค าถาในลั ก ษณะเช่ น นี้ ถู ก ผู ้
สนั บ สนุ น วั น อาทิ ต ย์ พ ยายามใช้ เ ป็ น
รากฐานในการสร้างความศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้แก่
วันอาทิตย์ โปรดดู Roger de Hoveden,
Annals เล่มที่ 2 หน้า 530-526 {GC
576.2}
ทีป่ ระเทศสก๊อตแลนด์ เช่นเดียวกับที่
ประเทศอังกฤษ การให้เกียรติวนั อาทิตย์
มากยิง่ ขึน้ ทําได้โดยการเอาส่วนหนึง่ ของ
วันสะบาโตโบราณมารวมเข้าด้วยกัน แต่
เวลาทีจ่ ะต้องถือให้บริสทุ ธิน์ นั้ จะแตกต่าง
กันออกไป พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์
แห่งประเทศสก๊อตแลนด์ประกาศให้ถือ
“วันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงวันสิบสองนาฬิกาให้
เป็นวันบริสทุ ธิ”์ และห้ามผูใ้ ดทํางานทาง

ฝ่ายโลกตัง้ แต่เวลานัน้ จนถึงเช้าวันจันทร์
Morer หน้า 290, 291 {GC 577.1}
แม้ว่าจะลงแรงพากเพียรอย่างไรเพื่อ
สถาปนาวันอาทิตย์ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ตาม ผู้นิยมระบอบเปปาซีเองกลับ
สารภาพอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะว่า
วันสะบาโตมีสทิ ธิอาํ นาจทีม่ าจากพระเจ้า
และสถาบันทีข่ นึ้ มาแทนทีว่ นั สะบาโตมีตน้
กําเนิดที่มาจากมนุษย์ ในศตวรรษที่สิบ
หก สภาของระบอบเปปาซีประกาศอย่าง
ชัดเจนว่า “จงให้คริสเตียนทัง้ ปวงจดจําไว้
ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงเจิมให้วันที่เจ็ด
นั้ น เป็ น วั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ
และถือปฏิบัติมา ไม่เพียงชาวยิวเท่านั้น
แต่ โ ดยทุ ก คนที่ แ สร้ ง ทํ า ตั ว ว่ า เป็ น ผู ้
นมัสการพระเจ้า ถึงแม้เราทีเ่ ป็นคริสเตียน
ได้เปลี่ยนวันสะบาโตของพวกเขาให้เป็น
วันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วก็ตาม” Ibid.
หน้า 281, 282 ผู้ที่กําลังเหยียบยํ่าธรรม
บัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ขาด
ความรูเ้ รือ่ งลักษณะงานของพวกเขา แต่
พวกเขาจงใจวางตนเองให้อยูเ่ หนือพระเจ้า
{GC 577.2}
ภาพแสดงตัวอย่างทีเ่ ด่นชัดถึงนโยบาย
ของโรมทีม่ ตี อ่ ผูท้ ขี่ ดั แย้งกับเธอจะเห็นได้
จากการกดขีอ่ นั ยาวนานและการนองเลือด
ของกลุม่ วอลเดนซิส บางคนในชนกลุม่ นี้
ถือรักษาวันสะบาโต ส่วนคนอืน่ ๆ จําต้อง
ทนทุกข์ทรมานในลักษณะเดียวกันเพราะ
ความสัตย์ซื่อที่พวกเขามีต่อพระบัญญัติ
ข้อที่สี่ ประวัติศาสตร์ของโบสถ์ต่างๆ ใน
ประเทศเอธิโอเปียและอบิสซีเนียนั้นมี
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ความสําคัญเป็นพิเศษ ท่ามกลางความ
มืดสลัวของยุคมืด คริสเตียนในภาคกลาง
ของทวีปแอฟริกานั้นหายไปจากสายตา
ของโลกและโลกก็ลมื พวกเขาไป พวกเขา
มี ค วามสุ ข กั บ เสรี ภ าพในการถื อ รั ก ษา
ความเชื่ อ ของพวกเขาอยู ่ น านหลาย
ศตวรรษ แต่ในที่สุดโรมรู้ถึงเรื่องความ
เป็นอยู่ของพวกเขา ในไม่ช้าจักรพรรดิ
แห่ ง อบิ ส ซี เ นี ย จึ ง ถู ก ลวงให้ ย อมรั บ ว่ า
พระสันตะปาปาเป็นผูแ้ ทนของพระคริสต์
การยอมอ่อนข้อในเรื่องอื่นๆ ก็เกิดขึ้น
ตามมา มีการออกกฎหมายประกาศห้าม
ถือรักษาวันสะบาโตภายใต้การลงโทษ
ทีโ่ หดเหีย้ มทีส่ ดุ โปรดดู Michael Geddes,
Church History of Ethiopia หน้า 311,
312 แต่ ใ นไม่ ช ้ า ความเผด็ จ การของ
ระบอบเปปาซีก็กลายเป็นแอกที่ขมขื่น
มากจนชาวอบิสซีเนียตัดสินใจปลดมัน
ออกจากบ่าของพวกเขา หลังจากการ
ดิ้นรนต่อสู้อย่างรุนแรง พวกเขาขับไล่
บรรดาผู ้ นิ ย มลั ท ธิ โ รมั น ออกไปจาก
อาณาจักรต่างๆ ของพวกเขา และความ
เชื่อโบราณกลับคืนมาอีกครั้ง คริสตจักร
ต่างๆ ชื่นชมปรีดาในอิสรภาพนี้และไม่
เคยลืมบทเรียนที่พวกเขาได้รับเกี่ยวกับ
เรือ่ งการหลอกลวงรวมถึงเรือ่ งความคลัง่
ศาสนาและอํานาจกดขีอ่ นั เด็ดขาดของโรม
ภายในอาณาบริเวณอันสันโดษนั้นพวก
เขาพึงพอใจทีจ่ ะคงอยูท่ นี่ นั่ ไม่เป็นทีร่ จู้ กั
ของโลกคริสเตียนทั้งปวง {GC 577.3}
คริสตจักรต่างๆ ในทวีปแอฟริกายึดถือ
วันสะบาโตตามที่คริสตจักรของระบอบ

เปปาซี ไ ด้ ยึ ด ถื อ ไว้ ก ่ อ นที่ เ ธอจะละทิ้ ง
ศาสนาไปโดยสิ้นเชิง ในขณะที่พวกเขา
ถือรักษาวันสะบาโตตามแบบพระบัญญัติ
ของพระเจ้านัน้ พวกเขาหลีกเลีย่ งจากการ
ทํางานในวันอาทิตย์ตามธรรมเนียมของ
คริสตจักร เมื่อได้รับอํานาจสูงสุด โรม
เหยียบยํ่าวันสะบาโตของพระเจ้าลงเพื่อ
เชิดชูวนั ของเธอเองขึน้ แต่คริสตจักรต่างๆ
ในทวีปแอฟริกาที่เก็บซ่อนตัวอยู่เกือบ
พันปีนนั้ ไม่ได้มสี ว่ นแบ่งในการละทิง้ ความ
เชื่อนี้เลย เมื่อพวกเขาตกไปอยู่ภายใต้
การครอบครองของโรมนั้นก็ถูกบังคับให้
ละทิ้งวันสะบาโตที่แท้จริงและยกย่องวัน
สะบาโตเทียมเท็จขึ้น แต่ในทันทีที่พวก
เขาได้ รั บ เอกราชแล้ ว พวกเขาก็ ห วน
กลับไปเชือ่ ฟังพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ี่ (โปรดดู
ภาคผนวก) {GC 578.1}
ข้อความบันทึกในอดีตเหล่านีเ้ ปิดเผย
อย่างชัดแจ้งถึงความแค้นของโรมที่มีต่อ
วันสะบาโตที่แท้จริงและผู้ท่ีปกป้องวัน
สะบาโต รวมถึงวิธีการที่เธอใช้เพื่อให้
เกียรติแก่สถาบันที่เธอได้สร้างขึ้น พระ
วจนะของพระเจ้าสอนว่าภาพเหตุการณ์
นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซํ้ า อี ก ครั้ ง เมื่ อ ชาวโรมั น
คาทอลิกและชาวโปรเตสแตนต์จะรวมตัว
กันเพื่อการเชิดชูวันอาทิตย์ {GC 578.2}
คําพยากรณ์ของพระธรรมวิวรณ์บทที่
13 เปิ ด เผยว่ า อํ า นาจที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์
เป็นสัตว์รา้ ยซึง่ มีเขาเหมือนลูกแกะจะทํา
ให้ “โลกและคนที่อยู่ในโลก” บูชาระบอบ
เปปาซี—ซึง่ ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็นสัตว์ทมี่ รี า่ ง
“เหมือนเสือดาว” สัตว์ร้ายที่มีสองเขายัง
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พูดด้วยว่า “ให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่น
ดินโลกสร้างรูปจําลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์
ร้าย” และยิ่งกว่านั้นยัง “บังคับทุกคนทั้ง
คนเล็กน้อยและคนใหญ่โต คนมั่งมีและ
คนยากจน เสรี ช นและทาส” ให้ รั บ
เครื่ อ งหมายของสั ต ว์ ร ้ า ย วิ ว รณ์ 13:
11-16 เป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่าสัตว์รา้ ยทีม่ ี
เขาเหมือนลูกแกะนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึง
อํานาจของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
คํ า พยากรณ์ นี้ จ ะสํ า เร็ จ เมื่ อ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะบังคับการถือรักษาวัน
อาทิตย์ซึ่งโรมอ้างไว้ว่าเป็นการยอมรับ
อย่ า งพิ เ ศษถึ ง อํ า นาจของเธอ แต่ ใ น
เรื่องการสวามิภักดิ์ต่อระบอบเปปาซีนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว
อิทธิพลของโรมในบรรดาประเทศที่เคย
ยอมรับอํานาจการปกครองของเธอนั้น
ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ทํ า ลายไปมากนั ก และ
คําพยากรณ์บอกไว้ลว่ งหน้าแล้วว่าเธอจะ
ฟืน้ ฟูอาํ นาจกลับคืนมาอีก “ข้าพเจ้าเห็น...
หั ว หนึ่ ง ของมั น เหมื อ นอย่ า งถู ก ฟั น
ปางตาย แต่บาดแผลฉกรรจ์นนั้ ได้รบั การ
รักษาให้หายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์
ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ” วิวรณ์
13:3 แผลฉกรรจ์ ซึ่ ง เกิ ด จากการฟั น
ปางตายนั้ น ชี้ ไ ปยั ง การล่ ม สลายของ
ระบอบเปปาซีในปี ค.ศ. 1798 ผู้เผย
พระวจนะกล่าวว่า หลังจากนัน้ “บาดแผล
ฉกรรจ์นนั้ ได้รบั การรักษาให้หายแล้ว คน
ทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความ
อัศจรรย์ใจ” เปาโลกล่าวไว้ว่า “คนนอก
กฎหมาย” จะอยู่ต่อไปจนถึงการเสด็จ

กลั บ มาครั้ ง ที่ ส องของพระคริ ส ต์ 2
เธสะโลนิกา 2:3-8 เขาจะดําเนินงานการ
หลอกลวงต่ อ ไปจนถึ ง ช่ ว งสิ้ น ยุ ค และ
ผูเ้ ขียนพระคัมภีรว์ วิ รณ์ยงั กล่าวถึงระบอบ
เปปาซีต่อไปอีกว่า “คนทั้งหลายที่อยู่บน
แผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนที่
ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต” วิวรณ์
13:8 ทั้งในโลกเก่าและโลกใหม่ ระบอบ
เปปาซีจะได้รับการเทิดเกียรติด้วยการ
เคารพนับถือที่มีให้กับสถาบันวันอาทิตย์
ซึ่งเป็นสถานบันที่วางอยู่บนสิทธิอํานาจ
ของคริสตจักรโรมันแต่เพียงผู้เดียว {GC
578.3}
นั บ ตั้ ง แต่ ก ลางศตวรรษที่ สิ บ เก้ า
เป็นต้นมา นักการศึกษาเรือ่ งคําพยากรณ์
ในประเทศสหรั ฐ ได้ เ สนอคํ า พยานนี้ สู ่
ชาวโลก จากเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีก่ าํ ลังเกิด
ขึ้นในเวลานี้จะมองเห็นความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารสําเร็จจริงอย่าง
ครบถ้วนของคําพยากรณ์ สําหรับครู
ชาวโปรเตสแตนต์ทงั้ หลายยังคงใช้ขอ้ อ้าง
แบบเดียวกับผู้นําระบอบเปปาซีในเรื่อง
สิทธิอาํ นาจจากพระเจ้าในการให้ถอื รักษา
วั น อาทิ ต ย์ แ ละยั ง คงขาดหลั ก ฐานจาก
พระคัมภีรเ์ ช่นเดียวกับผูน้ าํ ระบอบเปปาซี
ผูซ้ งึ่ ได้ปน้ั แต่งเรือ่ งอัศจรรย์ขนึ้ เพือ่ แทนที่
พระบัญชาจากพระเจ้า การกล่าวยืนยัน
ว่าการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าทีม่ ตี อ่
มนุษย์สําหรับการละเมิดการนับถือวัน
อาทิตย์เป็นวันสะบาโตของพวกเขาจะ
เกิดขึ้นซํ้าอีกครั้ง ซึ่งบัดนี้กําลังเริ่มถูก
ผลั ก ดั น แล้ ว และการเคลื่ อ นไหวที่ จ ะ
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บังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์กําลังได้รับ
ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว {GC
579.1}
ความฉลาดและเจ้ า เล่ ห ์ อ ย่ า งน่ า
ประหลาดใจนั้นเป็นของคริสตจักรโรมัน
เธออ่านสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เธอ
ซุ่มรอเวลาของเธอ และเห็นว่าคริสตจักร
โปรเตสแตนต์แสดงความภักดีตอ่ เธอด้วย
การยอมรับวันสะบาโตเทียมเท็จและพวก
เขากําลังเตรียมตัวทีจ่ ะบังคับให้ถอื รักษา
วันนีด้ ว้ ยวิธเี ฉพาะแบบเดียวกับทีเ่ ธอเคย
ใช้ในวันวานที่ผ่านไป ผู้ที่ปฏิเสธความ
กระจ่ า งแห่ ง สั จ ธรรมจะยั ง คงแสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากอํ า นาจที่ อุ ป โลกน์
ตนเองว่าไม่รู้พลั้งนี้เพื่อเทิดทูนสถาบัน
หนึ่งซึ่งกําเนิดมาจากเธอ ไม่ใช่เรื่องยาก
ที่จะคาดเดาได้ว่าเธอพร้อมเพียงไรที่จะ
ลงมือช่วยชาวโปรเตสแตนต์ในงานนี้ ผูใ้ ด
เล่าจะเข้าใจได้ดีไปกว่าผู้นําของระบอบ
เปปาซีวา่ ควรจะใช้วธิ ใี ดในการจัดการผูท้ ี่
ไม่เชื่อปฏิบัติตามคริสตจักร {GC 580.1}
คริสตจักรโรมันคาทอลิกพร้อมด้วย
กิง่ ก้านสาขาทัง้ หมดทัว่ ทัง้ โลกก่อร่างเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ทอี่ ยูภ่ ายใต้การควบคุม
และการออกแบบวางแผนเพื่ อ รั บ ใช้
ผลประโยชน์ของราชสํานักของระบอบ
เปปาซี ผูส้ อื่ สารนับล้านของคริสตจักรใน
ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกได้ รั บ การกํ า ชั บ ให้
ผูกมัดตนเองด้วยความจงรักภักดีตอ่ องค์
พระสั น ตะปาปา ไม่ ว ่ า คนเหล่ า นี้ จ ะมี
สัญชาติใดหรือมีรัฐบาลใด พวกเขาต้อง
ถือว่าอํานาจของคริสตจักรอยูเ่ หนืออํานาจ

อื่นใด ถึงแม้พวกเขาจะปฏิญาณกล่าว
ความจงรักภักดีต่อรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่
เบื้องหลังคําปฏิญาณเท็จนี้ คําสาบานที่
จะเชื่อฟังโรมได้ปลดปล่อยพวกเขาจาก
พันธะคําปฏิญาณทุกคําที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อผลประโยชน์ของเธอ {GC 580.2}
ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น พยานถึ ง ความ
พยายามอย่างมีศลิ ปะและไม่ลดละของเธอ
เพื่อสอดแทรกตัวเธอเองเข้าไปในเรื่อง
ต่างๆ ของประเทศทั้งหลาย และเมื่อเข้า
ยึดครองได้กา้ วแรกแล้วก็จะแผ่ขยายเป้า
หมายของตนเองออกไปแม้จะต้องทําลาย
เจ้าชายและประชาชนก็ตามที ในปี ค.ศ.
1204 พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3
ทรงบีบคัน้ พระราชาเปโตรที่ 2 แห่งประเทศ
อาร์รากอนให้กล่าวคําปฏิญาณประหลาด
ต่อไปนี้ “ข้าพเจ้า เปโตร พระราชาแห่ง
ชาวอาร์รากอเนียนยอมรับและสัญญาที่
จะซือ่ สัตย์และเชือ่ ฟังต่อนายของข้าพเจ้า
คือพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ต่อผู้สืบ
ตําแหน่งคาทอลิกของพระองค์ และคริสตจักรโรมันคาทอลิก และจะรักษาอาณาจักร
ของข้าพเจ้าไว้อย่างสัตย์ซื่อด้วยการเชื่อ
ฟังพระองค์ ปกป้องความเชือ่ ของคาทอลิก
และกดขี่ข่มเหงพวกนอกศาสนา” John
Dowling, The History of Romanism
เล่ ม ที่ 5 บทที่ 6 ตอนที่ 55 เรื่ อ งนี้
สอดคล้องกับการกล่าวอ้างในเรือ่ งอํานาจ
ของพระสันตะปาปาของโรมว่า “เป็นเรือ่ ง
ถูกต้องตามกฎหมายที่พระองค์จะปลด
จักรพรรดิได้” และ “พระองค์สามารถ
อภัยบาปประชาชนจากการไปจงรักภักดี
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ต่อผูป้ กครองทีไ่ ม่ชอบธรรมได้” Mosheim
เล่มที่ 3 cent 11 ตอนที่ 2 บทที่ 2 ตอน
ที่ 9 โน๊ต 17 (โปรดดูภาคผนวก) {GC
580.3}
ให้จดจําไว้ว่า คําโอ้อวดของโรมคือ
เธอไม่ เ คยเปลี่ ย นแปลง หลั ก การของ
พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 และพระ
สันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ยังคงเป็น
หลั ก การของคริ ส ตจั ก รโรมั น คาทอลิ ก
และหากเธอมีอํานาจเธอคงใช้มันอย่าง
กระฉับกระเฉงกระปรีก้ ระเปร่าเหมือนเช่น
หลายศตวรรษทีผ่ า่ นมา ชาวโปรเตสแตนต์
รู ้ เ พี ย งน้ อ ยนิ ด ในสิ่ ง ที่ พ วกเขาทํ า เมื่ อ
เสนอตัวยอมรับความช่วยเหลือจากโรม
ในเรื่องการเทิดทูนวันอาทิตย์ ในขณะที่
พวกเขาทุ่มเทที่จะบรรลุเป้าหมายของ
พวกเขา โรมกําลังมุ่งหน้าที่จะสถาปนา
อํานาจของเธอขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อกอบกู้
อํานาจยิง่ ใหญ่ทไี่ ด้สญ
ู เสียไป ทันทีทหี่ ลัก
การนี้ ถู ก สถาปนาขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ
อเมริกาว่าคริสตจักรมีความชอบธรรมใช้
หรือควบคุมอํานาจของรัฐ ว่ากฎหมาย
ทางโลกบังคับการปฏิบตั ติ ามระเบียบทาง
ศาสนาได้ กล่าวโดยสรุปคือ อํานาจของ
คริ ส ตจั ก รและอํ า นาจของรั ฐ ครอบงํ า

จิตสํานึก ชัยชนะของโรมในประเทศนี้ก็
เป็นเรื่องที่แน่นอน {GC 581.1}
พระวจนะของพระเจ้ า เตื อ นถึ ง ภั ย
อันตรายที่จะมาถึง หากละเลยเรื่องนี้ไป
โลกของโปรเตสแตนต์ก็จะเรียนรู้ว่าอะไร
คือจุดมุ่งหมายแท้จริงของโรมซึ่งเมื่อถึง
เวลานั้นก็สายเกินไปเสียแล้วที่จะหนีให้
พ้นจากกับดัก เธอกําลังเรืองอํานาจขึ้น
อย่างเงียบๆ หลักคําสอนต่างๆ ของเธอ
กํ า ลั ง ส่ ง อิ ท ธิ พ ลของเธอในสภาร่ า ง
กฎหมาย ในคริสตจักรต่างๆ และในหัวใจ
ของมนุษย์ เธอกําลังก่อร่างโครงสร้างอัน
สูงตระหง่านและมหึมาในที่ลี้ลับเพื่อให้
การกดขี่ข่มเหงดังเช่นในอดีตเกิดขึ้นอีก
ครั้ง เธอกําลังสร้างกองกําลังที่แข็งแกร่ง
อย่างหลบซ่อนและไม่มีผู้ใดสงสัยเพื่อไป
สู่เป้าหมายสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่เธอจะ
เข้าจูโ่ จม ทัง้ หมดทีเ่ ธอต้องการคือสมรภูมิ
ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บและสิ่ ง นี้ ยื่ น ไปไว้ ใ ห้ เ ธอ
เรียบร้อยแล้ว เราจะเห็นในเร็ววันนี้และ
จะสัมผัสว่าเป้าหมายของธาตุแท้ของโรมัน
นั้นคืออะไร ใครก็ตามที่เชื่อและปฏิบัติ
ตามพระวจนะของพระเจ้าจะประสบกับ
การตําหนิและการกดขีข่ ม่ เหง {GC 581.2}
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นับตัง้ แต่การต่อสูค้ รัง้ ยิง่ ใหญ่ทเี่ ริม่ ต้น
ขึ้นในสวรรค์ ซาตานมุ่งมั่นล้มล้างธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้า มันก้าวเข้าสูก่ ารกบฏ
ต่อพระผูส้ ร้างก็เพือ่ ทําการนีใ้ ห้สาํ เร็จ และ
แม้วา่ มันถูกขับออกจากสวรรค์ไปแล้ว มัน
ก็ยังคงดําเนินสงครามเดียวกันนี้ในโลก
การหลอกลวงมนุษย์และชักนําให้พวกเขา
ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็น
เป้าหมายทีม่ นั คอยทําอย่างมุง่ มัน่ มาตลอด
ไม่วา่ จะกระทําโดยการละทิง้ ธรรมบัญญัติ
ไปทัง้ หมดหรือปฏิเสธบัญญัตเิ พียงข้อหนึง่
ข้อใด ท้ายสุดก็ได้ผลเท่ากัน ผู้ที่ทําผิด
ธรรมบัญญัตแิ ม้เพียง “ข้อเดียว” ก็ดแู คลน
ธรรมบัญญัติทั้งหมด อิทธิพลและแบบ
อย่างของเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพวกที่
ล่วงละเมิด เขาจึง “ทําผิดธรรมบัญญัติ
ทั้งหมด” ยากอบ 2:10 {GC 582.1}
เพือ่ ทําให้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของพระเจ้า
ถู ก ดู แ คลน ซาตานจึ ง บิ ด เบื อ นหลั ก
คําสอนของพระคัมภีร์และคําสอนที่ผิด
เหล่านีจ้ งึ กลายเป็นส่วนหนึง่ ของความเชือ่
ของคนนับพันที่อ้างตนว่าเชื่อพระคัมภีร์
การต่อสูย่ งิ่ ใหญ่ครัง้ สุดท้ายระหว่างความ
จริงและความเท็จจึงเป็นเพียงการดิ้นรน
ครั้งสุดท้ายของความขัดแย้งที่มีมาอย่าง
ยาวนานเกีย่ วกับธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า
เรากํ า ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่ ส งครามนี้ ซึ่ ง เป็ น
สงครามระหว่างกฎระเบียบของมนุษย์กบั

กฎข้อบังคับของพระยาห์เวห์ ระหว่าง
ศาสนาของพระคัมภีรก์ บั ศาสนาของนิยาย
และประเพณี {GC 582.2}
สื่ อ ตั ว แทนที่ จ ะรวมตั ว กั น ต่ อ ต้ า น
ความจริ ง และความชอบธรรมในการ
ขั บ เคี่ ย วนี้ กํ า ลั ง ทํ า การอย่ า งแข็ ง ขั น
พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งส่งต่อ
มายังเราด้วยราคาของความทุกข์ยากและ
เลือดเนื้อเช่นนี้กลับถูกประเมินค่าเพียง
เล็กน้อย พระคัมภีร์อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่มี
น้อยคนยอมรับพระคัมภีร์เป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต การไม่มีศาสนามีอยู่
เกลื่อนกลาดอย่างน่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่
ในฝ่ายโลกเท่านัน้ แต่ในคริสตจักรเองด้วย
มีคนมากมายปฏิเสธหลักคําสอนซึ่งเป็น
เสาหลักของความเชื่อคริสเตียน ความ
จริงยิง่ ใหญ่เรือ่ งการสร้างโลกตามทีผ่ เู้ ขียน
ซึ่งได้รับการดลใจนําเสนอ เรื่องมนุษย์
ล้มลงในบาป การลบบาปและความยัง่ ยืน
ยงของธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าเป็นเรือ่ ง
ที่คนส่วนใหญ่ในโลกคริสเตียนแทบจะ
ละทิ้งไปแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
คนนับพันทีภ่ มู ใิ จในปัญญาและความเป็น
เอกเทศของตนเองจะมองดูว่าการวางใจ
พระคัมภีร์อย่างเต็มที่เป็นหลักฐานแสดง
ถึงความอ่อนแอของคนๆ นั้น พวกเขา
คิดว่าการจับผิดพระคัมภีร์ การปลูกฝัง
และการอธิ บ ายความจริ ง ที่ สํ า คั ญ ตาม
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แนวคิดของเขา เป็นเครื่องพิสูจน์ความ
สามารถและความรู้ที่เลิศหรูของพวกเขา
อาจารย์จํานวนมากกําลังสอนประชาชน
และศาสตราจารย์และครูมากมายกําลัง
อบรมปลูกฝังนักศึกษาว่าธรรมบัญญัตขิ อง
พระเจ้าถูกเปลีย่ นแปลงไปหรือถูกยกเลิก
ไปแล้ว และผู้ที่ถือว่าธรรมบัญญัติยังคง
มีผลบังคับใช้และยังต้องถือรักษาตามที่
ได้จารึกไว้ เป็นผู้ที่สมควรแก่การถูกเย้ย
หยันและดูแคลน {GC 582.3}
เมื่อมนุษย์ปฏิเสธความจริง พวกเขา
ก็ปฏิเสธพระเจ้าผูท้ รงเป็นแหล่งต้นกําเนิด
แห่ ง ความจริ ง เมื่ อ พวกเขาเหยี ย บยํ่ า
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาก็ได้
ปฏิ เ สธอํ า นาจของพระองค์ ผู ้ ป ระทาน
ธรรมบัญญัติด้วย การที่จะเทิดทูนบูชา
หลั ก คํ า สอนและทฤษฎี เ ที ย มเท็ จ นั้ น ก็
ง่ายพอๆ กับการแกะสลักรูปเคารพจาก
ไม้หรือก้อนหิน ซาตานต้องการใส่ร้าย
พระเจ้าอย่างผิดๆ มันจึงชักนํามนุษย์ให้
มองดูพระองค์ด้วยพระลักษณะที่ผิด มี
คนมากมายนํารูปเคารพทางปรัชญามา
เทิดทูนไว้แทนที่พระยาห์เวห์ ในขณะที่
มีคนจํานวนเล็กน้อยนมัสการพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์ตามที่ได้ทรงเปิดเผยไว้ใน
พระวจนะของพระองค์ ในพระคริสต์และ
ในพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง คนนับ
พันๆ กราบไหว้ธรรมชาติในขณะที่พวก
เขาปฏิเสธพระเจ้าแห่งธรรมชาติ แม้จะ
มีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่การกราบไหว้
รูปเคารพยังมีอยู่ในโลกคริสเตียนในทุก
วันนีเ้ หมือนเช่นทีม่ อี ยูใ่ นอิสราเอลโบราณ

สมั ย เอลี ย าห์ พระของคนที่ อ ้ า งตนว่ า
ฉลาด พระของนักปรัชญา ของนักอักษร
ศาสตร์ ของนักการเมือง ของผู้สื่อข่าว
ของคนในสังคมชัน้ สูงทีม่ กี ารศึกษา ของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้แต่
พระของสถาบั น ศาสนศาสตร์ บ างแห่ ง
พระของบรรดาคนเหล่ า นี้ ก็ ดี ก ว่ า พระ
บาอัลพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของชาว
ฟินิเชียแต่เพียงเล็กน้อย {GC 583.1}
ในบรรดาคําสอนผิดๆ ทีช่ าวคริสเตียน
ยอมรับ ไม่มคี าํ สอนใดทีท่ า้ ทายต่ออํานาจ
สวรรค์ โจมตีโดยตรงต่อความมีเหตุผล
และมีผลร้ายแรงมากไปกว่าหลักคําสอน
ใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่า
ธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าไม่มผี ลบังคับใช้
กับมนุษย์แล้ว ทุกประเทศมีกฎหมายของ
ตนเองซึง่ ต้องเคารพและปฏิบตั ติ าม ไม่มี
รั ฐ บาลใดจะอยู ่ ไ ด้ โ ดยไม่ มี ก ฎหมาย
เหล่านี้ และพวกเขาคิดได้อย่างไรว่า
พระผูส้ ร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลกจะไม่มี
กฎระเบี ย บเพื่ อ ใช้ ป กครองสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
พระองค์ทรงสร้างมานัน้ สมมติวา่ รัฐมนตรี
ที่มีชื่อเสียงจะป่าวประกาศอย่างเปิดเผย
ว่ า กฎหมายที่ ใ ช้ ป กครองประเทศและ
ปกป้องสิทธิของพลเมืองเป็นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็น
เพราะกฎหมายเหล่านีจ้ าํ กัดเสรีภาพของ
ประชาชน ดังนั้นจึงไม่ต้องปฏิบัติตาม
เราควรจะทนปล่อยให้คนเช่นนีพ
้ ดู อีกนาน
ไหม แต่การละเลยกฎหมายของบ้านเมือง
และประเทศชาติจะร้ายแรงไปกว่าการ
เหยียบยํ่าข้อบังคับทั้งหลายของพระเจ้า
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองทั้งปวง
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หรือ {GC 584.1}
การที่จะให้ประเทศทั้งหลายยกเลิก
กฎหมายและปล่อยให้ประชาชนทําสิ่งที่
ตนพอใจเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ยกว่าการ
ที่จะให้พระเจ้าแห่งจักรวาลทรงลบล้าง
ธรรมบัญญัตขิ องพระองค์และปล่อยให้โลก
ไม่มีมาตรฐานเพื่อใช้ตําหนิคนที่ทําผิด
และยืนยันความถูกต้องของผู้ที่เชื่อฟัง
เราเคยทราบถึงผลของการยกเลิกธรรม
บัญญัติของพระเจ้าหรือไม่ เรื่องนี้เคยมี
การทดลองมาแล้ว ภาพเหตุการณ์ที่น่า
สะพรึงกลัวนี้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส
เมื่อผู้ที่ไม่มีศาสนาขึ้นมามีอํานาจในการ
ปกครองประเทศ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้โลก
เห็นว่าการละทิ้งข้อห้ามที่พระเจ้าทรงจัด
วางไว้คือการยอมรับการปกครองภายใต้
การกดขี่ข่มเหงที่โหดเหี้ยมที่สุด การไม่
สนใจต่อมาตรฐานแห่งความชอบธรรม
เป็นการเปิดทางให้เจ้าชายแห่งความชั่ว
สถาปนาอํานาจของมันขึ้นในโลก {GC
584.2}
สถานทีใ่ ดก็ตามทีป่ ฏิเสธข้อบังคับของ
พระเจ้า บาปก็จะดูไม่เป็นบาปอีกต่อไป
หรื อ ความชอบธรรมก็ จ ะไม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่
ผู้คนปรารถนา ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ปกครองของพระเจ้าก็จะเป็นผูท้ ไี่ ม่เหมาะ
สมทีจ่ ะปกครองตนเองโดยสิน้ เชิง คําสอน
อันตรายเหล่านี้ของพวกเขาได้ปลูกฝัง
วิญญาณแห่งความดื้อรั้นลงไปในหัวใจ
ของเด็กและเยาวชนผูซ้ งึ่ มีธรรมชาติทไี่ ม่
ชอบให้ใครมาควบคุมและไม่มีความเป็น
ระเบียบอยูแ่ ล้ว ผลลัพธ์คอื สภาพสังคมที่
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ไร้ศีลธรรม ในขณะที่พวกเขาเยาะเย้ย
ความหูเบาของผูท้ เี่ ชื่อฟังข้อกําหนดของ
พระเจ้า ฝูงชนเหล่านี้ยินดีรับการหลอก
ลวงของซาตาน พวกเขาปล่อยตัวให้กับ
ตัณหาฝ่ายตํ่าและทําบาปต่างๆ ที่เป็น
สาเหตุให้พวกคนนอกศาสนาต้องได้รับ
การพิพากษาโทษ {GC 584.3}
ผูท้ สี่ อนประชาชนให้ใส่ใจพระบัญญัติ
ของพระเจ้าแต่เพียงเล็กน้อยกําลังหว่าน
การไม่เชื่อฟังเพื่อเก็บเกี่ยวความไม่เชื่อ
ฟัง เมือ่ มีการละทิง้ ข้อห้ามทัง้ หมดทีธ่ รรม
บั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า บั ง คั บ ไว้ ในไม่ ช ้ า
กฎหมายของมนุษย์กจ็ ะถูกละเลยไปด้วย
เนือ่ งจากพระเจ้าทรงห้ามการกระทําทีไ่ ม่
สั ต ย์ ซื่ อ การโลภ การพู ด ปดและการ
หลอกลวง ส่ ว นมนุ ษ ย์ นั้ น พร้ อ มที่ จ ะ
เหยียบยํา่ กฎเกณฑ์ของพระองค์ทขี่ ดั ขวาง
ความเจริญรุ่งเรืองทางฝ่ายโลกของพวก
เขา แต่ผลลัพธ์ของการละทิ้งข้อบังคับ
เหล่านีจ้ ะเป็นไปตามทีพ
่ วกเขาไม่ได้คาด
หวังไว้ ถ้าธรรมบัญญัติไม่มีผลบังคับใช้
ต่อไปแล้ว ทําไมพวกเขาจึงต้องกลัวการ
ล่ ว งละเมิ ด อี ก หรื อ ทรั พ ย์ ส มบั ติ จ ะไม่
ปลอดภัยอีกต่อไป ผูค้ นจะใช้ความรุนแรง
เพื่อเอาสิ่งของที่เป็นของเพื่อนบ้าน และ
คนที่แข็งแรงที่สุดจะกลายเป็นคนรํ่ารวย
ที่สุด พวกเขาจะไม่เคารพต่อชีวิต คํา
ปฏิญาณในงานแต่งงานจะไม่ใช่กําแพง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ป กป้ อ งครอบครั ว อี ก ต่ อ ไป
ผู ้ ที่ มี อํ า นาจก็ ค งจะใช้ กํ า ลั ง ไปแย่ ง ชิ ง
ภรรยาของเพื่อนบ้านมาเป็นของตนได้
ตามความต้องการ พระบัญญัติข้อที่ห้า
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คงถูกยกเลิกไปพร้อมๆ กับพระบัญญัติ
ข้อที่สี่ เด็กๆ จะไม่เกรงกลัวต่อการคร่า
เอาชีวติ ของพ่อแม่ ถ้าหากการกระทํานัน้
จะสนองความปรารถนาแห่งหัวใจอันชั่ว
ช้าของพวกเขา โลกศิวไิ ลซ์นจี้ ะกลายเป็น
ถํา้ ของโจรและฆาตกร ความสงบสุข การ
พักผ่อน และความผาสุกจะมลายหายไป
จากโลก {GC 585.1}
หลักคําสอนที่ว่ามนุษย์หลุดพ้นจาก
การต้องเชื่อฟังข้อกําหนดของพระเจ้า
บั่นทอนอํานาจความรับผิดชอบทางฝ่าย
ศีลธรรมและเปิดประตูให้ความชัว่ ไหลบ่า
เข้ า มาในโลกเรี ย บร้ อ ยแล้ ว การไม่ มี
กฎหมาย การสํ า มะเลเทเมาและการ
ฉ้อโกงเป็นเสมือนคลื่นยักษ์ที่กําลังโหม
กระหนํ่ า ใส่ เ รา ซาตานทํ า งานอยู ่ ใ น
ครอบครัว ธงของมันโบกสะบัดแม้กระทัง่
ในบ้ า นที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า เป็ น ครอบครั ว
คริสเตียน ความอิจฉา การคิดร้ายต่อกัน
การหน้าไหว้หลังหลอก การตีตวั ออกห่าง
การแก่งแย่งกัน การต่อสู้กัน การทรยศ
ต่อความไว้วางใจของคูส่ มรส การหมกมุน่
อยู ่ กั บ ตั ณ หา หลั ก การและคํ า สอนทั้ ง
ระบบของศาสนาซึ่งควรจะเป็นพื้นฐาน
และโครงสร้างของคนในสังคมกลับกําลัง
ซวนเซพร้ อ มที่ จ ะดิ่ ง ลงสู ่ ค วามพิ น าศ
เมือ่ จับอาชญากรทีโ่ หดเหีย้ มทีส่ ดุ โยนเข้า
คุก บ่อยครัง้ ทีก่ ารกระทําเช่นนีก้ ลับกลาย
เป็นการให้รางวัลแก่พวกเขา และทําให้
พวกเขาได้รับความสนใจราวกับว่าได้รับ
เกียรติยศที่น่าอิจฉา สื่อต่างๆ รายงาน
บุคลิกและการทําอาชญากรรมของเขา

สื่อต่างๆ บรรยายถึงความเลวร้ายที่เขา
ทําไว้อย่างละเอียด สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้
ผู้อื่นเลียนแบบการฉ้อฉล ปล้นจี้ และ
ฆาตกรรม และซาตานชื่นชมกับความ
สํ า เร็ จ ในผลงานชั่ ว ร้ า ยของมั น ความ
หลงใหลในอบายมุข การจงใจคร่าชีวิต
อย่างโหดเหีย้ ม การไม่ประมาณตนทีเ่ พิม่
มากขึน้ อย่างน่ากลัว รวมทัง้ ความชัว่ ทุก
ขนาดและทุกรูปแบบ จะต้องปลุกทุกคน
ที่ยําเกรงพระเจ้าให้ตื่นขึ้น เพื่อแสวงหา
วิธีการที่จะยับยั้งคลื่นแห่งความชั่วเหล่า
นี้เสีย {GC 585.2}
ศาลยุติธรรมทุจริต ผู้ปกครองบ้าน
เมืองกระทําการอย่างหวังผลและหมกมุน่
อยู่กับความเพลิดเพลินในราคะตัณหา
การไม่รจู้ กั บังคับตนทําให้ความนึกคิดของ
คนมากมายมัวหมองจนซาตานเข้าควบคุม
พวกเขาไว้ได้เกือบทั้งหมด ผู้พิพากษา
ไม่สตั ย์ซอื่ ติดสินบนและหลอกลวง การ
เมาสุ ร าและการเที่ ย วหาความสํ า ราญ
กิเลสตัณหา ความริษยา ความไม่ซอื่ สัตย์
ในทุ ก รู ป แบบถู ก พบได้ ใ นผู ้ ที่ รั ก ษา
กฎหมาย “ความชอบธรรมก็ยืนอยู่ไกล
เพราะความจริ ง ล้ ม ลงที่ ล านเมื อ งและ
ความเทีย่ งตรงเข้าไปไม่ได้” อิสยาห์ 59:14
{GC 586.1}
ความชัว่ และความมืดทางจิตวิญญาณ
ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปภายใต้การปกครอง
ของโรมนัน้ เป็นผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างหลีก
เลีย่ งไม่ได้เมือ่ เธอปราบทําลายพระคัมภีร์
แต่จะมองหาสาเหตุของการไม่มีศาสนา
การปฏิเสธธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า และ
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การเสื่ อ มโทรมทางศี ล ธรรมในยุ ค แห่ ง
เสรีภาพทางศาสนาซึ่งเต็มไปด้วยแสง
สว่างแห่งข่าวประเสริฐได้อย่างไร บัดนี้
ซาตานไม่สามารถควบคุมโลกให้อยู่ภาย
ใต้การปกครองของมันด้วยการกักเก็บพระ
คัมภีร์ มันจึงหาวิธอี นื่ เพือ่ ทําให้เป้าหมาย
เดียวกันนีป้ ระสบความสําเร็จ การทําลาย
ความเชือ่ ในพระคัมภีรจ์ ะให้ผลลัพธ์เหมือน
กับการทําลายพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มัน
ต้องการ โดยการทําให้เชือ่ ว่าธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้ า ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว มั น
นํามนุษย์ให้ลว่ งละเมิดธรรมบัญญัตเิ สมือน
หนึ่งพวกเขาไม่รู้จักข้อบังคับต่างๆ ของ
ธรรมบัญญัติเลย และในปัจจุบันนี้ก็เป็น
เหมือนเช่นสมัยก่อนคือ มันขยายแผนงาน
ของมันผ่านทางคริสตจักร องค์กรศาสนา
ของยุคนีป้ ฏิเสธทีจ่ ะรับฟังความจริงทีพ
่ ระ
คัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งแต่ไม่เป็นที่
นิยม และในการต่อสู้กับความจริงเหล่านี้
พวกเขายอมรับคําอธิบายและจุดยืนที่
กระจายเมล็ดแห่งความสงสัยไว้ พวกเขา
ต่างยึดติดกับคําสอนผิดๆ ของระบอบ
เปปาซีในเรื่องคนตายมีสภาพเป็นอมตะ
และคนตายยังคงรูเ้ รือ่ ง เขาปฏิเสธโล่เดียว
ทีใ่ ช้ปกป้องการหลอกลวงในเรือ่ งลัทธิทรง
วิญญาณ หลักคําสอนเรือ่ งการทรมานเป็น
นิตย์ทําให้คนมากมายไม่เชื่อพระคัมภีร์
และเมือ่ ประชาชนถูกกระตุน้ ด้วยการอ้าง
สิทธิของพระบัญญัติข้อที่สี่ พวกเขาได้
ค้นพบว่าการถือรักษาวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ด
เป็นสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีรก์ าํ หนดไว้ แต่เนือ่ งจาก
มีเพียงหนทางเดียวทีจ่ ะหลุดพ้นจากหน้าที่
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ที่พวกเขาไม่ต้องการนี้ได้ ครูผู้มีชื่อเสียง
หลายคนจึงประกาศว่าธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ด้วยวิธีการ
เช่นนี้ พวกเขาปัดธรรมบัญญัติและวัน
สะบาโตทิ้งไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่การ
ปฏิรปู วันสะบาโตดําเนินขยายกว้างต่อไป
นั้น การปฏิเสธธรรมบัญญัติของพระเจ้า
เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องทําตามพระ
บัญญัติข้อที่สี่จะขยายผลออกไปอย่าง
กว้างไกล คําสอนของผู้นําศาสนาเปิด
ประตูให้กับความไม่ซื่อสัตย์ ลัทธิทรง
วิ ญ ญาณ และการเหยี ย บยํ่ า บั ญ ญั ติ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และผู้นําเหล่านี้จะ
ต้องรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงต่อความ
ชัว่ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกของคริสเตียน {GC 586.2}
แต่ถึงกระนั้น คนกลุ่มเดียวกันนี้ยัง
กล่าวอ้างว่า ความเลวร้ายทีแ่ พร่กระจาย
อย่างรวดเร็วนัน้ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจาก
การทําให้วันที่เรียกกันว่า “วันสะบาโต
ของชาวคริสเตียน” หมดความศักดิ์สิทธิ์
และการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์อาจ
จะช่วยให้ศีลธรรมของสังคมดีขึ้นได้เป็น
อย่างมาก คําอ้างนี้เน้นกันเป็นพิเศษใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่
หลั ก คํ า สอนเรื่ อ งวั น สะบาโตที่ แ ท้ จ ริ ง
ถูกประกาศอย่างกว้างขวางมากทีส่ ดุ ใน
ประเทศนี้ การรณรงค์เรือ่ งการรูจ้ กั บังคับ
ตนเองเป็นงานที่โดดเด่นและสําคัญที่สุด
ชิ้นหนึ่งของการปฏิรูปทางด้านศีลธรรม
จึงมักถูกนําเข้ามารวมกับขบวนการถือ
รักษาวันอาทิตย์ ผู้ที่สนับสนุนการถือ
รักษาวันอาทิตย์จะอ้างว่า การถือรักษา
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วั น อาทิ ต ย์ จ ะให้ ผ ลประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
สังคม และผูท้ ปี่ ฏิเสธไม่ยอมเป็นพวกเดียว
กับเขาจะถูกประณามว่าเป็นศัตรูต่อการ
รณรงค์ให้รจู้ กั บังคับตนเองและการปฏิรปู
แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ก็ คื อ มี ข บวนการที่
กําลังก่อตัง้ สิง่ ทีผ่ ดิ แต่กลับถูกเอามาเชือ่ ม
โยงกับอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ดี วิธีนี้
ไม่ได้ทาํ ให้เรือ่ งทีผ่ ดิ กลายเป็นสิง่ ทีท่ กุ คน
ยอมรับ เราอาจปลอมแปลงสารพิษโดย
การผสมสารพิษลงไปในอาหารที่ดี แต่
เราไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมชาติของสาร
พิษ ในทางตรงข้าม กลับทําให้สารพิษนี้
มี อั น ตรายมากยิ่ ง ขึ้ น เพราะเราอาจรั บ
ประทานเข้าไปโดยไม่รู้ตัวได้มากขึ้น นี่
เป็นกลเม็ดของซาตานที่จะนําความจริง
ในปริมาณที่เพียงพอผสมลงไปในความ
เท็จ เพื่อทําให้ความเท็จมองดูน่าเชื่อถือ
ผู้นําการเคลื่อนไหวในเรื่องการถือรักษา
วันอาทิตย์อาจสนับสนุนการปฏิรปู ตามที่
ประชาชนต้องการ โดยการนําหลักการ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระคั ม ภี ร ์ ม าใช้ ใ นการ
ปฏิรูป แต่กระนั้นก็จะมีข้อกําหนดที่ขัด
แย้งกับธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าอยูใ่ นการ
ปฏิรปู นัน้ ซึง่ ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าจะยอมเข้า
ร่วมกับขบวนการนีไ้ ม่ได้ ไม่มเี หตุผลเพียง
พอเพือ่ สนับสนุนให้ละทิง้ พระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าและนํากฎเกณฑ์ของมนุษย์มา
ทดแทน {GC 587.1}
ซาตานอาศัยความเชื่อผิดสองอย่าง
คือความไม่รู้จักตายของจิตวิญญาณและ
ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องวันอาทิตย์เพือ่ นําผูค้ น
ให้มาอยู่ภายใต้การหลอกลวงต่างๆ ของ

มัน ในขณะที่เรื่องแรกเป็นการวางฐาน
ให้กับลัทธิทรงวิญญาณ เรื่องที่สองเป็น
การสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเห็นอก
เห็นใจให้แก่โรม ชาวโปรเตสแตนต์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะนําหน้าในการยืน่
มือข้ามช่องว่างเพื่อจับมือกับลัทธิทรง
วิญญาณ พวกเขาจะเอือ้ มมือข้ามเหวลึก
เพือ่ จับมือกับอํานาจของโรม และภายใต้
อิ ท ธิ พ ลของการรวมตั ว ของทั้ ง สามนี้
ประเทศนี้จะเดินตามรอยเท้าของโรมใน
การเหยียบยํ่าสิทธิของใจสํานึกผิดชอบ
{GC 588.1}
เนือ่ งจากลัทธิทรงวิญญาณเลียนแบบ
การเป็นคริสเตียนแต่ในนามของยุคนี้ได้
อย่างใกล้เคียง มันจึงมีอํานาจหลอกลวง
และดักจับได้มากยิ่งขึ้น ซาตานเองปรับ
เปลี่ยนตามแนวทางของความทันสมัย
มันจะปรากฏร่างเป็นทูตแห่งความสว่าง
โดยผ่านสื่อของลัทธิทรงวิญญาณ มีการ
ทําให้อัศจรรย์ต่างๆ เกิดขึ้น คนป่วยถูก
รักษาให้หายและการกระทําสิง่ มหัศจรรย์
มากมายทีไ่ ม่อาจปฏิเสธได้ และในขณะที่
วิญญาณต่างๆ จะยอมรับว่ามีความเชื่อ
ในพระคัมภีร์และแสดงความเคารพต่อ
สถาบันของคริสตจักรนั้น ผลงานต่างๆ
ทีม่ นั ทําไปก็จะได้รบั การยอมรับว่าเป็นการ
สําแดงออกซึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจ้า
{GC 588.2}
บัดนี้ เส้นแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เป็น
คริสเตียนและผู้ที่ไม่มีศาสนานั้นแทบจะ
แยกออกจากกันไม่ได้ สมาชิกคริสตจักร
รั ก สิ่ ง ของที่ ช าวโลกรั ก และพร้ อ มที่ จ ะ
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กระโดดเข้าร่วมกับพวกเขา ซาตานตัง้ ใจ
ที่จะรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวและ
ด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้อุดมการณ์ของมัน
แข็งแกร่งด้วยการกวาดเอาคนทั้งหมด
เข้าไปสู่แนวทางของลัทธิทรงวิญญาณ
สํ า หรั บ บรรดาผู ้ นิ ย มระบอบเปปาซี ผู ้
โอ้ อ วดว่ า การอั ศ จรรย์ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
รั บ รองความเป็ น คริ ส ตจั ก รที่ แ ท้ จ ริ ง
พวกเขาก็ จ ะถู ก อํ า นาจที่ ก ระทํ า การ
อัศจรรย์นี้หลอกอย่างง่ายดาย ส่วนชาว
โปรเตสแตนต์ เ มื่ อ ละทิ้ ง ความจริ ง ซึ่ ง
เป็ น โล่ กํ า บั ง ไปแล้ ว ก็ จ ะถู ก หลอกลวง
ไปด้วย บรรดาผูน้ ยิ มระบอบเปปาซี ชาว
โปรเตสแตนต์ทั้งหลายและชาวโลกจะ
ยอมรับรูปแบบของศาสนาที่ปราศจาก
อํานาจ พวกเขาจะเห็นขบวนการยิ่งใหญ่
ของการร่ ว มมื อ กั น ครั้ ง นี้ จ ะนํ า โลกให้
กลับใจและเปิดทางนําไปสู่ยุคพันปีที่ทุก
คนรอคอยมาเนิ่นนาน {GC 588.3}
โดยทางลัทธิทรงวิญญาณ ซาตานจะ
ปรากฏตัวเสมือนหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ปวง
มนุ ษ ยชาติ จะรั ก ษาโรคต่ า งๆ ของ
ประชาชนและจะแอบอ้างนําเสนอระบบ
ความเชื่อทางศาสนาที่ใหม่และสูงส่งกว่า
แต่ในเวลาเดียวกันมันทํางานเป็นผูท้ าํ ลาย
ด้วย การทดลองของมันนําคนมากมาย
ไปสูค่ วามพินาศ การไม่บงั คับตนเองเข้า
ครอบครองแทนทีค่ วามมีเหตุมผี ล ส่งผล
ให้เกิดการปล่อยตัวไปตามกามารมณ์
การต่อสูแ้ ละการนองเลือด ซาตานชืน่ ชอบ
การทําสงคราม เพราะสงครามจะกระตุน้
ตัณหาที่ตํ่าช้าที่สุดของจิตวิญญาณแล้ว
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กวาดล้างเหยื่อของสงครามให้จมดิ่งลงสู่
ความชั่วร้ายและการนองเลือดไปตลอด
นิจนิรันดร์ เป้าหมายของมันคือยุยงให้
ประชาชาติต่างๆ สู้รบกันเอง เพราะโดย
วิ ธี นี้ มั น เบี่ ย งเบนจิ ต ใจของประชาชน
ออกไปจากงานของการเตรี ย มตั ว เพื่ อ
ยืนหยัดในวันของพระเจ้า {GC 589.1}
ซาตานทําทุกวิถที างเพือ่ เก็บรวบรวม
จิ ต วิ ญ ญาณที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ตรี ย มพร้ อ ม มั น
ศึ ก ษาความลํ้ า ลึ ก ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางธรรมชาติและใช้อํานาจทั้งหมดของ
มันบังคับธาตุทั้งหลายเท่าที่พระเจ้าทรง
อนุญาต เมือ่ มันได้รบั อนุญาตให้นาํ ความ
ทุ ก ข์ โ หมเข้ า ใส่ โ ยบนั้ น ฝู ง สั ต ว์ ต ่ า งๆ
บรรดาคนใช้ บ้าน และลูกๆ ก็ถูกกวาด
ไปจนหมดสิน้ อย่างรวดเร็วเพียงไร ความ
ทุกข์แล้วความทุกข์เล่าโหมกระหนํา่ ลงมา
ติดต่อกันในชัว่ พริบตาเดียว พระเจ้าทรง
เป็นผู้ปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่พระองค์
ทรงสร้างและทรงล้อมรอบเขาให้พ้นจาก
อํานาจของผู้ทําลาย แต่โลกคริสเตียน
แสดงออกถึ ง การดู แ คลนธรรมบั ญ ญั ติ
ของพระยาห์เวห์ และองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงกระทํ า สิ่ ง ที่ ท รงประกาศไว้ คื อ
พระองค์ จ ะทรงถอนคื น พระพรของ
พระองค์ออกไปจากโลกและนําการพิทกั ษ์
รักษาของพระองค์ออกไปจากผูท้ ตี่ อ่ ต้าน
ธรรมบัญญัติของพระองค์ รวมถึงผู้ที่
สอนและบังคับผูอ้ นื่ ให้ทาํ สิง่ เดียวกับพวก
เขาด้วย ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซาตาน
กํากับจัดการทุกคนที่พระเจ้าไม่ได้ทรง
ปกป้องไว้เป็นพิเศษ มันจะแสดงความมี
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มิตรไมตรีกับบางคนและนําความรํ่ารวย
มาให้ ทั้งนี้เพื่อสานต่อแผนการที่มันจัด
วางไว้ และมันจะนําความทุกข์ยากมายัง
คนอื่นๆ และนํามนุษย์ให้เชื่อว่าพระเจ้า
เป็นผู้ที่ทําให้พวกเขาเกิดความทุกข์ยาก
นั้น {GC 589.2}
ในขณะทีซ่ าตานแสดงตนว่าเป็นแพทย์
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้ ง หมดของบุ ต รทั้ ง หลายของมนุ ษ ย์
มันจะนําโรคภัยและหายนะเข้ามาจนเมือง
ต่างๆ ที่มีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่นลด
จํ า นวนลงจนเหลื อ แต่ เ พี ย งซากและ
ความอ้างว้าง แม้แต่ในเวลานี้มันก็ยัง
ทํางานของมันอยู่ ซาตานกําลังแผลงฤทธิ์
อํานาจของมันในทุกๆ ที่และในรูปแบบ
นับพัน ในอุบัติเหตุและหายนะทางทะเล
และทางบก ในไฟไหม้ยิ่งใหญ่ ในพายุ
โทนาโดรุนแรง และพายุลกู เห็บทีโ่ หดร้าย
ในลมพายุ นํ้าท่วม พายุหมุน คลื่นใต้
ทะเล และแผ่นดินไหวต่างๆ มันกวาดพืช
ผลที่ กํ า ลั ง จะเก็ บ เกี่ ย วทิ้ ง ไปแล้ ว การ
กั น ดารอาหารและความทุ ก ข์ ลํ า บากก็
ตามมา มั น ทํ า ให้ อ ากาศมี ก ลิ่ น ไอแห่ ง
ความตายและคนนับพันๆ ก็พินาศด้วย
โรคระบาด สิ่งเหล่านี้จะเกิดบ่อยขึ้นและ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น การทําลายจะเกิดขึ้น
กับทัง้ คนและสัตว์ “โลกจะครํา่ ครวญและ
เหีย่ วเฉาไป” “คนสูงศักดิข์ องโลกก็โรยรา
โลกเป็นมลทินเนื่องด้วยผู้อาศัยของมัน
เพราะเขาทั้งหลายละเมิดธรรมบัญญัติ
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และหักทําลายพันธสัญญา
นิรนั ดร์นนั้ ” อิสยาห์ 24:4, 5 {GC 589.3}

แล้วจอมหลอกลวงจะทําให้คนทัง้ หลาย
เชือ่ ว่าบรรดาผูท้ รี่ บั ใช้พระเจ้าเป็นต้นเหตุ
ของความชั่วทั้งหลายเหล่านี้ กลุ่มที่ก่อ
ความไม่พอใจให้กับสวรรค์จะโยนความ
ทุกข์ทั้งหมดเข้าใส่ผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระเจ้า เพราะการเชื่อฟังของพวก
เขาตําหนิผู้ล่วงละเมิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
จะมีการประกาศออกมาว่ามนุษย์กําลัง
ทําผิดต่อพระเจ้าด้วยการล่วงละเมิดวัน
สะบาโตวั น อาทิ ต ย์ ว่ า บาปนี้ นํ า ความ
ทุกข์ลําบากต่างๆ เข้ามาซึ่งจะไม่สิ้นสุด
ลงจนกว่าจะมีการบังคับให้ถือรักษาวัน
อาทิตย์อย่างเคร่งครัด และว่าผูท้ ปี่ ระกาศ
เกี่ยวกับการถือรักษาพระบัญญัติข้อที่สี่
กําลังทําลายความศักดิส์ ทิ ธิข์ องวันอาทิตย์
และเป็นผู้ก่อความยากลําบากให้แก่คน
ทัง้ หลาย อีกทัง้ ยังขวางกัน้ การได้รบั ความ
พอพระทัยจากพระเจ้ารวมทัง้ ความมัง่ คัง่
ในโลกนีท้ จี่ ะได้รบั กลับคืนมาของพวกเขา
ด้วยประการฉะนี้ การกล่าวหาผู้รับใช้
ของพระเจ้าทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตจะเกิดขึน้
อี ก ครั้ ง และเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยข้ อ กล่ า วหาที่
เหมือนกัน “และต่อมา เมื่ออาหับทอด
พระเนตรเห็นเอลียาห์ อาหับก็ตรัสกับ
ท่านว่า ‘เจ้านี่เองหรือ ผู้ทําความลําบาก
ใ ห ้ อิ ส ร า เ อ ล ’ แ ล ะ ท ่ า น จึ ง ทู ล ว ่ า
‘ข้ า พระบาทไม่ ไ ด้ ทํ า ความลํ า บากแก่
อิ ส ราเอล แต่ ฝ ่ า พระบาทและราชวงศ์
บิดาของฝ่าพระบาทต่างหากได้ทรงกระทํา
เพราะพวกฝ่ า พระบาทได้ ท อดทิ้ ง พระ
บั ญ ญั ติ ข องพระยาห์ เ วห์ แ ละติ ด ตาม
บรรดาพระบาอัล’” 1 พงษ์กษัตริย์ 18:17,
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18 เมือ่ คํากล่าวหาเท็จกระตุน้ คนทัง้ หลาย
ให้โกรธ พวกเขาจะดําเนินการต่อผู้แทน
ของพระเจ้าด้วยวิธีการที่คล้ายคลึงกับที่
ชาวอิสราเอลผู้ละทิ้งพระเจ้าเคยกระทํา
ต่อเอลียาห์ {GC 590.1}
อํานาจการทําการอัศจรรย์ของลัทธิ
ทรงวิญญาณจะส่งอิทธิพลออกมาต่อต้าน
ผู้ที่ปฏิบัติตามพระเจ้ามากกว่าทําตาม
มนุษย์ ผูท้ ตี่ ดิ ต่อกับวิญญาณจะประกาศ
ว่าพระเจ้าทรงส่งพวกเขามาเพื่อทําให้ผู้
ทีป่ ฏิเสธวันอาทิตย์สาํ นึกถึงความผิดของ
พวกเขาเองและยังยํ้าว่าควรจะเชื่อฟัง
กฎหมายของบ้านเมืองให้เสมอเหมือนกฎ
บัญญัติของพระเจ้า ผู้คนจะเศร้าใจกับ
ความชัว่ ช้าอย่างใหญ่หลวงทีม่ ใี นโลกและ
เห็นพ้องกับคําพยานของครูสอนศาสนา
ว่า สภาพความเลวร้ายทางศีลธรรมมี
สาเหตุมาจากการทําลายความศักดิ์สิทธิ์
ของวันอาทิตย์ ทุกคนทีป่ ฏิเสธไม่ยอมรับ
คําพยานของพวกเขาจะเป็นทีช่ งิ ชังอย่าง
ใหญ่หลวง {GC 590.2}
นโยบายในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของ
ซาตานกับประชากรของพระเจ้าก็ยังคง
เหมือนกับนโยบายที่มันใช้เปิดฉากการ
ต่อสูย้ งิ่ ใหญ่ในสวรรค์ มันแสดงตนว่ามัน
กําลังพยายามสนับสนุนการปกครองของ
พระเจ้าให้มนั่ คง ในขณะทีม่ นั กําลังกระทํา
การอย่างลับๆ พยายามหาทุกโอกาสเพือ่
ทีจ่ ะควํา่ การปกครอง และงานทีม่ นั ทําด้วย
ความมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้สําเร็จนี้มันกลับ
นํามาใส่ความกล่าวหาทูตสวรรค์ทซี่ อื่ สัตย์
นโยบายการหลอกลวงเดี ย วกั น นี้ ถู ก
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จารึกในประวัตศิ าสตร์ของคริสตจักรโรมัน
คริสตจักรนี้แสดงตนว่าเป็นตัวแทนของ
สวรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามยก
ตนเองขึ้นเหนือพระเจ้าและเปลี่ยนแปลง
ธรรมบัญญัติของพระองค์ ภายใต้การ
ปกครองของโรมนั้น ผู้ที่ต้องทนทุกข์
ด้วยความตายภายใต้การปกครองของโรม
เพราะความจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ
กลับถูกประณามว่าเป็นคนชั่ว พวกเขา
ถูกกล่าวหาว่าเป็นพันธมิตรกับซาตานและ
ถูกตําหนิในทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้
เพือ่ ให้พวกเขากลายเป็นอาชญากรทีเ่ ลว
ทีส่ ดุ ในสายตาของประชาชนและแม้แต่ใน
สายตาของพวกเขาเองด้วย บัดนีก้ จ็ ะเป็น
เช่นนั้นเหมือนกัน ในขณะที่ซาตานคอย
หาทางทําลายผู้ที่ถวายเกียรติแด่ธรรม
บัญญัติของพระเจ้า มันจะทําให้พวกเขา
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูท้ าํ ผิดกฎหมาย เป็น
คนที่หลู่เกียรติพระเจ้า และเป็นผู้นําการ
พิพากษามายังโลก {GC 591.1}
พระเจ้าไม่ทรงเคยบังคับจิตใจหรือ
มโนธรรม แต่ซาตานพยายามบังคับโดย
ใช้ความโหดเหีย้ มเพือ่ ควบคุมคนทัง้ หลาย
ทีม่ นั ไม่อาจล่อลวงให้ทาํ ผิดด้วยวิธกี ารอืน่
มั น จะใช้ ค วามกลั ว หรื อ การบั ง คั บ เพื่ อ
ควบคุมจิตใต้สํานึกและสร้างความจงรัก
ภักดีให้กบั ตัวของมันเอง เพือ่ กระทําการ
เรือ่ งนีใ้ ห้สาํ เร็จ มันทํางานผ่านผูม้ อี าํ นาจ
ทั้งทางฝ่ายศาสนาและทางฝ่ายโลกโดย
เร่งเร้าพวกเขาให้ตรากฎหมายของมนุษย์
มาบังคับท้าทายธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า
{GC 591.2}
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ผู้ที่ถวายเกียรติวันสะบาโตของพระ
คัมภีร์จะถูกปรักปรําว่าเป็นศัตรูของกฎ
และระเบียบ เป็นผูท้ าํ ลายกรอบศีลธรรม
ของสังคม ทําให้เกิดความวุ่นวายและ
ความเสือ่ มทราม และนําการพิพากษาของ
พระเจ้าลงมาสูโ่ ลกนี้ ความเคร่งครัดทาง
ศาสนาของพวกเขาจะถูกตราว่าดันทุรัง
ดื้อรั้น และดูแคลนอํานาจการปกครอง
พวกเขาจะถูกกล่าวหาว่าไม่ภกั ดีตอ่ รัฐบาล
อาจารย์ทั้งหลายที่ปฏิเสธข้อกําหนดใน
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะเทศนาจาก
ธรรมาสน์ถงึ หน้าทีท่ จี่ ะต้องเชือ่ ฟังอํานาจ
รัฐว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ส่วนใน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละในศาลยุตธิ รรม ผูท้ ถี่ อื
รักษาพระบัญญัติจะถูกกล่าวหาอย่างไม่
เป็นธรรมและถูกลงโทษ คําพูดของพวก
เขาจะถูกป้ายสีอย่างผิดๆ ความตัง้ ใจของ
พวกเขาจะถูกกล่าวหาอย่างเลวร้ายที่สุด
{GC 592.1}
ในขณะที่ ค ริ ส ตจั ก รโปรเตสแตนต์
ปฏิเสธเหตุผลที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ซึ่ง
แสดงหลั ก ฐานของกทารปกป้ อ งธรรม
บั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า พวกเขาอยากจะ
ปิดปากของผู้ที่พวกเขาไม่อาจเอาพระ
คัมภีร์ไปล้มล้างความเชื่อได้ ถึงแม้พวก
เขาจะปิดตาตนเองไม่ยอมดูข้อเท็จจริง
ก็ตาม พวกเขากําลังปรับตนเพื่อนําไปสู่

การกดขี่ข่มเหงผู้ที่ตั้งมั่นปฏิเสธไม่ยอม
ทําในสิง่ ทีโ่ ลกคริสเตียนทัว่ ไปกําลังทํากัน
อยูแ่ ละยอมรับคํากล่าวอ้างสิทธิของวันสะ
บาโตของระบอบเปปาซี {GC 592.2}
ผู้ที่มีตําแหน่งสูงในคริสตจักรและใน
รัฐบาลจะร่วมกันให้สินบน ชักชวนหรือ
บังคับคนทุกชนชั้นให้ถวายเกียรติแก่วัน
อาทิตย์ อํานาจของพระเจ้าทีข่ าดหายไป
จะถูกแต่งเติมด้วยการตรากฎหมายทีก่ ดขี่
ความเลวร้ายทางการเมืองกําลังทําลาย
ความรัก ความยุติธรรมและการเคารพ
ความจริง และแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทีเ่ ป็นประเทศเสรี พวกผูม้ อี าํ นาจ
ในการปกครองและสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
จะตรากฎหมายบังคับการถือรักษาวัน
อาทิตย์ตามที่ผู้คนเรียกร้องเพื่อคงความ
นิยมจากประชาชน เสรีภาพทางความ
นึกคิดซึง่ ได้มาด้วยการเสียสละอันมีคา่ นัน้
จะไม่ได้รับการนับถืออีกต่อไป ในความ
ขัดแย้งทีก่ าํ ลังจะมาถึง เราจะเห็นสิง่ ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นตามที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า
“พญานาคโกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออก
ไปทํ า สงครามกั บ พงศ์ พั น ธุ ์ ที่ เ หลื อ อยู ่
ของนาง คื อ คนทั้ ง หลายที่ รั ก ษาพระ
บัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคําพยาน
ของพระเยซู” วิวรณ์ 12:17 {GC 592.3}
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“ไปดูธรรมบัญญัติและถ้อยคําพยาน
แน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นข้าพเจ้า ก็จะ
เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเลย” อิสยาห์ 8:20
ประชากรของพระเจ้าได้รับการชี้แนะให้
ไปใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องป้องกันตนเอง
จากอิ ท ธิ พ ลของครู ส อนเที ย มเท็ จ และ
อํานาจหลอกลวงของวิญญาณแห่งความ
มืด ซาตานใช้กลอุบายทุกรูปแบบขัดขวาง
มนุษย์เพื่อไม่ให้รับความรู้ของพระคัมภีร์
เพราะเรื่องราวเรียบง่ายในพระคัมภีร์นั้น
กล่าวเปิดโปงกลลวงของมัน ทุกครั้งที่มี
การฟื้นฟูงานของพระเจ้า จะกระตุ้นให้
เจ้าชายแห่งความชัว่ ทํางานของมันอย่าง
หนักหน่วงยิ่งขึ้น บัดนี้ มันกําลังทําการ
อย่างเต็มทีเ่ ป็นครัง้ สุดท้ายเพือ่ ดิน้ รนต่อสู้
กับพระคริสต์และผู้ติดตามของพระองค์
การหลอกลวงยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายกําลัง
จะเปิดฉากขึ้น พระคริสต์เทียมเท็จจะ
ทําการอัศจรรย์ตอ่ หน้าต่อต่อตาของพวก
เรา การปลอมแปลงจะคล้ายคลึงกับของ
จริงจนไม่มีทางแยกแยะออกได้นอกจาก
จะใช้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยคําพยาน
ของพระคั ม ภี ร ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุ ก ประโยค
และทุกการอัศจรรย์จะต้องถูกตรวจสอบ
{GC 593.1}
ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามพระบัญญัติทุกๆ
ข้ อ ของพระเจ้ า จะถู ก ต่ อ ต้ า นและถู ก
เยาะเย้ย พวกเขาจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วย

พระเจ้ า เท่ า นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะทนต่ อ การ
ทดลองที่อยู่เบื้องหน้าได้นั้น พวกเขาจะ
ต้องเข้าใจนํา้ พระทัยของพระเจ้าทีเ่ ปิดเผย
ไว้ในพระวจนะของพระองค์ พวกเขาจะ
ถวายเกียรติพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อมีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องถึงพระลักษณะ การ
ปกครองและพระประสงค์ของพระองค์และ
ยอมปฏิบัติตาม ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดจน
ผ่านพ้นความขัดแย้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ไป
ได้นอกจากผูท้ เี่ สริมสมองของตนเองด้วย
สัจธรรมต่างๆ ในพระคัมภีร์เท่านั้น การ
ทดสอบอย่างละเอียดจะมาถึงจิตวิญญาณ
ทุ ก ดวงว่ า ข้ า พเจ้ า จะเชื่ อ ฟั ง พระเจ้ า
มากกว่าเชื่อฟังมนุษย์หรือไม่ บัดนี้เป็น
เวลาแห่งการตัดสินใจแล้ว เท้าของเรา
วางอยูบ่ นศิลาแห่งพระวจนะของพระเจ้า
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง เราพร้อมที่
จะยื น ขึ้ น เพื่ อ ปกป้ อ งพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระเจ้าและความเชือ่ ของพระเยซูหรือไม่
{GC 593.2}
ก่ อ นที่ พ ระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดจะถู ก ตรึ ง
กางเขน พระองค์ ท รงอธิ บ ายให้ ส าวก
ทราบว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์และ
กลั บ เป็ น ขึ้ น มาจากหลุ ม ฝั ง ศพ และ
ทูตสวรรค์กอ็ ยูท่ นี่ นั่ เพือ่ ประทับพระดํารัส
ของพระองค์ ล งไปในความทรงจํ า และ
จิตใจของสาวก แต่สาวกทั้งหลายกําลัง
มองหาการช่วยกู้ฝ่ายเนื้อหนังจากแอก

550 ปลายทางแห่งความหวัง

ของชาวโรมันและพวกเขาทนไม่ได้กับ
ความคิดทีว่ า่ พระองค์ผทู้ รงเป็นความหวัง
ของพวกเขาจะต้องทนกับความตายอัน
น่าอับอายเช่นนี้ พระดํารัสต่างๆ ที่พวก
เขาต้องจดจํานัน้ จึงอันตรธานหายไปจาก
ความคิดและเมื่อเวลาแห่งการทดลองมา
ถึง พวกเขาจึงไม่พร้อม ความตายของ
พระเยซูทาํ ลายความหวังของพวกเขาไป
โดยสิ้นเชิงเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ไม่ได้
ทรงเตือนพวกเขาไว้ก่อน คําพยากรณ์
เกีย่ วกับอนาคตทีเ่ ปิดเผยให้พวกเราทราบ
นัน้ ชัดเจนเช่นเดียวกับพระดํารัสของพระ
คริสต์ทเี่ ปิดเผยให้สาวกทราบ เหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดของเวลาแห่ง
พระกรุณาธิคณ
ุ และงานของการเตรียมตัว
ให้พร้อมสําหรับเวลาแห่งความทุกข์ยาก
ได้ ถู ก เปิ ด เผยไว้ อ ย่ า งชั ด เจน แต่ ค น
มากมายไม่เข้าใจสัจธรรมทีส่ าํ คัญเหล่านี้
ราวกับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมา
ก่อน ซาตานเฝ้าคอยที่จะขจัดทุกความ
นึกคิดที่จะทําให้พวกเขาฉลาดจนถึงขั้น
ได้รับความรอด และเมื่อเวลาแห่งความ
ทุ ก ข์ ย ากมาถึ ง ก็ จ ะพบว่ า พวกเขาไม่
พร้อม {GC 594.1}
เมื่อพระเจ้าประทานคําเตือนที่สําคัญ
มากให้มนุษย์โดยใช้ทตู สวรรค์บริสทุ ธิบ์ นิ
ประกาศอยู ่ บ นท้ อ งฟ้ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
พระองค์ทรงกําหนดให้ทุกคนที่มีความ
สามารถในการใช้เหตุผลให้รบั ฟังข่าวสาร
นี้ ข่าวการพิพากษาอันน่ากลัวซึ่งกล่าว
โทษการกราบไหว้บชู าสัตว์รา้ ยและรูปของ
มัน (วิวรณ์ 14:9-11) ควรจะทําให้ทุกคน

ขยันศึกษาคําพยากรณ์ทงั้ หลายเพือ่ เรียน
รู้ว่ารูปของสัตว์ร้ายคืออะไรและเราจะ
หลีกหนีจากการรับรูปของมันได้อย่างไร
แต่คนส่วนใหญ่ปดิ หูไม่รบั ฟังสัจธรรมและ
เปิดหูเข้าหานิทาน เมือ่ อัครทูตเปาโลมอง
ไปยังยุคสุดท้าย ท่านเปิดเผยว่า “เพราะ
จะถึงเวลาทีค่ นจะทนต่อคําสอนทีถ่ กู ต้อง
ไม่ได้” 2 ทิโมธี 4:3 เวลาที่กล่าวไว้ในข้อ
นี้มาถึงแล้ว คนจํานวนมากไม่ต้องการ
สัจธรรมในพระคัมภีร์เพราะสัจธรรมใน
พระคั ม ภี ร ์ ร บกวนความปรารถนาของ
หัวใจที่บาปหนาและฝักใฝ่ทางโลก และ
ซาตานก็สนองตอบด้วยการหลอกลวง
ต่างๆ ตามทีพ
่ วกเขาชืน่ ชอบ {GC 594.2}
แต่ พ ระเจ้ า จะทรงมี ป ระชากรของ
พระองค์ ใ นโลกที่ ค อยคํ้ า จุ น รั ก ษาพระ
คัมภีรไ์ ว้ และใช้แต่เพียงพระคัมภีรเ์ ท่านัน้
เป็นมาตรฐานของหลักคําสอนและเป็น
พื้นฐานของการปฏิรูปทั้งปวง ความคิด
เห็นต่างๆ ของผู้คงแก่เรียน ข้อสรุปทาง
วิ ท ยาศาสตร์ คํ า สอนทางศาสนาหรื อ
คํ า ตั ด สิ น ของสภาฝ่ า ยศาสนาซึ่ ง มี อ ยู ่
มากมายและขัดแย้งกันเช่นเดียวกับบรรดา
คริสตจักรซึ่งพวกเขาเป็นตัวแทนอยู่ใน
สภา และเสียงข้างมาก สิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรือ
ทั้งหมดของสิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกนํามาใช้
เป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน
จุดใดจุดหนึง่ ในความเชือ่ ทางศาสนา ก่อน
ทีเ่ ราจะยอมรับหลักคําสอนหรือความเห็น
ใดๆ นั้น เราจะต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วยคําพูดทีว่ า่ “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสไว้
ดังนั้น” {GC 595.1}
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ซาตานใช้ความพยายามอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อดึงดูดความสนใจไปที่มนุษย์แทนที่
จะไปยังพระเจ้า มันนําผูค้ นไปหาบรรดา
บิชอป ศาสนาจารย์ทั้งหลายและบรรดา
ศาสตราจารย์ทางศาสนศาสตร์ เพื่อให้
เป็นผู้ชี้ทางของพวกเขาแทนที่จะค้นหา
พระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้หน้าที่ที่ตนเองจะ
ต้องทํา และแล้วด้วยการควบคุมสมอง
ของบรรดาผูน้ าํ เหล่านี้ มันจึงสามารถแผ่
อิทธิพลของมันไปสูป่ ระชาชนได้ตามทีม่ นั
ต้องการ {GC 595.2}
เมื่อพระคริสต์เสด็จมาเพื่อตรัสพระ
ดํารัสแห่งชีวิต คนมากมายแม้กระทั่งใน
หมูป่ โุ รหิตและผูป้ กครองฟังพระองค์ดว้ ย
ความยินดีและเชื่อพระองค์ แต่หัวหน้า
ปุโรหิตและผู้นําประเทศมุ่งมั่นโจมตีและ
ปฏิเสธคําสอนของพระองค์ ถึงแม้พวกเขา
จะงุนงงสับสนในความพยายามทั้งหมด
เพื่อกล่าวหาพระองค์และถึงแม้พวกเขา
จะไม่ยอมรับคําสอนของพระองค์ก็ตาม
พวกเขากลับสัมผัสได้ถึงอิทธิพลอํานาจ
ของพระเจ้าและพระปัญญาที่มากับพระ
ดํ า รั ส เหล่ า นั้ น แต่ ถึ ง กระนั้ น พวกเขา
ก็ยังคงปิดล้อมตัวเองด้วยอคติ พวกเขา
ปฏิเสธหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดถึงการเป็น
พระเมสสิยาห์ของพระองค์ เกลือกว่า
พวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าร่วมเป็นสาวก
ของพระองค์ คู่ต่อสู้เหล่านี้ของพระเยซู
เป็นบุคคลที่ประชาชนได้รับการสั่งสอน
มาตั้งแต่วัยเยาว์ให้เคารพยกย่องและให้
น้อมรับอํานาจของพวกเขาโดยปริยาย
พวกเขาต่างถามกันว่า “เป็นไปได้อย่างไร

ทีผ่ ปู้ กครองของเราและเหล่าธรรมาจารย์
ทีร่ อบรูไ้ ม่เชือ่ ในพระเยซู ทําไมคนทีเ่ คร่ง
ในศาสนาเหล่านี้จะไม่ยอมรับพระองค์
ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์” มันคือ
อิทธิพลของบรรดาครูเหล่านี้ที่นําประชา
ชาติยิวให้ปฏิเสธพระผู้ไถ่ของตน {GC
595.3}
วิญญาณที่อยู่เบื้องหลังปุโรหิตและผู้
ปกครองเหล่านั้นยังคงแสดงออกให้เห็น
ในผูค้ นมากมายทีด่ าํ รงตําแหน่งสูงในฝ่าย
ศาสนา พวกเขาปฏิเสธที่จะพิจารณา
คําสอนของพระคัมภีรใ์ นเรือ่ งของสัจธรรม
ต่ า งๆ ซึ่ ง เฉพาะเจาะจงสํ า หรั บ ยุ ค นี้
พวกเขาชี้ให้ดูจํานวนสมัครพรรคพวก
ทรัพย์สมบัติ และความโด่งดังของตน
และมองด้วยสายตาทีด่ แู คลนไปยังบรรดา
ผูท้ ยี่ กชูสจั ธรรมซึง่ มีอยูเ่ พียงไม่กคี่ น อีก
ทั้งมีฐานะยากจนและไม่เป็นที่รู้จัก ว่า
เป็นพวกทีม่ คี วามเชือ่ ทีท่ าํ ให้แยกตัวพวก
เขาเองออกไปจากโลก {GC 596.1}
พระคริสต์ทรงมองไปยังภายภาคหน้า
ว่าอํานาจที่พวกธรรมาจารย์และฟาริสี
ใช้นั้นไม่ได้ยุติลงเมื่อชนชาวยิวกระจัด
กระจายไป พระองค์ทรงพยากรณ์ให้เห็น
ถึงงานการยกชูอาํ นาจมนุษย์เพือ่ ควบคุม
มโนธรรมซึ่ ง เป็ น คํา สาปที่ เ ลวร้ า ยของ
คริสตจักรมาตลอดทุกยุคทุกสมัย และ
พระดํ า รั ส อั น น่ า กลั ว ที่ ตํ า หนิ เ หล่ า
ธรรมาจารย์และฟาริสรี วมทัง้ คําเตือนของ
พระองค์ที่ประทานให้แก่คนทั้งปวงว่าไม่
ให้ตดิ ตามผูน้ าํ ตาบอดเหล่านีไ้ ด้ถกู บันทึก
ไว้เพื่อเป็นการว่ากล่าวตักเตือนสําหรับ
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คนทุกยุคในอนาคต {GC 596.2}
คริสตจักรโรมันสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ
คณะสงฆ์เป็นผูม้ อี าํ นาจตีความหมายพระ
คั ม ภี ร ์ โดยใช้ ห ลั ก การว่ า เฉพาะคณะ
นักบวชเท่านั้นที่มีความสามารถอธิบาย
พระวจนะของพระเจ้าได้ ประชาชนทัว่ ไป
ไม่มีสิทธิ์ทําเช่นนี้ [โปรดดู APPENDIX
NOTE FOR PAGE 340] ถึงแม้การปฏิรปู
ทางศาสนานํ า พระคั ม ภี ร ์ ก ลั บ คื น มา
ให้ แ ก่ ป ระชาชนทุ ก คนแล้ ว ก็ ต าม แต่
กระนั้น หลักการอันเดียวกันที่โรมรักษา
ไว้ นั้ น ยั ง คงขั ด ขวางคนจํ า นวนมากใน
คริสตจักรโปรเตสแตนต์จากการค้นหา
พระคัมภีร์ด้วยตนเอง พวกเขาถูกสอน
ให้ยอมรับคําสอนตามที่คริสตจักรแปล
ความหมายไว้ และคนนับพันไม่กล้ารับ
แม้กระทัง่ เรือ่ งทีพ
่ ระคัมภีรเ์ ปิดเผยไว้อย่าง
ชัดเจนถ้าเรือ่ งนัน้ ตรงข้ามกับหลักข้อเชือ่
หรือคําสอนที่ปักหลักไว้อย่างแน่นแฟ้น
ของคริสตจักรของพวกเขา {GC 596.3}
ถึ ง แม้ ว ่ า พระคั ม ภี ร ์ จ ะเต็ ม ไปด้ ว ย
คําเตือนเรื่องครูสอนเทียมเท็จ แต่ก็ยังมี
คนอีกมากมายที่พร้อมมอบจิตวิญญาณ
ของตนไว้กับคณะสงฆ์ ในทุกวันนี้มีคน
นับพันที่ประกาศตนว่าเป็นผู้เชื่อแต่ไม่
สามารถหาเหตุผลมารองรับความเชื่อที่
พวกเขายึดถือได้ นอกจากจะบอกได้เพียง
ว่า ความเชือ่ ของเขาได้รบั การสอนมาจาก
ผูน้ าํ ศาสนา พวกเขามองข้ามคําสอนของ
พระผู้ช่วยให้รอดไปและวางใจในคําพูด
ของบรรดาอาจารย์ แต่อาจารย์จะไม่มี
ทางผิ ด พลาดเลยหรื อ เราจะมอบจิ ต

วิญญาณของเราให้พวกเขานําได้อย่างไร
นอกเสียจากเราจะเรียนรู้จากพระวจนะ
ของพระเจ้าว่าพวกเขาเป็นผูย้ กชูแสงสว่าง
การขาดความกล้าฝ่ายศีลธรรมที่จะก้าว
เท้าออกจากเส้นทางเดินทีโ่ ลกเคยเหยียบ
ยํา่ มาแล้วได้นาํ คนมากมายไปติดตามย่าง
เท้าของผู้คงแก่เรียน และด้วยความไม่
เต็มใจของพวกเขาที่จะตรวจสอบด้วย
ตนเอง พวกเขาจึงยึดติดอยู่กับโซ่ตรวน
แห่งความเท็จอย่างสิน้ หวัง พวกเขามอง
เห็นว่าสัจธรรมสําหรับยุคนี้ถูกเปิดเผย
ไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และพวกเขา
สั ม ผั ส ได้ ถึ ง อํ า นาจของพระวิ ญ ญาณ
บริสทุ ธิท์ ที่ รงร่วมสถิตอยูก่ บั การประกาศ
ของพระคัมภีร์ แต่ถึงกระนั้น พวกเขา
ก็ยังปล่อยให้การต่อต้านของคณะสงฆ์
หันเหพวกเขาออกไปจากแสงสว่าง ถึง
แ ม ้ ค ว า ม คิ ด อ ย ่ า ง มี เ ห ตุ มี ผ ล แ ล ะ
สามั ญ สํ า นึ ก จะถู ก โน้ ม น้ า วแล้ ว ก็ ต าม
จิ ต วิ ญ ญาณที่ ห ลงผิ ด เหล่ า นี้ ก็ ไ ม่ ก ล้ า
แม้แต่ที่จะคิดต่างไปจากอาจารย์ การ
ตั ด สิ น ใจของพวกเขาแต่ ล ะคนและผล
ประโยชน์ชวั่ นิรนั ดร์ของพวกเขาถูกนํามา
ถวายบูชาให้แก่ความไม่เชื่อ ความหยิ่ง
และอคติของผู้อื่น {GC 596.4}
ซาตานทํางานผ่านอิทธิพลมนุษย์ดว้ ย
วิธีการมากมายเพื่อดักจับเหยื่อของมัน
มันผูกมัดฝูงชนไว้กับตัวมันเองด้วยการ
เอาสายสัมพันธ์แห่งความรักไปผูกมัดพวก
เขาไว้กับผู้ที่เป็นศัตรูกางเขนของพระ
คริสต์ ไม่ว่าสายสัมพันธ์นี้จะเป็นอะไร
ก็ตาม อาทิ สายสัมพันธ์ของการเป็นพ่อ
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แม่ ของลูก ของการเป็นคู่สมรส หรือของ
สังคม ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมเหมือนกัน คือผู้
ต่อต้านสัจธรรมใช้อาํ นาจของเขาควบคุม
สามัญสํานึก และจิตวิญญาณทีต่ กอยูภ่ าย
ใต้การควบคุมของอํานาจนี้จะไม่มีความ
กล้าหาญพอหรือมีอิสระพอที่จะเชื่อฟัง
ความเชือ่ มัน่ ของเขาเองในสิง่ ทีเ่ ขาต้องทํา
{GC 597.1}
สัจธรรมและพระสิรขิ องพระเจ้านัน้ แยก
ออกจากกันไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้เรา
ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทัศนคติที่ผิดๆ
ในเมื่อมีพระคัมภีร์อยู่ใกล้แค่เอื้อม คน
มากมายอ้างว่าใครจะเชื่ออะไรนั้นไม่ใช่
เรื่ อ งสํ า คั ญ หากชี วิ ต ของเขาดํ า เนิ น ได้
อย่างถูกต้อง แต่ชวี ติ จะถูกหล่อหลอมด้วย
ความเชื่อ หากแสงสว่างและสัจธรรมอยู่
ใกล้ แ ค่ เ อื้ อ มแต่ เ ราละเลยโอกาสที่ จ ะ
พัฒนาการฟังและการมองเห็น ก็เท่ากับ
เราปฏิเสธสัจธรรมและแสงสว่างนั้น เรา
กําลังเลือกความมืดมากกว่าความสว่าง
{GC 597.2}
“มีทางหนึง่ ซึง่ คนเราคิดว่าถูก แต่ปลาย
ทางคือความมรณา” สุภาษิต 16:25 การ
ไม่รู้ไม่อาจนํามาใช้เป็นข้อแก้ตัวให้กับ
ความผิ ด หรื อ บาป ในเมื่ อ เรามี โ อกาส
มากมายที่จะรู้จักนํ้าพระทัยของพระเจ้า
เมือ่ ชายคนหนึง่ เดินทางมาจนถึงทางแยก
ทีม่ ถี นนหลายเส้นและมีปา้ ยชีท้ างบอกว่า
ทางแต่ละสายจะนําไปสู่สถานที่แห่งใด
หากเขาไม่สนใจป้ายบอกทางและเดินไป
ตามทางที่เขาคิดว่าถูกต้อง เขาอาจเดิน
ไปด้วยความจริงใจ แต่ก็มีความเป็นไป

ได้สูงที่เขาจะพบว่าตัวเองเดินอยู่บนเส้น
ทางที่ผิด {GC 597.3}
พระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์
เพือ่ ให้เราคุน้ เคยกับคําสอนของพระองค์
และเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระองค์ทรง
คาดหวังสิ่งใดจากเรา เมื่อบาเรียนมาหา
พระเยซูด้วยคําถามว่า “ท่านอาจารย์
ข้าพเจ้าจะต้องทําอะไรเพื่อจะได้รับชีวิต
นิรนั ดร์” พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงแนะให้เขา
ไปหาพระคัมภีร์ ตรัสว่า “ในธรรมบัญญัติ
เขี ย นว่ า อย่ า งไร ท่ า นอ่ า นแล้ ว เข้ า ใจ
อย่างไร” ลูกา 10:25, 26 การไม่รู้ไม่ใช่
ข้อแก้ตัวสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่หรือช่วย
ให้พวกเขาหลุดพ้นจากโทษที่เกิดจาก
การล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า
เพราะว่าในมือของพวกเขามีธรรมบัญญัติ
นั้นรวมถึงหลักการต่างๆ และข้อกําหนด
ทั้งหลายของมันถูกเสนอไว้อย่างซื่อสัตย์
การมีความตั้งใจดีนั้นไม่เพียงพอ การ
ทําตามคําพูดของมนุษย์ที่คิดว่าตนเอง
ถูกต้องหรือที่อาจารย์บอกเขาว่าถูกต้อง
นัน้ ก็ไม่เพียงพอ ความรอดของจิตวิญญาณ
ของเขาเป็ น เดิ ม พั น อยู ่ แ ละเขาจะต้ อ ง
ค้นหาพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวของเขาเอง ไม่วา่
ความตั้งใจของเขาจะหนักแน่นเพียงไร
ไม่ว่าเขาจะมั่นใจเพียงไรว่าอาจารย์ทั้ง
หลายทราบดีวา่ อะไรคือสัจธรรม สิง่ เหล่า
นีไ้ ม่ใช่รากฐานของเขา เขามีแผนทีแ่ สดง
ถึงสัญลักษณ์บอกทางทุกอย่างที่นําการ
เดินทางมุง่ หน้าไปสูส่ วรรค์และเขาจะต้อง
ไม่ใช้การคาดเดาใดๆ ทัง้ สิน้ {GC 598.1}
หน้าที่อันดับแรกและเป็นหน้าที่สูงส่ง
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ทีส่ ดุ ของมนุษย์ทกุ คนทีม่ คี วามคิดนัน้ คือ
การเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่าสัจธรรมคือ
อะไร จากนัน้ จึงดําเนินไปในแสงสว่างและ
หนุนใจผู้อื่นให้ทําตามแบบอย่างของเขา
เราจะต้องศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยความขยัน
หมั่นเพียรในแต่ละวัน ประเมินทุกความ
คิดและเปรียบเทียบข้อพระคัมภีรข์ อ้ หนึง่
กับข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ด้วยการช่วย
เหลือจากพระเจ้าเราจะต้องสร้างแนวคิด
ของเราเพือ่ ตัวเราเองในเมือ่ เราเองจะต้อง
เป็ น ผู ้ ใ ห้ คํ า แก้ ต ่ า งต่ อ เบื้ อ งพระพั ก ตร์
พระเจ้า {GC 598.2}
สัจธรรมทัง้ หลายทีพ
่ ระคัมภีรเ์ ปิดเผย
ไว้อย่างชัดเจนที่สุดถูกคนที่มีการศึกษา
นําไปพัวพันกับความสงสัยและความมืด
พวกเขาแสร้งทําตัวว่ามีปัญญายิ่งใหญ่
และสอนว่าพระคัมภีร์มีความหมายทาง
จิตวิญญาณที่ลึกลับซับซ้อนและเข้าใจ
อย่างชัดเจนไม่ได้ดว้ ยภาษาทีใ่ ช้ คนเหล่า
นี้เป็นครูสอนเทียมเท็จ พระเยซูตรัสถึง
ู้ ระคัมภีร์
คนกลุม่ นีว้ า่ “ท่านทัง้ หลายไม่รพ
หรือฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า” มาระโก 12:24
เราจะต้องอธิบายภาษาของพระคัมภีรต์ าม
ความหมายที่ชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัย
ยกเว้นว่าพระคัมภีร์ใช้ภาษาสัญลักษณ์
หรือใช้อุปมาอุปมัย พระคริสต์ประทาน
พระสัญญาไว้แล้วว่า “ถ้าใครตัง้ ใจประพฤติ
ตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนัน้ ก็จะ
รูว้ า่ คําสอนนีม้ าจากพระเจ้า” ยอห์น 7:17
ถ้าหากมนุษย์จะยอมรับพระคัมภีรต์ ามตัว
หนังสือทีอ่ า่ น ถ้าหากไม่มคี รูเทียมเท็จที่
จะนําพาพวกเขาไปในทางทีผ่ ดิ และทําให้

สมองของพวกเขาสับสนแล้ว ภารกิจหนึง่
น่าจะสําเร็จลุล่วงไปแล้วซึ่งเป็นภารกิจที่
จะทําให้ทูตสวรรค์ชื่นชมยินดี และจะนํา
คนนับหมื่นนับพันที่ซึ่งบัดนี้ยังคงดําเนิน
อยู่ในทางที่ผิดให้เข้ามาสู่คอกแกะของ
พระคริสต์ {GC 598.3}
เราจะต้องใช้พลังทางความคิดทัง้ หมด
เพื่อศึกษาพระคัมภีร์และจะต้องทําความ
เข้ า ใจเพื่ อ หยั่ ง รู ้ ถึ ง เรื่ อ งอั น ลึ ก ซึ้ ง ของ
พระเจ้ า มากเท่ า ที่ ม นุ ษ ย์ ที่ ต ้ อ งตายจะ
ทําความเข้าใจได้ แต่ถงึ กระนัน้ เราจะต้อง
ไม่ลืมว่า ผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์จะต้องมี
วิ ญ ญาณที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ ใ ฝ่ เ รี ย นซึ่ ง มี
ลักษณะว่านอนสอนง่ายและมีการยอมรับ
อย่างเด็กเล็กๆ รวมอยูด่ ว้ ย เราศึกษาเรือ่ ง
ทีเ่ ข้าใจยากในพระคัมภีรใ์ ห้แตกฉานด้วย
วิธีเดียวกันกับที่ใช้เก็บเกี่ยวปัญหาทาง
ด้านปรัชญาไม่ได้ เราจะต้องไม่ศกึ ษาพระ
คัมภีร์ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งเป็น
วิธที คี่ นมากมายใช้ในการศึกษาเรือ่ งทาง
วิทยาศาสตร์ แต่เราจะต้องหมัน่ อธิษฐาน
พึง่ พิงในพระเจ้า และปรารถนาอย่างจริงใจ
เพือ่ เรียนรูน้ าํ้ พระทัยของพระองค์ เราจะ
ต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่
ถ่อมและยอมรับฟังคําสอนเพือ่ รับความรู้
จากพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระนามว่า
“เราเป็น” [อพยพ 3:14] ไม่เช่นนั้น ทูต
แห่งความชั่วจะทําให้ความคิดของเรา
บอดไปและทําให้หวั ใจของเราแข็งกระด้าง
จนสั จ ธรรมประทั บ ลงในตั ว เราไม่ ไ ด้
{GC 599.1}
มีขอ้ ความหลายตอนในพระคัมภีรท์ ผี่ ู้
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คงแก่เรียนประกาศว่าเป็นเรือ่ งลึกลับ หรือ
ถูกมองข้ามว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สาํ คัญ สําหรับ
ผู้ที่ได้รับการสั่งสอนในโรงเรียนของพระ
คริสต์ ข้อความดังกล่าวจะเต็มไปด้วย
ถ้ อ ยคํ า ปลอบประโลมใจและคํ า ชี้ แ นะ
ทําไมนักศาสนศาสตร์จาํ นวนมากมายจึง
ไม่เข้าใจพระคําของพระเจ้า เหตุผลหนึ่ง
ก็ เ ป็ น เพราะพวกเขาปิ ด หู ป ิ ด ตาให้ กั บ
สัจธรรมต่างๆ ทีต่ นไม่ตอ้ งการปฏิบตั ติ าม
การเข้าใจสัจธรรมในพระคัมภีร์ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับกําลังทางปัญญาที่ลงแรงค้นคว้า
แต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายอันแน่วแน่อย่าง
จริงใจ นั่นคือความต้องการอย่างจริงจัง
ของการแสวงหาความชอบธรรม {GC
599.2}
เราไม่ควรศึกษาพระคัมภีรโ์ ดยปราศจาก
การอธิษฐาน มีเพียงพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
เท่านัน้ ทีจ่ ะทรงประกอบกิจเพือ่ ให้เรารูส้ กึ
ถึงความสําคัญของสิง่ เหล่านัน้ ทีเ่ ข้าใจได้
ง่ายหรือจะทรงขวางเราจากการปลํา้ สูก้ บั
สัจธรรมทั้งหลายที่เข้าใจยาก บรรดาทูต
สวรรค์มีหน้าที่ตระเตรียมจิตใจเพื่อให้
เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะ
รูส้ กึ หลงใหลในความงดงามแห่งพระวจนะ
นั้ น และยอมรั บ คํ า เตื อ นชี้ แ นะจากพระ
วจนะ หรือรู้สึกสนุกสนานและได้รับพละ
กําลังจากพระสัญญาของพระวจนะนั้น
เราจะต้องให้คาํ ทูลขอของผูป้ ระพันธ์พระ
ธรรมสดุดีมาเป็นของเราว่า “ขอทรงเปิด
ตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่ง
อัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์”
สดุดี 119:18 บ่อยครั้งที่ดูเสมือนหนึ่งว่า

เราไม่อาจต้านทานการทดลองได้ นัน่ เป็น
เพราะการละเลยการอธิษฐานและการ
ศึกษาพระคัมภีร์ทําให้ผู้ที่ถูกทดลองไม่
สามารถจดจํ า พระสั ญ ญาต่ า งๆ ของ
พระเจ้าได้อย่างทันท่วงทีและไม่สามารถ
เข้าเผชิญหน้ากับซาตานโดยมีพระคัมภีร์
เป็นอาวุธได้ แต่บรรดาทูตสวรรค์เฝ้าล้อม
รอบผู้ที่ยินดีเต็มใจที่จะได้รับการสั่งสอน
ในเรื่องของพระเจ้าและในห่วงเวลาแห่ง
ความต้องการยิ่งใหญ่ ทูตสวรรค์จะช่วย
ให้พวกเขาหวงคิดถึงสัจธรรมเหล่านั้นที่
พวกเขาต้องการ ดังนั้น “เมื่อศัตรูจะเข้า
มาดั่ ง นํ้ า ท่ ว มเชี่ ย ว พระวิ ญ ญาณของ
พระเจ้าชูโล่ขึ้นต้านเขา” อิสยาห์ 59:19
{GC 599.3}
พระเยซูทรงสัญญากับสาวกทัง้ หลาย
ของพระองค์ ว ่ า “องค์ ผู ้ ช ่ ว ยคื อ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มา
ในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่าน
ทุกสิ่ง และจะทําให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรา
กล่าวกับท่านแล้ว” ยอห์น 14:26 แต่คํา
สอนของพระคริสต์จะต้องถูกเก็บไว้ใน
สมองก่อน เพือ่ ทีพ่ ระวิญญาณของพระเจ้า
จะทรงเตือนความทรงจําในเวลาที่เราตก
อยู่ในภัยอันตราย กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า
“ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดํารัสของ
พระองค์ ไ ว้ ใ นใจเพื่ อ ข้ า พระองค์ จ ะไม่
ทําบาปต่อพระองค์” สดุดี 119:11 {GC
600.1}
ทุกคนที่เห็นถึงความสําคัญในเรื่อง
นิรนั ดร์กาลจะต้องคอยระวังอย่าให้ความ
สงสัยเข้ามาแทรกแซง บรรดาเสาหลัก
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ของสัจธรรมจะถูกโจมตี มันเป็นไปไม่ได้ที่
จะนําตัวของเราให้ออกห่างไปจากคําสอน
นอกศาสนายุคใหม่ที่ถากถางหรือหลอก
ลวงอี ก ทั้ ง ยั ง บ่ อ นทํ า ลายและร้ า ยกาจ
ซาตานปรับการทดลองของมันให้เข้าได้
กับคนทุกชนชัน้ มันจูโ่ จมคนอ่านหนังสือ
ไม่ อ อกด้ ว ยคํ า ตลกคะนองและการ
เย้ยหยัน ในขณะทีเ่ ข้าหาคนทีม่ กี ารศึกษา
ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผล
ทางปรัชญา ทั้งสองเหมือนกันคือถูก
วางแผนมาเพือ่ กระตุน้ ความไม่วางใจหรือ
ดูแคลนพระคัมภีร์ แม้แต่กับเยาวชนที่
อ่อนประสบการณ์ก็ยังทึกทักที่จะสอด
แทรกความสงสัยเรื่องหลักการพื้นฐาน
ของคริสเตียนเอาไว้ และเยาวชนที่ไม่
ซื่อสัตย์นอกใจผู้นี้ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญา
ตืน้ เขินก็ยงั แผ่อทิ ธิพลของเขาออกไปด้วย
ด้ ว ยประการฉะนี้ จึ ง มี ค นมากมายที่
ล้ อ เลี ย นความเชื่ อ ของบรรพบุ รุ ษ และ
ขัดขวางพระวิญญาณผูท้ รงพระคุณ ฮีบรู
10:29 ชีวติ มากมายทีค่ าดหวังว่าจะถวาย
เกียรติพระเจ้าและเป็นพระพรแก่โลกถูก
ลมหายใจเน่าเปื่อยของความไม่ซื่อสัตย์
นอกใจทํ า ลาย ทุ ก คนที่ ว างใจในการ
ตัดสินใจด้วยเหตุผลที่โอ้อวดของมนุษย์
และจินตนาการว่าพวกเขาสามารถอธิบาย
ความลึกลับของพระเจ้าและมาถึงความ
จริงได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจาก
พระปัญญาของพระเจ้านัน้ กําลังติดอยูใ่ น
กับดักของซาตาน {GC 600.2}
เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่
สําคัญจริงจังที่สุดของประวัติศาสตร์โลก

ชะตากรรมของฝูงชนจํานวนมากในโลก
กําลังจะถูกตัดสิน ความเป็นอยูใ่ นอนาคต
ของเราเองและความรอดของจิตวิญญาณ
อื่ น ๆ ขึ้ น กั บ วิ ถี ท างที่ เ รากํ า ลั ง ดํ า เนิ น
อยู่ในปัจจุบันนี้ เราจําเป็นต้องให้พระ
วิญญาณแห่งสัจธรรมนําทางเรา ผูต้ ดิ ตาม
ของพระคริ ส ต์ ทุ ก คนจะต้ อ งถามด้ ว ย
ความจริงใจว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์
ทรงประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร”
เราจะต้องถ่อมตัวเราเองลงต่อเบื้องพระ
พักตร์พระเจ้าด้วยการอดอาหาร และการ
อธิษฐาน และการใคร่ครวญถึงพระวจนะ
ของพระองค์ ใ ห้ ม ากโดยเฉพาะภาพ
เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการ
พิ พ ากษา บั ด นี้ เ ราจะต้ อ งแสวงหา
ประสบการณ์ในเรื่องของพระเจ้าที่ลึกซึ้ง
และมีชวี ติ เราไม่มเี วลาทีจ่ ะให้สญ
ู เสียได้
อีกแล้ว เหตุการณ์สาํ คัญยิง่ กําลังเกิดขึน้
รอบๆ ตัวเรา เรากําลังอยู่ในพื้นที่แห่ง
ความเย้ายวนของซาตาน คนเฝ้ายาม
ของพระเจ้าจงอย่าหลับใหล ศัตรูกําลัง
ย่องเข้ามาใกล้ จงเตรียมพร้อมทุกเวลา
หากท่ า นจะผ่ อ นคลายสบายกายและ
ง่วงเหงาหาวนอน มันจะกระโจนเข้าใส่
ท่านและจับท่านเป็นเหยื่อ {GC 601.1}
คนมากมายถูกหลอกในเรือ่ งสถานภาพ
ที่แท้จริงของพวกเขาต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้า พวกเขายินดีกับตัวเองที่ไม่ได้
ทําความผิดแต่ลืมนับการกระทําดีและ
การกระทําอันมีคุณธรรมที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ให้พวกเขาทําแต่พวกเขาละเลย
ทีจ่ ะทํา การทีเ่ ขาจะเป็นต้นไม้อยูใ่ นสวน
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ของพระเจ้านั้นไม่เพียงพอ พวกเขาจะ
ต้องสนองตอบตามทีพ
่ ระเจ้าทรงคาดหวัง
ไว้ด้วย นั่นคือ พวกเขาจะต้องเกิดผล
พระองค์ทรงถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบ
กับการดีทั้งปวงที่พวกเขาควรจะทําผ่าน
ทางพระคุณของพระองค์ทเี่ สริมกําลังพวก
เขา ในหนังสือต่างๆ ของสวรรค์ พวก
เขาถูกบันทึกไว้วา่ เป็นผูท้ ที่ าํ ดินให้รกรุงรัง
แต่ถึงกระนั้น กรณีของคนกลุ่มนี้ก็ยังไม่
สิน้ หวังเสียเลยทีเดียว สําหรับบรรดาผูท้ ี่
ดูแคลนพระเมตตาคุณของพระเจ้าและใช้
พระคุณของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้น
พระทัยแห่งรักทีท่ รงอดทนนานยังคงร้อง
เรียกต่อไปอีกว่า “ดังนั้นจึงมีคํากล่าวว่า
คนทีห่ ลับอยู่ จงตืน่ ขึน้ และจงเป็นขึน้ จาก
ตายแล้วพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ทา่ น
เหตุฉะนั้น จงระวังในการดําเนินชีวิตให้
ดี…จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะ
ว่าทุกวันนีเ้ ป็นยุคสมัยทีช่ วั่ ร้าย” เอเฟซัส
5:14-16 {GC 601.2}
เมื่อเวลาแห่งการทดสอบมาถึง ผู้ที่
ใช้พระคําของพระเจ้าเป็นกฎในการดําเนิน
ชีวิตจะถูกเปิดเผยตัวออกมาให้เห็น ใน
ช่วงฤดูร้อน เราแทบจะมองไม่เห็นความ
แตกต่างระหว่างต้นสนและต้นไม้อนื่ ๆ แต่
เมือ่ ฤดูหนาวกระหนํา่ เข้ามา ต้นสนจะยัง
คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่

ต้นไม้อนื่ ๆ จะร่วงโรยจนไม่มใี บหลงเหลือ
ดังนัน้ ในเวลานี้ เราไม่อาจแยกผูเ้ ชือ่ ทีไ่ ม่
จริงใจออกจากคริสเตียนแท้จริงได้ แต่
เวลาใกล้จะมาถึง เมื่อความแตกต่างนี้จะ
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จงให้การขัด
แย้งเกิดขึน้ จงให้ความดันทุรงั และความ
ไม่ยอมผ่อนปรนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จง
ให้การกดขีข่ ม่ เหงจุดประกายขึน้ แล้วคน
ที่ไม่จริงใจและคนหน้าไหว้หลังหลอกจะ
หวัน่ ไหวและละทิง้ ความเชือ่ แต่คริสเตียน
ที่แท้จริงจะตั้งมั่นดั่งศิลา ความเชื่อของ
เขาจะแข็งแกร่ง ความหวังจะเจิดจ้ากว่า
ในวันที่อุดมสมบูรณ์ {GC 602.1}
ผูป้ ระพันธ์สดุดตี รัสว่า “พระโอวาทของ
พระองค์เป็นคําภาวนาของข้าพระองค์”
“ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับ
ของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์
เกลียดชังวิถเี ท็จทุกอย่าง” สดุดี 119:99,
104 {GC 602.2}
“มนุษย์ผปู้ ระสบปัญญา และผูไ้ ด้ความ
เข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอ” “เขาเป็นเหมือน
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมนํ้า ซึ่งหยั่งรากของมัน
ออกไปข้างลํานํา้ เมือ่ แดดส่องมาถึงก็ไม่
กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยูเ่ สมอ และ
ไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะ
มันไม่หยุดที่จะเกิดผล” สุภาษิต 3:13
เยเรมีย์ 17:8 {GC 602.3}
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“หลังจากนี้ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีก
องค์ ห นึ่ ง ลงมาจากสวรรค์ ท่ า นมี สิ ท ธิ
อํานาจยิง่ ใหญ่และรัศมีของท่านทําให้แผ่น
ดินโลกสว่าง ท่านร้องประกาศด้วยเสียง
กึกก้องว่า ‘บาบิโลนมหานครพังทลาย
แล้ว พังทลายแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของ
พวกผี เป็นที่อยู่ของวิญญาณทุกชนิดที่
โสโครก เป็ น ที่ อ ยู ่ ข องนกทุ ก ชนิ ด ที่
โสโครก’” “และข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงอีกเสียง
หนึ่งจากสวรรค์กล่าวว่า ‘จงออกมาจาก
นครนัน้ เถิด ชนชาติของเราเอ๋ยเพือ่ เจ้าจะ
ไม่มสี ว่ นกับบาปของนครนัน้ และเพือ่ เจ้า
ทั้งหลายจะไม่ต้องรับภัยพิบัติของนคร
นั้น’” วิวรณ์ 18:1, 2, 4 {GC 603.1}
ข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ไปยังภายภาคหน้า
เมื่อข่าวการพังทลายของนครบาบิโลน
ตามที่ทูตสวรรค์องค์ที่สองแห่งพระธรรม
วิวรณ์บทที่ 14 (ข้อ 8) เคยประกาศไว้จะ
ถูกนําขึ้นมาประกาศซํ้าอีกครั้งหนึ่ง จะมี
การกล่าวเพิม่ เติมถึงความเสือ่ มทรามชัว่
ช้าทั้งปวงซึ่งเข้ามาสู่ถาบันต่างๆ ที่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของบาบิ โ ลนตั้ ง แต่ ข ่ า วนี้ ถู ก
ประกาศออกไปครัง้ แรกในช่วงฤดูรอ้ นของ
ปี ค.ศ. 1844 สภาพอันเลวร้ายของโลก
ศาสนาถูกบรรยายไว้ ณ ที่นี้ ทุกครั้งที่มี
การปฏิเสธความจริง ความนึกคิดของ
ประชากรจะยิ่งมืดมัวลง จิตใจของพวก
เขาจะดือ้ ดึงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะฝังตัวลึกเข้าไป

จนกลายเป็นจิตใจแข็งกระด้างไม่เลือ่ มใส
ในศาสนา พวกเขาท้าทายคําเตือนซึ่ง
พระเจ้าประทานมาให้ด้วยการเหยียบยํ่า
คําสอนในพระบัญญัติสิบประการข้อใด
ข้อหนึง่ อย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ พวกเขา
ถูกชักนําให้กดขี่ข่มเหงผู้ที่ยึดถือความ
ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระบัญญัตขิ อ้ นัน้ พวกเขา
ทําให้พระคริสต์หมดคุณค่าด้วยการเหยียบ
ยํ่าพระวจนะและประชากรของพระองค์
ในขณะที่คริสตจักรยอมรับคําสอนของ
ลัทธิทรงวิญญาณนัน้ เครือ่ งหน่วงเหนีย่ ว
ทีค่ วบคุมจิตใจฝ่ายเนือ้ หนังจะถูกขจัดออก
ไป และการนับถือศาสนาจะกลายเป็น
เพียงเปลือกนอกที่คอยปกปิดความชั่วที่
ตํา่ ช้าทีส่ ดุ ความเชือ่ ในเรือ่ งการปรากฏ
ตัวทางวิญญาณเปิดประตูให้กบั วิญญาณ
แห่งการล่อลวงและหลักคําสอนต่างๆ ของ
ผีมาร และด้วยเหตุนี้ จึงสัมผัสอิทธิพล
ต่างๆ ของทูตสวรรค์ชั่วได้ในคริสตจักร
{GC 603.2}
ในช่วงเวลาที่คําพยากรณ์นี้ประกาศ
ออกมานัน้ มีการกล่าวถึงนครบาบิโลนไว้
ว่า “บาปของนครนัน้ กองสูงขึน้ ถึงสวรรค์
แล้วและพระเจ้าทรงจดจําการอธรรมของ
นครนั้นแล้ว” วิวรณ์ 18:5 บาบิโลนเติม
ความชั่ ว ของตนจนเต็ ม ล้ น และความ
พินาศกําลังจะลงมายังเธอ แต่พระเจ้ายัง
ทรงมีประชากรของพระองค์อยู่ในนคร
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บาบิโลน และก่อนที่การพิพากษาของ
พระองค์ จ ะมายั ง นครนั้ น ผู ้ ที่ ซื่ อ สั ต ย์
เหล่านี้จะต้องถูกเรียกให้ออกจากเมืองนี้
เพื่อจะไม่เข้าร่วมอยู่ในบาปทั้งหลายของ
เธอและ “ไม่ต้องรับภัยพิบัติของนครนั้น”
(ข้อ 4) ดังนัน้ ขบวนการซึง่ ใช้สญ
ั ลักษณ์
เป็นทูตสวรรค์ที่บินลงมาจากสวรรค์ซึ่ง
ทําให้โลกสว่างไสวด้วยรัศมีภาพและร้อง
ประกาศด้วยเสียงอันดังและหนักแน่นนัน้
กําลังประกาศถึงบาปทั้งหลายของนคร
บาบิโลน ข่าวที่ทูตสวรรค์ประกาศนี้มา
พร้อมกับคําเชิญชวนว่า “จงออกมาจาก
นครนั้ น เถิ ด ชนชาติ ข องเราเอ๋ ย ” คํ า
ประกาศเหล่านีเ้ มือ่ รวมเข้ากับข่าวของทูต
สวรรค์องค์ที่สามจึงกลายเป็นคําเตือน
่ ระเจ้าประทานให้กบั ผูท้ อี่ าศัย
สุดท้ายทีพ
อยู่ในแผ่นดินโลก {GC 604.1}
ผลที่ จ ะเกิ ด กั บ โลกนี้ ช ่ า งน่ า กลั ว
เพียงไร อํานาจต่างๆ ในโลกซึง่ รวมตัวกัน
เพื่อทําสงครามต่อต้านพระบัญญัติของ
พระเจ้า จะตรากฎหมายให้ “ทุกคนทัง้ คน
เล็กน้อยและคนใหญ่โต คนมั่งมีและคน
ยากจน เสรีชนและทาส” วิวรณ์ 13:16
ต้องปฏิบัติตามประเพณีของคริสตจักร
ด้วยการถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จ
ทุกคนที่ไม่ยอมทําตามจะถูกกฎหมาย
ของบ้านเมืองลงโทษ และในที่สุด จะถูก
ประกาศว่า เป็นผู้ที่สมควรตาย ในอีกแง่
มุมหนึ่งคือ ธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่
กํ า หนดวั น พั ก ผ่ อ นของพระผู ้ ส ร้ า ง
เรียกร้องให้เราเชื่อฟังและตักเตือนถึง
พระพิโรธที่จะเกิดแก่ทุกคนที่ล่วงละเมิด

ข้อบังคับต่างๆ ของมัน {GC 604.2}
ด้วยประเด็นอันชัดแจ้งตามเรื่องที่ถูก
เปิดเผยไว้ตอ่ หน้าเขาคือ ผูใ้ ดทีเ่ หยียบยํา่
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อปฏิบัติตาม
กฎที่มนุษย์ตราขึ้น จะได้รับเครื่องหมาย
ของสัตว์ร้าย เขารับเครื่องหมายที่แสดง
ถึงความภักดีตอ่ อํานาจทีเ่ ขาเลือกแทนที่
จะปฏิบตั ติ ามพระเจ้า คําเตือนทีส่ วรรค์สง่
มาให้คือ “ถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของ
มัน และรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้า
ผากหรือที่มือของเขา คนนั้นจักต้องดื่ม
เหล้าองุ่นแห่งความกริ้วของพระเจ้าที่เท
ลงในถ้ ว ยแห่ ง พระพิ โ รธของพระองค์ ”
วิวรณ์ 14:9, 10 {GC 604.3}
แต่ ไ ม่ มี สั ก คนใดที่ ต ้ อ งทนทุ ก ข์ กั บ
พระพิโรธของพระเจ้าจนกว่าสัจธรรมจะ
ถูกนํามาสู่ความนึกคิดและสามัญสํานึก
ของเขาและเขาปฏิเสธสัจธรรมนั้นไป มี
คนมากมายทีไ่ ม่เคยมีโอกาสรับฟังสัจธรรม
ต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับยุคนี้ พวก
เขาไม่เคยรับรู้หน้าที่ ที่ถูกต้องอันแท้จริง
ซึ่งเขามีต่อพระบัญญัติข้อที่สี่ พระเจ้า
ผู้ทรงอ่านจิตใจทุกดวงและทดสอบทุก
ความตั้งใจทั้งหมดจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่
ต้องการรับรู้สัจธรรมต้องถูกหลอกด้วย
ประเด็นของความขัดแย้งนี้ คําสัง่ นีจ้ ะไม่
ถูกนํามาบังคับใส่ให้กับประชาชนคนใด
อย่างไร้เหตุผล ทุกคนจะต้องได้รับแสง
สว่างอย่างเพียงพอเพือ่ ทีจ่ ะตัดสินได้อย่าง
ชาญฉลาด {GC 605.1}
วันสะบาโตจะเป็นเครื่องทดสอบอัน
ยิ่งใหญ่ของความจงรักภักดีเพราะเป็น
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หัวข้อของสัจธรรมที่เป็นประเด็นพิพาท
กันโดยเฉพาะ เมือ่ การทดสอบครัง้ สุดท้าย
จะเกิดขึน้ กับมนุษย์แล้ว และแล้วเส้นแบ่ง
ระหว่างผูท้ รี่ บั ใช้พระเจ้าและผูท้ ไี่ ม่ยอมรับ
ใช้พระองค์จะเห็นได้อย่างเด่นชัด ในขณะ
ที่การถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จตาม
กฎหมายของรัฐซึง่ ขัดแย้งกับพระบัญญัติ
ข้อที่สี่จะเป็นการปฏิญาณแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ่ อํานาจทีต่ อ่ ต้านพระเจ้านัน้
การถือรักษาวันสะบาโตที่แท้จริงซึ่งเป็น
การเชื่อฟังตามพระบัญญัติของพระเจ้า
นัน้ ก็จะเป็นหลักฐานทีแ่ สดงถึงความภักดี
ที่มีต่อพระผู้สร้าง ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่ง
รั บ เครื่ อ งหมายของสั ต ว์ ร ้ า ยด้ ว ยการ
ยอมรับสัญลักษณ์ของการยอมจํานนต่อ
อํานาจฝ่ายโลก คนอีกกลุม่ หนึง่ จะรับตรา
ประทับของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมาย
แสดงความภักดีต่ออํานาจของพระองค์
{GC 605.2}
จนกระทัง่ บัดนี้ ผูท้ นี่ าํ เสนอความจริง
ของข่าวทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามมักจะถูกมอง
ว่าเป็นเพียงพวกตื่นตูม คําทํานายที่ว่า
การไม่ยอมผ่อนปรนทางศาสนาจะเกิดขึน้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและคริสตจักรกับ
อํานาจรัฐจะร่วมมือกันเพื่อกดขี่ข่มเหงผู้
ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้านัน้ ถูก
ตราว่าเป็นเรื่องไม่มีมูลและเหลวไหล มี
การประกาศอย่างมั่นใจว่า ประเทศนี้จะ
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่จะ
เป็นอย่างที่เคยเป็นมาตลอดคือปกป้อง
เสรีภาพทางศาสนา แต่ในขณะที่ปัญหา
ของเรือ่ งการบังคับให้ถอื รักษาวันอาทิตย์

ถู ก ปลุ ก ปั ่ น ขึ้ น มาอย่ า งแพร่ ห ลายนั้ น
เหตุการณ์ที่มีผู้สงสัยและไม่เชื่อมาเนิ่น
นานก็จะถูกเปิดให้เห็นว่ากําลังจะเกิดขึน้
และข่าวของทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามจะส่งผล
ให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน {GC
605.3}
ในทุกยุค พระเจ้าทรงบัญชาผู้รับใช้
ของพระองค์ให้ตําหนิบาปทั้งในโลกและ
ในคริ ส ตจั ก ร แต่ ป ระชากรทั้ ง หลาย
ปรารถนาที่ จ ะฟั ง คํ า พู ด ที่ รื่ น หู แ ละไม่
ยอมรับฟังสัจธรรมทีบ่ ริสทุ ธิต์ รงไปตรงมา
นักปฏิรูปหลายคนเมื่อก้าวเข้าไปสู่งาน
การรับใช้ พวกเขาตัง้ ใจลงแรงด้วยความ
รอบคอบเป็นอย่างยิ่งเพื่อโจมตีบาปที่มี
อยูใ่ นคริสตจักรและในประเทศชาติ พวก
เขาหวั ง ว่ า แบบอย่ า งชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่
บริสทุ ธิข์ องพวกเขาจะนําประชากรให้กลับ
มาสู่หลักคําสอนของพระคัมภีร์ได้ แต่
พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมายังพวก
เขาเหมือนเช่นทีเ่ สด็จมายังเอลียาห์ ทรง
เคลือ่ นไหวในตัวของเขาให้ตาํ หนิบาปของ
พระราชาผู้ชั่วร้ายและประชาชนที่ละทิ้ง
พระเจ้า พวกเขาไม่อาจหลีกเลี่ยงการ
เทศนาสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีรเ์ ปิดเผยไว้อย่างชัด
แจ้งซึ่งเป็นคําสอนที่พวกเขาไม่เต็มใจที่
จะประกาศ พวกเขาถูกกระตุน้ ให้ประกาศ
ความจริงและภัยอันตรายที่คุกคามจิต
วิญญาณด้วยความกระตือรือร้น พวกเขา
ประกาศถ้อยคําทีพ
่ ระเจ้าประทานให้โดย
ปราศจากความกลัวถึงผลลัพธ์ที่ตามมา
และประชาชนทัง้ หลายถูกบังคับให้ฟงั คํา
เตือน {GC 606.1}

562 ปลายทางแห่งความหวัง

ดังนี้แหละ ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่
สามจะถูกประกาศออกไป เมื่อถึงเวลาที่
ข่าวนีจ้ ะต้องถูกประกาศออกไปด้วยอํานาจ
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ นัน้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรง
กระทําการยิ่งใหญ่ผ่านบุคคลที่ถ่อมตน
โดยทรงนําความนึกคิดของผู้ที่ถวายตัว
เองให้แก่พระราชกิจแห่งการรับใช้ของ
พระองค์ ผู ้ ที่ ทํ า งานนี้ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมกับงานด้วยการได้รับการเจิม
ของพระวิญญาณบริสทุ ธิม์ ากกว่าทีไ่ ด้รบั
ผ่านการฝึกฝนจากสถาบันศึกษา ผู้ที่มี
ความเชือ่ และอธิษฐานอยูเ่ สมอจะถูกผลัก
ดันให้ก้าวออกไปด้วยความกระตือรือร้น
อันบริสทุ ธิเ์ พือ่ ประกาศพระวจนะทีพ่ ระเจ้า
ประทานให้พวกเขา บาปของนครบาบิโลน
จะถูกเปิดโปง ผลลัพธ์อนั น่ากลัวของการ
บังคับให้ปฏิบตั ติ ามคริสตจักรโดยอํานาจ
ฝ่ายปกครอง การแทรกซึมของลัทธิทรง
วิญญาณ และการเติบโตอย่างลึกลับแต่
รวดเร็วของอํานาจระบอบเปปาซี สิง่ เหล่า
นี้ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมา คําเตือน
ที่ขึงขังเหล่านี้จะปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้น
คนนับหมืน่ นับพันทีไ่ ม่เคยได้ยนิ เรือ่ งราว
เช่ น นี้ ม าก่ อ นจะได้ ยิ น พวกเขารู ้ สึ ก
ประหลาดใจเมื่อได้ยินคําพยานว่านคร
บาบิโลนนัน้ คือคริสตจักร ทีล่ ม่ จมก็เนือ่ ง
มาจากความผิดทั้งหลายและบาปต่างๆ
ของเธอเองและเนื่องจากเธอปฏิเสธไม่
ยอมรับความจริงที่สวรรค์ส่งมาให้ เมื่อ
ประชาชนทัง้ หลายกลับไปหาครูทเี่ คยสอน
ด้วยคําถามที่อยากรู้อยากเห็นว่า เรื่อง
เหล่านี้เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ บรรดา

อาจารย์ก็จะเล่านิยายและพยากรณ์เรื่อง
รืน่ หูเพือ่ ปลอบความกลัวของพวกเขาและ
ทําให้สามัญสํานึกที่ตื่นตัวของพวกเขา
สงบลง แต่เนือ่ งจากมีคนมากมายไม่พอใจ
กับเพียงอํานาจของมนุษย์เท่านั้นและ
ต้องการได้ยินข้อความที่กล่าวว่า “พระ
ยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า” อาจารย์จากคริสต
จักรที่ได้รับความนิยมทําตัวเหมือนเช่น
ฟาริสใี นสมัยก่อนคือเต็มไปด้วยความโกรธ
เพราะอํานาจของพวกเขาถูกสงสัย และ
พวกเขาจะประณามว่าข่าวเหล่านัน้ มาจาก
ซาตาน และปลุกปั่นฝูงชนที่รักบาปให้
ต่อว่าและกดขี่ผู้ที่ประกาศข่าวนี้ {GC
606.2}
เมื่อความขัดแย้งแผ่กระจายเข้าไปสู่
เรื่องใหม่ และจิตใจของประชาชนถูกนํา
ให้หนั ไปสนใจธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าที่
ถูกเหยียบยํ่าแล้ว ซาตานจะเคลื่อนไหว
อํานาจทีม่ าพร้อมกับข่าวสารนีเ้ พียงแต่จะ
ทําให้ผู้ที่ต่อต้านข่าวสารรู้สึกโกรธ คณะ
สงฆ์จะพยายามดับแสงสว่างด้วยความ
พยายามที่เกือบจะเหนือธรรมชาติของ
มนุษย์เพราะกลัวว่าแสงนีจ้ ะส่องไปยังฝูง
แกะของพวกเขา พวกเขาพยายามระงับ
การวิเคราะห์ปัญหาสําคัญเหล่านี้ด้วย
ทุกวิธีที่จะทําได้ คริสตจักรร้องขอกอง
กําลังที่เข้มแข็งของอํานาจฝ่ายการเมือง
และในงานนี้บรรดาผู้นิยมระบอบเปปาซี
กั บ ชาวโปรเตสแตนต์ ร วมตั ว กั น เป็ น
หนึ่ง เมื่อขบวนการบังคับให้ถือรักษาวัน
อาทิตย์เริม่ ชัดเจนและเด็ดขาดมากยิง่ ขึน้
แล้ว จะมีการเร่งนํากฎหมายมาใช้ตอ่ ต้าน
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ผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติ พวกเขาจะถูก
คุกคามด้วยโทษปรับและโทษจองจํา และ
บางคนจะได้รับข้อเสนอด้วยตําแหน่งที่
ทรงอิทธิพลรวมทัง้ ของรางวัลและผลประ
โยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ละทิ้ง
ความเชื่อ แต่พวกเขาจะตอบด้วยความ
แน่วแน่มั่นคงว่า “ให้ใช้พระวจนะของ
พระเจ้าบอกความผิดของเรา” ซึง่ เป็นข้อ
เรียกร้องเดียวกับที่ลูเธอร์ใช้เมื่อเขาต้อง
ตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์เดียวกัน ผูท้ ถี่ กู
นําตัวขึน้ ศาลยืนขึน้ ปกป้องความจริงอย่าง
เข้มแข็ง และมีบางคนทีไ่ ด้ยนิ สิง่ ทีค่ นเหล่า
นีพ
้ ดู ก็ลกุ ขึน้ ยืนเพือ่ ถือรักษาพระบัญญัติ
ของพระเจ้าด้วย ด้วยการทําเช่นนี้ แสง
สว่างจึงถูกส่งมายังคนนับพันซึ่งเป็นผู้ที่
ไม่มีทางจะได้รับรู้ถึงสัจธรรมเหล่านี้เลย
{GC 607.1}
การตัง้ ใจเชือ่ ฟังปฏิบตั ติ ามพระวจนะ
ของพระเจ้าจะได้รบั การปฏิบตั เิ ยีย่ งกบฏ
ซาตานจะปิดตาของพ่อแม่ให้ใช้ความเข้ม
งวดและความรุนแรงต่อลูกที่มีความเชื่อ
เจ้านายหรือนายหญิงจะกดขีผ่ รู้ บั ใช้ทถี่ อื
รั ก ษาพระบั ญ ญั ติ อารมณ์ ค วามรั ก จะ
กลายเป็นของแปลก ลูกๆ จะถูกตัดความ
สัมพันธ์และถูกขับไล่ออกจากบ้าน สิ่งที่
เปาโลกล่าวไว้กจ็ ะเกิดขึน้ “แท้จริงทุกคน
ที่ตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามทางพระเจ้า ใน
พระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” 2 ทิโมธี 3:12
ในขณะที่ผู้ปกป้องสัจธรรมปฏิเสธที่จะ
ถวายเกียรติวนั อาทิตย์ให้เป็นวันสะบาโต
นัน้ บางคนจะถูกผลักเข้าไปอยูใ่ นเรือนจํา
บางคนถูกเนรเทศ บางคนถูกปฏิบตั เิ ยีย่ ง

ทาส สําหรับปัญญาของมนุษย์แล้ว ใน
เวลานีเ้ รือ่ งทัง้ หมดทีก่ ล่าวถึงนีด้ ปู ระหนึง่
ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่เมื่ออํานาจแห่ง
การควบคุมของพระวิญญาณของพระเจ้า
จะถูกเพิกถอนออกไปจากมนุษย์และพวก
เขาตกไปอยูภ่ ายใต้การควบคุมของซาตาน
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ กลี ย ดชั ง ข้ อ บั ง คั บ ทั้ ง หลาย
ของพระเจ้าแล้ว เหตุการณ์ประหลาดจะ
พัฒนาขึน้ มา จิตใจโหดเหีย้ มได้เป็นอย่าง
มากเมื่อความยําเกรงและความรักของ
พระเจ้าถูกนําออกไป {GC 608.1}
ขณะที่พายุกําลังเคลื่อนใกล้เข้ามา มี
คนกลุ่มใหญ่ที่เชื่อในข่าวของทูตสวรรค์
องค์ที่สามแต่ยังไม่ได้ชําระตัวให้บริสุทธิ์
โดยการเชือ่ ฟังสัจธรรมนัน้ จะละทิง้ จุดยืน
ของตนและเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้าน จาก
การเข้ า ร่ ว มกั บ โลกและรั บ วิ ญ ญาณ
ของโลก พวกเขาจึงมองดูเรื่องราวต่างๆ
ด้วยแสงสว่างทีเ่ กือบจะเหมือนกันกับโลก
และเมื่อการทดสอบมาถึง พวกเขาถูก
เตรียมพร้อมทีจ่ ะเลือกทางทีง่ า่ ยและเป็น
ทีน่ ยิ ม คนทีม่ คี วามสามารถสูงและพูดจา
ไพเราะซึ่งครั้งหนึ่งเคยปีติยินดีอย่างมี
ความสุขกับสัจธรรมจะใช้อาํ นาจมาหลอก
ลวงและนําจิตวิญญาณให้หลงไปในทางที่
ผิด พวกเขากลายเป็นศัตรูที่ขมขื่นที่สุด
ของพีน่ อ้ งทีน่ บั ถือกันในอดีต เมือ่ บรรดา
ผู้ที่ถือรักษาวันสะบาโตถูกนําเข้าสู่การ
พิพากษาเพื่อให้การเรื่องความเชื่อนั้น
ผูท้ ลี่ ะทิง้ ความเชือ่ เหล่านีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ของซาตานด้วยการ
เป็นพยานเท็จและกล่าวหาพวกเขา และ
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ด้วยการใช้รายงานเท็จและการพูดประจบ
ประแจงเพือ่ ปลุกปัน่ ผูม้ อี าํ นาจให้ตอ่ ต้าน
พวกเขา {GC 608.2}
ในช่วงเวลาแห่งการกดขีข่ ม่ เหง
นี้ ความเชือ่ ของผูร้ บั ใช้ทงั้ หลายขององค์
พระผู ้ เ ป็ น เจ้ า จะถู ก ทดสอบ พวกเขา
ประกาศคําเตือนอย่างซื่อสัตย์ตลอดมา
โดยมองไปที่พระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์เท่านัน้ พระวิญญาณของพระเจ้า
ที่ทรงขับเคลื่อนอยู่ในจิตใจของพวกเขา
ทรงควบคุมการพูดของพวกเขา พวกเขา
ได้ รั บ แรงกระตุ ้ น แห่ ง ความร้ อ นรนที่
บริสุทธิ์และด้วยแรงผลักดันจากพระเจ้า
ที่ลงมายังพวกเขา พวกเขาจึงก้าวเข้าสู่
การทํางานในหน้าที่โดยไม่ได้คํานึงถึง
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาจากการพู ด กั บ
ประชาชนถึ ง เรื่ อ งพระวจนะที่ พ ระเจ้ า
ประทานให้ พวกเขาไม่ได้ไตร่ตรองถึง
ผลประโยชน์ทางฝ่ายโลกหรือหาวิธกี ารที่
จะรักษาชือ่ เสียงหรือชีวติ แต่เมือ่ พายุแห่ง
การต่อต้านและการตําหนิกระหนํ่าลงมา
ใส่พวกเขา บางคนที่ตกอยู่ในความกลัว
อย่ า งรุ น แรงก็ พ ร้ อ มที่ จ ะอุ ท านขึ้ น ว่ า
“หากเราสามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงผล
จากคําพูดของเรา เราก็คงจะปิดปากเงียบ”
พวกเขาถูกความทุกข์ยากล้อมไว้ ซาตาน
โหมกระหนํ่าการทดลองที่รุนแรงใส่พวก
เขา งานที่พวกเขารับมานั้นดูประหนึ่งว่า
จะเกิ น ความสามารถที่ จ ะทํ า ให้ สํ า เร็ จ
พวกเขาถูกคุกคามด้วยการทําลาย ความ
กระตือรือร้นอย่างมีชีวิตชีวาสูญหายไป
แต่ถงึ กระนัน้ พวกเขาก็หนั กลับไม่ได้ และ

แล้วเมื่อพวกเขารู้สึกว่าช่วยตนเองไม่ได้
อีกแล้ว พวกเขาจึงวิง่ เข้าไปหลบซ่อนใน
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญเพื่อเสริมกําลัง พวกเขา
จดจําได้วา่ คําทีพ
่ ดู ไปนัน้ ไม่ใช่คาํ พูดของ
พวกเขาเอง แต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรง
บั ญ ชาให้ พ วกเขาไปประกาศคํ า เตื อ น
พระเจ้าทรงใส่สจั ธรรมเข้ามาในจิตใจของ
พวกเขาและพวกเขาไม่อาจเพิกเฉยที่จะ
ออกไปประกาศสัจธรรมนั้น {GC 608.3}
ประชากรของพระเจ้าในยุคต่างๆ ที่
ผ่านมาต่างได้รบั ประสบการณ์การทดสอบ
เดียวกันนี้ ไวคลิฟ ฮัส ลูเธอร์ ทินเดล
บาสเตอร์ เวสเล่ย์ ต่างผลักดัน เร่งเร้า
ว่าหลักคําสอนทัง้ หมดต้องถูกนํามาตรวจ
สอบกับพระคัมภีร์ และประกาศว่าพวก
เขาจะละทิ้งทุกเรื่องที่พระคัมภีร์ตําหนิ
คนเหล่านีถ้ กู กดขีข่ ม่ เหงอย่างรุนแรงไม่รู้
จบสิน้ แต่ถงึ กระนัน้ พวกเขาก็ไม่ได้หยุด
ประกาศสั จ ธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
คริ ส ตจั ก รในแต่ ล ะยุ ค ต่ า งถู ก แสดงให้
ปรากฏชัดด้วยการพัฒนาสัจธรรมทีพ
่ เิ ศษ
บางประการซึ่งถูกปรับให้เข้ากับความ
ต้ อ งการของประชากรของพระเจ้ า ใน
ยุคนัน้ ๆ สัจธรรมใหม่ทกุ เรือ่ งรุดหน้าเข้า
ต้านกับความเกลียดชังและการขัดขววาง
ซึ่ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ พระพรจากแสงสว่ า งของ
สัจธรรมนั้นจะถูกทดลองและความยาก
ลํ า บาก องค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ประทาน
สัจธรรมพิเศษสําหรับประชาชนในช่วง
เวลาวิกฤต ใครกล้าปฏิเสธทีจ่ ะประกาศ
เรื่องเหล่านี้ พระองค์ทรงบัญชาให้ผู้รับ
ใช้ของพระองค์นําคําเชิญชวนแห่งพระ

38 คําเตือนสุดท้าย 565

เมตตาคุณสุดท้ายไปให้แก่โลก พวกเขา
อยู ่ เ ฉยไม่ ไ ด้ ยกเว้ น ว่ า จะยอมให้ จิ ต วิญญาณต้องเสีย่ งต่อความพินาศ บรรดา
ทูตของพระคริสต์ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผล
ที่ตามมา พวกเขาจะต้องทําหน้าที่ของ
ตนเองและปล่อยผลลัพธ์ไว้ให้พระเจ้าทรง
จัดการ {GC 609.1}
เมือ่ การต่อต้านเพิม่ ขึน้ จนถึงขัน้ รุนแรง
ทีส่ ดุ ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าก็จะรูส้ กึ งุนงงอีก
ครัง้ หนึง่ เพราะดูประหนึง่ ว่าพวกเขาเป็น
ผู้นําวิกฤตเข้ามา แต่สามัญสํานึกและ
พระวจนะของพระเจ้าต่างให้ความมั่นใจ
แก่เขาว่าวิถที างทีพ
่ วกเขากําลังดําเนินอยู่
นั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง และถึงแม้ว่า
การทดลองยังคงดําเนินอยู่ พวกเขาก็ยัง
คงได้รับกําลังที่จะทนต่อไป การแข่งขัน
นั้นประชิดเข้ามาใกล้และรุนแรงมากขึ้น
แต่ความเชื่อและกําลังใจของพวกเขาก็
เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตนั้น
คําพยานของเขาคือ “เราไม่กล้าทีจ่ ะเปลีย่ น
แปลงพระวจนะของพระเจ้า ไม่กล้าแบ่ง
แยกธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และไม่กล้าเรียกส่วนหนึง่ ว่าสําคัญแต่เรียก
อีกส่วนว่าไม่สําคัญ เพื่อจะได้รับความ
ชืน่ ชอบจากโลก พระเจ้าทีเ่ รารับใช้นนั้ จะ
ช่วยกูพ
้ วกเราได้ พระคริสต์ทรงมีชยั ชนะ
เหนืออํานาจของโลกนี้แล้ว และทําไมเรา
จึงต้องกลัวโลกที่พระองค์ได้รับชัยชนะ
แล้วเล่า” {GC 610.1}
การกดขี่ข่มเหงในรูปแบบต่างๆ คือ
การก้าวหน้าของหลักการซึ่งจะคงมีอยู่
นานตราบเท่าทีซ่ าตานยังคงมีชวี ติ อยูแ่ ละ

คริสตศาสนายังคงมีอํานาจสําคัญ ไม่มี
มนุษย์คนใดจะรับใช้พระเจ้าได้โดยไม่ทาํ ให้
ตัวเองมีส่วนเข้าไปต่อต้านกองทัพแห่ง
ความมืด บรรดาทูตสวรรค์ชวั่ จะเข้าจูโ่ จม
เขา มันกลัวว่าอิทธิพลของเขาจะนําเหยือ่
ออกไปจากมือของพวกมัน คนชั่วที่ถูก
ตําหนิด้วยการดํารงชีวิตของเขา จะเข้า
ร่วมกับทูตแห่งความชัว่ เพือ่ พยายามแยก
ตัวเองออกจากพระเจ้าโดยใช้การชักชวน
ให้ทําผิด เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ประสบความ
สําเร็จ ก็จะใช้อํานาจบังคับเพื่อควบคุม
สามัญสํานึก {GC 610.2}
แต่ ต ราบใดที่ พ ระเยซู ยั ง ทรงเป็ น ผู ้
อุทธรณ์ของมนุษย์ในวิหารเบื้องบนนั้น
บรรดาผู้มีอํานาจและประชาชนจะสัมผัส
ได้ถงึ อิทธิพลการควบคุมของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อิทธิพลนี้ยังควบคุมกฎหมาย
ของแผ่นดินได้เป็นบางส่วน หากไม่ใช่เป็น
เพราะการควบคุมกฎหมายเหล่านี้แล้ว
สภาพของโลกคงจะเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่
ในขณะนี้ ในขณะที่ผู้มีอํานาจหลายคน
ของเราเป็ น ตั ว แทนที่ ข ยั น ขั น แข็ ง ของ
ซาตาน พระเจ้ า ก็ ท รงมี ตั ว แทนของ
พระองค์อยู่ท่ามกลางผู้นําของประเทศ
ด้วย ศัตรูผลักดันผูร้ บั ใช้ของมันเพือ่ เสนอ
วิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะขัดขวางพระราชกิจของ
พระเจ้าด้วยความรุนแรง แต่เหล่านักการ
ปกครองที่ยําเกรงพระเจ้าซึ่งรับอิทธิพล
ของทูตสวรรค์บริสุทธิ์จะคัดค้านข้อเสนอ
ดังกล่าวด้วยข้อความที่ไม่มีใครสามารถ
โต้ แ ย้ ง ได้ ด้ ว ยประการฉะนี้ จึ ง มี
หลายคนขั ด ขวางคลื่ น แห่ ง ความชั่ ว ที่
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รุนแรงไว้ การต่อต้านของศัตรูแห่งความ
จริงจะถูกควบคุมไว้เพือ่ ให้ขา่ วทูตสวรรค์
องค์ ที่ ส ามทํ า งานต่ อ ไป เมื่ อ คํ า เตื อ น
สุดท้ายนี้จะถูกประกาศออกไป มันจะ
ดึงดูดความสนใจของผูน้ าํ ทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าทรงทํางานอยู่ด้วยในเวลานี้และจะมี
บางคนที่ยอมรับข่าวสารนี้ และจะยืนขึ้น
พร้อมกับประชากรของพระองค์ตลอดระยะ
เวลาแห่งความทุกข์ยาก {GC 610.3}
ทูตสวรรค์ผู้เข้าร่วมประกาศข่าวของ
ทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามจะส่องสว่างทัว่ ไปทัง้
โลกด้วยรัศมีของท่าน เหตุการณ์เช่นนี้
ทํานายถึงงานหนึง่ ทีม่ ขี อบเขตครอบคลุม
ทั่ ว โลกและมี อํ า นาจที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น
ขบวนการต้อนรับการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ในปี ค.ศ. 1840-1844 เป็นการ
เปิดเผยให้เห็นถึงอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง
ถูกนําไปเผยแพร่ในทุกศูนย์ประกาศข่าว
ประเสริฐทัว่ ทุกมุมโลก และในบางประเทศ
เกิดการตืน่ ตัวทางศาสนาครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดิน
อืน่ ใดนับตัง้ แต่สมัยของการปฏิรปู ศาสนา
ของศตวรรษที่สิบหก แต่ขบวนการคํา
เตือนสุดท้ายของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะ
ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก {GC 611.1}
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ ดั่ง
“ฝนต้นฤดู” ที่หลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อเริ่มต้นการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อ
ทําให้เมล็ดที่มีค่านั้นงอกออกมาฉันใด
“ฝนชุกปลายฤดู” จะทรงโปรดประทาน

ให้ในช่วงท้ายเพื่อเก็บเกี่ยวผลที่กําลังสุก
ฉันนั้น “ให้เรารู้จัก ให้เราพยายามรู้จัก
พระยาห์เวห์ การปรากฏของพระองค์ก็
แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ พระองค์จะเสด็จ
มาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดู
[กับต้นฤดู] ทีร่ ดพืน้ แผ่นดิน” โฮเชยา 6:3
“โอ บุตรทั้งหลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดี
เถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของพวกเจ้า เพราะว่าพระองค์ประทาน
ฝนต้นฤดูแก่เจ้าเพือ่ แสดงความชอบธรรม
และทรงเทฝนลงมาให้พวกเจ้า คือฝนต้น
ฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อน” โย
เอล 2:23 “พระเจ้าตรัสว่า ในวาระสุดท้าย
เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์
ทั้งหมด” “และจะเป็นเช่นนี้คือ ทุกคนที่
ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จะได้รบั ความรอด” กิจการ 2:17, 21 {GC
611.2}
พระราชกิจยิ่งใหญ่ของการประกาศ
ข่ า วประเสริ ฐ จะไม่ ป ิ ด ฉากลงด้ ว ยการ
สําแดงอํานาจของพระเจ้าที่น้อยไปกว่า
ในสมั ย ของการเริ่ ม ต้ น พระราชกิ จ การ
ประกาศ คําพยากรณ์เรื่องการหลั่งของ
ฝนต้นฤดูได้สาํ เร็จลงเมือ่ เริม่ ประกาศข่าว
ประเสริฐฉันใด ความสําเร็จนีก้ จ็ ะเป็นจริง
อีกครั้งเมื่อฝนชุกปลายฤดูหลั่งลงมาใน
ช่วงสุดท้ายของงานการประกาศฉันนัน้ นี่
จะเป็น “วาระแห่งการฟื้นชื่น” ที่อัครทูต
เปโตรหวังคอยไว้เมือ่ ท่านกล่าวว่า “เพราะ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมา
หาพระเจ้า เพือ่ ทีว่ า่ ความผิดบาปของพวก
ท่านจะได้รบั การลบล้าง เพือ่ วาระแห่งการ
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ฟืน้ ชืน่ จะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า และ
เพื่อพระองค์จะประทานพระคริสต์ที่ทรง
กําหนดไว้นนั้ แก่ทา่ นทัง้ หลายคือพระเยซู”
กิจการ 3:19, 20 {GC 611.3}
บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีใบหน้า
อิ่มเอิบด้วยรัศมีและเจิดจ้าด้วยการมอบ
ถวายตัวอันศักดิ์สิทธิ์จะเร่งรีบจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประกาศข่าวสารจาก
สวรรค์ ข่าวคําเตือนนีจ้ ะถูกประกาศออก
ไปทั่วโลกด้วยเสียงของคนจํานวนหลาย
พัน การอัศจรรย์จะเกิดขึ้น ผู้ป่วยจะหาย
โรคและหมายสําคัญและการอัศจรรย์จะ
ติดตามผู้เชื่อทั้งหลาย ซาตานจะกระทํา
หมายสําคัญที่หลอกลวงด้วยเช่นกัน แม้
กระทั่งทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้า (วิวรณ์
13:13) ด้วยประการฉะนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
โลกนี้จะต้องเลือกจุดยืนของพวกเขาเอง
{GC 612.1}
ข่าวสารที่ประกาศออกไปนี้จะไม่ถูก
ประกาศไปด้วยการโต้แย้ง แต่ด้วยพระ

วิญญาณบริสทุ ธิข์ องพระเจ้าผูท้ รงกระทํา
ให้เชือ่ ข้อโต้แย้งได้ถกู เสนอไปแล้ว เมล็ด
ก็ถูกหว่านไปแล้ว และบัดนี้จะงอกขึ้น
และเกิดผล สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐแจกไปส่งอิทธิพลออกมาให้เห็น
กระนั้น ความคิดของคนมากมายที่ได้รับ
ข่าวสารกลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าใจถึง
ความจริงได้อย่างเต็มที่หรือไม่ได้ยอม
ถวายการเชื่อฟัง บัดนี้ลําแสงส่องทะลุ
เข้าไปยังทุกที่ จึงมองเห็นความจริงได้
อย่างชัดเจน และบุตรทัง้ หลายของพระเจ้า
ทีจ่ ริงใจจะตัดสายพันธนาการทีผ่ กู มัดพวก
เขาไว้ บัดนี้สายสัมพันธ์ของครอบครัว
และความสัมพันธ์ในคริสตจักรไม่มอี าํ นาจ
ทีจ่ ะยับยัง้ พวกเขาไว้ได้ ความจริงเป็นสิง่
ทีม่ คี า่ มากยิง่ กว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง ถึงแม้จะ
มีตัวแทนต่างๆ ที่ทําการร่วมกันเพื่อต่อ
ต้านความจริง แต่จะมีคนกลุม่ ใหญ่ยนื ขึน้
มาอยู่ฝ่ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า {GC
612.2}
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“ในครัง้ นัน้ มีคาเอล เจ้าผูค้ รอบครอง
ยิง่ ใหญ่ ผูค้ มุ้ กันชนชาติของท่านจะลุกขึน้
และจะมีเวลายากลําบากอย่างไม่เคยมีมา
ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แต่
ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะได้รับการ
ช่วยกูค้ อื ทุกคนทีม่ ชี อื่ บันทึกไว้ในหนังสือ”
ดาเนียล 12:1 {GC 613.1}
เมื่อการประกาศข่าวของทูตสวรรค์
องค์ที่สามสิ้นสุดลง พระเมตตาคุณจะไม่
อ้อนวอนเผือ่ สําหรับผูท้ ที่ าํ ผิดซึง่ อยูใ่ นโลก
นี้อีกต่อไป ผู้รับใช้ของพระเจ้าทําหน้าที่
สําเร็จแล้ว พวกเขาได้รับ “ฝนชุกปลาย
ฤดู” “วาระพักผ่อนหย่อนใจจากพระพักตร์
พระเจ้า” กิจการ 3:19 TBS1971 และ
พวกเขาก็เตรียมตัวพร้อมสําหรับเวลาแห่ง
การทดสอบที่อยู่เบื้องหน้า ทูตสวรรค์ไป
และมาในสวรรค์อย่างเร่งรีบ ทูตสวรรค์
องค์หนึง่ ทีก่ ลับมาจากโลกประกาศว่างาน
ของเขาทําสําเร็จแล้ว การทดสอบครั้ง
สุ ด ท้ า ยได้ ถู ก นํ า มาให้ แ ก่ โ ลกแล้ ว และ
ทุกคนที่พิสูจน์ว่าตนเองซื่อสัตย์ต่อข้อ
กําหนดของพระเจ้าต่างได้รบั “ตราประทับ
ของพระเจ้าผูท้ รงชนม์” แล้ว จากนัน้ พระ
เยซูทรงยุติการอุทธรณ์ของพระองค์ใน
สถานนมัสการบนสวรรค์ พระองค์ทรงชู
พระหัตถ์ขึ้นและตรัสด้วยเสียงอันดังว่า
“สําเร็จแล้ว” และทูตสวรรค์ทั้งหมดถอด
มงกุฎวางลงขณะที่พระองค์ทรงประกาศ
อย่างเคร่งขรึมว่า “จงให้คนอธรรมประพฤติ
การอธรรมต่อไป จงให้คนโสมมประพฤติ

การโสมมต่อไป จงให้คนชอบธรรมทําการ
ชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็น
คนบริสุทธิ์ต่อไป” วิวรณ์ 22:11 ทุกคดี
ผ่านการตัดสินแล้วว่าจะได้รับชีวิตหรือ
รับความตาย พระคริสต์ทรงลบมลทิลบาป
เพือ่ ประชากรของพระองค์และทรงลบบาป
ทั้งหลายของพวกเขาทิ้งไปแล้ว จํานวน
ประชากรของพระองค์นั้นถูกกําหนดไว้
แล้ว “ราชอาณาจักรกับราชอํานาจและ
ความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาราชอาณาจักร
ภายใต้ ส วรรค์ ทั้ ง สิ้ น ” ดาเนี ย ล 7:27
กําลังจะถูกมอบให้กับบรรดาทายาทที่ได้
รับความรอด และพระเยซูจะได้รับการ
สถาปนาขึ้นเพื่อทรงครอบครองในฐานะ
ทีท่ รงเป็น “กษัตริยเ์ หนือกษัตริยท์ งั้ หลาย
และเจ้านายทัง้ หลาย” วิวรณ์ 19:16 {GC
613.2}
เมื่ อ พระองค์ เ สด็ จ ออกจากสถาน
นมัสการนั้น ความมืดก็ปกคลุมผู้คนที่
อาศัยอยูบ่ นแผ่นดินโลก ในช่วงเวลาทีน่ า่
กลัวนั้น คนชอบธรรมจะต้องดํารงชีวิต
ในสายพระเนตรของพระเจ้าผูบ้ ริสทุ ธิโ์ ดย
ปราศจากผูอ้ ทุ ธรณ์ การควบคุมคนชัว่ จะ
ไม่มีอีกต่อไปและ ผู้ที่ไม่สํานึกผิดในท้าย
ทีส่ ดุ จะไปอยูภ่ ายใต้การควบคุมของซาตาน
โดยสิน้ เชิง ความอดกลัน้ พระทัยนานของ
พระเจ้าสิน้ สุดลง โลกนีป้ ฏิเสธพระเมตตา
คุณของพระองค์ ดูแคลนความรักของ
พระองค์และเหยียบยํ่าธรรมบัญญัติของ
พระองค์ คนชัว่ ก้าวข้ามขอบเขตของเวลา
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แห่งพระกรุณาธิคุณของพวกเขาไปแล้ว
พระวิญญาณของพระเจ้าที่พวกเขาต่อ
ต้านอย่างดือ้ ด้านจึงถูกถอนออกไปในทีส่ ดุ
พวกเขาไม่มพ
ี ระคุณของพระเจ้าทีค่ อยคุม้
กันจึงไม่ได้รบั การปกป้องจากเหล่าผูท้ ชี่ วั่
ร้าย หลังจากนั้นซาตานจะกวาดล้างผู้ที่
อาศัยอยู่ในโลกให้ลงไปสู่ความทุกข์ยาก
ลําบากแสนสาหัสครั้งสุดท้าย ในขณะที่
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ายุติที่จะยับยั้งพายุ
ร้ายแห่งตัณหาของมนุษย์นนั้ องค์ประกอบ
หลักทัง้ หมดของความขัดแย้งอย่างรุนแรง
จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ทั่วทั้งโลก
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหายนะซึ่งร้ายแรง
ยิง่ กว่าความพินาศทีเ่ กิดกับกรุงเยรูซาเล็ม
ในสมัยโบราณ {GC 614.1}
ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวทําลายบุตร
หัวปีทุกคนของคนอียิปต์ และทําให้แผ่น
ดินทั้งหมดตกอยู่ในความเศร้าโศก เมื่อ
กษัตริยด์ าวิดทรงทําให้พระเจ้าไม่ทรงพอ
พระทัยด้วยการนับจํานวนประชากรของ
พระองค์ ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวนําการ
ทํ า ลายที่ น ่ า กลั ว เพื่ อ ลงโทษบาปของ
พระองค์ อํ า นาจแห่ ง การทํ า ลายที่ ทู ต
สวรรค์บริสุทธิ์ลงมือทําการเมื่อพระเจ้า
ทรงบัญชาจะเป็นอํานาจเดียวกันกับทีท่ ตู
ชัว่ นําไปใช้เมือ่ พระองค์ทรงอนุญาต บัดนี้
มีกองกําลังที่เตรียมพร้อมเพื่อกระจาย
หายนะไปทุกแห่งหนแล้ว เหลือเพียงแต่
รอให้พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น {GC
614.2}
ผู้ที่ให้เกียรติยกย่องพระบัญญัติของ
พระเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นําการ

พิพากษาของพระเจ้าลงมายังโลก และ
พวกเขาจะถูกตราว่าเป็นต้นเหตุของความ
ปัน่ ป่วนน่ากลัวทีเ่ กิดขึน้ ในธรรมชาติ และ
การต่อสู้ และการนองเลือดที่เกิดขึ้นใน
ท่ามกลางมนุษย์ซึ่งทําให้โลกนี้เต็มล้นไป
ด้วยความทุกข์โศก พลังอํานาจที่อยู่กับ
คําเตือนสุดท้ายนี้ทําให้คนชั่วเดือดดาล
ความโกรธของพวกเขาจะระเบิดใส่ทกุ คน
ที่รับข่าวสาร และซาตานจะปลุกปั่นให้
จิตใจมีความเกลียดชังและการกดขีข่ ม่ เหง
ที่รุนแรงยิ่งขึ้น {GC 614.3}
เมื่ อ ในที่ สุ ด พระเจ้ า ไม่ ไ ด้ ส ถิ ต ร่ ว ม
อยู่กับชนชาติยิวอีกต่อไป พวกปุโรหิต
และประชาชนทั้งหลายไม่รู้ ถึงแม้พวก
เขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน
และถู ก ตั ณ หาเลวทรามร้ า ยกาจซั ด เซ
ไปมาก็ตาม พวกเขาก็ยังถือว่าตนเองยัง
เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ การ
ประกอบพิธีในพระวิหารยังคงดําเนินต่อ
ไป พวกเขายั ง คงถวายเครื่ อ งบู ช าบน
แท่นบูชาทีเ่ ปรอะเปือ้ น และทุกวันปุโรหิต
อธิษฐานให้พระเจ้าทรงอวยพรประชาชน
ผู้ซึ่งทําผิดด้วยการทําให้พระโลหิตของ
พระบุตรที่รักของพระองค์ตกและยังหา
ทางฆ่าผูร้ บั ใช้ทงั้ หลายรวมถึงบรรดาอัครทูตของพระองค์ ดังนั้นเมื่อคําตัดสินที่
เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี้ถูกประกาศออกมา
จากสถานนมัสการและชะตากรรมของ
โลกถูกกําหนดไว้ตลอดนิรนั ดรแล้วนัน้ ผู้
ที่อาศัยอยู่ในโลกจะไม่รู้ คนเหล่านั้นที่
พระเจ้าทรงถอนพระวิญญาณของพระองค์
คืนในที่สุดก็ยังคงปฏิบัติศาสนาที่เป็นแต่
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เพียงพิธกี รรมต่อไป และความร้อนรนใน
รูปแบบซาตานที่เจ้าชายแห่งความชั่ว
จะดลบั น ดาลพวกเขาเพื่ อ ความสํ า เร็ จ
ของแผนการชั่วร้ายของมันจะมีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับความร้อนร้นทีม่ ใี ห้กบั พระเจ้า
{GC 615.1}
ในขณะทีว่ นั สะบาโตกลายเป็นประเด็น
พิเศษของความขัดแย้งไปทั่วทั้งคริสตอาณาจักร และผูม้ อี าํ นาจฝ่ายศาสนาและ
ฝ่ายโลกจับมือร่วมกันเพือ่ บังคับให้ทกุ คน
ถือรักษาวันอาทิตย์นนั้ ชนคนกลุม่ น้อยที่
ยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมทําตามคําสั่งที่
ผูค้ นส่วนมากทํากันจะทําให้พวกเขาเป็น
เป้าหมายของการประณามรุนแรงอย่าง
กว้างขวาง จะมีการเร่งเร้าว่าคนส่วนน้อย
ที่ยืนกรานต่อต้านข้อกําหนดของคริสตจักรและกฎหมายของรัฐไม่ควรถูกปล่อย
ไป ให้พวกเขารับทุกข์ดีกว่าปล่อยให้ทั้ง
ประเทศตกลงสู่ความสับสนและการไร้
กฎหมาย เมื่อกว่า 1,800 ปีที่แล้ว “ผู้
ครอบครองพลเมื อ งและพวกผู ้ ใ หญ่
ทั้งหลาย” ใช้ข้อกล่าวหาเดียวกันนี้โหม
กระหนํ่าใส่พระคริสต์ คายาฟาสเจ้าเล่ห์
กล่าวว่า “เป็นการดีสาํ หรับพวกท่านทีจ่ ะ
มีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนที่จะให้
คนทั้งชาติต้องพินาศ” ยอห์น 11:50 ดู
เสมือนหนึ่งว่าข้อกล่าวหานี้เป็นข้อสรุป
ของเรื่องทั้งหมด และในที่สุดกฎหมาย
ลงโทษผู้ที่ถือรักษาวันสะบาโตของพระ
บัญญัติข้อที่สี่ให้บริสุทธิ์จะถูกตราขึ้นมา
พวกเขาจะถูกประณามว่าเป็นผูท้ สี่ มควร
ได้รบั การลงโทษอย่างรุนแรง และหลังจาก
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ช่วงเวลาหนึ่งผ่านไป ประชาชนจะได้รับ
อิสระเสรีที่จะฆ่าพวกเขา ลัทธิโรมันใน
สมัยโลกเก่าและโปรเตสแตนต์ที่ละทิ้ง
ความเชื่ อ ในโลกสมั ย ใหม่ จ ะปฏิ บั ติ ใ น
แบบเดียวกันต่อคนทั้งหลายที่ถือรักษา
บทบัญญัตทิ กุ ข้อของพระเจ้า {GC 615.2}
ประชากรของพระเจ้าจะถูกผลักเข้าไป
สู่เหตุการณ์แห่งความลําบากและความ
ทุกข์ยากตามทีผ่ เู้ ผยพระวจนะของพระเจ้า
บรรยายไว้วา่ เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ
“พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินเสียง
ร้องเพราะความกลัว ความสยดสยองและ
ความไร้สันติภาพ ...หน้าตาทุกคนจึงซีด
ไป อนิจจาเอ๋ย วันนั้นใหญ่โตเหลือเกิน
ไม่ มี วั น ใดเหมื อ นเป็ น เวลาทุ ก ข์ ใ จของ
ยาโคบ แต่เขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได้”
เยเรมีย์ 30:5-7 {GC 616.1}
การปลํา้ สูข้ องยาโคบด้วยการอธิษฐาน
ในยามคํ่าคืนแห่งความทุกข์ยากเพื่อขอ
ความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเงื้อมมือ
ของเอซาว (ปฐมกาล 32:24-30) เป็น
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของ
ประชากรของพระเจ้าในเวลาแห่งความ
ทุกข์ยาก เป็นเพราะการหลอกลวงเพื่อ
แย่ ง ชิ ง พรจากบิ ด าที่ ค วรให้ กั บ เอซาว
ยาโคบจึงต้องหนีเอาชีวิตรอดเมื่อพี่ชาย
ของเขาขู่จะฆ่าเขา ภายหลังจากที่อยู่ใน
สภาพคนหนีภยั เป็นเวลาหลายปี ยาโคบ
ได้ออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเจ้า
พร้อมกับภรรยาและลูกๆ และฝูงสัตว์เลีย้ ง
เพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิด เมื่อเขา
มาถึงชายแดน เขาเกิดกลัวขึ้นมาเมื่อได้
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ข่าวว่าเอซาวกําลังเดินทางมาหาเขาพร้อม
ด้วยหมู่นักรบจํานวนมาก ไม่ต้องสงสัย
เลยว่า คงจะมาแก้แค้น คณะที่เดินทาง
มากับยาโคบไม่มอี าวุธติดมือและป้องกัน
ตัวเองไม่ได้ ดูประหนึ่งว่าคงจะต้องตก
เป็นเหยือ่ ความรุนแรงและคงถูกฆ่าอย่าง
ไม่อาจปกป้องตนเองได้ และนอกเหนือ
จากภาระของความกังวลและความกลัว
แล้ว เขายังถูกทับถมเพิ่มให้หนักขึ้นด้วย
ความทุกข์ของการตําหนิตวั เอง เป็นเพราะ
บาปของเขาเองทีน่ าํ อันตรายนีม้ า ความ
หวังเดียวของเขาคือพระเมตตาคุณของ
พระเจ้า การอธิษฐานเป็นสิง่ เดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะปกป้องเขา แต่กระนัน้ เขาทําทุกสิง่
ที่ตัวเขาเองต้องทําเพื่อแก้ไขความผิดที่
เขาทํ า ไว้ กั บ พี่ ช ายและหลี ก เลี่ ย งภั ย
อันตรายที่คุกคามเข้ามา ผู้ติดตามของ
พระคริสต์จะทําสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้ด้วย
เช่นกัน เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เวลาแห่ง
ความทุกข์ยาก พวกเขาจะทําทุกวิถีทาง
เพื่อจัดวางตัวเองให้อยู่ภายใต้แสงสว่าง
ที่ เ หมาะสมต่ อ หน้ า คนทั้ ง หลายเพื่ อ
ปลดเปลื้องอคติและหันเหภัยอันตรายที่
คุกคามต่อเสรีภาพของสามัญสํานึก {GC
616.2}
เมื่อยาโคบส่งคนในครอบครัวให้ออก
เดินทางไปล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ใครได้เห็น
ความระทมทุกข์ของเขาแล้ว เขาก็เข้าเฝ้า
อ้อนวอนพระเจ้าตามลําพัง เขาสารภาพ
บาปของเขาและยอมรับพระเมตตาคุณ
ของพระเจ้าทีม่ ตี อ่ เขาด้วยความขอบคุณ
ด้วยความถ่อมตัวลงอย่างสุดซึ้ง เขาร้อง

ทู ล ขอพั น ธสั ญ ญาที่ พ ระเจ้ า ทํ า ไว้ กั บ
บรรพบุ รุ ษ และพระสั ญ ญาที่ พ ระองค์
ประทานให้แก่เขาในนิมิตของยามคํ่าคืน
ทีเ่ บธเอลและในดินแดนทีเ่ ขาลีภ้ ยั วิกฤต
ในชีวิตของเขามาถึงแล้ว ทุกสิ่งตกอยู่ใน
อันตราย ในความมืดมิดและความโดด
เดีย่ วนัน้ เขายังคงอธิษฐานและถ่อมตัวลง
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าต่อไป ทันใด
นัน้ มีมอื หนึง่ วางบนบ่าของเขา เขาคิดว่า
ศัตรูกาํ ลังมุง่ หวังเอาชีวติ ของเขา และเขา
ปลํ้าสู้กับผู้ที่มาจู่โจมเขาด้วยพลังแห่ง
ความสิน้ หวังทัง้ หมด เมือ่ วันใหม่กาํ ลังจะ
เริ่มต้นขึ้น ชายแปลกหน้ายื่นมือออกไป
แตะด้วยกําลังเหนือธรรมชาติของมนุษย์
ชายที่แข็งแรงรู้สึกราวกับว่าตนเองเป็น
อัมพาต และเขาก็ล้มลง ช่วยตนเองไม่ได้
ร้องไห้อ้อนวอนซบหน้าลงที่บริเวณคอ
ของคู่ต่อสู้ลึกลับ บัดนี้ยาโคบทราบดีว่า
บุคคลที่เขาต่อสู้อยู่นั้นเป็นทูตแห่งพันธสัญญา ถึงแม้เขาจะพิการและได้รบั ความ
เจ็บปวดอันแสนสาหัส แต่เขาก็ไม่ยอม
ปล่อยเป้าหมายของเขาไป นานแล้วทีเ่ ขา
ต้องทนอยู่กับความสับสน ความเศร้า
เสียใจและความกังวลใจต่อบาปของเขา
บัดนี้เขาจะต้องได้รับความมั่นใจว่าเขา
ได้ รั บ การอภั ย บาปแล้ ว ดู เ หมื อ นว่ า
อาคั น ตุ ก ะจากพระเจ้ า กํ า ลั ง จะจากไป
แต่ยาโคบกอดยึดทูตองค์นั้นไว้แน่น ทูล
ขอพระพร ทูตองค์นั้นร้องขอว่า “ปล่อย
เราไปเถอะ เพราะใกล้สว่างแล้ว” แต่
บรรพบุรุษร้องอุทานขึ้นว่า “ข้าพเจ้าไม่
ยอมให้ทา่ นไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่
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ข้าพเจ้า” สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นนี้ เป็น
ความมั่ น ใจที่ ห นั ก แน่ น และพากเพี ย ร
เพี ย งไร หากคํ า ร้ อ งทู ล นี้ เ ป็ น คํ า พู ด ที่
โอ้อวดและแอบอ้าง ยาโคบคงถูกทําลาย
ไปในพริบตาเดียว แต่การทูลขอของเขา
นั้นเป็นความมั่นใจของคนที่สารภาพถึง
ความอ่อนแอและความไม่คู่ควรของเขา
แต่ยังคงวางใจในพระเมตตาของพระเจ้า
ผูท้ รงรักษาพระสัญญาของพระองค์ {GC
616.3}
“เขาสูก้ บั ทูตสวรรค์และมีชยั ” โฮเชยา
12:4 ด้วยการถ่อมตน การกลับใจใหม่
และการถวายตัวคนบาปทีต่ อ้ งตายผูน้ จี้ งึ
เอาชนะพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ได้ เขา
ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยมือ
อันสัน่ เทา และพระทัยแห่งรักของพระองค์
ไม่อาจหันหลังให้กับคําอ้อนวอนของคน
บาป เพื่อเป็นหลักฐานแห่งชัยชนะและ
เป็นการหนุนใจให้ผู้อื่นทําตามแบบอย่าง
ของเขาชื่อของเขาที่คอยเตือนถึงบาป
ของเขาถูกเปลี่ยนเป็นชื่อที่เป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะของเขา ทั้งนี้จากความจริงที่
ว่ายาโคบมีชยั เหนือพระเจ้า เขาก็จะได้รบั
ความมัน่ ใจว่าจะมีชยั ชนะเหนือมนุษย์ดว้ ย
เขาไม่กลัวทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับความโกรธ
ของพี่ชายอีกต่อไปแล้ว เพราะองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงเป็นผูป้ กป้องเขา {GC 617.1}
ซาตานกล่ า วหายาโคบต่ อ หน้ า ทู ต
สวรรค์ของพระเจ้าโดยอ้างสิทธิทจี่ ะทําลาย
เขาเพราะบาปของเขา มันยุยงให้เอซาว
มุ ่ ง หน้ า มาต่ อ สู ้ เ ขา และในระหว่ า งที่
บรรพบุรษ
ุ ท่านนีป้ ลํา้ สูอ้ ยูต่ ลอดทัง้ คืนนัน้
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ซาตานพยายามบังคับให้ยาโคบรู้สึกผิด
เพื่อให้เขาท้อใจและละทิ้งการพึ่งพิงใน
พระเจ้า ยาโคบถูกผลักดันจนเกือบสิ้น
หวัง แต่เขาทราบดีว่าหากเขาไม่ได้การ
ช่วยเหลือจากสวรรค์เขาจะต้องพินาศ
อย่างแน่นอน เขากลับใจจากบาปอันยิ่ง
ใหญ่อย่างจริงใจ และร้องทูลขอพระเมตตา
คุณจากพระเจ้า เขาจะไม่ยอมหันไปจาก
ความตั้งใจของเขา แต่ยึดพระเจ้าผู้ทรง
เป็นทูตแห่งสรวงสวรรค์ไว้แน่นและร้อง
ทูลขอด้วยความจริงใจและด้วยความปวด
ร้าวจนกระทั่งได้ชัยชนะ {GC 618.1}
ดัง่ ซาตานชักจูงให้เอซาวเดินหน้าเข้า
ต่อสู้กับยาโคบฉันใด มันก็จะก่อกวนให้
คนชัว่ ลุกขึน้ ทําลายประชากรของพระเจ้า
ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากฉันนัน้ และ
มันกล่าวหายาโคบฉันใด มันก็จะโหมข้อ
กล่าวหาใส่คนของพระเจ้าฉันนัน้ มันถือว่า
โลกอยู่ภายใต้อํานาจของมัน แต่คนกลุ่ม
เล็กๆ ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า
กําลังต่อต้านอํานาจของมันอยู่ หากมัน
กวาดล้างคนเหล่านีใ้ ห้หมดไปจากโลกได้
มันก็จะได้รับชัยชนะอย่างเต็มบริบูรณ์
มันมองเห็นทูตสวรรค์บริสทุ ธิค์ อยปกป้อง
พวกเขาไว้ และมันอนุมานว่าบาปทัง้ หมด
ของพวกเขาถูกอภัยไปแล้ว แต่มันไม่รู้
ว่ากรณีของพวกเขาได้รับการตัดสินใน
สถานนมั ส การเบื้ อ งบนแล้ ว มั น รู ้ ม า
อย่างแม่นยําถึงบาปต่างๆ ซึ่งมันลวงให้
พวกเขาลงมือไป และมันนําบาปเหล่านี้
เสนอต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยแสง
สว่างที่เกินความจริง เสนอให้เห็นว่าคน

574 ปลายทางแห่งความหวัง

เหล่านี้ไม่สมควรได้รับความชอบพระทัย
จากพระเจ้าเช่นเดียวกับตัวมันเอง มัน
ประกาศว่า ในแง่ของความยุติธรรมแล้ว
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไม่สามารถอภัยบาปของ
พวกเขาโดยทีย่ งั ทําลายมันและทูตสวรรค์
ของมันได้ มันอ้างว่าคนเหล่านีเ้ ป็นเหยือ่
ของมันและเรียกร้องให้มอบพวกเขาเหล่า
นัน้ มาไว้ในมือของมันเพือ่ ทําลายทิง้ {GC
618.2}
ในขณะที่ซาตานกล่าวหาประชากร
ของพระเจ้าในเรือ่ งบาปของพวกเขา องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงปล่อยให้มนั ล่อลวงพวก
เขาจนถึงที่สุด ความวางใจในพระเจ้า
ความเชื่อในพระองค์และความหนักแน่น
มั่ น คงของพวกเขาจะถู ก ทดสอบอย่ า ง
รุนแรง เมือ่ พวกเขาต่างทบทวนอดีตของ
ตนเอง ความหวังของพวกเขาก็พังทลาย
เพราะพวกเขามองเห็นการดีเพียงน้อยนิด
ในชี วิ ต ทั้ ง หมดของตนเอง พวกเขา
ตระหนักดีถึงความอ่อนแอและความไม่
คูค่ วร ซาตานพยายามทําให้พวกเขาผวา
กลัวกับความคิดว่าพวกเขาอยู่ในกรณีที่
สิ้นหวัง เพราะรอยเปื้อนมลทินของพวก
เขานั้นไม่มีทางที่จะลบล้างออกไป มัน
หวังที่จะทําลายความเชื่อของพวกเขา
เพือ่ ให้พวกเขายอมแพ้ตอ่ การทดลองและ
หั น หลั ง ออกไปจากความภั ก ดี ที่ มี ต ่ อ
พระเจ้า {GC 618.3}
แม้ประชากรของพระเจ้าจะถูกล้อม
รอบด้วยศัตรูที่มุ่งหวังจะทําลายพวกเขา
แต่กระนั้น ความทุกข์ระทมใจที่พวกเขา
ต้องทนอยูน่ นั้ ไม่ได้เกิดจากความกลัวการ

กดขีข่ ม่ เหงอันเนือ่ งจากสัจธรรม พวกเขา
กลัวว่า พวกเขายังไม่ได้สารภาพบาปทุก
บาปและกลัวว่าความผิดบางประการทีย่ งั
อยู่ในตัวจะทําให้พวกเขาไม่ได้รับพระ
สัญญาของพระเจ้าทีว่ า่ “เราจะเฝ้ารักษา
เจ้าให้พน้ จากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจ
ซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลก” วิวรณ์ 3:10
หากพวกเขาได้รับความมั่นใจว่าบาปได้
รับการอภัยแล้ว พวกเขาก็จะไม่หวัน่ เกรง
การทรมานหรือความตาย แต่หากพิสูจน์
แล้วว่าพวกเขาไม่คู่ควรและต้องสูญเสีย
ชีวิตเนื่องจากความบกพร่องในอุปนิสัย
แล้ว พระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะได้
รับการตําหนิ {GC 619.1}
พวกเขาได้ยินเสียงการวางแผนการ
ทรยศและมองเห็นการกบฏที่เกิดขึ้นอยู่
ทัว่ ทุกทิศ และสิง่ เหล่านีก้ ระตุน้ อยูภ่ ายใน
พวกเขาให้เกิดความปรารถนาอย่างแรง
กล้ า ซึ่ ง เป็ น ความใฝ่ ฝ ั น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
จิตวิญญาณทีต่ อ้ งการให้การละทิง้ ศาสนา
อั น ยิ่ ง ใหญ่ นี้ แ ละความชั่ ว ร้ า ยของคน
อธรรมสิน้ สุดลง แต่ในขณะทีพ
่ วกเขาทูล
วิงวอนขอพระเจ้าให้หยุดยั้งผลงานของ
การกบฏนี้ ความรูส้ กึ สํานึกทีเ่ ด่นชัดบอก
พวกเขาว่า พวกเขาไม่มีอํานาจพอที่จะ
ต้านและห้ามปรามคลืน่ ความชัว่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
เหล่านี้ได้ พวกเขารู้สึกว่า หากเขาใช้
ความสามารถทั้งหมดในงานการรับใช้
พระคริสต์อย่างสมํ่าเสมอ มุ่งมั่นรับใช้
ด้วยกําลังอย่างเต็มที่แล้ว กองกําลังของ
ซาตานคงมีกําลังที่จะมีชัยเหนือพวกเขา
ได้น้อยลงกว่านี้ {GC 619.2}
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พวกเขาถ่อมจิตวิญญาณของตนเอง
ลงต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า ชีไ้ ปยังการ
กลับใจจากบาปมากมายในอดีตและร้อง
ทูลขอพระสัญญาของพระเจ้า “ให้มนั ยอม
อยู ่ ใ ต้ ก ารปกป้ อ งของเรา ให้ มั น สร้ า ง
สันติภาพกับเรา ให้มนั สร้างสันติภาพกับ
เรา” อิสยาห์ 27:5 ความเชื่อของพวกเขา
ไม่ได้สญ
ู สลายไปเพียงเพราะคําอธิษฐาน
ต่างๆ ไม่ได้รับคําตอบในทันที ถึงแม้
พวกเขาจะตกอยู่ในความกังวล ความ
หวาดกลัวและความระทมทุกข์ทแี่ สนสาหัส
พวกเขาก็ไม่ได้หยุดที่จะร้องทูลขอ พวก
เขายึดมัน่ ในพระกําลังของพระเจ้าเหมือน
ที่ ย าโคบกอดทู ต สวรรค์ ไ ว้ แ ละคํ า ที่ จิ ต
วิญญาณพูดออกมาคือ “ข้าพเจ้าไม่ยอม
ให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่
ข้าพเจ้า” {GC 619.3}
หากก่อนหน้านี้ยาโคบไม่กลับใจจาก
บาปที่แย่งสิทธิบุตรหัวปีด้วยการฉ้อโกง
แล้ว พระเจ้าจะไม่สดับฟังคําอธิษฐานของ
เขาและรักษาชีวติ ของเขาด้วยความเมตตา
ปรานี ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากก็
จะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน หากประชากร
ของพระเจ้ า ยั ง มี บ าปที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ารภาพ
ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าพวกเขาในขณะที่
ต้องทรมานอยู่ด้วยความหวาดกลัวและ
ความระทมทุ ก ข์ แ ล้ ว พวกเขาคงจะ
ท่วมท้นด้วยความรู้สึกมากมาย ความ
ท้อแท้ใจจะทําลายความเชือ่ ของพวกเขา
และพวกเขาคงจะไม่มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะทูล
อ้ อ นวอนขอพระเจ้ า ช่ ว ยพวกเขาให้
หลุดพ้น แต่ในขณะที่พวกเขารู้สึกสํานึก
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อย่างลึกซึ้งถึงความไม่คู่ควรของตนเอง
นัน้ พวกเขาไม่มคี วามผิดใดทีป่ กปิดไว้ซงึ่
จะต้องถูกเปิดเผย บาปต่างๆ ของพวก
เขาได้ไปสู่การพิพากษาก่อนหน้านี้แล้ว
และถูกลบออกไปหมดแล้วและพวกเขา
ระลึกถึงบาปเหล่านัน้ ไม่ได้อกี ต่อไป {GC
620.1}
ซาตานนําคนมากมายให้เชือ่ ว่าพระเจ้า
จะทรงมองข้ า มความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ เ ล็ ก ๆ
น้อยๆ ในชีวิต แต่วิธีการที่พระองค์ทรง
จั ด การกั บ ยาโคบนั้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตหรือยอมทนต่อ
ความชั่ ว ทุ ก คนที่ พ ยายามแก้ ตั ว หรื อ
ปกปิดบาปของตนเองและปล่อยให้บาป
นัน้ ยังคงถูกบันทึกอยูใ่ นหนังสือแห่งสวรรค์
โดยไม่ยอมสารภาพหรือไม่ยอมรับการ
อภัยจะพ่ายแพ้แก่ซาตาน ยิง่ มีอาชีพการ
งานที่สูงส่งและมีตําแหน่งที่มีเกียรติมาก
เท่าไร วิถีทางของพวกเขาจะยิ่งน่าเศร้า
ใจในสายพระเนตรของพระเจ้าและศัตรูยงิ่
ใหญ่ของพวกเขาจะได้รับชัยชนะอย่าง
แน่ น อนมากยิ่ ง ขึ้ น เท่ า นั้ น ผู ้ ที่ รี ร อไม่
เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันของพระเจ้า
จะไม่ ส ามารถรั บ ชั ย ยชนะเมื่ อ วั น แห่ ง
ความทุกข์ยากมาถึงหรือเมื่อเวลาใดๆ ที่
ตามมาภายหลัง ทุกคนทีม่ สี ภาพเช่นนัน้
จะหมดหวัง {GC 620.2}
ผูท้ อี่ า้ งตนเป็นคริสเตียนซึง่ ต้องเผชิญ
หน้ากับความขัดแย้งอันน่ากลัวโดยไม่ได้
เตรียมตัวให้พร้อมนั้น จะสารภาพบาป
ของพวกเขาด้วยคําพูดเร่าร้อนปวดร้าว
อย่างสิน้ หวังในขณะทีค่ นชัว่ ยินดีปรีดาใน
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ความทุกข์ยากของพวกเขา คําสารภาพ
บาปนี้มีลักษณะเหมือนคําสารภาพของ
เอซาวหรือของยูดาส ผูท้ กี่ ล่าวคําสารภาพ
นีจ้ ะเสียใจต่อผลทีเ่ กิดจากการล่วงละเมิด
แต่ไม่ได้เสียใจในความผิด พวกเขาไม่ได้
สํานึกผิดอย่างแท้จริงและไม่ได้รังเกียจ
ความชั่วร้าย พวกเขายอมรับบาปของ
พวกเขาเนื่ อ งจากกลั ว การลงโทษ แต่
เหมือนเช่นฟาโรห์ในอดีต พวกเขาจะกลับ
ไปท้าทายสวรรค์หากเมือ่ การพิพากษาจะ
ถูกถอนออกไป {GC 620.3}
ประวั ติ ข องยาโคบยั ง ช่ ว ยให้ ค วาม
มั่นใจอีกด้วยว่า พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้ง
คนเหล่านั้นที่ทําบาปเนื่องจากถูกหลอก
และถูกล่อลวงและถูกทรยศแต่หนั กลับมา
หาพระองค์พร้อมด้วยการกลับใจอย่าง
แท้จริง ในขณะทีซ่ าตานคอยหาทางทีจ่ ะ
ทําลายคนกลุม่ นี้ พระเจ้าจะทรงบัญชาให้
ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปลอบใจและ
ปกป้องพวกเขาในยามทีต่ กอยูใ่ นอันตราย
การจู ่ โ จมของซาตานนั้ น รุ น แรงและ
แน่วแน่ การหลอกลวงของมันน่ากลัว
แต่พระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้านัน้ อยู่
เหนื อ ประชากรของพระองค์ แ ละพระ
กรรณของพระองค์คอยสดับฟังเสียงร้อง
ของพวกเขา ความทุกข์ระทมของพวกเขา
นั้นยิ่งใหญ่ เปลวไฟในเตาไฟร้อนระอุ
ราวกั บ ว่ า กํ า ลั ง จะเผาไหม้ พ วกเขาให้
พินาศไป แต่พระองค์ผทู้ รงชําระให้บริสทุ ธิ์
จะทรงนําพวกเขาออกมาดัง่ ทองคําทีผ่ า่ น
การหลอมด้วยไฟ ความรักของพระเจ้า
ที่ทรงมีต่อบุตรทั้งหลายของพระองค์ใน

ช่วงเวลาแห่งการทดสอบทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ นัน้
ยังมัน่ คงและอ่อนโยนเช่นเดียวกับในยาม
ที่พวกเขาอุดมสมบูรณ์พูนสุขที่สุด แต่
เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องใส่พวกเขาไว้ใน
เตาไฟ ความฝั ก ใฝ่ ท างโลกจะต้ อ งถู ก
เผาทิง้ ไปให้หมด เพือ่ พระฉายาของพระ
คริสต์จะถูกสะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่าง
บริบูรณ์ {GC 621.1}
ฤดูกาลแห่งความทุกข์ยากและการ
ทรมานทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ เบือ้ งหน้าเรานัน้
ต้องการความเชือ่ ทีท่ นความเหนือ่ ยอ่อน
การเนิ่นช้าและความหิวกระหายได้ เป็น
ความเชื่อที่จะไม่อ่อนเปลี้ยแม้ถูกทดลอง
อย่างรุนแรง พระเจ้าประทานเวลาแห่ง
พระกรุณาธิคุณให้กับทุกคนเพื่อให้พวก
เขาเตรี ย มพร้ อ มสํ า หรั บ ช่ ว งเวลานั้ น
ยาโคบได้รบั ชัยชนะเพราะความพากเพียร
และความมุ่งมั่น ชัยชนะของเขาเป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นถึงอํานาจแห่งการ
ยื น หยั ด อธิ ษ ฐาน ทุ ก คนที่ ยึ ด มั่ น ใน
พระสัญญาของพระเจ้าเหมือนยาโคบยึด
มั่นและเป็นผู้ท่ีตั้งใจจริงและพากเพียร
เหมื อ นเช่ น ที่ ย าโคบเป็ น จะได้ ชั ย ชนะ
เหมือนเช่นที่ยาโคบได้รับชัยชนะมาแล้ว
ผูท้ ไี่ ม่ยอมละทิง้ ตนเอง ไม่ยอมดิน้ รนปลํา้
สู้ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและไม่ยอม
อธิษฐานเป็นเวลายาวนานด้วยความจริงใจ
เพื่อทูลขอพระพรจากพระองค์ เขาก็จะ
ไม่ได้รบั มีนอ้ ยคนเพียงไรทีเ่ ข้าใจว่าอะไร
คือการปลํ้าสู้กับพระเจ้า มีน้อยคนนักที่
เคยทุม่ เทจิตวิญญาณของพวกเขาแสวงหา
พระเจ้าด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรง
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จนกระทัง่ พลังของร่างกายถูกใช้ไปจนหมด
เมื่อคลื่นแห่งความท้อแท้ผิดหวังที่ไม่มี
ภาษาใดอาจบรรยายโหมกระหนํา่ ผูท้ เี่ ฝ้า
อ้อนวอนนัน้ มีนอ้ ยคนเพียงไรทีย่ งั คงยึด
มั่ น อยู ่ กั บ พระสั ญ ญาของพระเจ้ า ด้ ว ย
ความเชื่อที่มั่นคง {GC 621.2}
ในเวลานี้ บรรดาผู้ที่มีความเชื่อน้อย
กําลังอยูใ่ นอันตรายทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของการ
ตกอยู่ภายใต้อํานาจการหลอกลวงของ
ซาตานและคํ า สั่ ง กฎหมายที่ จ ะบั ง คั บ
มโนธรรม และถึงแม้พวกเขาจะทนต่อการ
ทดสอบได้ แต่เมือ่ เวลาแห่งความทุกข์ยาก
มาถึง พวกเขาก็จะตกลงไปสู่ความทุกข์
ลําบากและความปวดร้าวมากยิง่ ขึน้ เพราะ
พวกเขาไม่ได้ฝกึ นิสยั ทีจ่ ะวางใจในพระเจ้า
บทเรียนแห่งความเชื่อที่พวกเขาละเลย
นั้น พวกเขาจะถูกกดดันบังคับให้เรียนรู้
ด้วยความผิดหวังทีแ่ สนสาหัส {GC 622.1}
บัดนีเ้ ราจะต้องทําความรูจ้ กั กับพระเจ้า
ด้วยการพิสูจน์พระสัญญาของพระองค์
ทูตสวรรค์บันทึกทุกคําอธิษฐานที่จริงจัง
และจริงใจ เราควรจะต้องยอมสละสิ่งที่
สนองความต้ อ งการอย่ า งเห็ น แก่ ตั ว
มากกว่ า ที่ จ ะละเลยการสื่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ
พระเจ้า ความยากจนอย่างแสนลําเค็ญ
ที่สุดและการละทิ้งตนอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด
ซึ่งพระเจ้าทรงยอมรับ จะดีกว่าทรัพย์
สมบัติ เกียรติยศ ความสุขสบาย และ
มิตรภาพที่พระเจ้าไม่ทรงยอมรับ เราจะ
ต้องใช้เวลาอธิษฐาน หากเราปล่อยให้
ความคิ ด ของเราไปหมกมุ ่ น อยู ่ กั บ ผล
ประโยชน์ของโลก องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าอาจ
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จะประทานเวลาให้แก่เราโดยทรงนํารูป
เคารพต่างๆ ของเราซึง่ ได้แก่ทองคํา บ้าน
และที่ ดิ น อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ อ อกไปจาก
ตัวเรา {GC 622.2}
คนหนุ่มสาวจะไม่ถูกชักจูงให้ทําบาป
หากพวกเขาปฏิเสธทีจ่ ะก้าวเข้าไปในทาง
เดินอื่นใดเว้นเสียแต่เส้นทางที่พวกเขา
จะทูลขอพระพรของพระเจ้าได้ หากผู้สื่อ
ข่ า วที่ นํ า คํ า เตื อ นสุ ด ท้ า ยซึ่ ง เคร่ ง ขรึ ม
จริ ง จั ง มาให้ แ ก่ โ ลกจะอธิ ษ ฐานทู ล ขอ
พระพรจากพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยท่าทีอัน
เยือกเย็น ไร้ชวี ติ และเกียจคร้าน แต่ดว้ ย
ท่าทีอันร้อนรนและด้วยความเชื่อเหมือน
ยาโคบ พวกเขาจะพบสถานทีห่ ลายแห่ง
ที่จะพูดได้ว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อ
หน้าข้าพเจ้า แล้วพระองค์ทรงไว้ชีวิต
ข้าพเจ้า” ปฐมกาล 32:30 สวรรค์จะจัดให้
พวกเขาเป็นเหมือนเจ้าชายผูม้ กี าํ ลังทีจ่ ะ
รับชัยชนะร่วมกับพระเจ้าและกับมนุษย์
{GC 622.3}
“เวลายากลําบากอย่างไม่เคยมีมา”
ดาเนียล 12:1 กําลังจะเริ่มต้นขึ้นต่อหน้า
เราในไม่ชา้ และเราจะต้องการประสบการณ์
ซึ่งบัดนี้เรายังไม่มีและเป็นประสบการณ์
ที่หลายคนเกียจคร้านเกินกว่าที่จะรับไว้
โดยปกติแล้ว เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นมักจะสร้างความทุกข์ยากมากกว่าสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง แต่วิกฤตที่อยู่เ บื้องหน้า
ของเราไม่เป็นเช่นนั้น ภาพการบรรยาย
เหตุการณ์อย่างชัดแจ้งเห็นจริงนั้น ยัง
เทียบไม่ได้กบั ขนาดความรุนแรงของการ
ทดสอบทรหดอันสาหัส ในเวลาของความ
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ทุกข์ยากนั้น จิตวิญญาณทุกดวงจะต้อง
ยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยตัวเอง
“ถึงแม้ว่าโนอาห์ ดาเนียลและโยบอยู่ใน
นั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า
เรามีชวี ติ อยูแ่ น่อย่างไร พวกเขาก็ไม่อาจ
ช่วยบุตรชายและบุตรสาวให้รอดได้ พวก
เขาจะช่ ว ยเฉพาะชี วิ ต ของเขาได้ ด ้ ว ย
ความชอบธรรมของเขา” เอเสเคียล 14:20
{GC 622.4}
บัดนี้ ในขณะที่มหาปุโรหิตของเรา
กําลังทําการลบมลทินบาปให้พวกเราอยู่
นั้ น เราจะต้ อ งแสวงหาที่ จ ะเป็ น คนดี
รอบคอบในพระคริสต์ องค์พระผู้ช่วยให้
รอดของเราไม่ทรงยอมปล่อยแม้เพียง
ความนึกคิดของพระองค์ให้พ่ายแพ้ต่อ
อํานาจการทดลอง ซาตานคอยหาสักจุด
ในหัวใจของมนุษย์ที่มันจะเข้ายึดครอง
การเก็บถนอมความปรารถนาแห่งบาปไว้
จะเป็นจุดทีก่ ารทดลองของมันจะถือสิทธิ์
แสดงอํานาจให้เห็น แต่พระคริสต์ทรง
ประกาศถึงพระองค์เองว่า “ผู้ครองโลก
กําลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอํานาจอะไร
เหนือเรา” ยอห์น 14:30 ซาตานไม่สามารถ
หาจุดใดในพระบุตรของพระเจ้าทีม่ นั จะมี
ชัยเหนือได้ พระองค์ทรงถือรักษาพระ
บัญญัติทั้งหลายของพระบิดา และไม่มี
บาปในพระองค์ทซี่ าตานสามารถนํามาใช้
ให้ตนเองได้รบั ประโยชน์ คุณลักษณะเช่น
นี้จะต้องเป็นของผู้ที่จะยืนหยัดอยู่ในช่วง
เวลาแห่งความทุกข์ยาก {GC 623.1}
ชีวติ ในขณะนีเ้ ท่านัน้ ทีเ่ ราจะต้องแยก
บาปออกไปจากตัวเราโดยผ่านทางความ

เชื่อในพระโลหิตที่ลบบาปของพระคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐของเราทรง
เชื้อเชิญเราให้เข้าติดสนิทกับพระองค์
เอาความอ่อนแอของเราผูกติดกับพระ
กําลังของพระองค์ เอาความโง่เขลาของ
เรามัดติดกับพระปัญญาของพระองค์ เอา
ความไม่ คู ่ ค วรของเราประสานเข้ า กั บ
คุณงามความดีของพระองค์ การทรงจัด
เตรียมของพระเจ้าเป็นโรงเรียนที่เราจะ
ต้ อ งเข้ า เรี ย นเพื่ อ เรี ย นรู ้ ถึ ง ความอ่ อ น
สุ ภ าพและความถ่ อ มตนของพระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งเป้าหมายที่แท้
จริงของชีวติ ไว้ตรงหน้าเรา ซึง่ ไม่ใช่หนทาง
ที่ เ ราเลื อ กซึ่ ง ดู เ หมื อ นง่ า ยกว่ า และสุ ข
สบายกว่าสําหรับตัวเรา แต่เป็นเป้าหมาย
ทีแ่ ท้จริงของชีวติ ทัง้ หมดนีข้ นึ้ อยูก่ บั เรา
ที่จะให้ความร่วมมือกับตัวแทนต่างๆ ซึ่ง
พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ทรงใช้ในพระ
ราชกิจการปรับปรุงอุปนิสยั ของเราให้เป็น
ไปตามแบบอย่างของพระเจ้า ไม่มใี ครคน
ใดจะละเลยหรือถ่วงภาระกิจนี้ไว้โดยไม่
ต้องพบกับภัยอันตรายน่ากลัวทีส่ ดุ ทีเ่ กิด
กับจิตวิญญาณของพวกเขา {GC 623.2}
ในนิมิต อัครสาวกยอห์นได้ยินเสียง
หนึง่ ดังขึน้ ในสวรรค์รอ้ งประกาศว่า “วิบตั ิ
จะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่า
มารได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลายด้วยความ
เดือดดาลอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของ
มันมีนอ้ ย” วิวรณ์ 12:12 ภาพเหตุการณ์
ที่ทําให้เกิดเสียงร้องประกาศที่ดังมาจาก
สวรรค์นี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่ง ความโกรธ
เคืองของซาตานเพิม่ ขึน้ ในขณะทีเ่ วลาของ
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มันลดน้อยลง และการหลอกลวงและการ
ทําลายของมันมาถึงจุดสุดยอดเมื่อเวลา
แห่งความทุกข์ยากมาถึง {GC 623.3}
ในเวลาอีกไม่นาน ภาพเหตุการณ์ที่มี
ลั ก ษณะเหนื อ ธรรมชาติ จ ะปรากฏขึ้ น
บนท้องฟ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
อํ า นาจของผี ม ารที่ ทํ า การอั ศ จรรย์
วิญญาณของมารร้ายจะออกไปยังกษัตริย์
ต่างๆ ของโลกนี้และไปยังทั่วทั้งโลกเพื่อ
ผูกมัดพวกเขาไว้ในการหลอกลวงและ
เร่งเร้าให้เข้าร่วมกับซาตานในการต่อสู้
ครัง้ สุดท้ายเพือ่ ต่อต้านรัฐบาลของสวรรค์
ผู ้ ป กครองและพลเมื อ งทั้ ง หลายจะถู ก
หลอกโดยตั ว แทนเหล่ า นี้ ด ้ ว ยเช่ น กั น
หลายคนจะลุกขึ้นแสร้งทําตัวว่าตนเป็น
พระคริสต์ และอ้างชื่อและเรียกร้องให้
ถวายการนมัสการซึ่งเป็นของพระผู้ช่วย
ให้รอดของโลก พวกเขาจะกระทําการ
อัศจรรย์ดว้ ยการรักษาคนป่วยและอ้างว่า
มีเรือ่ งจากสวรรค์ทจี่ ะเปิดเผย แต่เป็นเรือ่ ง
ราวที่ขัดแย้งกับคําพยานในพระคัมภีร์
{GC 624.1}
เพือ่ เป็นฉากสุดยอดในละครอันยิง่ ใหญ่
ของการหลอกลวง ซาตานเองจะปลอมตัว
เป็นพระคริสต์ คริสตจักรได้แสดงตนมา
เนิ่นนานแล้วว่าเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับ
มาของพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะที่เป็น
ความหวังอันบริบูรณ์ของพวกเขา บัดนี้
จ้าวจอมหลอกลวงผู้ยิ่งใหญ่จะทําตัวให้ดู
ประหนึ่งว่าพระคริสต์เสด็จมาแล้ว ใน
สถานที่ต่างๆ บนโลก ซาตานจะปรากฏ
ตัวท่ามกลางมนุษย์อย่างยิง่ ใหญ่ในลักษณะ
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ที่เต็มไปด้วยแสงเจิดจ้าซึ่งคล้ายคลึงกับ
คําบรรยายของพระบุตรของพระเจ้าที่
ยอห์นเปิดเผยไว้ในพระธรรมวิวรณ์ วิวรณ์
1:13-15 รัศมีภาพทีล่ อ้ มอยูร่ อบตัวมันลํา้
เลิศเหนือกว่าสิ่งใดๆ ที่ตาของมนุษย์ผู้ที่
ต้องตายยังรอคอยที่จะเห็น เสียงตะโกน
แห่งความมีชยั ดังก้องขึน้ ในอากาศ “พระ
คริสต์เสด็จมาแล้ว พระคริสต์เสด็จมาแล้ว”
ประชาชนต่างก้มกราบลงต่อหน้ามันด้วย
ความเคารพ ในขณะทีม่ นั ชูมอื ทัง้ สองขึน้
และประกาศอวยพรพวกเขา เหมือนพระ
คริสต์ทรงอวยพรสาวกทัง้ หลายในขณะที่
พระองค์ยงั ทรงดําเนินอยูใ่ นโลก เสียงของ
มันนั้นนุ่มนวลและน่าฟัง ถึงกระนั้นก็ยัง
เต็มไปด้วยความไพเราะ ด้วยนํ้าเสียงที่
อ่อนโยนและเมตตา มันประกาศความจริง
แห่งพระคุณของสวรรค์เช่นเดียวกับที่
พระผูช้ ว่ ยให้รอดเคยตรัสไว้ มันรักษาโรค
ภัยของประชาชน และแล้ว ด้วยลักษณะ
ที่ เ ป็ น เหมื อ นพระคริ ส ต์ มั น อ้ า งว่ า ได้
เปลี่ ย นวั น สะบาโตเป็ น วั น อาทิ ต ย์ แ ล้ ว
และสั่งให้ทุกคนถือรักษาวันที่มันอวยพร
มันยังประกาศอีกว่าผูท้ ยี่ งั คงยืนกรานถือ
รักษาวันทีเ่ จ็ดให้บริสทุ ธิก์ าํ ลังลบหลูน่ าม
ของมันด้วยการปฏิเสธที่จะฟังทูตสวรรค์
ทีน่ าํ แสงสว่างและความจริงมาให้แก่พวก
เขา นี่เป็นการหลอกลวงอย่างแรงกล้าที่
มีอํานาจแทบจะครอบงําอย่างเหลือเชื่อ
เหมือนเช่นชาวสะมาเรียที่ถูกซีโมนชาว
มากั ส หลอก ฝู ง ชนตั้ ง แต่ ค นเล็ ก น้ อ ย
ที่สุดจนถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อเวทมนตร์
เหล่านี้ ต่างพูดกันว่า นี่ “คือฤทธานุภาพ
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ของพระเจ้าทีเ่ รียกว่ามหิทธิฤทธิ”์ กิจการ
8:10 {GC 624.2}
แต่ ป ระชากรของพระเจ้ า จะไม่ ถู ก
หลอก คําสอนของพระคริสต์เทียมเท็จไม่
ได้เป็นไปตามคําสอนในพระคัมภีร์ คํา
อวยพรของมันประกาศให้แก่ผทู้ บี่ ชู าสัตว์
ร้ายและรูปของมัน ซึง่ เป็นคนกลุม่ เดียวกัน
กั บ ที่ พ ระคั ม ภี ร ์ เ ปิ ด เผยไว้ ว ่ า จะได้ รั บ
พระพิโรธของพระเจ้าที่จะเทออกมาโดย
ไม่ได้เจือปนกับสิ่งใด {GC 625.1}
แล้ ว ยิ่ ง ไปกว่ า นี้ ซาตานไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ปลอมแปลงวิธีการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เตื อ นประชากรของพระองค์ ถึ ง การ
หลอกลวงนี้ และพระองค์ตรัสถึงลักษณะ
ของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์
ไว้อย่างชัดเจน “เพราะว่าจะมีพระคริสต์
เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ
หลายคนปรากฎขึ้น แสดงหมายสําคัญ
และอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวก
ที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้ นี่แน่ะ เรา
บอกพวกท่านไว้กอ่ นแล้ว เพราะฉะนัน้ ถ้า
ใครบอกท่านว่า ‘ดูซิ ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร’ อย่าออกไป หรือบอกว่า ‘ดูซิ
อยูท่ หี่ อ้ งชัน้ ใน’ ก็อย่าเชือ่ เพราะว่าฟ้าแลบ
จากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวัน
ตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็
จะเป็นอย่างนั้น” มัทธิว 24:24-27, 31;
25:31 วิวรณ์ 1:7 1 เธสะโลนิกา 4:16, 17
การเสด็จกลับมาของพระเยซูนนั้ ไม่มที าง
ทีจ่ ะปลอมแปลงได้ ทุกคนจะมองเห็นการ
เสด็จมาของพระองค์ ทั่วทั้งโลกจะเป็น

ประจักษ์พยาน {GC 625.2}
มีเฉพาะผูท้ ศี่ กึ ษาพระคัมภีรด์ ว้ ยความ
ขยันหมั่นเพียรเสมอมาและผู้ที่ยอมรับ
ความรั ก ของสั จ ธรรมเท่ า นั้ น ที่ จ ะถู ก
ปกป้องจากการหลอกลวงอันรุนแรงซึง่ จับ
โลกนี้ไว้เป็นเชลย ด้วยคําพยานในพระ
คัมภีร์ พวกเขาจะจับผิดผู้หลอกลวงที่
ปลอมตัวมา เวลาแห่งการทดสอบจะมา
ถึงทุกคน ด้วยการฝัดร่อนของการทดลอง
คริสเตียนแท้จะปรากฏให้เห็น ในเวลานี้
ประชากรของพระเจ้ า ตั้ ง มั่ น อยู ่ ใ นพระ
วจนะของพระองค์ จ นไม่ ย อมแพ้ ต ่ อ
หลักฐานทางความรู้สึกของพวกเขาหรือ
ไม่ ในวิกฤตเช่นนี้ พวกเขาจะยังคงยึด
มั่นพระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้นหรือ
ไม่ หากเป็นไปได้ซาตานจะกันไม่ให้พวก
เขาเตรียมตัวพร้อมทีจ่ ะลุกขึน้ ยืนในวันนัน้
มันจะจัดการกับกิจธุระต่างๆ เพื่อขวาง
กัน้ ทางของพวกเขา และให้พวกเขาพัวพัน
กับทรัพย์สนิ ทางฝ่ายโลก ทําให้พวกเขา
ต้องแบกภาระที่หนักและเหนื่อยล้า เพื่อ
จิตใจของพวกเขาจะถูกทับถมด้วยเรื่อง
ต่างๆ ในชีวติ และวันเวลาของการทดสอบ
จะมาถึงเหมือนดั่งขโมยย่องเข้ามา {GC
625.3}
เมือ่ ผูน้ าํ ทัง้ หลายในโลกคริสเตียนออก
กฎหมายสั่ ง ต่ อ ต้ า นผู ้ ที่ ถื อ รั ก ษาพระ
บัญญัตไิ ม่ให้ได้รบั การปกป้องของรัฐบาล
และปล่อยให้ตกอยู่ในมือของผู้ที่ต้องการ
ทําลายพวกเขานัน้ ประชากรของพระเจ้า
จะหนีออกไปจากเมืองและหมู่บ้านและ
รวมตัวกันเป็นกลุม่ อาศัยในทีเ่ ปล่าเปลีย่ ว

39 เวลาแห่งความทุกข์ยาก

และห่างไกลทีส่ ดุ มีคนมากมายได้ทพี่ กั พิง
ในภูเขาอันมั่นคงเหมือนเช่นคริสเตียนที่
อาศัยอยู่ในหุบเขาพิดมอนท์ พวกเขาจะ
ใช้ที่สูงของโลกเป็นวิหารและจะขอบคุณ
พระเจ้าสําหรับ “ที่ลี้ภัย….เป็นป้อมหิน”
อิสยาห์ 33:16 แต่คนมากมายจากทุก
ชนชาติและทุกชนชั้น ทั้งคนชั้นระดับสูง
และคนชั้ น ระดั บ ตํ่ า คนรํ่ า รวยและคน
ยากจน คนผิ ว ดํ า และคนผิ ว ขาวจะถู ก
จับกุมอย่างไม่ยตุ ธิ รรมและโหดเหีย้ มทีส่ ดุ
ผู้ที่พระเจ้าทรงรักต้องใช้ชีวิตในช่วงวัน
เวลาแห่งความยากลําบากด้วยการถูกโซ่
ล่ามไว้ พวกเขาถูกกักขังอยู่ในเรือนจํา
ถูกตัดสินประหารชีวิต บางคนถูกปล่อย
ทิ้งให้อดตายในห้องกักขังใต้ดินที่เหม็น
และมืด ไม่มหี ขู องมนุษย์คนใดได้ยนิ เสียง
ร้องครํา่ ครวญของพวกเขา ไม่มมี อื มนุษย์
คนใดที่จะยื่นเข้าไปช่วยพวกเขา {GC
626.1}
พระเจ้าทรงลืมประชากรของพระองค์
ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากแล้วหรือ
พระองค์ทรงลืมโนอาห์ผสู้ ตั ย์ซอื่ แล้วหรือ
เมือ่ การพิพากษามายังโลกในยุคสมัยก่อน
นํา้ ท่วมโลก พระองค์ทรงลืมโลทแล้วหรือ
เมื่อไฟตกลงมาจากสวรรค์เพื่อเผาเมือง
ในทีร่ าบ พระองค์ทรงลืมโยเซฟแล้วหรือ
ในขณะทีเ่ ขาอยูท่ า่ มกลางคนกราบไหว้รปู
เคารพในประเทศอียปิ ต์ พระองค์ทรงลืม
เอลี ย าห์ แ ล้ ว หรื อ เมื่ อ เขาถู ก ขู ่ ด ้ ว ยคํ า
สาบานของพระนางเยเซเบลที่จะทรงฆ่า
เขาให้เหมือนกับทีเ่ ขาทํากับผูท้ าํ นายของ
พระบาอัล พระองค์ทรงลืมเยเรมีย์ที่ถูก
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คุมขังอยู่ในหลุมที่มืดและหดหู่แล้วหรือ
พระองค์ทรงลืมผูท้ รงเกียรติสามคนในเตา
ทีไ่ ฟลุกอยูห่ รือดาเนียลในถํา้ สิงห์แล้วหรือ
{GC 626.2}
“แต่ศโิ ยนกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์ได้ทรง
ละทิ้งข้าแล้ว และองค์เจ้านายทรงลืมข้า
เสียแล้ว’ ‘ผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยัง
กินนมอยูแ่ ละไม่สงสารบุตรจากครรภ์ของ
นางได้หรือ’ และถึงแม้วา่ คนเหล่านีจ้ ะลืม
ได้ แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูสิ เราได้สลัก
เจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา กําแพงเมืองของ
เจ้าอยูต่ อ่ หน้าเราเสมอ” อิสยาห์ 49:14-16
พระเจ้าจอมโยธาตรัสไว้แล้วว่า “ผู้ใดได้
แตะต้องเจ้า ก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตร
ของพระองค์” เศคาริยาห์ 2:8 {GC 626.3}
แม้วา่ ศัตรูจะโยนพวกเขาไปไว้ในเรือน
จํา แต่กระนั้นกําแพงคุกมืดไม่สามารถ
ตัดพวกเขาออกจากการสื่อสารระหว่าง
จิ ต วิ ญ ญาณของเขากั บ พระคริ ส ต์ ไ ด้
พระองค์ผู้ทรงมองเห็นความอ่อนแอทั้ง
หลาย พระองค์ ผู ้ ท รงคุ ้ น เคยกั บ การ
ทดลอง พระองค์ทรงอยู่เหนืออํานาจ
ทั้งหมดของโลก และทูตสวรรค์จะลงมา
หาพวกเขาในห้องขังอันโดดเดี่ยว เพื่อ
นําแสงสว่างและสันติสขุ ของสวรรค์มาให้
เรือนจําจะเป็นดัง่ พระราชวัง เพราะว่าผูท้ ี่
รํ่ารวยในความเชื่ออาศัยอยู่ที่นั่น และ
กําแพงที่เศร้าหมองจะสว่างขึ้นด้วยแสง
จากสวรรค์ เ หมื อ นเมื่ อ สมั ย เปาโลและ
สิ ล าสอธิ ษ ฐานและร้ อ งเพลงสรรเสริ ญ
กลางดึกในคุกมืดของเมืองฟีลิปปี {GC
627.1}
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การพิพากษาของพระเจ้าจะลงมายัง
ผูท้ พ
ี่ ยายามกดขีแ่ ละทําลายประชากรของ
พระองค์ ความอดทนนานของพระองค์ที่
มีตอ่ คนชัว่ ทําให้พวกเขากล้าหาญมากยิง่
ขึ้นที่จะล่วงละเมิด แต่การลงโทษของ
พวกเขานัน้ จะเกิดขึน้ อย่างแน่นอนและน่า
กลัวเพราะถูกหน่วงเหนี่ยวไว้เป็นเวลา
นานแล้ ว “พระยาห์ เ วห์ จ ะทรงลุ ก ขึ้ น
เหมือนที่ภูเขาเปรีซิม.. พระองค์จะกริ้ว
เหมือนที่ในหุบเขากิเบโอนเพื่อทําพระ
ราชกิจของพระองค์ อันเป็นพระราชกิจ
ทีแ่ ปลก และเพือ่ ทํางานของพระองค์ อัน
เป็นงานทีป่ ระหลาด” อิสยาห์ 28:21 พระ
ราชกิจการลงโทษของพระเจ้าผูท้ รงความ
เมตตานัน้ เป็นพระราชกิจทีป่ ระหลาด “เรา
มีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไร เราไม่พอใจใน
ความตายของคนอธรรม” เอเสเคียล 33:11
“พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผูเ้ ปีย่ มด้วยพระ
กรุณาและพระคุณ พระองค์ทรงกริ้วช้า
ทรงบริบรู ณ์ดว้ ยความรักมัน่ คงและความ
สัตย์จริง…ผูป้ ระทานอภัยการล่วงละเมิด
การทรยศและบาป แต่จะไม่ทรงละเว้น
การลงโทษอย่างแน่นอน” “พระยาห์เวห์
ทรงกริว้ ช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยงิ่ พระ
ยาห์เวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวล”
อพยพ 34:6, 7 นาฮูม 1:3 ด้วยสิ่งต่างๆ
อั น น่ า กลั ว ที่ อ ยู ่ ใ นความชอบธรรมนั้ น
พระองค์จะทรงแก้ตา่ งปกป้องสิทธิอาํ นาจ
ของธรรมบัญญัตขิ องพระองค์ทถี่ กู เหยียบ
ยํ่า ความรุนแรงของการแก้แค้นที่กําลัง
รอคอยผู้ล่วงละเมิดอาจจะถูกมองว่าเป็น
ความไม่เต็มพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า

ที่ ท รงดํ า เนิ น การตามความยุ ติ ธ รรม
ชนชาติที่พระองค์ทรงอดทนมาช้านาน
และพระองค์จะไม่ทรงลงมือจนกระทั่ง
ขนาดความชัว่ ของพวกเขาเต็มล้นในบัญชี
ของพระองค์ และในทีส่ ดุ พวกเขาจะต้อง
ดืม่ จากจอกแห่งพระพิโรธซึง่ ไม่ได้เจือปน
กับพระเมตตา {GC 627.2}
เมือ่ พระคริสต์ทรงยุตกิ ารอุทธรณ์ของ
พระองค์ในสถานนมัสการนั้น พระพิโรธ
ซึ่งไม่ระคนกับสิ่งใดจะขู่คุกคามผู้ที่กราบ
ไหว้สัตว์ร้ายและรูปของมันและรับตรา
ของมัน วิวรณ์ 14:9, 10 ภัยพิบัติที่เกิด
กั บ ชาวอี ยิ ป ต์ เ มื่ อ พระเจ้ า ทรงใกล้ จ ะ
ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกมานั้น
มีลักษณะคล้ายคลึงกับการพิพากษาอัน
น่ากลัวกว่าและรุนแรงกว่าที่จะตกลงสู่
แผ่นดินโลก ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงก่อนเวลา
ทีพ
่ ระเจ้าจะทรงปลดปล่อยประชากรของ
พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ผู้เขียนวิวรณ์
บรรยายถึงภัยน่ากลัวเหล่านัน้ ไว้วา่ “คน
ทั้ ง หลายที่ มี เ ครื่ อ งหมายของสั ต ว์ ร ้ า ย
และพวกที่บูชารูปของมันก็มีแผลร้ายที่
เจ็บปวดเกิดขึน้ ตามตัว” “ทะเลก็กลายเป็น
เลือดเหมือนอย่างเลือดของคนตาย และ
บรรดาสิ่งที่มีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตาย
หมดสิน้ ” และ “แม่นาํ้ และบ่อนํา้ พุทงั้ หลาย
และนํ้าเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด” การ
ลงโทษเหล่านี้ร้ายแรงน่ากลัวอย่างยิ่งแต่
ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงการแก้ต่างให้กับความ
ยุตธิ รรมของพระเจ้าได้อย่างครบบริบรู ณ์
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าประกาศว่า “พระองค์
ทรงยุ ติ ธ รรม...เพราะพระองค์ ไ ด้ ท รง
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พิพากษาสิ่งเหล่านี้แล้ว เพราะพวกเขา
ทําให้โลหิตของบรรดาธรรมิกชนและผูเ้ ผย
พระวจนะไหลออกและพระองค์จึงทรงให้
เขาดื่ ม เลื อ ด ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส มควรแล้ ว ”
วิวรณ์ 16:2-6 ด้วยการตัดสินประหารคน
ของพระเจ้าให้ตาย พวกเขาทําผิดในเรือ่ ง
โลหิตจริงราวกับว่ามือของเขาทําให้โลหิต
ไหลออกจริง ในลักษณะเดียวกัน พระ
คริสต์ทรงประกาศว่าชาวยิวในสมัยของ
พระองค์ ทํ า ความผิ ด เรื่ อ งโลหิ ต ของผู ้
บริสทุ ธิท์ กุ คนทีไ่ หลออกมานับตัง้ แต่สมัย
ของอาเบล เพราะพวกเขามีวิญญาณจิต
เดี ย วกั น และกํ า ลั ง ทํ า งานเหมื อ นกั บ
ฆาตกรเหล่านีท้ สี่ งั หารผูเ้ ผยพระวจนะทัง้
หลาย {GC 627.3}
ในภัยพิบัติที่ตามมานั้น ดวงอาทิตย์
มีอํานาจ “คลอกแผดเผามนุษย์ด้วยไฟ
ความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์” วิวรณ์
16:8, 9 ผูเ้ ผยพระวจนะบรรยายถึงสภาพ
ของโลกในเวลาทีน่ า่ กลัวเช่นนีไ้ ว้วา่ “พืน้
ดินก็เศร้าโศก...ข้าวถูกทําลาย...ต้นไม้
ทั้งหมดในนาก็เหี่ยวแห้งไป ความยินดีก็
ห่อเหี่ยวไปจากบรรดาบุตรของมนุษย์”
“เมล็ดพืชแห้งตายอยู่ในดิน ฉางก็ร้าง
เปล่า…สัตว์เลี้ยงร้องครวญคราง ฝูงวัวก็
สนเท่ห์ เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน...นํ้า
ในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุง่ หญ้า
ของถิน่ ทุรกันดาร” “พระยาห์เวห์องค์เจ้า
นายตรัสว่า ‘ในวันนั้น เสียงเพลงในพระ
วิหารจะเป็นเสียงรํ่าไห้ จะมีศพมากมาย
ทิ้งไว้ทุกแห่ง จุ๊ จุ๊ จงเงียบ” โยเอล 1:1012, 17-20 อาโมส 8:3 {GC 628.1}
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ภัยพิบตั เิ หล่านีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ แผ่น
ดินโลก มิเช่นนั้นแล้วผู้ท่ีอาศัยในโลกจะ
ถูกทําลายไปหมด แต่กระนัน้ ก็ยงั เป็นการ
เฆีย่ นตีนา่ กลัวทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยเกิดกับมนุษย์
ทีต่ อ้ งตาย การพิพากษาทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้
กับมนุษย์กอ่ นประตูพระกรุณาธิคณ
ุ จะปิด
ลงนัน้ ระคนกับพระเมตตา พระโลหิตของ
พระคริสต์ทอี่ อ้ นวอนอยูน่ นั้ ได้ปกป้องคน
บาปจากการต้องรับโทษเต็มขนาดของ
ความผิดของเขา แต่ในการพิพากษาครัง้
สุดท้ายนี้ พระพิโรธจะถูกเทลงมาโดยไม่มี
พระเมตตาเจือปนเลย {GC 628.2}
ในวันนัน้ ฝูงชนอยากจะหลบภัยอยูใ่ น
พระเมตตาของพระเจ้าซึ่งพวกเขาเคย
ดูแคลนมานาน “พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย
ตรัสว่า ‘ดูแน่ะ วันเวลาก็มาถึง เมื่อเรา
จะส่ ง ความกั น ดารมาที่ แ ผ่ น ดิ น ไม่ ใ ช่
กันดารอาหารหรือการกระหายนํา้ แต่จะ
เป็นการกันดารพระวจนะของพระยาห์เวห์
พวกเขาจะเดินโซเซจากทะเลนี้ไปทะเล
โน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก
เขาจะวิง่ ไปวิง่ มา เพือ่ แสวงหาพระวจนะ
ของพระยาห์เวห์ แต่จะหาไม่พบ” อาโมส
8:11, 12 {GC 629.1}
ประชากรของพระเจ้าจะไม่หลุดพ้น
จากความทุกข์ทรมาน แต่ในขณะที่ถูก
กดขี่ข่มเหงและตกอยู่ในความทุกข์ยาก
ในขณะที่ต้องทนกับความอดอยากและ
ตกทุ ก ข์ กั บ การขาดแคลนอาหารนั้ น
พวกเขาจะไม่ถกู ปล่อยให้พนิ าศ พระเจ้า
องค์นั้นที่ทรงดูแลเอลียาห์จะไม่ทรงทอด
ทิ้ ง บุ ต รของพระองค์ แ ม้ เ พี ย งคนเดี ย ว
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ที่ ย อมเสี ย สละตน พระองค์ ผู ้ ท รงนั บ
เส้นผมบนศีรษะของพวกเขาจะทรงดูแล
พวกเขา และในเวลากันดารอาหาร พวก
เขาจะได้รับการเลี้ยงดูจนอิ่ม ในขณะที่
คนชั่ ว กํ า ลั ง ตายด้ ว ยความหิ ว และโรค
ระบาด ทูตสวรรค์จะปกป้องคนชอบธรรม
ทั้งหลายและเติมสิ่งที่พวกเขาขาดแคลน
พระเจ้าประทานคําสัญญาให้กบั “ผูด้ าํ เนิน
อย่างชอบธรรม” ว่า “จะมีผู้ให้อาหารเขา
นํ้าดื่มของเขาจะมีแน่” เมื่อ “คนจนและ
คนขัดสนแสวงหานํ้า แต่ไม่พบ และลิ้น
ของเขาก็แห้งผากด้วยความกระหาย เรา
ยาห์เวห์ จะตอบพวกเขาเอง เรา พระเจ้า
ของอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขา” อิสยาห์
33:15, 16; 41:17 {GC 629.2}
“แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถา
องุน่ ไม่มผี ล ผลมะกอกก็ขาดไป ทุง่ นามิได้
ผลิตอาหาร แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจาก
คอก และไม่มฝี งู วัวทีใ่ นโรง” แต่ถงึ กระนัน้
ผู ้ ที่ ยํ า เกรงพระองค์ “จะเปรมปรี ดิ์ ใ น
พระเจ้า” และจะปีติยินดีในพระเจ้าผู้ทรง
ช่วยเขาให้รอด ฮาบากุก 3:17, 18 {GC
629.3}
“พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน
พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของ
ท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลา
กลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้น
ภยันตรายทัง้ สิน้ พระองค์จะทรงอารักขา
ชีวติ ของท่าน” “เพราะพระองค์จะทรงช่วย
กู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก และ
พ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น พระองค์จะ

ทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และ
ท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความ
ซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง
ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน
หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือกลัว
โรคภั ย ที่ ไ ล่ ม าในความมื ด หรื อ ความ
หายนะซึ่งทําลายในเที่ยงวัน พันคนจะ
ล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่ขวามือของ
ท่าน แต่ภยั นัน้ จะไม่มาใกล้ทา่ น ท่านจะ
เพียงเห็นกับตาเอง และเห็นการตอบแทน
คนอธรรม เพราะท่านได้ทาํ ให้พระยาห์เวห์
ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด
เป็นทีพ
่ กั พิงของท่าน ไม่มเี หตุรา้ ยใดๆ จะ
เกิดแก่ทา่ น ไม่มภี ยั พิบตั มิ าใกล้เต็นท์ของ
ท่าน” สดุดี 121:5-7; 91:3-10 {GC 629.4}
แต่ถงึ กระนัน้ ในสายตาของมนุษย์แล้ว
ประชากรของพระเจ้ า จะต้ อ งประทั บ
คําพยานของพวกเขาด้วยเลือดของพวก
เขาเองเช่นเดียวกับผู้ที่ยอมพลีชีพเพื่อ
ความเชื่อก่อนหน้าพวกเขา พวกเขาเอง
เริ่มกลัวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทอด
ทิ้งพวกเขาให้ล้มลงด้วยมือของศัตรูของ
พวกเขา มันเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์
อั น น่ า สะพรึ ง กลั ว พวกเขาร้ อ งทู ล ขอ
พระเจ้าให้ทรงช่วยกูท้ งั้ กลางวันและกลาง
คืน คนชัว่ ปรีดาและส่งเสียงร้องเยาะเย้ย
ให้ได้ยินว่า “ความเชื่อของท่านหายไป
ไหน ถ้าหากท่านเป็นคนของพระเจ้าจริงๆ
แล้ว ทําไมพระองค์จึงไม่ทรงช่วยให้ท่าน
หลุดพ้นจากมือของเรา” แต่เหล่าผู้ที่รอ
คอยจําได้ว่า ในขณะที่พระเยซูทรงกําลัง
สิ้นพระชนม์บนกางเขนคาลวารีนั้น พวก
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มหาปุโรหิตและผู้ปกครองต่างตะโกนขึ้น
อย่างเย้ยหยันว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอด
ได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์
ของชนชาติอิสราเอล ให้เขาลงมาจาก
กางเขนเดี๋ยวนี้เถิด เราจะได้เชื่อบ้าง”
มัทธิว 27:42 พวกเขาปลํ้าสู้กับพระเจ้า
เช่นเดียวกับยาโคบ สีหน้าของพวกเขา
บ่งบอกถึงการดิน้ รนทีม่ อี ยูภ่ ายใน ใบหน้า
ของทุ ก คนมี แ ต่ ค วามซี ด เซี ย ว แต่ ถึ ง
กระนั้ น พวกเขาไม่ ไ ด้ ยุ ติ ก ารทู ล ขอ
อ้อนวอนอย่างจริงใจของพวกเขา {GC
630.1}
หากมนุ ษ ย์ จ ะมองด้ ว ยสายตาของ
ชาวสวรรค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นทูต
สวรรค์ผู้เต็มไปด้วยพลังยิ่งใหญ่จํานวน
มากยืนห้อมล้อมบรรดาผู้ถือรักษาพระ
วจนะของพระคริ ส ต์ ด ้ ว ยความอดทน
ด้วยความอ่อนโยนเห็นใจ ทูตสวรรค์เฝ้า
มองดูพวกเขาทนทุกข์ลําเค็ญและได้ยิน
คําอธิษฐานของพวกเขา พวกเขากําลัง
รอคอยคําบัญชาจากพระผูท้ รงเป็นนายที่
จะให้ช่วยคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากภัย
อันตราย แต่ทตู สวรรค์เหล่านีจ้ าํ เป็นทีจ่ ะ
ต้องรอคอยไปอีกระยะเวลาหนึง่ ประชากร
ของพระเจ้าจะต้องดื่มจากจอกนั้นและ
เข้าร่วมในบัพติศมา การรอคอยเช่นนีเ้ ป็น
คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําทูลขอ แต่ช่าง
เป็นสิ่งที่เจ็บปวดเหลือเกินสําหรับเหล่า
ทูตสวรรค์ ในขณะทีป่ ระชากรของพระเจ้า
เพี ย รรอคอยให้ อ งค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า ทรง
กระทําการให้แก่พวกเขาด้วยความไว้
วางใจนัน้ พวกเขาก็จะได้ฝกึ ฝนความเชือ่
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ความหวังใจและความอดทนนาน ซึง่ พวก
เขาไม่ค่อยได้ฝึกปฏิบัติในประสบการณ์
ทางศาสนาช่วงที่ผ่านมา แต่เพื่อเห็นแก่
ผูท้ ที่ รงเลือกสรรไว้แล้วนัน้ เวลาแห่งความ
ทุกข์นี้จะสั้นลง “พระเจ้าจะไม่ประทาน
ความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือก
ไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวัน
กลางคื น หรื อ …เราบอกพวกท่ า นว่ า
พระองค์จะประทานความยุตธิ รรมแก่พวก
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านยัง
จะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ” ลูกา
18:7, 8 เวลาสิ้นยุคจะมาถึงเร็วกว่าที่
มนุษย์คาดหมายไว้ ต้นข้าวจะถูกรวบรวม
และมัดไว้เป็นฟ่อนเก็บเข้ายุ้งฉางของ
พระเจ้า ส่วนต้นข้าวละมานจะถูกมัดรวม
กั น เพื่ อ เผาทํ า ลายเสี ย ในกองไฟ {GC
630.2}
คนเฝ้ายามชาวสวรรค์ผทู้ าํ หน้าทีท่ ไี่ ด้
รับมอบหมายไว้ด้วยความซื่อสัตย์จะยัง
คงเฝ้ า ต่ อ ไป ถึ ง แม้ ว ่ า คํ า สั่ ง กฎหมาย
กําหนดวันประหารผูถ้ อื รักษาพระบัญญัติ
จะถูกประกาศออกไปทั่วแล้วก็ตาม ใน
บางกรณี ศัตรูบางคนจะทําการนีก้ อ่ นถึง
วันกําหนดทีป่ ระกาศไว้ ศัตรูเหล่านีห้ มาย
ที่จะเอาชีวิตของพวกเขา แต่ไม่มีผู้ใด
จะฝ่าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ที่ยืนล้อมรอบจิต
วิญญาณทุกดวงที่ซื่อสัตย์เข้าไปได้ ศัตรู
บางคนจู่โจมขณะที่คนเหล่านี้กําลังหนี
ออกจากเมืองและหมูบ่ า้ น แต่ดาบทีช่ ขู นึ้
ต่อสูค้ นของพระเจ้านัน้ จะหักและตกลงมา
อย่างไร้อํานาจเหมือนดั่งฟางแห้ง ส่วน
คนอื่นๆ จะมีทูตสวรรค์ในสภาพนักรบ
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มาปกป้องพวกเขาไว้ {GC 631.1}
ในทุกยุคสมัย พระเจ้าทรงให้การคํา้ จุน
และช่ ว ยเหลื อ ประชากรของพระองค์
โดยทรงทําการผ่านทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์
ชาวสวรรค์มีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรมของ
มนุษย์ พวกเขาปรากฏให้เห็นในชุดที่
สว่างเจิดจ้าดั่งสายฟ้าแลบ พวกเขามา
ปรากฏเป็นมนุษย์ในสภาพของผูร้ ว่ มเดิน
ทาง ทูตสวรรค์มาปรากฏต่อหน้าคนของ
พระเจ้าในสภาพของมนุษย์ พวกเขาพัก
ผ่อนใต้ต้นโอ๊คในเวลาเที่ยงวันทําราวกับ
ว่าเหนื่อยอ่อน พวกเขาเคยได้รับการ
ต้อนรับอย่างเป็นมิตรในบ้านของมนุษย์
พวกเขาเคยทําหน้าที่เป็นผู้นําทางให้แก่
คนเดินทางในยามคํา่ คืนทีม่ ดื มิด พวกเขา
ใช้มอื จุดไฟบนแท่นเผาบูชา พวกเขาเปิด
ประตูเรือนจําและปลดปล่อยผู้รับใช้ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นอิสระ พวกเขา
มาในชุดของชาวสวรรค์เพื่อกลิ้งก้อนหิน
ออกจากปากอุโมงค์ฝงั ศพของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอด {GC 631.2}
บ่อยครั้งที่เหล่าทูตสวรรค์จะปรากฏ
ในสภาพมนุษย์เข้าร่วมประชุมกับผู้ชอบ
ธรรม และเยีย่ มการชุมนุมของคนอธรรม
เหมื อ นเช่ น ที่ ไ ปยั ง เมื อ งโสโดมเพื่ อ จด
บันทึกการกระทําชั่วของพวกเขา เพื่อดู
ว่าคนเหล่านั้นทําเกินกว่าขอบเขตความ
อดทนนานของพระเจ้าแล้วหรือยัง องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพอพระทัยความเมตตา
และเพื่อเห็นแก่คนเพียงไม่กี่คนที่รับใช้
พระองค์อย่างแท้จริง พระองค์จงึ ทรงห้าม
หายนะและยืดเวลาความสงบสุขให้แก่คน

เป็นอันมาก คนบาปที่ต่อต้านพระเจ้า
แทบจะไม่สํานึกเลยว่า ชีวิตของพวกเขา
นั้นเป็นหนี้ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์เพียงไม่กี่คนที่
เขาล้อเลียนและกดขี่ {GC 631.3}
แม้ผปู้ กครองของโลกนีจ้ ะไม่ทราบ แต่
มีอยู่บ่อยครั้งที่ทูตสวรรค์เป็นผู้พูดในที่
ประชุมของพวกเขา สายตาของมนุษย์
เคยมองเห็นพวกเขา หูของมนุษย์เคยฟัง
คําอ้อนวอนของพวกเขา ริมฝีปากของ
มนุษย์พูดต่อต้านข้อเสนอแนะและเยาะ
เย้ยคําแนะนําของพวกเขา มือของมนุษย์
คอยกลัน่ แกล้งและเอาเปรียบพวกเขา ใน
ที่ประชุมสภาและศาลยุติธรรม ผู้สื่อข่าว
ชาวสวรรค์ เ หล่ า นี้ แ สดงความคุ ้ น เคย
ส่วนตัวกับประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์
พวกเขาได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า สามารถ
แก้ต่างให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ได้ดีกว่าทนาย
ที่เก่งกาจและพูดจาคล่องที่สุด พวกเขา
เคยเอาชนะความมุง่ มัน่ และหยุดยัง้ บรรดา
ความชัว่ ร้ายทีอ่ าจจะทําให้งานของพระเจ้า
ต้องชะลอไปอย่างมากและอาจจะนําความ
ทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่มาสู่ประชากรของ
พระองค์ ในเวลาทีอ่ นั ตรายและทุกข์ยาก
เช่นนี้ “ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ได้ตั้ง
ค่ายล้อมบรรดาผู้ที่ยําเกรงพระองค์ และ
ช่วยกู้พวกเขา” สดุดี 34:7 {GC 632.1}
ประชากรของพระเจ้ารอคอยเครื่องหมายของการเสด็จมาของพระราชาของ
พวกเขาด้วยความหวังที่จริงใจ ขณะที่
คนเฝ้ายามถูกซักถามว่า “คนยามเอ๋ย
ดึกเท่าไรแล้ว” คําตอบที่ได้มาอย่างไม่
ลังเลคือ “เช้ามาถึง กลางคืนก็มาด้วย”

39 เวลาแห่งความทุกข์ยาก

อิสยาห์ 21:11, 12 แสงสว่างส่องประกาย
แวววาวอยู่บนเมฆเหนือยอดภูเขา ใน
ไม่ชา้ พระสิรขิ องพระเจ้ากําลังจะปรากฏ
ให้เห็น ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
กําลังจะส่องแสงออกมา เวลาเช้าและเวลา
กลางคืนกําลังมาใกล้แล้ว นั่นคือ จุดเริ่ม
ต้ น ของวั น อั น ไม่ วั น สิ้ น สุ ด สํ า หรั บ ผู ้
ชอบธรรมและการปักหลักของกลางคืน
ชั่วนิรันดร์สําหรับคนอธรรม {GC 632.2}
ในขณะผู ้ ที่ ป ลํ้ า สู ้ วิ ง วอนทู ล ขอต่ อ
เบือ้ งพระพักตร์พระเจ้านัน้ ม่านทีต่ าเปล่า
มองไม่เห็นซึง่ กัน้ ระหว่างตัวเขากับโลกที่
มองไม่เห็นดูเหมือนจะถูกยกขึน้ ท้องฟ้า
ส่องประกายขึ้นด้วยรุ่งอรุณของวันแห่ง
นิรนั ดร และคําพูดทีพ
่ วกเขาได้ยนิ นัน้ เป็น
ดัง่ เสียงดนตรีอนั ไพเราะของเพลงแห่งทูต
สวรรค์ว่า “จงยืนหยัดในความภักดี การ
ช่วยเหลือกําลังจะมา” พระคริสต์ พระผูท้ รง
มีชยั ยิง่ ใหญ่กาํ ลังยืน่ มงกุฎแห่งรัศมีอมตะ
ให้ กั บ เหล่ า ทหารผู ้ เ มื่ อ ยล้ า และพระ
สุรเสียงของพระองค์ดังออกมาจากประตู
ที่เปิดกว้างว่า “ดูเถิด เราอยู่กับเจ้า อย่า
กลัวเลย เราคุ้นเคยกับความเศร้าโศก
ทั้งหมดของเจ้า เราแบกความทุกข์ของ
เจ้าไว้แล้ว เจ้าไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูที่ไม่เคย
มีการทดสอบมาก่อน เราต่อสูใ้ นสงคราม
เพื่อเจ้าแล้ว และในนามของเรา เจ้านั้น
เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ” {GC 632.3}
พระผูช้ ว่ ยให้รอดผูป้ ระเสริฐจะประทาน
ความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ รากําลังต้องการ
พอดี หนทางไปสูส่ วรรค์ถกู อุทศิ ด้วยรอย
พระบาทของพระองค์ ทุกเสี้ยนหนามที่
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ทําให้เท้าของเราเป็นบาดแผลนั้นทําให้
พระองค์ทรงบาดเจ็บด้วย กางเขนทุกอัน
ทีเ่ ราต้องแบกรับนัน้ พระองค์ทรงเคยแบก
มาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาต
ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพื่อตระเตรียม
จิตวิญญาณสําหรับสันติสุข เวลาแห่ง
ความทุกข์ยากเป็นการทดสอบอันน่ากลัว
สําหรับประชากรของพระเจ้า แต่นั่นเป็น
เวลาที่ผู้เชื่อซื่อสัตย์ทุกคนจะมองขึ้นไป
และด้วยความเชื่อเขาจะมองเห็นสายรุ้ง
แห่งพระสัญญาล้อมอยู่รอบตัวเขา {GC
633.1}
“พวกที่ไถ่ไว้แล้วของพระยาห์เวห์จะ
กลับมา และจะมายังศิโยนด้วยการร้อง
เพลง ความชื่นบานเป็นนิตย์จะอยู่บน
ศี ร ษะของพวกเขา เขาจะได้ รั บ ความ
ชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้า
และการถอนหายใจจะหนีไป เราเอง คือ
เราเองผูช้ ใู จเจ้า เจ้าเป็นใครเล่าทีก่ ลัวคน
ซึง่ จะต้องตาย คือกลัวมนุษย์ซงึ่ ถูกทําให้
เหมือนหญ้า เจ้าลืมพระยาห์เวห์ผู้สร้าง
ของเจ้า...และเจ้ากลัวอยูเ่ รือ่ ยไปตลอดวัน
เพราะความเกรี้ยวกราดของผู้บีบบังคับ
เมื่อเขาตั้งตัวขึ้นที่จะทําลาย แต่ความ
เกรี้ยวกราดของผู้บีบบังคับอยู่ที่ไหนเล่า
นักโทษจะได้รับการปลดปล่อยโดยเร็ว
เขาจะไม่ตายในที่กักขัง และอาหารของ
เขาก็ ไ ม่ ข าดแคลน เพราะเราคื อ พระ
ยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้กวนทะเลให้
คลืน่ ของมันคะนอง (พระนามของพระองค์
คือพระยาห์เวห์จอมทัพ) และเราใส่ถอ้ ยคํา
ของเราไว้ในปากของเจ้า และซ่อนเจ้าไว้
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ในร่มมือของเรา เราตัง้ ฟ้าสวรรค์และวาง
รากฐานแผ่นดินโลก และกล่าวกับศิโยน
ว่า ‘เจ้า เป็น ชนชาติของเรา’” อิสยาห์
51:11-16 {GC 633.2}
“ฉะนัน้ จงฟังข้อนีเ้ ถิด ท่านผูถ้ กู ข่มใจ
ผู้ซึ่งมึนเมา แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่น องค์
เจ้านายของท่าน คือพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของท่ า น ผู ้ ท รงสู ้ ค ดี เ พื่ อ ชนชาติ ข อง
พระองค์ ตรัสดังนีว้ า่ ‘นีแ่ น่ะ เราได้เอาจอก
แห่ ง ความโซเซมาจากมื อ ของเจ้ า แล้ ว
ถ้วยแห่งความพิโรธของเรา เจ้าจะไม่ตอ้ ง
ดืม่ ต่อไป และเราจะใส่มนั ไว้ในมือของพวก
ที่ทรมานเจ้า คือพวกที่พูดกับเจ้าว่า ‘จง
หมอบลง แล้วเราจะเดินข้ามเจ้าไป’ แล้ว
เจ้าทําให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และ
เหมือนถนนเพือ่ ให้คนเดินข้ามไป” อิสยาห์
51:21-23 {GC 633.3}
พระเนตรของพระเจ้าทรงมองผ่านยุค
ต่างๆ ไปจับอยู่กับวิกฤตที่ประชากรของ
พระองค์จะต้องเผชิญ เมือ่ อํานาจฝ่ายโลก
จะโหมกระหนํ่าลงมายังคนเหล่านั้น ดั่ง
เชลยที่ถูกเนรเทศ พวกเขาจะกลัวความ
ตายที่ เ กิ ด จากการอดอยากและความ
รุนแรง แต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงแยก
ทะเลแดงออกต่อหน้าชนชาติอสิ ราเอลจะ
ทรงสําแดงอํานาจยิง่ ใหญ่ของพระองค์และ
ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการจับกุม
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘เขาทัง้ หลาย
จะเป็นคนของเรา เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษ
ของเรา ในวันทีเ่ ราจะประกอบกิจ และเรา
จะเมตตาคนเหล่านีด้ งั ชายทีเ่ มตตาบุตรผู้
ปรนนิบัติเขา’” มาลาคี 3:17 หากเลือด

ของพยานผูส้ ตั ย์ซอื่ ของพระคริสต์จะต้อง
ไหลออกในช่วงเวลานี้ เลือดนีจ้ ะไม่เหมือน
กับเลือดของผู้ยอมพลีชีพที่เป็นเหมือน
เมล็ดที่หว่านออกไปเพื่อรอคอยวันแห่ง
การเก็บเกีย่ วของพระเจ้า ความจงรักภักดี
ของพวกเขาจะไม่เป็นพยานเพือ่ โน้มน้าว
คนอื่ น ถึ ง สั จ ธรรม เพราะหั ว ใจอั น แข็ ง
กระด้างบีบบังคับให้คลืน่ แห่งความเมตตา
ซัดกลับไปจนไม่หันกลับมาอีกเลย หาก
ในเวลานีจ้ ะปล่อยให้ผชู้ อบธรรมล้มลงไป
เป็นเหยือ่ ของศัตรูแล้ว เจ้าชายแห่งความ
มืดก็จะได้รบั ชัยชนะ ผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าว
ไว้วา่ “เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้า
ไว้ในที่ประทับของพระองค์ ในยามยาก
ลําบาก พระองค์จะทรงกําบังข้าพเจ้าไว้
ในที่ กํ า บั ง แห่ ง พลั บ พลาของพระองค์
พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา”
สดุดี 27:5 พระคริสต์ตรัสไว้แล้วว่า “มา
เถิด ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าใน
ห้องของท่าน และปิดประตูเสีย จงซ่อน
ตัวอยูส่ กั พักหนึง่ จนกว่าพระพิโรธจะผ่าน
ไป เพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กําลังเสด็จ
ออกมาจากสถานที่ ข องพระองค์ เพื่ อ
ลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาป
ผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะ
เผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมัน และจะไม่
ปิ ด บั ง ผู ้ ถู ก ฆ่ า ของมั น ไว้ อี ก ” อิ ส ยาห์
26:20, 21 การช่วยให้รอดของผูท้ รี่ อคอย
การเสด็จมาของพระองค์ดว้ ยความอดทน
นานและเป็นผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นหนังสือแห่งชีวติ
นั้นจะงดงามรุ่งโรจน์อย่างยิ่งใหญ่ {GC
634.1}

40 ประชากรของพระเจ้าได้รับการช่วยกู้ 589

40

ประชากรของพระเจ้าได้รับการช่วยกู้

เมือ่ การปกป้องของกฎหมายมนุษย์ที่
คุม้ ครองบรรดาผูท้ ถี่ วายเกียรติธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้าจะถูกยกเลิกไปแล้ว จะเกิด
ขบวนการในประเทศต่างๆ ขึ้นพร้อมกัน
เพือ่ ทําลายพวกเขา เมือ่ เวลากําหนดตาม
ที่ระบุไว้ในกฎหมายใกล้จะมาถึงแล้วนั้น
ประชาชนจะร่วมกันออกอุบายถอนราก
ถอนโคนนิกายทีพ
่ วกเขาเกลียดชัง พวก
เขาตั้งใจเข้าจู่โจมให้เสร็จสิ้นภายในคืน
เดียวเพื่อกําจัดเสียงที่ขัดแย้งและตําหนิ
ให้เงียบไปอย่างเด็ดขาด {GC 635.1}
ประชากรของพระเจ้าบ้างก็ถูกขังอยู่
ในคุก บ้างก็ซอ่ นตัวอยูใ่ นทีโ่ ดดเดีย่ วตาม
ป่าและภูเขา คนเหล่านี้ยังคงอธิษฐาน
อ้อนวอนขอการคุ้มครองจากพระเจ้า ใน
ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาวุธครบมือ
และได้รับการหนุนหลังจากทูตสวรรค์ชั่ว
กําลังเตรียมพร้อมเพื่อทํางานแห่งความ
ตาย บัดนีเ้ ป็นเวลายากแค้นลําบากทีส่ ดุ
ซึ่งพระเจ้าของอิสราเอลจะทรงเข้ามาขัด
ขวางเพือ่ ช่วยกูผ้ ทู้ พ
ี่ ระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “พวก
ท่ า นจะมี บ ทเพลงเหมื อ นอย่ า งคื น ที่ มี
เทศกาลเลีย้ งศักดิส์ ทิ ธิ์ และมีใจยินดีอย่าง
คนที่ อ อกเดิ น …ไปยั ง ภู เ ขาของพระ
ยาห์เวห์เจ้า ถึงพระศิลาของอิสราเอล
และพระยาห์เวห์จะทรงทําให้คนได้ยิน
พระสุรเสียงทรงพลังของพระองค์ และ

จะทรงทําให้ได้เห็นพระกรของพระองค์ที่
ฟาดลงด้วยความกริ้วอย่างเกรี้ยวกราด
และด้วยเปลวเพลิงเผาผลาญ รวมทั้งฝน
ตกหนักกับพายุ และลูกเห็บ” อิสยาห์
30:29, 30 {GC 635.2}
ด้วยเสียงตะโกนโห่รอ้ งอย่างมีชยั ด้วย
เสียงเย้ยหยันและแช่งด่า หมู่คนชั่วร้าย
กําลังจะวิ่งเข้าไล่ฟันเหยื่อของพวกเขา
ดูเถิด ความมืดหนาทึบยิง่ กว่ากลางคืนได้
แผ่มาปกคลุมแผ่นดินโลก จากนัน้ ปรากฏ
รุ ้ ง ซึ่ ง ส่ อ งแสงเรื อ งด้ ว ยรั ศ มี ที่ ม าจาก
พระทีน่ งั่ ของพระเจ้าทอดโค้งข้ามท้องฟ้า
และดูราวกับจะมาห้อมล้อมกลุม่ คนทีก่ าํ ลัง
อธิษฐานอยูแ่ ต่ละกลุม่ ฝูงชนทีโ่ กรธเคือง
หยุดนิง่ ในทันทีทนั ใด เสียงร้องเยาะเย้ย
ของพวกเขาเงียบหายไป เป้าหมายที่จะ
ทําด้วยความบ้าคลัง่ ร้ายแรงถูกลืมไปหมด
สิ้น ด้วยความรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่น่า
กลัวพวกเขาจ้องมองไปยังเครื่องหมาย
แห่งพันธสัญญาของพระเจ้าและปรารถนา
ทีจ่ ะหนีไปให้พน้ จากแสงเจิดจ้าซึง่ มีอาํ นาจ
มากนั้น {GC 635.3}
ส่วนประชากรของพระเจ้าได้ยินพระ
สุรเสียงหนึง่ ทีส่ ดใสชัดเจนและไพเราะดัง
มาว่า “จงเงยหน้าขึน้ ไป” พวกเขาเงยหน้า
มองขึน้ ไปยังท้องฟ้า และมองเห็นรุง้ แห่ง
คําสัญญา เมฆดําจัดน่ากลัวที่ปกคลุมอยู่
ทัว่ ท้องฟ้าเคลือ่ นตัวแยกออกจากกัน และ
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เช่นเดียวกับสเทเฟน พวกเขาได้จอ้ งมอง
เข้าไปในท้องฟ้าและเห็นพระสิรขิ องพระเจ้า
และของบุตรมนุษย์ประทับอยูบ่ นพระทีน่ งั่
ของพระองค์ พวกเขามองเห็นพระองค์
อยู ่ ใ นสภาพของพระเจ้ า และมองเห็ น
เครื่องหมายแห่งความอัปยศปรากฏอยู่
บนพระวรกายของพระองค์ และพวกเขา
ได้ยนิ คําทูลขอจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ทีเ่ สนอต่อพระบิดาและทูตสวรรค์บริสทุ ธิ์
ทั้งหลายว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านัน้ ทีพ่ ระองค์ประทาน
แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้า
พระองค์อยู่นั้น” ยอห์น 17:24 มีเสียงที่
ไพเราะดัง่ ดนตรีและด้วยชัยชนะดังขึน้ มา
อีกครั้งหนึ่งว่า “พวกเขามาแล้ว พวกเขา
มาแล้ว บริสทุ ธิ์ เป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ ปราศจาก
อุบาย ไร้มลทิน พวกเขาถือรักษาถ้อยคํา
แห่งความอดทนนานของเราและจะเดิน
อยู่ท่ามกลางทูตสวรรค์” แล้วริมฝีปากที่
ซี ด และสั่ น เทาของบรรดาผู ้ ที่ ยึ ด มั่ น ใน
ความเชื่อจะโห่ร้องด้วยความมีชัยอย่าง
แท้จริง {GC 636.1}
มันเป็นเวลาเที่ยงคืนที่พระเจ้าทรง
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อการ
ช่วยประชากรของพระองค์ ดวงอาทิตย์
ปรากฏและส่องแสงสว่างอย่างแรงกล้า
หมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ เกิด
ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ลํ า ดั บ
คนชั่วมองเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความ
หวาดกลัวและประหลาดใจ ในขณะที่
คนชอบธรรมมองดูด้วยความสุขอย่าง
เคร่งขรึมว่านี่เป็นหมายสําคัญแห่งการ

ช่วยกู้ของพวกเขา ดูประหนึ่งว่าทุกสิ่งใน
ธรรมชาติจะหันเหออกไปจากวิถีของมัน
ลําธารหยุดไหล เมฆดําหนาทึบปรากฏ
และต่างชนกระแทกเข้าใส่กัน ในท่าม
กลางท้องฟ้าทีก่ าํ ลังปัน่ ป่วนนัน้ มีชอ่ งว่าง
ทีม่ รี ศั มีสกุ ใสทีเ่ กินคําบรรยายส่องออกมา
พระสุรเสียงของพระเจ้าดังลอดผ่านช่อง
นั้นมา เป็นเสียงที่ดังเหมือนเสียงธารนํ้า
ไหลมากมายตรัสว่า “สําเร็จแล้ว” วิวรณ์
16:17 {GC 636.2}
เสียงนัน้ สัน่ สะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลก “เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึง่ ตัง้ แต่
มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคย
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้น
เลย” วิวรณ์ 16:17, 18 ดูเสมือนว่าท้องฟ้า
จะเปิดๆ ปิดๆ รัศมีภาพจากพระทีน่ งั่ ของ
พระเจ้าดูราวกับจะส่องผ่านเมฆออกมา
ภูเขาสั่นสะเทือนเหมือนต้นอ้อถูกลมพัด
และเศษก้อนหินขรุขระกระเด็นกระจัด
กระจายไปทั่ ว รอบทิ ศ มี เ สี ย งคํ า ราม
ประหนึ่งเสียงพายุที่กําลังจะพัดเข้ามา
ทะเลซัดปั่นป่วนราวกับโกรธแค้น เสียง
ลมสลาตันพัดดังกึกก้องราวกับเสียงร้อง
ของภูตผีทอี่ อกไปทําหน้าทีแ่ ห่งการทําลาย
ล้ า ง โลกทั้ ง ใบกระเพื่ อ มและพองออก
เหมือนคลื่นในทะเล พื้นผิวโลกกําลังปริ
ออก ราวกับว่ารากฐานของแผ่นดินโลก
จะพังทลาย เทือกเขากําลังจมลง เกาะที่
มีผคู้ นอาศัยอยูจ่ มหายไป ท่าเรือทีเ่ หมือน
เมืองโสโดมเนือ่ งด้วยความชัว่ นัน้ ถูกคลืน่
ร้ายกลืนไป มหานครบาบิโลนเข้ามาอยู่
ในความทรงจําของพระเจ้าเพื่อ “ทรงให้
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ถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของ
พระองค์” แก่เธอ ลูกเห็บขนาดยักษ์ “หนัก
ประมาณห้าสิบกิโลกรัม” กระทําการแห่ง
การทําลายล้าง วิวรณ์ 16:19, 21 เมือง
หยิ่งผยองที่สุดในโลกกําลังถูกทําลายจน
ราบเรียบ คฤหาสน์ราชวังที่งามสง่าซึ่ง
บรรดาเจ้านายในแผ่นดินโลกใช้จา่ ยทรัพย์
สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อทําให้ตนเองได้
รับเกียรตินั้นพังพินาศไปต่อหน้าต่อตา
กํ า แพงคุ ก แยกออกและประชากรของ
พระเจ้าทีถ่ กู กักขังอยูอ่ นั เนือ่ งมาจากความ
เชือ่ ได้ถกู ปลดปล่อยให้อสิ ระ {GC 636.3}
หลุมฝังศพเปิดออกและ “คนเป็นอัน
มากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดิน
โลกจะตื่นขึ้น บ้างเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้าง
เข้ า สู ่ ค วามอั บ อายและความขายหน้ า
นิรันดร์” ดาเนียล 12:2 ทุกคนที่ตายไป
พร้อมกับความเชื่อในข่าวทูตสวรรค์องค์
ทีส่ ามจะเป็นขึน้ จากหลุมศพด้วยรัศมีภาพ
เพือ่ ฟังพระสัญญาแห่งสันติสขุ ของพระเจ้า
พร้อมกับบรรดาผู้ถือรักษาธรรมบัญญัติ
ของพระองค์ “คนทัง้ หลายทีแ่ ทงพระองค์”
วิวรณ์ 1:7 คนทีห่ วั เราะและเยาะเย้ยเมือ่
พระองค์กําลังจะสิ้นพระชนม์ด้วยความ
ทุกข์ทรมาน และคนที่ต่อต้านความจริง
และต่อต้านประชากรของพระองค์อย่าง
รุนแรงทีส่ ดุ คนเหล่านีจ้ ะเป็นขึน้ จากตาย
มามองดูพระองค์ในขณะทีท่ รงพระสิรอิ นั
ยิง่ ใหญ่และเห็นพระองค์ประทานเกียรติยศ
ให้แก่ผทู้ ซี่ อื่ สัตย์และเชือ่ ฟังพระองค์ {GC
637.1}
เมฆหนาทึบยังคงปกคลุมท้องฟ้า แต่

กระนั้นแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆออกมา
เป็นครั้งคราวมองดูคล้ายกับพระเนตรที่
โกรธแค้นของพระยาห์เวห์ แสงฟ้าแลบ
ทีด่ รุ า้ ยพุง่ ออกมาจากท้องฟ้าล้อมรอบโลก
ไว้ในเปลวไฟที่เป็นแพ และเหนือเสียง
คํารามของฟ้าร้องอันน่ากลัวนั้น มีเสียง
ลึ ก ลั บ และน่ า กลั ว ดั ง ขึ้ น ประกาศวาระ
สุดท้ายของคนอธรรม ไม่ใช่ทกุ คนทีไ่ ด้ยนิ
เสียงนัน้ จะเข้าใจ แต่ครูสอนเทียมเท็จจะ
เข้าใจเสียงนั้นได้อย่างชัดเจน ผู้ที่ก่อน
หน้ า นี้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยเป็ น คนไร้ เ หตุ ผ ล
อวดใหญ่และดื้อดึง สนุกสนานกับความ
ทารุณโหดเหีย้ มต่อประชากรของพระเจ้า
ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ บัดนี้
กลับท่วมท้นด้วยความตะลึงและสัน่ สะท้าน
ด้วยความกลัว เสียงร้องโหยหวนของ
พวกเขาดังกว่าเสียงจากธรรมชาติ พวก
ผีมารร้ายต่างยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็น
พระเจ้าและสัน่ สะท้านอยูเ่ บือ้ งหน้าอํานาจ
ของพระองค์ ส่วนมนุษย์กาํ ลังทูลขอความ
เมตตาและกลิง้ ไปมาด้วยความหวาดกลัว
อย่างน่าเวทนา {GC 637.2}
ผูเ้ ผยพระวจนะในอดีตกาลกล่าวถึงวัน
แห่งพระเจ้าจากทีเ่ ห็นในนิมติ อันศักดิส์ ทิ ธิ์
ว่า “จงร้องไห้ซิ เพราะวันแห่งพระยาห์เวห์
มาใกล้แล้ว วันนั้นจะมาเหมือนอย่างการ
ทําลายจากองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ”์ อิสยาห์
13:6 “จงหลบเข้าไปอยู่ในหิน และซ่อน
ตัวในผงคลี ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัว
ของพระยาห์เวห์และจากพระรัศมีแห่ง
ความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ ท่าทีอนั
ผยองของมนุษย์จะตํ่าต้อยลง และความ

592 ปลายทางแห่งความหวัง

จองหองของคนจะตกตํ่า พระยาห์เวห์
องค์เดียวจะเป็นผูเ้ ทิดทูนในวันนัน้ เพราะ
ว่าพระยาห์เวห์จอมทัพทรงเตรียมวันหนึง่
ซึ่งจะต่อสู้กับสารพัดที่เย่อหยิ่งและโอหัง
ทั้งกับสารพัดที่ถูกยกชูขึ้นซึ่งจะตํ่าต้อย
ลง” “ในวันนัน้ คนจะเหวีย่ งรูปเคารพของ
เขาที่ทําด้วยเงินและรูปเคารพที่ทําด้วย
ทองคํา ซึง่ พวกเขาทําให้กบั ตัวเองเพือ่ ใช้
กราบไหว้ นั้ น ออกไปยั ง ตั ว ตุ ่ น และตั ว
ค้างคาว เพือ่ จะเข้าถํา้ หินและเข้าซอกผา
ให้ พ ้ น จากความน่ า เกรงกลั ว ของพระ
ยาห์เวห์และพ้นจากพระรัศมีแห่งความ
โอ่อ่าตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์
ทรงลุกขึ้นทําให้โลกสั่นสะท้าน” อิสยาห์
2:10-12, 20, 21 {GC 638.1}
มีดาวดวงหนึ่งส่องประกายผ่านช่อง
เมฆ ความสว่างเจิดจ้าของดาวดวงนีเ้ พิม่
ขึน้ เป็นสีเ่ ท่าในความมืด บ่งบอกความหวัง
และความสุขใจให้แก่ผู้ซื่อสัตย์ แต่เป็น
ความรุนแรงและความโกรธเคืองให้กับผู้
ล่วงละเมิดธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า บัดนี้
ผู ้ ที่ ย อมเสี ย สละทุ ก สิ่ ง เพื่ อ พระคริ ส ต์
ปลอดภัยแล้ว พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในที่
ลี้ลับของพลับพลาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พวกเขาผ่านการตรวจทดสอบมาแล้วและ
ประจักษ์ต่อหน้าคนทั้งโลกและต่อหน้าผู้
ที่ดูแคลนสัจธรรมถึงความซื่อสัตย์ที่พวก
เขามีต่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
พวกเขา มีการเปลีย่ นแปลงอย่างอัศจรรย์
เกิดขึ้นกับผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อตรงของ
พวกเขาแม้ต้องเผชิญหน้ากับความตาย
พวกเขาได้รับการช่วยกู้โดยฉับพลันจาก

ความมืดและความเหีย้ มโหดของมนุษย์ที่
แปรเปลี่ยนกลายเป็นปีศาจ ใบหน้าของ
พวกเขาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานดูซีดเผือด
วิตกกังวลและเศร้าหมอง แต่บดั นีอ้ มิ่ เอิบ
ด้วยความอัศจรรย์ใจ ความเชือ่ และความ
รัก พวกเขาเปล่งเสียงร้องเพลงแห่งชัยชนะ
ว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกําลัง
ของเรา เป็นความช่วยเหลือทีพ
่ ร้อมอยูใ่ น
ยามยากลําบาก ฉะนัน้ เราจะไม่กลัว แม้วา่
แผ่นดินโลกจะเปลีย่ นแปลงไป แม้วา่ ภูเขา
ทั้ ง หลายจะโคลงเคลงลงสู ่ ส ะดื อ ทะเล
แม้วา่ นํา้ ทะเลคึกคะนองและฟองฟู แม้วา่
ภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น”
สดุดี 46:1-3 {GC 638.2}
ในขณะทีถ่ อ้ ยคําซึง่ แสดงออกถึงความ
ไว้วางใจอันบริสทุ ธิเ์ หล่านีล้ อยไปถึงพระเจ้า
นั้น เมฆถูกกวาดออกไปและจะมองเห็น
ท้องฟ้าเปล่งประกายดังดวงดาวเป็นรัศมี
ที่เจิดจ้าเหนือกว่าคําบรรยายใดๆ และ
แตกต่างจากท้องฟ้าทัง้ สองด้านซึง่ มืดมน
ปัน่ ป่วน รัศมีของเมืองสวรรค์สอ่ งออกมา
จากประตูที่เปิดอยู่ จากนั้นปรากฏมือซึ่ง
กําลังถือแผ่นศิลาสองแผ่นทีป่ ระกบติดกัน
อยู่ทาบขึ้นมาบนท้องฟ้า ผู้เผยพระวจนะ
กล่าวว่า “ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบ
ธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้านัน่ แหละ
ทรงเป็นผู้พิพากษา” สดุดี 50:6 ธรรม
บัญญัติศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความชอบธรรม
ของพระเจ้ า ซึ่ ง ถู ก ประกาศ ณ ภู เ ขา
ซีนายท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและเปลวเพลิง
เพื่อให้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตนั้น
บัดนี้ถูกเปิดเผยให้แก่มนุษย์เพื่อใช้เป็น
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กฎเกณฑ์ในการพิพากษา พระหัตถ์นั้น
ทรงกางแผ่ น ศิ ล าออกและมองเห็ น ข้ อ
กําหนดของพระบัญญัติสิบประการถูก
บันทึกไว้ด้วยปากกาไฟ ข้อความเหล่า
นั้นชัดเจนจนทุกคนอ่านออก ความทรง
จําหวนกลับมา และความมืดมนแห่งความ
งมงายและความเชือ่ ทีผ่ ดิ ถูกกวาดไปจาก
สมองของทุ ก คน และพระวจนะทั้ ง สิ บ
ประการของพระเจ้าที่กระชับ เข้าใจง่าย
และมีอาํ นาจถูกนํามาให้ทกุ คนทีม่ ชี วี ติ อยู่
ในโลกนี้ได้มองเห็น {GC 639.1}
เป็นเรือ่ งสุดวิสยั ทีจ่ ะบรรยายถึงความ
กลัวและความสิ้นหวังของคนทั้งหลายที่
เหยียบยํ่าข้อกําหนดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ธรรมบัญญัติของพระองค์ให้แก่พวกเขา
เพื่ อ ที่ พ วกเขาจะใช้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
อุปนิสยั ของพวกเขาและเรียนรูข้ อ้ บกพร่อง
ของตนเองในขณะทีย่ งั มีโอกาสกลับใจและ
ปฏิรูปได้ แต่เพื่อที่จะได้รับความนิยมชม
ชอบจากชาวโลก พวกเขาปัดกฎหมาย
ของพระเจ้าทิ้งไปและสอนผู้อื่นให้ละเมิด
กฎหมายนัน้ ด้วย พวกเขาพยายามบังคับ
ประชากรของพระองค์ให้ทําวันสะบาโต
ของพระองค์เป็นมลทิน บัดนี้ พวกเขา
ถูกปรับโทษโดยธรรมบัญญัตินั้นที่พวก
เขาเคยหมิ่นประมาท พวกเขามองเห็น
ด้วยความชัดเจนอย่างน่ากลัวว่า พวกเขา
ไม่มขี อ้ แก้ตวั พวกเขาได้เลือกผูท้ พ
ี่ วกเขา
ต้องการปรนนิบตั แิ ละนมัสการแล้ว “แล้ว
เจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่าง
คนชอบธรรมและคนอธรรม ระหว่างคน

ที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติ
พระองค์ได้อกี ครัง้ หนึง่ ” มาลาคี 3:18 {GC
639.2}
ศัตรูของธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า นับ
ตัง้ แต่อาจารย์ทงั้ หลายลงไปจนถึงผูท้ เี่ ล็ก
น้อยทีส่ ดุ ล้วนมีความคิดเห็นใหม่เกีย่ วกับ
สัจธรรมและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่กว่า
ทีพ
่ วกเขาจะเข้าใจว่าวันสะบาโตของพระ
บัญญัตขิ อ้ ทีส่ เี่ ป็นตราประทับของพระเจ้า
ผูท้ รงพระชนม์นนั้ ก็เป็นเวลาทีส่ ายเกินไป
แล้ว กว่าพวกเขาจะเห็นว่าธาตุแท้ของ
วันสะบาโตเทียมเท็จและรากฐานที่พวก
เขาใช้กอ่ สร้างนัน้ เป็นเพียงแค่ทรายก็สาย
เกินไปแล้ว พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาได้
ต่อสู้กับพระเจ้า บรรดาครูสอนศาสนา
ได้นําจิตวิญญาณลงไปสู่ความพินาศใน
ขณะที่แสดงตนว่ากําลังนําจิตวิญญาณ
เหล่านั้นไปยังประตูสวรรค์ พวกเขาไม่มี
ทางรู้เลยจนกระทั่งถึงวันที่จะมีการคิด
บัญชีครั้งสุดท้ายว่าความรับผิดชอบของ
ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งใหญ่
เพียงไรและผลลัพธ์ของความไม่สัตย์ซื่อ
ของพวกเขานั้นน่ากลัวเพียงไร เฉพาะ
ในเวลาของนิรันดร์กาลเท่านั้นที่เราจะ
สามารถประเมินได้อย่างถูกต้องถึงความ
สูญเสียของจิตวิญญาณเพียงดวงเดียว
วาระสุ ด ท้ า ยของผู ้ ที่ พ ระเจ้ า จะตรั ส ว่ า
“เจ้าผู้กระทําชั่ว จงออกไปเสีย” นั้น เป็น
สิ่งที่น่ากลัวยิ่งนัก {GC 640.1}
พระสุ ร เสี ย งของพระเจ้ า ดั ง มาจาก
ท้องฟ้า ประกาศวันและชัว่ โมงทีพ
่ ระเยซู
จะเสด็ จ มาและจะทรงนํ า พั น ธสั ญ ญา
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ชัว่ นิรนั ดร์มาให้แก่ประชากรของพระองค์
พระดํารัสของพระองค์กระจายออกตลอด
ทัว่ ทัง้ โลกดัง่ เสียงทีด่ งั กระหึม่ ของฟ้าร้อง
ที่ดังที่สุด ชาวอิสราเอลของพระเจ้ายืน
ฟังด้วยดวงตาที่จ้องมองขึ้นไปเบื้องบน
ใบหน้าของพวกเขาอิม่ เอิบไปด้วยพระสิริ
ของพระองค์ และส่องประกายออกมา
เหมือนกับใบหน้าของโมเสสขณะเดินลง
มาจากภูเขาซีนาย คนอธรรมมองหน้า
ของพวกเขาไม่ได้ และเมือ่ ผูท้ ถี่ วายเกียรติ
พระเจ้าด้วยการถือรักษาวันสะบาโตให้
บริสทุ ธิไ์ ด้รบั การประกาศว่าเป็นพวกทีไ่ ด้
รับพระพร ก็มีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะที่
ยิ่งใหญ่ดังขึ้น {GC 640.2}]
ไม่นานต่อมา มีเมฆสีดําก้อนเล็กๆ
ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก เมฆนั้นมี
ขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือมนุษย์ เป็นก้อนเมฆ
ทีห่ อ้ มล้อมรอบพระผูช้ ว่ ยให้รอดไว้และดู
ไกลๆ ราวกับว่าถูกหุ้มห่อด้วยความมืด
ประชากรของพระเจ้าทราบดีวา่ นีค่ อื หมาย
สําคัญของพระบุตรของพระเจ้า พวกเขา
จ้องมองขึน้ ไปด้วยความเงียบขรึมในขณะ
ที่เมฆก้อนนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ แสงสว่างและรัศมีภาพก็มมี าก
ขึน้ มากขึน้ จนกระทัง่ กลายเป็นเมฆสีขาว
ขนาดใหญ่ ฐานของเมฆนั้นมีรัศมีภาพ
เหมือนดังไฟทีเ่ ผาผลาญ และเหนือเมฆก็
เป็นสายรุ้งแห่งคํามั่นสัญญา พระเยซู
ประทับอยูอ่ ย่างผูม้ ชี ยั ชนะทีย่ งิ่ ใหญ่ บัดนี้
พระองค์ไม่ได้เป็น “คนที่รับความเจ็บ
ปวด” อิสยาห์ 53:3 เพือ่ ดืม่ จอกแห่งความ
ขมขื่นด้วยความอับอายและความทุกข์

ระทม พระองค์ เ สด็ จ มาเป็ น ผู ้ มี ชั ย ใน
สวรรค์และแผ่นดินโลก เพื่อพิพากษา
ทั้งคนเป็นและคนตาย “ซื่อสัตย์และสัตย์
จริง” “พระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้
ด้วยความชอบธรรม” และ “กองทัพทั้ง
หลายในสวรรค์…ตามเสด็จพระองค์ไป”
วิวรณ์ 19:11, 14 หมู่ทูตสวรรค์บริสุทธิ์
จํานวนมากทีไ่ ม่อาจนับจํานวนได้รอ้ งเพลง
สรรเสริญด้วยทํานองชาวสวรรค์ขณะเดิน
ทางมาพร้อมกับพระองค์ในการเสด็จมานี้
ดูประหนึ่งว่ามีทูตสวรรค์สว่างสดใสเต็ม
ไปทัว่ ท้องฟ้า “นับจํานวนเป็นแสนๆ เป็น
ล้านๆ” ไม่มีปากกาของมนุษย์คนใดจะ
บรรยายภาพเหตุการณ์นี้ได้ ไม่มีสมอง
ของมนุษย์ที่ต้องตายสามารถเข้าใจถึง
ความยิ่งใหญ่นี้ได้ “ความสง่างามของ
พระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์ และโลกก็เต็ม
ด้วยคําสรรเสริญพระองค์ พระรัศมีของ
พระองค์ดังแสงสว่าง” ฮาบากุก 3:3, 4
เมื่อเมฆที่มีชีวิตนี้เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ยิ่ง
ขึ้น นัยน์ตาทุกดวงจะมองเห็นเจ้าชาย
แห่งชีวิต บัดนี้ ไม่มีมงกุฎหนามที่ทําให้
พระเศียรศักดิส์ ทิ ธิเ์ ปรอะเปือ้ นอีกแล้ว แต่
มี ม งกุ ฎ ที่ เ ต็ ม ด้ ว ยสง่ า ราศี ว างอยู ่ บ น
หน้าผากบริสุทธิ์ของพระองค์ พระพักตร์
ของพระองค์สอ่ งสว่างยิง่ กว่าความเจิดจ้า
ของดวงอาทิตย์เที่ยงวัน “พระองค์ทรงมี
พระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้น
พระอูรุพระองค์ว่า กษัตริย์เหนือกษัตริย์
ทั้ ง หลายและเจ้ า นายเหนื อ เจ้ า นายทั้ ง
หลาย” วิวรณ์ 19:16 {GC 640.3}
เมื่ อ ผู ้ ที่ ป ฏิ เ สธพระเมตตาคุ ณ ของ
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พระเจ้าอยูต่ อ่ เบือ้ งพระพักตร์ของพระองค์
“หน้าตาทุกคนจึงซีดไป” พวกเขาเกิดความ
หวาดกลัวด้วยความสิ้นหวังชั่วนิรันดร์
“หัวใจสลายและหัวเข่าก็สนั่ คลอน...ใบหน้า
ทุกคนซีดเซียว” เยเรมีย์ 30:6 นาฮูม
2:10 คนชอบธรรมตัวสั่นร้องว่า “ใครจะ
สามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่า” วิวรณ์ 6:17
เสียงเพลงของทูตสวรรค์เงียบไป และ
ความเงียบทีน่ า่ กลัวก็เกิดขึน้ ชัว่ ขณะหนึง่
และแล้วพระสุรเสียงของพระเยซูดงั มาว่า
“พระคุ ณ ของเราก็ เ พี ย งพอกั บ เจ้ า ” 2
โครินธ์ 12:9 สีหน้าของผูช้ อบธรรมสดใส
ขึ้นมา และความสุขก็เต็มล้นในใจของ
พวกเขาทุกคน แล้วทูตสวรรค์จะเปล่งเสียง
ด้วยโน้ตทีม่ เี สียงสูงยิง่ ขึน้ และเริม่ ขับร้อง
เพลงอีกครัง้ หนึง่ ในขณะทีพ
่ วกเขาเคลือ่ น
เข้ามาใกล้โลกมากยิ่งขึ้น {GC 641.1}
กษัตริยเ์ หนือกษัตริยท์ งั้ หลายเสด็จลง
มาในหมู่เมฆที่ห้อมล้อมด้วยไฟที่ลุกไหม้
อยู่ ท้องฟ้าก็ม้วนตัวออกไปราวกับม้วน
หนังสือ โลกสัน่ สะเทือนอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์
ของพระองค์ และภูเขาทุกลูกและเกาะ
ทุกเกาะต่างเคลื่อนออกไปจากที่ของมัน
“พระเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์มิได้
ทรงเงียบอยู่ เพลิงเผาผลาญมาข้างหน้า
พระองค์และรอบพระองค์มพ
ี ายุพดั รุนแรง
พระองค์ ท รงเรี ย กฟ้ า สวรรค์ เ บื้ อ งบน
และแผ่ น ดิ น โลกเพื่ อ จะทรงพิ พ ากษา
ประชากรของพระองค์” สดุดี 50:3, 4 {GC
641.2}
“แล้วกษัตริยท์ งั้ หลายในโลก พวกคน
ใหญ่คนโต บรรดานายทหารใหญ่ พวก

เศรษฐี พวกผู้มีอํานาจ และทุกคนทั้งที่
เป็นทาสหรือเสรีชนต่างซ่อนตัวอยู่ในถํ้า
และโขดหินตามภูเขา พวกเขาร้องบอก
กับภูเขาและโขดหินว่า จงล้มทับเราเถิด
จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจากพระพักตร์ของ
พระองค์ผปู้ ระทับอยูบ่ นพระทีน่ งั่ และจาก
พระพิโรธของพระเมษโปดกเพราะว่าวัน
สําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึง
แล้ว และใครจะสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้เล่า”
วิวรณ์ 6:15-17 {GC 642.1}
คําพูดล้อเลียนเย้ยหยันยุตลิ ง ริมฝีปาก
ทีพ่ ดู ปดหยุดนิง่ เงียบไป เสียงดังของอาวุธ
เสียงอึกทึกครึกโครมของสงคราม “กระทืบ
จนสัน่ สะเทือนและเสือ้ คลุมทุกตัวทีเ่ กลือก
อยู่ในโลหิต” อิสยาห์ 9: 5 ก็หยุดนิ่งไป
บัดนีไ้ ม่มเี สียงอืน่ ใดให้ได้ยนิ นอกจากเสียง
อธิษฐานและเสียงรํ่าไห้และเสียงร้องไห้
ครํา่ ครวญ ริมฝีปากของผูท้ เี่ ยาะเย้ยก่อน
หน้านีร้ ะเบิดเสียงร้องออกมาว่า “เพราเะ
ว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มา
ถึงแล้ว และผู้ใดจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้
เล่า” วิวรณ์ 6:17 คนอธรรมทั้งหลาย
วิงวอนอยากถูกฝังตัวอยูใ่ ต้กอ้ นหินของภูเขา
มากกว่าที่จะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์
ที่ พ วกเขาดู ห มิ่ น และปฏิ เ สธมาตลอด
{GC 642.2}
พวกเขารูจ้ กั พระสุรเสียงนัน้ ทีแ่ ทงทะลุ
เข้าไปในหูของคนตาย บ่อยครั้งเพียงไร
ที่นํ้าเสียงโศกเศร้าและอ่อนโยนร้องเรียก
พวกเขาให้กลับใจ บ่อยครัง้ เพียงไรทีพ
่ วก
เขาได้ยนิ คําร้องขอทีจ่ บั ใจจากเพือ่ น จาก
พี่ชายและจากพระผู้ช่วยให้รอด สําหรับ
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ผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระองค์แล้ว ไม่มี
เสียงอืน่ ใดจะเต็มล้นด้วยคําตําหนิและด้วย
ภาระหนักของการประณามเทียบเท่าได้
กับพระสุรเสียงนั้นที่ร้องอ้อนวอนมาเนิ่น
นานว่า “จงหันกลับ จงหันกลับจากทาง
ชั่วของเจ้า” เอเสคียล 33:11 โอ พวกเขา
ทํากับพระสุรเสียงราวกับเป็นเสียงของคน
แปลกหน้า พระเยซูตรัสว่า “ข้าได้เรียก
แล้ว แต่พวกเจ้าปฏิเสธ ข้ายื่นมือออก
แต่ไม่มใี ครใส่ใจ พวกเจ้าเพิกเฉยคําแนะนํา
ทุกอย่างของข้าและไม่ยอมรับคําตักเตือน
ของข้าเลย” สุภาษิต 1:24, 25 พระสุรเสียง
นั้นปลุกความทรงจําที่เขาใฝ่ฝันจะลบทิ้ง
ไป ซึ่งได้แก่คําเตือนต่างๆ ที่พวกเขา
เกลียดชัง การเชื้อเชิญที่พวกเขาปฏิเสธ
และโอกาสทีพ
่ วกเขาดูแคลน {GC 642.3}
มีบางคนในนัน้ เป็นกลุม่ คนทีเ่ ยาะเย้ย
พระคริสต์ในขณะที่ทรงถ่อมพระองค์ลง
มาเป็นมนุษย์ พระดํารัสของพระผู้ทรง
ทนทุ ก ข์ ที่ ต รั ส ขณะเมื่ อ มหาปุ โ รหิ ต สั่ ง
พระองค์ได้หวนกลับเข้ามาในความนึกคิด
ของพวกเขาด้วยอํานาจอันเร้าใจ ในเวลา
นัน้ พระองค์ทรงประกาศอย่างเคร่งขรึมว่า
“ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์
ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดช และ
เสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์” มัทธิว
26:64 บัดนี้ พวกเขามองเห็นพระองค์
บริบูรณ์ด้วยพระสิริและพวกเขายังจะได้
เห็นต่อไปว่าพระองค์ประทับนัง่ อยูท่ เี่ บือ้ ง
ขวาของพระราชอํานาจ {GC 643.1}
ผู ้ ที่ เ คยหั ว เราะเยาะพระดํ า รั ส ของ
พระองค์ทที่ รงอ้างความเป็นพระบุตรของ

พระเจ้านั้นบัดนี้พูดไม่ออก ณ ที่นั่นมี
กษัตริยเ์ ฮโรดผูห้ ยิง่ ยโสทีท่ รงหัวเราะเยาะ
พระราชตําแหน่งของพระองค์ และทรง
รับสั่งให้ทหารเยาะเย้ยพระองค์ด้วยการ
มอบตําแหน่งกษัตริย์ให้แก่พระองค์ ณ
ที่นั่น มีบรรดาผู้ที่ใช้มืออันไม่บังควรสวม
เสื้อคลุมสีม่วงลงบนพระองค์ สวมมงกุฎ
หนามลงบนพระเศี ย รศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
พระองค์และเอาคทาจําลองไปใส่ไว้ใน
พระหัตถ์ที่ไม่ขัดขืนของพระองค์และก้ม
คํานับลงต่อเบือ้ งพระพักตร์ดว้ ยอาการล้อ
เล่นดูหมิ่น ชายทั้งหลายเหล่านั้นที่เคย
ตบตีและถ่มนํ้าลายใส่พระองค์ผู้ทรงเป็น
เจ้าชายแห่งชีวิตพระองค์นั้น บัดนี้ พวก
เขาต้องหันหน้าหนีไปจากสายพระเนตร
แห่งการตรวจสอบและหาทางที่จะหนีไป
ให้ พ ้ น จากพระสิ ริ แ ห่ ง การทรงอยู ่ ข อง
พระองค์ซึ่งเต็มล้นด้วยอํานาจ คนเหล่า
นัน้ ทีต่ อกตะปูลงบนพระหัตถ์และพระบาท
ของพระองค์รวมถึงทหารทีแ่ ทงสีขา้ งของ
พระองค์ต่างมองดูรอยแผลเหล่านี้ด้วย
ความหวาดกลัวและสํานึกผิด {GC 643.2}
ปุโรหิตและผูป้ กครองทัง้ หลายต่างหวน
คิดถึงภาพเหตุการณ์ของคาลวารีด้วย
ความหวาดกลัวจนตัวสั่น พวกเขานึกถึง
ภาพเหตุการณ์เหล่านัน้ ได้อย่างชัดเจนยิง่
พวกเขาจําได้ดีว่าพยักหน้าแสดงความ
ชืน่ ชมปรีดาในความชัว่ ร้ายอย่างไร พวก
เขาร้องตะโกนว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอด
ได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์
ของชาติอสิ ราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขน
เดี๋ยวนี้เถิด เราจะได้เชื่อบ้าง เขาวางใจ
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พระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาขอ
ให้ทรงช่วยเขาเดีย๋ วนีเ้ ถิด เพราะเขากล่าว
ว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า” มัทธิว
27:42, 43 {GC 643.3}
พวกเขาระลึกขึ้นได้อย่างชัดเจนถึง
อุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องคนทํา
สวนที่ไม่ยอมคืนผลจากสวนองุ่นให้แก่
เจ้าของสวน อีกทั้งยังทารุณบ่าวและฆ่า
ลูกชายของเจ้าของสวน พวกเขายังจําได้
ถึงคําตัดสินที่ตัวเขาเองประกาศออกมา
ว่า เจ้าของสวนจะ “ฆ่าคนร้ายเหล่านัน้ ให้
ตายอย่ า งทุ ก ข์ ท รมาน” มั ท ธิ ว 21:41
ปุโรหิตและผู้ปกครองมองเห็นแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องตัวเองและวาระสุดท้ายทีย่ ตุ ธิ รรม
ของพวกเขาเองในความบาปและการถูก
ลงโทษของชายที่ ไ ม่ ซื่ อ สั ต ย์ เ หล่ า นั้ น
และบัดนี้ มีเสียงร้องของร่างกายทีเ่ จ็บปวด
อย่างรุนแรงดังขึน้ มา เป็นเสียงทีด่ งั ยิง่ กว่า
เสียงที่เคยตะโกนว่า “เอาไปตรึง เอาไป
ตรึงที่กางเขน” ลูกา 23:21 ที่เคยดังก้อง
ทั่ ว ท้ อ งถนนของกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เสี ย ง
ร้องไห้ครํ่าครวญที่เต็มไปด้วยความผิด
หวังอย่างน่ากลัวนี้ดังขึ้นมาว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรง
เป็นพระเมสสิยาห์องค์แท้” พวกเขาหา
ทางทีจ่ ะหนีไปให้พน้ จากเบือ้ งพระพักตร์
ของพระองค์ผทู้ รงเป็นจอมกษัตริย์ พวก
เขาพยายามที่จะหลบซ่อนตัวลึกลงไปใต้
แผ่นดินโลกทีแ่ ยกตัวออกจากกันด้วยแรง
กระแทกของสิ่งต่างๆ ทั้งหลายนั้น แต่ก็
ไร้ผล {GC 643.4}
ในชีวติ ของทุกคนทีป่ ฏิเสธสัจธรรมนัน้

จะมีบางช่วงเวลาเมือ่ สามัญสํานึกรูส้ กึ ตัว
ขึน้ มา เมือ่ ความทรงจํารือ้ ฟืน้ เรือ่ งทรมาน
จิตใจเก่าๆ ของชีวิตที่น่าไหว้หลังหลอก
และจิตวิญญาณรูส้ กึ ถูกคุกคามด้วยความ
เสียใจที่ไร้ผล แต่สิ่งเหล่านี้จะเทียบกับ
ความเสียใจของวันนัน้ “เมือ่ ความกลัวมา
กระทบพวกเจ้าอย่างพายุร้ายและความ
หายนะของพวกเจ้ามาถึงอย่างพายุหมุน”
ได้อย่างไร สุภาษิต 1:27 บัดนี้ ผูท้ ตี่ อ้ งการ
ทําลายพระคริสต์และประชากรที่ซื่อสัตย์
ของพระองค์จะเป็นพยานเห็นถึงรัศมีที่
หยุดนิง่ อยูบ่ นพวกเขา ในท่ามกลางความ
หวาดกลัวนั้น พวกเขาได้ยินเสียงของ
ธรรมิกชนเปล่งเสียงด้วยความชืน่ ชมยินดี
ว่า “ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอย
พระองค์เพือ่ พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด”
อิสยาห์ 25:9 {GC 644.1}
ท่ามกลางความปัน่ ป่วนของโลก แสง
ฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้อง พระสุรเสียงของ
พระบุตรของพระเจ้าทรงเรียกธรรมิกชน
ทีน่ อนหลับอยูใ่ ห้ตนื่ ขึน้ พระองค์ทรงทอด
พระเนตรไปยังหลุมฝังศพของผูช้ อบธรรม
ทั้งหลาย แล้วทรงชูพระหัตถ์ขึ้นไปยัง
สวรรค์เบือ้ งบน พระองค์ตรัสสัง่ ว่า “จงตืน่
เถิด ตื่นเถิด ตื่นเถิด ท่านที่หลับอยู่ใน
ผงคลีและจงลุกขึน้ ” ตลอดทัว่ ทัง้ ความยาว
และความกว้างของโลก คนตายจะได้ยิน
พระสุรเสียงนัน้ และผูท้ ไี่ ด้ยนิ เสียงนัน้ จะมี
ชีวิต และทั่วทั้งโลกจะดังก้องด้วยเสียง
ยํ่าเท้าของกองทหารยิ่งใหญ่ของชนทุก
ชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษาและทุกคน
พวกเขาก้าวออกมาจากห้องกักขังแห่ง
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ความตาย ตกแต่งกายด้วยรัศมีภาพของ
ชีวิตอมตะ พวกเขาร้องเสียงดังว่า “โอ
ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ
ความตาย เหล็ ก ไนของเจ้ า อยู ่ ที่ ไ หน”
1 โครินธ์ 15:55 และผู้ชอบธรรมที่มีชีวิต
ร่วมกับธรรมิกชนทีก่ ลับเป็นขึน้ จากความ
ตายจะโห่รอ้ งอย่างมีชยั ร่วมกันด้วยความ
ชืน่ ชมยินดีเป็นเวลายาวนาน {GC 644.2}
รูปร่างของทุกคนทีอ่ อกมาจากหลุมฝัง
ศพจะเหมือนกับเมื่อตอนที่เข้าไปในหลุม
ฝังศพ อาดัมซึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางเหล่า
คนที่ถูกปลุกให้เป็นขึ้นจากความตายนั้น
มีรูปร่างสง่า สูงใหญ่และงดงาม เขามีรูป
ร่างเล็กกว่าพระบุตรของพระเจ้าเพียงเล็ก
น้อย อาดัมจะมีลกั ษณะแตกต่างจากคนใน
ยุคต่อๆ มาอย่างเห็นได้ชัด ในแง่นี้ทําให้
เรามองเห็นถึงการถดถอยที่ยิ่งใหญ่ของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ทุกคนเป็นขึ้นมาจาก
ความตายด้วยความสดชืน่ และความแข็ง
แรงของวัยหนุ่มสาวซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร์
ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้
เหมื อ นพระองค์ ไม่ เ พี ย งในด้ า นของ
อุปนิสัยเท่านั้น แต่ให้เหมือนกับพระองค์
ในรูปร่างและหน้าตาด้วย บาปทําให้เสีย
โฉมและเกือบจะลบพระฉายาของพระเจ้า
ไปจนหมดสิ้น แต่พระคริสต์เสด็จมาเพื่อ
นําสิ่งที่สูญหายไปกลับคืนมา พระองค์
ทรงเปลี่ยนร่างกายที่เลวร้ายของเราและ
ปั ้ น แต่ ง ขึ้ น มาใหม่ ใ ห้ เ ป็ น เหมื อ นพระ
วรกายอันสง่างามของพระองค์ รูปกาย
ที่ต้องตายและเปื่อยเน่า ปราศจากความ
สวยงาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปื้อนด้วยบาป

จะถูกเปลี่ยนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบ
สวยงามและมีชวี ติ อมตะ ตําหนิทกุ อันและ
ความพิการทัง้ หมดจะถูกทิง้ ไว้ในหลุมฝัง
ศพ บรรดาผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่จากบาปจะกลับ
ไปยังต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนที่สูญ
เสียไปนานแล้ว พวกเขาจะ “เติบใหญ่”
ขึ้น (มาลาคี 4:2) จนมีขนาดความสูงเต็ม
บริบรู ณ์ของเผ่าพันธุม์ นุษย์ในความรุง่ โรจน์
ของสมัยยุคแรกเริ่ม ร่องรอยสุดท้ายของ
การสาปแช่งจากบาปจะถูกกําจัดออกไป
จนหมดสิ้นและบรรดาผู้ซื่อสัตย์ของพระ
คริสต์จะปรากฏตัวด้วย “ความงามของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์”
สดุดี 90:17 Thai KJV ในความคิดและ
จิตวิญญาณและร่างกายล้วนสะท้อนถึง
พระฉายาอันบริบูรณ์ขององค์พระผู้เป็น
เจ้ า ของพวกเขา โอ ช่ า งเป็ น การทรง
ไถ่บาปอันประเสริฐเสียนีก่ ระไร เป็นเรือ่ ง
ที่ได้กล่าวขานถึงมานานแล้ว และเป็น
ความหวังที่ได้รอคอยมาเนิ่นนาน เป็น
ความมุง่ หวังทีใ่ คร่ครวญด้วยความร้อนรน
แต่ยังไม่เคยเข้าใจได้อย่างเต็มที่ {GC
644.3}
คนชอบธรรมที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ จ ะถู ก
เปลี่ยนแปลงไป “ในชั่วขณะเดียวในพริบ
ตาเดียว” 1 โครินธ์ 15:52 ด้วยพระสุรเสียง
ของพระเจ้านัน้ พวกเขาได้รบั ศักดิศ์ รีแล้ว
บัดนี้ พวกเขาถูกทําให้เป็นอมตะ และ
พร้อมกับเหล่าธรรมิกชนทีเ่ ป็นขึน้ มาจาก
ความตายถู ก รั บ ขึ้ น ไปเพื่ อ พบกั บ องค์
พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ ทูตสวรรค์จะ
“รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือก
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ไว้แล้วจากทัง้ สีท่ ศิ นัน้ ตัง้ แต่ทสี่ ดุ ฟ้าข้างนี้
จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” มัทธิว 24:31 ทูต
สวรรค์ผบู้ ริสทุ ธิจ์ ะอุม้ เด็กเล็กๆ ไปยังอ้อม
แขนของมารดา มิตรสหายที่ตายจากกัน
ไปนานจะได้พบกันอีกครั้งและจะไม่จาก
กันอีกแล้ว และด้วยเสียงเพลงแห่งความ
ชื่นชมยินดีพวกเขาจะถูกรับขึ้นไปพร้อม
กันไปสู่เมืองของพระเจ้า {GC 645.1}
ด้านข้างแต่ละด้านของราชรถที่เป็น
เมฆ จะมีปีก ใต้ราชรถนี้จะมีล้อที่มีชีวิต
และขณะที่ราชรถแล่นขึ้นสู่เบื้องบน ล้อ
เหล่านั้นจะร้องว่า “บริสุทธิ์” และขณะที่
ราชรถเคลื่ อ นที่ ไ ปนั้ น ปี ก จะร้ อ งว่ า
“บริสทุ ธิ”์ และทูตสวรรค์ทงั้ กลุม่ ทีต่ ดิ ตาม
จะร้ อ งว่ า “บริ สุ ท ธิ์ บริ สุ ท ธิ์ บริ สุ ท ธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธา
นุภาพสูงสุด” และผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่จากบาป
แล้วจะร้องเสียงดังว่า “อาเลลูยา” ในขณะ
ที่ราชรถเลื่อนสูงขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ใหม่ {GC 645.2}
ก่อนทีจ่ ะก้าวเข้าไปยังเมืองของพระเจ้า
นัน้ พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงมอบเครือ่ งหมาย
แห่งชัยชนะให้แก่ผทู้ ตี่ ดิ ตามพระองค์และ
สวมเครือ่ งหมายแสดงถึงฐานันดรศักดิใ์ ห้
แก่พวกเขา ขบวนอันน่าประทับใจต่าง
ล้อมเป็นลานจัตรุ สั รอบพระราชาของพวก
เขา พระองค์ทรงมีรปู ร่างสูงสง่ากว่าธรรมิก
ชนและทูตสวรรค์ พระพักตร์ของพระองค์
เปล่งรอยยิม้ อย่างอ่อนโยนมายังพวกเขา
ด้ ว ยความรั ก ที่ เ ต็ ม ล้ น สายตาของคน
ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ การไถ่ จ ากบาป ซึ่ ง มี
จํานวนนับไม่ถ้วนเพ่งมองไปยังพระองค์

ดวงตาทุกดวงมองเห็นพระสิรขิ องพระองค์
พระผูท้ รงมี “หน้าตา…เสียโฉมมากเหลือ
ที่จะเหมือนคน และรูปร่าง…ก็เสียโฉม
เหลือที่จะเหมือนมนุษย์” อิสยาห์ 52:14
พระหัตถ์ของพระองค์สวมมงกุฎแห่งสง่า
ราศีลงบนศีรษะของผู้ที่มีชัยชนะ ทุกคน
ได้รบั มงกุฎทีจ่ ารึก “ชือ่ ใหม่” (วิวรณ์ 2:17)
และจารึกข้อความ “ถวายความบริสทุ ธิแ์ ด่
พระเจ้า” ในมือของทุกคนมีทางตาลแห่ง
ชัยชนะและพิณเงางาม เมื่อทูตสวรรค์ผู้
บัญชาการเริม่ ต้นบรรเลง ทุกคนจะดีดพิณ
ด้วยความชํานาญ เสียงเพลงที่ไพเราะ
นุ่มนวลก็ดังออกมา ความปลาบปลื้มใจ
ทีไ่ ม่อาจบรรยายเป็นคําพูดเต็มล้นเข้าไป
ในจิตใจของทุกคน และทุกเสียงต่างร่วม
กันสรรเสริญด้วยความสํานึกในพระคุณ
ว่า “พระองค์ทรงรักเรา ทรงปลดปล่อย
เราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของ
พระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักร
และเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดา
ของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพ
จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์” วิวรณ์
1:5, 6 {GC 645.3}
สิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าของบรรดาผูท้ ถี่ กู ไถ่
ให้รอดแล้วนั้นคือเมืองบริสุทธิ์ พระเยซู
ทรงเปิดประตูมกุ ออกกว้างและประชาชาติ
เหล่านั้นที่ได้ถือรักษาสัจธรรมตลอดมา
เดินเข้าไป พวกเขามองเห็นสวรรค์ของ
พระเจ้าซึง่ เป็นบ้านของอาดัมในสมัยทีเ่ ขา
ยังเป็นคนบริสุทธิ์ และแล้วพระสุรเสียงที่
ไพเราะยิง่ กว่าดนตรีใดๆ ทีห่ ขู องคนทีต่ อ้ ง
ตายเคยได้ยินนั้นดังมาว่า “การต่อสู้ของ
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ท่านทัง้ หลายสิน้ สุดลงแล้ว” “ท่านทัง้ หลาย
ที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับ
เอาราชอาณาจักรซึง่ เตรียมไว้สาํ หรับท่าน
ทัง้ หลายตัง้ แต่แรกสร้างโลก” มัทธิว 25:34
{GC 646.1}
บัดนีค้ าํ อธิษฐานของพระผูช้ ว่ ยให้รอด
ที่ทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ก็
สําเร็จ “ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่า
นั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่
กับข้าพระองค์” ยอห์น 17:24 “อยู่เบื้อง
หน้าพระสิริของพระองค์โดยปราศจาก
ตําหนิและมีความร่าเริงยินดี” (ยูดา 24)
พระคริสต์ทรงนําผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วย
พระโลหิตของพระองค์เองมายังพระบิดา
และทรงประกาศว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่
พร้อมกับเหล่าลูกๆ ทีพ
่ ระองค์ประทานให้
แก่ขา้ พระองค์” “ข้าพระองค์กพ
็ ทิ กั ษ์รกั ษา
เขา ผูซ้ งึ่ พระองค์ประทานแก่ขา้ พระองค์
ไว้โดยพระนามของพระองค์” ยอห์น 17:12
โอ ความรักแห่งการไถ่ให้พ้นจากบาปนี้
ช่างประเสริฐเพียงไร เวลาแห่งความปรีดา
จะเกิดขึ้นเมื่อพระบิดาผู้ทรงไม่มีที่สิ้นสุด
ทอดพระเนตรมายังคนทั้งหลายที่ถูกไถ่
ให้รอดแล้ว และทรงมองเห็นพระฉายา
ของพระองค์ ความขั ด แย้ ง /ความ
บาดหมางของบาปถูกกําจัดจนหมดสิ้น
สาเหตุ ข องบาปถู ก ขจั ด ออกไป และ
มนุษย์จะประสานเข้าเป็นหนึ่งร่วมกับ
พระเจ้าได้อีกครั้ง {GC 646.2}
ด้วยความรักอันสุดที่จะพรรณนาได้
พระเยซูทรงต้อนรับผู้สัตย์ซื่อทั้งหลาย
ของพระองค์เพื่อให้เข้าร่วมความสุขกับ

พระองค์ พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงชืน่ ชมยินดี
ทีท่ รงเห็นจิตวิญญาณซึง่ พระองค์ทรงช่วย
ให้รอดด้วยความเจ็บปวดและความอัปยศ
ของพระองค์ได้เข้ามายังราชอาณาจักร
แห่งพระสิรินี้ และบรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่
จากบาปจะเป็นผู้แบ่งปันความสุขของ
พระองค์ ในขณะที่พวกเขามองไปยังผู้ที่
ได้รับพระพรเหล่านี้ พวกเขาก็มองเห็น
คนเหล่านัน้ ทีถ่ กู นําให้มาหาพระคริสต์อนั
เนือ่ งมาจากคําอธิษฐานของพวกเขาและ
การทํางานของพวกเขาและความรักทีเ่ สีย
สละของพวกเขายืนอยู่ในท่ามกลางคน
เหล่านี้ด้วย ในขณะที่พวกเขาชุมนุมกัน
รอบพระทีน่ งั่ สีขาวอันยิง่ ใหญ่ ความชืน่ ชม
ยินดีทไี่ ม่อาจบรรยายด้วยคําพูดจะท่วมท้น
อยู่ในใจของพวกเขา เมื่อมองดูผู้ที่พวก
เขานํ า ให้ ม าหาพระคริ ส ต์ และเห็ น ว่ า
คนนั้นชักนําคนอื่นๆ และคนอื่นเหล่านี้ก็
ชักนําคนอื่นต่อๆ กันไป และคนทั้งหมด
่ กั พิงแห่งการพักผ่อน ณ
นีไ้ ด้เข้ามายังทีพ
ที่นั่น พวกเขาจะวางมงกุฎลงที่พระบาท
ของพระเยซูและถวายสรรเสริญพระองค์
ตลอดชั่วนิรันดร์กาล {GC 647.1}
ในขณะที่กําลังต้อนรับบรรดาผู้ที่ถูก
ไถ่ให้รอดเข้าไปยังนครของพระเจ้าอยูน่ นั้
มีเสียงร้องถวายเกียรติชนื่ ชมปรีดาดังขึน้
ในอากาศ อาดัมทั้งสองกําลังจะพบกัน
พระบุตรของพระเจ้าทรงกางแขนออก
เพื่อต้อนรับบิดาของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ
ของเราซึง่ เป็นมนุษย์ทพ
ี่ ระองค์ทรงสร้าง
และได้ทาํ บาปต่อพระผูส้ ร้างของเขา และ
เพื่อความบาปของเขาทําให้เกิดรอยแผล
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จากการตรึงกางเขนติดอยูบ่ นพระวรกาย
ของพระผู้ช่วยให้รอด ขณะที่อาดัมมองดู
รอยตะปูทโี่ หดเหีย้ ม เขาไม่ได้ซบหน้าลง
ที่พระอุระของพระองค์ แต่เขาทรุดตัวลง
แทบพระบาทของพระองค์ดว้ ยความถ่อม
ตนและร้องขึน้ ว่า “พระเมษโปดกผูถ้ กู ปลง
พระชนม์แล้วนั้นทรงสมควรได้รับฤทธานุภาพ” วิวรณ์ 5:12 พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรง
พยุงเขาให้ลุกขึ้นยืนด้วยความรักปรานี
และชี้ให้เขามองไปยังสวนเอเดนซึ่งเป็น
บ้านทีเ่ ขาถูกขับออกมาเนิน่ นานแล้ว {GC
647.2}
หลังจากที่อาดัมถูกขับออกจากสวน
เอเดน ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความโศก
เศร้า ใบไม้ทุกใบที่แห้งเฉาไป สัตว์ทุกตัว
ทีน่ าํ มาถวายเป็นเครือ่ งถวายบูชา ทุกสิง่
ที่ทําลายธรรมชาติอันสวยงาม ทุกสิ่งที่
สร้างรอยมลทินให้แก่ความบริสุทธิ์ของ
มนุษย์ สิง่ เหล่านีค้ อยยํา้ เตือนถึงบาปของ
เขาอยู่เสมอ เขาต้องปวดร้าวด้วยความ
เสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อมองเห็นความชั่วที่
มีอยูท่ วั่ ทุกหนแห่ง และเมือ่ เขาเตือน เขา
ก็จะได้คําตําหนิตอบโต้มาว่าเขาเป็นต้น
เหตุที่ทําให้บาปเกิดขึ้น เขาต้องแบกรับ
การลงโทษของความผิดนีด้ ว้ ยความถ่อม
ตัวอย่างอดทนเป็นเวลานานเกือบหนึ่ง
พันปี เขาสารภาพความบาปของเขาด้วย
ความสัตย์ซอื่ และวางใจในคุณความดีของ
พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงสัญญาไว้ และ
เขาตายไปพร้อมกับความหวังที่จะกลับ
เป็นขึน้ จากความตาย พระบุตรของพระเจ้า
ทรงไถ่มนุษย์จากความล้มเหลวและการ

ล้มลง และบัดนี้ โดยพระราชกิจของการ
ลบมลทิ น บาป อาดั ม ก็ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ก าร
ปกครองของเขากลับคืนมา {GC 647.3}
อาดัมมีความสุขอย่างล้นเหลือเมือ่ เขา
มองไปยังต้นไม้ทเี่ ขาเคยชืน่ ชอบ เป็นต้น
ที่เขาเคยเก็บผลจากต้นไม้ต้นนี้ในสมัย
ที่ เ ขายั ง เป็ น คนบริ สุ ท ธิ์ แ ละมี ค วามสุ ข
เขาเห็นเถาวัลย์ที่มือของเขาเคยตกแต่ง
ดอกไม้ต้นเดียวกับที่เขาชอบดูแล สมอง
ของเขาจับภาพทีเ่ ป็นจริง เขาเข้าใจอย่าง
ดีว่าแท้จริงแล้วนี่คือสวนเอเดนที่ถูกนํา
กลับคืนมาใหม่ บัดนี้ สวยงามกว่าเมื่อ
ก่อนที่เขาจะถูกขับออกไป พระผู้ช่วยให้
รอดทรงนําเขาไปยังต้นไม้แห่งชีวิตและ
ทรงเด็ดผลไม้ทสี่ วยงามและทรงยืน่ ให้เขา
รับประทาน เขามองไปรอบๆ และเห็น
คนมากมายจากครอบครัวของเขาทีไ่ ด้รบั
การไถ่จากบาปยืนอยู่ในแดนสวรรค์ของ
พระเจ้า แล้วเขาวางมงกุฎเปล่งประกาย
ลงแทบพระบาทของพระเยซู และซบอยู่
ที่พระอุระของพระองค์และกอดพระผู้ไถ่
ไว้ เขาดี ด พิ ณ ทองคํ า และเสี ย งเพลง
แห่งชัยชนะก็ดังกังวานขึ้นไปทั่วท้องฟ้า
“พระเมษโปดกผูท้ รงถูกปลงพระชนม์และ
ทรงพระชนม์อกี แล้วนัน้ เป็นผูท้ รงสมควร
ได้รับฤทธิ์เดช” สมาชิกในครอบครัวของ
อาดัมร้องรับและถอดมงกุฎของพวกเขา
ออกมาวางแทบพระบาทของพระผู้ช่วย
ให้รอดในขณะทีก่ ม้ กราบลงถวายบูชาต่อ
เบื้องพระพักตร์พระองค์ {GC 648.1}
การได้พบกันใหม่ในครัง้ นีม้ ที ตู สวรรค์
ที่รํ่าไห้เมื่ออาดัมล้มลงในบาปเป็นพยาน
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อยูด่ ว้ ย ทูตสวรรค์เหล่านีช้ นื่ ชมยินดีเมือ่
พระเยซูทรงเป็นขึน้ มาจากความตายและ
เสด็จกลับสู่สวรรค์ และทูตสวรรค์เหล่านี้
จะเป็นผู้ที่เปิดหลุมฝังศพของคนทั้งปวง
ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ บัดนี้ ทูต
เหล่านี้เห็นพระราชกิจของการทรงไถ่ให้
พ้นจากบาปนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ
พวกเขาต่างประสานเสียงร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า {GC 648.2}
ทีท่ ะเลใสเหมือนแก้วหน้าพระทีน่ งั่ ซึง่
ดูคล้ายกับทะเลแก้วปนไฟที่ยิ่งงามอร่าม
เมื่อกระทบกับพระสิริของพระเจ้านั้น มี
ชนกลุ่มหนึ่งที่มาชุมนุมกัน พวกเขา “มี
ชัยชนะต่อสัตว์รา้ ย และต่อรูปของมัน และ
ต่อตัวเลขของชื่อมัน” พวกเขายืนอยู่กับ
พระเมษโปดกที่บนภูเขาศิโยน “ถือพิณ
ของพระเจ้า” เป็นคนแสนสี่หมื่นสี่พันคน
ที่ได้รับการทรงไถ่แล้วออกมาจากท่าม
กลางมนุษย์ และที่นั่นได้ยินเสียงราวกับ
เสียงนํา้ มากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนัน่
ซึ่งเป็น “เสียงของผู้ดีดพิณกําลังเล่นพิณ
ของพวกเขาอยู่” และพวกเขา “ร้องเพลง
บทใหม่หน้าพระที่นั่ง” ซึ่งเป็นบทเพลงที่
ไม่มีใครสามารถร้องได้ ยกเว้นคนหนึ่ง
แสนสี่หมื่นสี่พันคนนั้น มันเป็นบทเพลง
ของโมเสสและเพลงของพระเมษโปดก ซึง่
เป็นบทเพลงแห่งการช่วยกู้ ไม่มีผู้ใดเลย
นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนี้เท่านั้น
ที่เรียนรู้ที่จะร้องเพลงนั้นได้ เพราะเป็น
บทเพลงแห่งประสบการณ์ของพวกเขา
ซึง่ เป็นประสบการณ์ทไี่ ม่มคี นกลุม่ ใดเคย
มีมาก่อน พวกเขา “ติดตามพระเมษโปดก

ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน” พวกเขา
เป็นคนที่ถูกรับขึ้นมายังสวรรค์ในขณะที่
ยังมีชวี ติ อยู่ พวกเขาจึงถูกจัดว่าเป็น “ผล
แรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก”
วิวรณ์ 15:2, 3 (TKJV); 14:1-5 “คนเหล่า
นี้เป็นคนที่มาจากความยากลําบากครั้ง
ยิง่ ใหญ่” พวกเขาผ่านช่วงเวลาแห่งความ
ทุกข์ยากลําบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
นับตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติมา พวกเขา
ทนกับความทุกข์ลําเค็ญในช่วงเวลาแห่ง
ความทุกข์ของยาโคบ พวกเขายืนหยัดอยู่
ได้โดยปราศจากผูอ้ ทุ ธรณ์จนถึงช่วงเวลา
สุดท้าย คือเมือ่ พระเจ้าทรงเทคําพิพากษา
ลงมา แต่พวกเขาทัง้ หลายได้รบั การปลด
ปล่อยออกมาเพราะ “พวกเขาชําระล้าง
เสือ้ ผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมษ
โปดกจนขาวสะอาด” “ปากของพวกเขา
ไม่พบความเท็จ เขาเป็นคนที่ปราศจาก
ตําหนิ” ต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า “เพราะ
เหตุนี้ เขาทัง้ หลายจึงได้อยูห่ น้าพระทีน่ งั่
ของพระเจ้าและปรนนิบตั พ
ิ ระองค์ในพระ
วิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลาง
คืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะ
ทรงคุ้มครองพวกเขา” พวกเขาเห็นการ
กันดารอาหารและโรคระบาดซึ่งทําลาย
แผ่นดินโลก ดวงอาทิตย์มพ
ี ลังความร้อน
อย่างแรงเพื่อเผาผลาญมนุษย์ และตัว
พวกเขาเองอดทนต่อความลําบาก ความ
หิวโหย และความกระหาย แต่ “พวกเขา
จะไม่หวิ หรือกระหายอีกเลย ดวงอาทิตย์
และความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไป
เพราะว่ า พระเมษโปดกผู ้ ท รงอยู ่ ก ลาง
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พระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูพวกเขาและจะ
ทรงนําเขาไปยังนํา้ พุแห่งชีวติ และพระเจ้า
จะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขา
ทั้งหลาย” วิวรณ์ 7:14-17 14:5 {GC
648.3}
ในทุกยุคทุกสมัย บรรดาผูท้ พ
ี่ ระผูช้ ว่ ย
ให้รอดทรงเลือกสรรไว้แล้วจะต้องผ่านการ
เรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ฝนในโรงเรี ย นของการ
ทดลอง ทางเดินของพวกเขาในโลกนี้คับ
แคบ พวกเขาจะต้องถูกชําระให้บริสุทธิ์
ในเตาไฟแห่งความยากลําบาก พวกเขา
ต้องอดทนต่อการต่อต้าน ความเกลียดชัง
และการกล่าวร้ายเพือ่ เห็นแก่องค์พระเยซู
พวกเขาติ ด ตามพระองค์ ใ นการต่ อ สู ้ ที่
ร้ายกาจ พวกเขาอดทนกับการเสียสละ
และต้ อ งพบกั บ ความผิ ด หวั ง อั น ขมขื่ น
ด้วยประสบการณ์ที่เจ็บปวดของตัวพวก
เขาเองนั้น พวกเขาจึงได้เรียนรู้ถึงความ
ชัว่ ร้ายของบาป อํานาจของมัน ความผิด
ของมัน ความทุกข์ยากของมัน และพวก
เขามองดูบาปด้วยความรังเกียจ ความ
รู้สึกสํานึกต่อการเสียสละอันไร้ขอบเขต
เพื่ อ รั ก ษาบาปให้ ห ายทํ า ให้ พ วกเขา
ถ่อมตนลงในสายตาของพวกเขาเองและ
ทําให้หัวใจของพวกเขาท่วมท้นด้วยการ
ขอบพระคุณและการสรรเสริญ ซึ่งผู้ที่ไม่
เคยล้มในบาปจะไม่มีทางเข้าใจ พวกเขา
รักมากเพราะได้รบั อภัยมาก พวกเขาเข้า
ร่วมทนทุกข์ของพระคริสต์ พวกเขาจึง
สมควรได้รบั สง่าราศีรว่ มกับพระองค์ {GC
649.1}
บรรดาผูท้ ไี่ ด้รบั มรดกของพระเจ้าออก

มาจากห้องใต้หลังคา จากกระท่อมปรัก
หักพัง จากคุกมืดใต้ดิน จากตะแลงแกง
จากภูเขา จากทะเลทราย จากถํ้าใต้พื้น
โลก และจากซอกหินใต้ทะเลลึก ขณะที่
พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลก พวกเขาเป็นคน
“สิน้ เนือ้ ประดาตัว ตกระกําลําบากและถูก
ทําทารุณ” ฮีบรู 11:37 คนจํานวนนับล้านๆ
ลงไปยังหลุมฝังศพด้วยความรูส้ กึ อับอาย
เพราะว่าพวกเขายืนหยัดปฏิเสธไม่ยอม
ต่ อ การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ที่ ห ลอกลวงของ
ซาตาน พวกเขาถู ก ตั ด สิ น จากการ
พิพากษาของมนุษย์ว่าเป็นอาชญากรที่
เลวร้ายทีส่ ดุ แต่บดั นี้ พระเจ้า “ทรงเป็นผู้
พิ พ ากษา” สดุ ดี 50:6 การพิ จ ารณา
คําตัดสินของโลกจะถูกพลิกกลับ พระองค์
“จะทรงเอาการลบหลู่ แห่ง ชนชาติ ข อง
พระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลก” อิสยาห์
25:8 “คนทั้ง หลายจะเรีย กพวกเขาว่า
ชนชาติบริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ไว้แล้วของพระ
ยาห์เวห์” พระองค์ทรงกําหนดที่จะ “ให้
มงกุฎแทนขีเ้ ถ้าแก่พวกเขา และให้นาํ้ มัน
แห่งความยินดีแทนการไว้ทกุ ข์ เสือ้ คลุม
แห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณทีท่ อ้ แท้”
อิ ส ยาห์ 62:12; 61:3 พวกเขาจะไม่
อ่อนล้า ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ต้องกระจัด
กระจายและไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อ
ไปแล้ว ต่อแต่นี้ไป พวกเขาจะอยู่ร่วมกับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล พวกเขายืน
อยูเ่ บือ้ งหน้าพระทีน่ งั่ สวมใส่เครือ่ งนุง่ ห่ม
ที่มีความงามมากยิ่งกว่าของบรรดาผู้สูง
ศักดิ์ของโลกที่เคยสวมใส่กัน พวกเขา
สวมมงกุฎที่งามสง่ากว่ามงกุฎใดๆ ที่
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มหากษัตริยพ
์ ระองค์ใดในแผ่นดินโลกทรง
เคยสวมใส่ วันเวลาแห่งความเจ็บปวด
และการรํ่ า ไห้ สิ้ น สุ ด ไปแล้ ว ตลอดกาล
กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริทรงเช็ดนํ้าตาจาก
ใบหน้ า ของทุ ก คน ต้ น เหตุ ข องความ
โศกเศร้าทั้งหมดถูกกําจัดออกไป ท่าม
กลางกิ่งตาลที่โบกสะบัดไปมานั้น พวก
เขาเปล่ ง เสี ย งร้ อ งสรรเสริ ญ ชั ด เจน
หวานชื่น และเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกเสียง
ร้ อ งรั บ กั น จนกระทั่ ง เพลงสรรเสริ ญ ดั ง
กังวานไปทัว่ ทัง้ สวรรค์ “ความรอดขึน้ อยู่
กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง
และขึน้ อยูก่ บั พระเมษโปดก” และทุกชีวติ
ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นแผ่ น ดิ น สวรรค์ พ ากั น
ร้ อ งตอบว่ า “อาเมน คํ า สดุ ดี พระสิ ริ
พระปัญญา คําขอบพระคุณ พระเกียรติ
ฤทธานุภาพและพระกําลังจงมีแด่พระเจ้า
ของเราตลอดไปเป็นนิตย์” วิวรณ์ 7:10,
12 {GC 650.1}
ในช่วงชีวิตของเราในโลกนี้ เราเพียง
แค่เริ่มที่จะเข้าใจถึงเรื่องราวอันอัศจรรย์
ของการทรงไถ่บาป ด้วยความเข้าใจอัน
จํากัดของเรานั้น เราอาจพิจารณาอย่าง
จริงใจทีส่ ดุ ในเรือ่ งความอัปยศและสง่าราศี
ชีวติ และความตาย ความยุตธิ รรมและพระ
เมตตาคุณซึ่งประสานเข้ารวมกันที่บน
กางเขนนัน้ แต่กระนัน้ ถึงแม้เราจะใช้พลัง
สมองของเราทั้งหมดเท่าที่เราจะคิดได้
เราก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงความสําคัญ
ทัง้ หมดของมันได้ เราหยัง่ รูถ้ งึ ความกว้าง
และความยาว ความสูงและความลึกของ
ความรักแห่งการทรงไถ่ให้รอดได้เพียงแค่

เลือนราง ไม่มผี ใู้ ดสามารถเข้าใจแผนการ
แห่งการทรงไถ่ให้พ้นจากบาปได้อย่าง
บริบูรณ์ แม้กระทั่งเมื่อผู้ที่ถูกไถ่ให้รอด
แล้ ว ได้ เ ห็ น สิ่ ง ที่ เ ห็ น และได้ รู ้ สิ่ ง ที่ ถู ก
เปิ ด เผยให้ รู ้ แต่ ต ลอดชั่ ว นิ รั น ดร์ ก าล
สัจธรรมใหม่ๆ จะถูกเปิดเผยอยูต่ ลอดเวลา
ให้แก่สมองทีม่ คี วามนึกคิดและชืน่ ชมยินดี
ถึงแม้ความโศกเศร้า ความเจ็บปวดและ
การทดลองในแผ่ น ดิ น โลกจะสิ้ น สุ ด ไป
และสาเหตุที่ทําให้เ กิดสิ่ง เหล่านี้จ ะถูก
กําจัดทิ้งไปแล้วก็ตาม ประชากรของ
พระเจ้าจะได้รู้อย่างชัดเจนและมีความ
เข้าใจดีวา่ ราคาทีต่ อ้ งจ่ายไปเพือ่ ความรอด
ของพวกเขานั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย
สิ่งใด {GC 651.1}
กางเขนของพระคริสต์จะเป็นศาสตร์
และบทเพลงของผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่จากบาป
ไปตลอดชั่วนิรันดร์ เมื่อพวกเขามองดู
พระคริสต์ขณะทรงรับเกียรติยศ พวกเขา
ก็จะแลเห็นพระคริสต์ขณะที่ทรงถูกตรึง
บนกางเขน พวกเขาจะไม่ มี วั น ลื ม ว่ า
พระองค์ผู้ทรงมีอํานาจในการทรงสร้าง
และคํ้าจุนโลกจํานวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ใน
ห้วงอวกาศกว้างใหญ่ พระองค์ผทู้ รงเป็น
ที่รักยิ่งของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงฤทธา
นุภาพยิ่งใหญ่ในสวรรค์ พระองค์ที่เหล่า
เครูบและเสราฟิมที่ส่องแสงสุกใสกราบ
บูชาด้วยความชื่นชม พระองค์ผู้นี้ได้ทรง
ถ่อมพระองค์เองลงมาเพือ่ ยกระดับมนุษย์
ที่ล้มลงในบาปให้สูงขึ้น พวกเขาจะไม่มี
วันลืมว่าพระองค์ทรงแบกความผิดและ
ความอับอายของบาปรวมถึงการซ่อนพระ
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พักตร์ของพระบิดาจนกระทั่งความทุกข์
โศกเศร้าของโลกทีส่ ญ
ู เสียไปทําให้พระทัย
ของพระองค์แตกสลายและบีบคัน้ ทําลาย
ชีวติ ของพระองค์บนกางเขนคาลวารี เรือ่ ง
ราวของพระเจ้าพระผู้สร้างโลก พระเจ้า
ผูท้ รงตัดสินชะตากรรมทัง้ ปวง พระผูท้ รง
รักมนุษย์ในโลกนีม้ ากจนได้ละสง่าราศีของ
พระองค์และลดเกียรติถอ่ มพระองค์เองลง
มา เรือ่ งราวเหล่านีจ้ ะทําให้ทวั่ ทัง้ จักรวาล
ระลึกถึงด้วยความอัศจรรย์ใจและเคารพ
บูชาไปจนตลอดกาล ขณะทีเ่ หล่าชนชาติ
ทั้ ง ปวงที่ ไ ด้ รั บ ความรอดจะมองไปยั ง
พระผู้ไถ่ และมองเห็นพระสิริอันไม่รู้จบ
สิ้นของพระบิดาที่ส่องอยู่บนพระพักตร์
ของพระองค์นั้น ขณะที่พวกเขามองดู
พระที่นั่งของพระองค์ที่มีอยู่ตลอดทุกยุค
ทุกสมัยนั้น และทราบดีว่าอาณาจักรของ
พระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด พวกเขาจะร้อง
เพลงด้วยความปีตยิ นิ ดีวา่ “พระเมษโปดก
ผู้ถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นทรงสมควรได้
รับฤทธานุภาพ และด้วยพระโลหิตลํ้าค่า
ของพระองค์เองทรงไถ่พวกเราให้รอดพ้น
จากบาปกลั บ คื น มายั ง พระเจ้ า ” {GC
651.2}
ความลึกลับของกางเขนอธิบายความ
ลึกลับอืน่ ๆ ทัง้ ปวง ภายใต้แสงสว่างทีส่ อ่ ง
ออกมาจากกางเขนคาลวารี นั้ น พระ
ลักษณะต่างๆ ของพระเจ้าทีเ่ คยทําให้เรา
เต็มล้นด้วยความกลัวและความตะลึงพรึง
เพริดจะปรากฏออกมาเป็นความงดงาม

และน่าดึงดูด เราจะมองเห็นความเมตตา
กรุณา ความอ่อนโยนและความรักแบบ
บิดามารดาประสานอย่างกลมเกลียวกัน
เข้ากับความบริสุทธิ์ ความยุติธรรมและ
อํานาจ ในขณะที่เรามองดูความยิ่งใหญ่
ของพระที่นั่งของพระองค์ที่สูงตระหง่าน
และเป็นที่เทิดทูนนั้นเราจะมองเห็นพระ
ลักษณะของพระองค์ทแี่ สดงออกถึงความ
เมตตากรุณาและเราจะเข้าใจอย่างที่ไม่
เคยเข้าใจมาก่อนถึงความสําคัญของพระนาม
ซึง่ เป็นทีร่ กั นัน้ คือ “พระบิดาของเรา” {GC
652.1}
เราจะมองเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงกอปร
ด้วยพระปัญญาอันไร้ขอบเขตจํากัดจะไม่
ทรงวางแผนการแห่งความรอดบาปของ
เราด้วยวิธอี นื่ ใดนอกจากการเสียสละของ
พระบุตรของพระองค์ ผลตอบแทนของ
การเสียสละนีค้ อื ความสุขของการมีผทู้ ถี่ กู
ไถ่ให้รอดบาปแล้วที่บริสุทธิ์ มีความสุข
และมีชีวิตอมตะอยู่เต็มแผ่นดินโลก ผล
ของความขัดแย้งระหว่างพระผูช้ ว่ ยให้รอด
กับอํานาจมืด คือความสุขของผู้ที่ได้รับ
การไถ่ให้รอดจากบาปย้อนกลับไปถวาย
พระสิริแด่พระเจ้าตลอดชั่วนิรันดรกาล
และนีค่ อื คุณค่าของจิตวิญญาณทีพ
่ ระบิดา
ทรงพอพระทัยกับราคาทีท่ รงชําระในการ
ไถ่ และองค์พระคริสต์เองทรงมองดูผล
ของการเสียสละทีย่ งิ่ ใหญ่ดว้ ยความพึงพอ
พระทัยยิ่งนัก {GC 652.2}
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“เพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้น
ถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าทรงจําการ
อธรรมของนครนัน้ แล้ว…ในถ้วยทีน่ ครนัน้
ได้ผสมไว้ ก็จงผสมลงไปเป็นสองเท่า นคร
นัน้ ให้เกียรติตวั เองและอยูอ่ ย่างฟุม่ เฟือย
มากเพียงไร ก็จงมอบความทรมานและ
ความโศกเศร้าแก่นครนั้นมากเพียงนั้น
เพราะนครนัน้ รําพึงในใจว่า ‘เรานัง่ อยูใ่ น
ตําแหน่งราชินี เราไม่ใช่หญิงม่าย และ
เราจะไม่ประสบความโศกเศร้าเลย’ เพราะ
เหตุ นี้ ภั ย พิ บั ติ ต ่ า งๆ จะมาถึ ง นครนั้ น
ภายในวั น เดี ย ว คื อ โรคระบาด ความ
โศกเศร้าและการกันดารอาหาร และไฟ
จะเผานครนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือพระเจ้าผูท้ รงพิพากษานครนัน้ ทรงฤทธิ์
บรรดากษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น โลกที่ ล ่ ว ง
ประเวณีกับนครนั้นและอยู่ด้วยกันอย่าง
ฟุ่มเฟือย เมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้น
ก็จะร้องไห้และทุกข์โศก…และจะกล่าวว่า
‘วิบัติแล้ว วิบัติแล้ว นครที่ยิ่งใหญ่ นคร
บาบิโลนทีแ่ ข็งแกร่ง เพราะการพิพากษา
มาถึงเจ้าแล้วภายในชัว่ โมงเดียวเท่านัน้ ’”
วิวรณ์ 18:5-10 {GC 653.1}
“พวกพ่อค้าบนแผ่นดินโลก” ที่ “มั่งมี
ขึ้นจากความฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งของนคร
นั้น” “จะยืนอยู่ห่างๆ เพราะกลัวภัยจาก
การทรมานนคร พวกเขาจะร้องไห้และโศก
เศร้า...วิบัติแล้ว วิบัติแล้ว นครที่ยิ่งใหญ่

นครที่ ส วมใส่ ผ ้ า ป่ า นเนื้ อ ละเอี ย ด ผ้ า
สีมว่ งและผ้าสีแดงเข้ม นครทีป่ ระดับด้วย
ทองคํา อัญมณีและไข่มุก เพราะภายใน
ชั่วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติที่มากมายเช่น
นี้ก็ยังสูญไปสิ้น” วิวรณ์ 18:11, 3, 15-17
{GC 653.2}
การพิพากษาเช่นนีจ้ ะลงมายังนครบา
บิโลนในวันทีพ่ ระพิโรธของพระเจ้ามาเยือน
บาบิโลนเติมความไร้ศีลธรรมของเธอจน
เต็มล้น เธอสุกงอมพร้อมที่จะถูกทําลาย
แล้ว {GC 653.3}
ในขณะที่ พ ระสุ ร เสี ย งของพระเจ้ า
ปลดปล่อยประชากรของพระองค์นั้น มี
ความตื่นตระหนกด้วยความกลัวเกิดขึ้น
ในกลุ่มคนที่สูญเสียทุกสิ่งไปในการต่อสู้
ยิ่งใหญ่ของชีวิต ในช่วงเวลาที่ประตูแห่ง
พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ยั ง คงเปิ ด อยู ่ นั้ น คน
เหล่านีถ้ กู ซาตานมอมเมาด้วยการล่อลวง
ต่างๆ ของมัน และพวกเขาหาข้อแก้ตัว
ให้กบั วิถแี ห่งบาปของตน คนรํา่ รวยภูมใิ จ
ว่าตนเหนือกว่าคนที่ได้รับความชื่นชอบ
น้อยกว่า แต่พวกเขาได้ทรัพย์สมบัติมา
ด้วยการละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า
พวกเขาละเลยการเลีย้ งดูผหู้ วิ โหย ละเลย
ทีจ่ ะสวมเสือ้ ผ้าให้กบั คนเปลือยกาย ละเลย
ที่จะกระทําการยุติธรรม และละเลยการ
ให้ความรักด้วยความเมตตา พวกเขา
ต้องการยกชูตนเองขึน้ และให้เพือ่ นมนุษย์

608 ปลายทางแห่งความหวัง

ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างยกย่องพวกเขา บัดนี้
ทุกสิ่งที่ทําให้พวกเขายิ่งใหญ่ถูกปลดทิ้ง
ไปหมดและพวกเขาถูกปล่อยให้สิ้นเนื้อ
ประดาตัวและไร้สงิ่ ปกป้อง พวกเขาหวาด
กลัวเมื่อต้องมองดูสิ่งต่างๆ ที่พวกเขา
เทิดทูนถูกทําลายทิง้ ไปต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระผู้สร้างของพวกเขา พวกเขาขายตัว
เองให้กบั ทรัพย์สมบัตแิ ละความสนุกสนาน
ทางฝ่ายโลก และไม่ได้แสวงหาความมัง่ มี
จํ า เพาะพระเจ้ า ผลที่ ไ ด้ คื อ ชี วิ ต ของ
พวกเขาล้มเหลว บัดนี้ความสําราญของ
พวกเขาเปลีย่ นไปเป็นความขมขืน่ ทรัพย์
สมบัติของพวกเขาเปื่อยเน่าไป ทรัพย์
สมบัตทิ พ
ี่ วกเขาหามาตลอดชีวติ ถูกกวาด
ไปหมดในชั่วพริบตาเดียว คนรวยรํ่าไห้
เป็ น ทุ ก ข์ ถึ ง คฤหาสน์ ที่ ถู ก ทํ า ลายไป
ทองคําและเงินของเขาก็กระจัดกระจาย
ไป แต่ความโศกเศร้าของพวกเขาก็ถูก
ระงับเพราะกลัวว่าตัวเขาเองจะต้องพินาศ
ไปพร้อมกับสิง่ ของทีเ่ ขาเทิดทูนด้วย {GC
654.1}
การทีค่ นชัว่ ทัง้ หลายเต็มไปด้วยความ
เสียใจนัน้ ไม่ใช่เป็นเพราะบาปของพวกเขา
ที่ได้ละเลยพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่
เป็นเพราะพระเจ้าทรงได้รบั ชัยชนะ พวก
เขารํ่าไห้กับผลที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้กลับใจ
จากความชั่ ว หากทํ า ได้ พวกเขาจะ
พยายามเอาชัยชนะกลับคืนมา {GC 654.2}
โลกมองเห็นกลุม่ คนทีพ่ วกเขาเยาะเย้ย
และเหยียดหยามและต้องการกําจัดทิง้ ไป
ให้หมด เป็นคนทีผ่ า่ นโรคระบาด พายุ และ
แผ่นดินไหวโดยไม่ได้รบั บาดเจ็บ พระองค์

ทรงเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญสําหรับผู้ที่ล่วง
ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์แต่ทรง
เป็ น ป้ อ มปราการอั น ปลอดภั ย สํ า หรั บ
ประชากรของพระองค์ {GC 654.3}
ศาสนาจารย์ผซู้ งึ่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา
ทีย่ อมสละทิง้ สัจธรรมเพือ่ จะรับความนิยม
ชมชอบจากมนุษย์นั้น บัดนี้เขามองเห็น
สภาพและอิ ท ธิ พ ลของคํ า สอนของเขา
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระเนตรขององค์
สัพพัญญูติดตามเขาไปในขณะที่เขายืน
อยู่ที่โต๊ะ ในขณะที่เขาเดินอยู่ตามถนน
และในขณะที่เขาปะปนอยู่กับมนุษย์ใน
เหตุการณ์ตา่ งๆ ของชีวติ ทุกอารมณ์ของ
จิตใจ ทุกประโยคที่เขียน ทุกคําที่กล่าว
ออกมา และทุกการกระทําทีช่ กั นํามนุษย์
ให้เข้าพักพิงในป้อมปราการของความเท็จ
นั้น การกระทําต่างๆ เหล่านี้หว่านเมล็ด
ออกไป และบัดนี้ เขามองเห็นผลของการ
เก็บเกี่ยวในบรรดาจิตวิญญาณหลงหาย
น่าสมเพชเวทนาทีย่ นื อยูร่ อบตัวเขา {GC
654.4}
พระเจ้าตรัสว่า “เขาได้รักษาแผลแห่ง
ประชากรของเราเพียงผิวเผิน กล่าวว่า
สวัสดิภาพ สวัสดิภาพเมือ่ ไม่มสี วัสดิภาพ
เสียเลย” “เพราะเจ้าทําให้คนชอบธรรม
ท้อใจด้วยการหลอกลวง ทั้งที่เราไม่ได้
ทําให้เขาเศร้าใจเลย และเจ้าได้หนุนใจคน
อธรรมไม่ให้หันกลับจากทางอธรรมของ
เขา ทําให้ไม่อาจรักษาชีวิตของตนไว้”
เยเรมีย์ 8:11 เอเสเคียล 13:22 {GC 655.1}
“วิ บั ติ แ ก่ ผู ้ เ ลี้ ย งแกะ ผู ้ ทํ า ลายและ
กระจายแกะแห่งลานหญ้าของเรา…นีแ่ น่ะ
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เราจะลงโทษเจ้า เพราะการกระทําชัว่ ของ
เจ้า” “ท่านผู้เลี้ยงแกะทั้งหลายเอ๋ย จง
ครํา่ ครวญและร้องเถิด ท่านเจ้าของฝูงแกะ
จงกลิง้ เกลือกในขีเ้ ถ้า เพราะวันเวลาแห่ง
การสังหารท่านและวันเวลาที่ท่านต้อง
กระจัดกระจายมาถึงแล้ว…ผูเ้ ลีย้ งแกะจะ
ไม่มที างหนี เจ้าของฝูงแกะไม่มที างรอด”
เยเรมีย์ 23:1, 2; 25:34, 35 {GC 655.2}
อาจารย์ทั้งหลายและประชาชนต่าง
มองเห็นว่า พวกเขาไม่ได้รักษาสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้า พวกเขามอง
เห็นว่า ตนได้กบฏมาตลอดต่อพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของธรรมบัญญัติ
ที่ยุติธรรมและชอบธรรม การเพิกเฉยต่อ
ข้อบังคับต่างๆ ของพระเจ้านํามาซึง่ ความ
ชัว่ ความไม่ปรองดองกัน ความเกลียดชัง
และความอธรรมจํานวนนับพันๆ ที่พรั่ง
พรูขึ้นมา จนทั่วทั้งโลกกลายเป็นสนาม
กว้างใหญ่ของการแก่งแย่งชิงดีกันอีกทั้ง
ยังเป็นแหล่งรวมของความเสื่อมทราม
ชัว่ ร้าย สิง่ นีเ้ ป็นภาพมุมมองทีป่ รากฏขึน้
ในเวลานี้แก่ผู้ที่ปฏิเสธสัจธรรมและเลือก
ที่ จ ะเก็ บ ถนอมรั ก ษาความผิ ด ไว้ ไม่ มี
ภาษาใดทีจ่ ะใช้บรรยายถึงความรูส้ กึ ของ
ผู ้ ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ฟั ง และไม่ จ งรั ก ภั ก ดี ซึ่ ง ต้ อ ง
สูญเสียชีวิตนิรันดร์ไปตลอดกาลได้ ผู้ที่มี
ความสามารถและมีวาจาคล่องแคล่วซึ่ง
โลกยกย่องบูชานั้น ถึงเวลานี้พวกเขาจะ
มองเห็นสิง่ เหล่านีด้ ว้ ยแสงสว่างทีแ่ ท้จริง
พวกเขาตระหนักแล้วว่า การล่วงละเมิด
ของพวกเขาทําให้สูญเสียสิ่งใดไป และ
พวกเขาหมอบลงแทบเท้าของผู้สัตย์ซื่อ

ที่ เ ขาเคยดู แ คลนและเย้ ย หยั น และ
สารภาพว่าพระเจ้าทรงรักผูส้ ัตย์ซื่อเหล่า
นั้นเสมอมา {GC 655.3}
ประชาชนมองเห็นว่าพวกเขาถูกหลอก
พวกเขาต่างโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นผู้ที่
นําความหายนะมาให้ แต่ทุกคนรวมตัว
กันต่อว่าบรรดาอาจารย์ด้วยคําตําหนิที่
ขมขื่นที่สุด ศาสนาจารย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ทั้ง
หลายล้วนทํานายแต่เรื่องราวรื่นหู พวก
เขานําผู้ฟังให้ไม่ใส่ใจธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า และกดขีผ่ ทู้ ถี่ อื รักษาธรรมบัญญัติ
ให้บริสุทธิ์ บัดนี้ ผู้สอนเหล่านี้สารภาพ
ด้วยความสิ้นหวังต่อหน้าโลกถึงผลงาน
หลอกลวงของพวกเขา ฝูงชนโกรธแค้น
ยิ่งนัก ต่างร้องขึ้นว่า “เราพินาศแล้ว และ
ท่านเป็นต้นเหตุความหายนะของเรา”
แล้วฝูงชนหันเข้าใส่ผู้เลี้ยงเทียมเท็จ ฝูง
ชนทีค่ รัง้ หนึง่ เคยชืน่ ชมพวกเขาทีส่ ดุ กลับ
กลายเป็นผูท้ แี่ ช่งสาปพวกเขาด้วยคําพูด
ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ มือทีค่ รัง้ หนึง่ เคยมอบรางวัล
เกียรติยศให้แก่พวกเขา จะชูขึ้นมาเพื่อ
ทํ า ลายพวกเขา ดาบที่ เ คยใช้ สั ง หาร
ประชากรของพระเจ้าบัดนี้ใช้เพื่อทําลาย
ศัตรูของประชากรของพระองค์ ทัว่ ทุกหน
ทุกแห่งจะมีแต่การต่อสูแ้ ละการนองเลือด
{GC 655.4}
“เสี ย งกั ม ปนาทจะก้ อ งไปทั่ ว ปลาย
พิภพ เพราะพระยาห์เวห์ทรงมีคดีกบั บรรดา
ประชาชาติ พระองค์ทรงเข้าพิพากษาเนือ้
หนังทัง้ สิน้ ส่วนคนอธรรมนัน้ พระองค์จะ
ทรงฟันเสียด้วยดาบ” เยเรมีย์ 25: 31
ความขัดแย้งยิ่งใหญ่ดําเนินมาเป็นเวลา
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หกพันปี พระบุตรของพระเจ้าและผู้สื่อ
ข่าวชาวสวรรค์ตอ่ สูก้ บั อํานาจชัว่ เพือ่ เตือน
เพื่อให้ความกระจ่าง และเพื่อช่วยมนุษย์
ทัง้ หลายให้รอด บัดนี้ ทุกคนตัดสินใจแล้ว
คนชั่วเข้าร่วมกับซาตานอย่างเต็มที่เพื่อ
ทําสงครามต่อสู้พระเจ้า ถึงเวลาแล้วที่
พระเจ้าจะทรงยืนยันอํานาจของธรรมบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ ที่ ถู ก เหยี ย บยํ่ า ไป
บัดนีก้ ารต่อสูไ้ ม่ได้อยูท่ ซี่ าตานเท่านัน้ แต่
มาอยูท่ มี่ นุษย์ดว้ ย “พระยาห์เวห์ทรงมีคดี
กับบรรดาประชาชาติ” “คนอธรรมนั้น
พระองค์จะทรงฟันเสียด้วยดาบ” {GC 656.1}
ผู้ที่ “ถอนหายใจและครํ่าครวญเนื่อง
จากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดที่ทํากัน
ในเมืองนัน้ ” จะได้รบั เครือ่ งหมายของการ
ปลดปล่อย บัดนีท้ ตู มรณะก้าวออกมาแล้ว
เป็นทูตมรณะที่อยู่ในนิมิตของเอเสเคียล
ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นคนที่มีอาวุธสังหาร
พวกเขารับคําสั่งว่า “จงฆ่าทําลายทั้งคน
แก่ คนหนุม่ และหญิงสาว ทัง้ เด็กและพวก
ผูห้ ญิง แต่อย่าเข้าใกล้ผมู้ เี ครือ่ งหมายและ
จงเริม่ ต้นทีส่ ถานนมัสการของเรา” ผูเ้ ผย
พระวจนะกล่าวต่อไปว่า “เขาทัง้ หลายจึง
ตั้งต้นกับพวกชายแก่ผู้อยู่หน้าพระนิเวศ
นั้น” เอเสเคียล 9:1-6 การทําลายล้างจะ
เริม่ ต้นขึน้ ก่อนในท่ามกลางผูท้ อี่ า้ งตนเป็น
ผู้นําทางด้านจิตวิญญาณของประชาชน
คนยามเทียมเท็จจะเป็นกลุม่ แรกทีถ่ กู ฆ่า
จะไม่มผี ใู้ ดสงสารเขาหรือได้รบั การยกเว้น
ทั้งคนหนุ่ม คนสาว ผู้หญิงและเด็กเล็ก
ต่างต้องพินาศไปพร้อมๆ กัน {GC 656.2}
“เพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กาํ ลังเสด็จ

ออกมาจากสถานที่ ข องพระองค์ เพื่ อ
ลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาป
ผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะ
เผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมัน และจะไม่
ปิดบังผูถ้ กู ฆ่าของมันไว้อกี ” อิสยาห์ 26:21
“ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระยาห์เวห์จะ
ทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่มา
ทําสงครามกับเยรูซาเล็ม คือ เนือ้ ของเขา
จะเน่าเสียเมือ่ เขายังยืนอยูไ่ ด้ ตาของเขา
จะเน่าคาเบ้าตา และลิน้ ของเขาจะเน่าคา
ปาก ในวันนัน้ ความสับสนอลหม่านอย่าง
ใหญ่โตจากพระยาห์เวห์จะตกลงเหนือ
พวกเขา แล้วคนหนึ่งจะจับมือเพื่อนของ
ตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน”
เศคาริยาห์ 14:12, 13 ในการต่อสู้อย่าง
บ้าคลัง่ ของตัณหารุนแรงทีส่ ดุ ของพวกเขา
เองและด้วยการหลั่งของพระพิโรธอย่าง
น่ า กลั ว ของพระเจ้ า ซึ่ ง ไม่ ร ะคนสิ่ ง ใดนี้
บรรดาคนชัว่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นโลกทีม่ ที งั้ พวก
ปุโรหิต ผูป้ กครองและประชาชน คนรํา่ รวย
และคนยากจน คนชัน้ ระดับสูงและคนชัน้
ระดับตํ่าถูกประหาร “และบรรดาผู้ที่พระ
ยาห์เวห์ทรงประหารในวันนัน้ จะมีจากปลาย
โลกข้างนี้ถึงปลายโลกข้างโน้น เขาเหล่า
นั้นจะไม่มีใครครํ่าครวญให้ หรือรวบรวม
หรือฝังไว้ แต่จะเป็นเหมือนมูลสัตว์อยูบ่ น
พื้นดิน” เยเรมีย์ 25:33 {GC 656.3}
ในขณะที่พระคริสต์เสด็จมา บรรดา
คนชั่วร้ายจะถูกทําลายให้สูญสิ้นไปจาก
พื้นผิวของทั่วทั้งโลก โดยถูกเผาผลาญ
ด้วยวิญญาณจากพระโอษฐ์ของพระองค์
และถูกทําลายด้วยพระสิริอันเจิดจ้าของ
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พระองค์ พระคริสต์ทรงนําประชากรของ
พระองค์ไปยังนครของพระเจ้าและโลกก็
จะว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ “นี่
แน่ะ พระยาห์เวห์จะทรงทําให้โลกร้างเปล่า
ทั้งทําให้เป็นที่รกร้าง พระองค์จะทรงบิด
พืน้ โลกและทําให้ผอู้ าศัยของโลกกระจาย
ไป” “โลกจะร้างเปล่าและถูกปล้นอย่างสิน้
เชิงเพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสพระวจนะนี้
แล้ว” “โลกเป็นมลทินเนือ่ งด้วยผูอ้ าศัยของ
มัน เพราะเขาทัง้ หลายละเมิดธรรมบัญญัติ
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และหักทําลายพันธสัญญา
นิรันดร์นั้น เพราะฉะนั้นคําสาปแช่งกลืน
กินโลกและผู้อาศัยในนั้นก็แบกรับความ
ผิด เพราะฉะนัน้ ผูอ้ าศัยของโลกจึงถูกเผา
ผลาญและคนเหลืออยู่มีน้อย” อิสยาห์
24:1, 3, 5, 6 {GC 657.1}
โลกทัง้ ใบมีลกั ษณะคล้ายป่ากันดารที่
อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ซากปรักหักพังของ
เมืองและหมูบ่ า้ นทีถ่ กู ทําลายจากแผ่นดิน
ไหว ต้นไม้ถกู ถอนรากถอนโคน ก้อนหิน
ขรุขระที่ถูกซัดขึ้นมาจากมหาสมุทรหรือ
แตกออกจากพื้นโลกต่างกระจัดกระจาย
อยูท่ วั่ พืน้ ผิวโลก ในขณะทีโ่ พรงขนาดยักษ์
หลายอันบอกถึงตําแหน่งที่ตั้งเดิมของ
ภูเขาซึง่ ถูกฉีกกระชากออกไปจากรากฐาน
ของมัน {GC 657.2}
บัดนีเ้ หตุการณ์เกิดขึน้ จริงตามทีบ่ อก
ไว้ลว่ งหน้าไว้ในพิธสี าํ คัญตอนสุดท้ายของ
วันลบมลทินบาป เมือ่ พิธใี นอภิสทุ ธิสถาน
เสร็จสิ้นลงและบาปของอิสราเอลถูกนํา
ออกไปจากสถานนมัสการโดยอาศัยอํานาจ
ของเลือดที่ได้มาจากเครื่องบูชาลบล้าง

บาป จากนั้น มีการนําแพะของอาซาเซล
ที่ยังมีชีวิตมาถวายเฉพาะพระพักตร์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อหน้าชุมนุมชน
ปุโรหิตใหญ่สารภาพ “บาปต่างๆ ของคน
อิสราเอล การล่วงละเมิดของพวกเขา
ทั้งหมดและให้บาปทั้งสิ้นของพวกเขา
ตกลงบนหัวแพะนั้น” เลวีนิติ 16:21 ใน
ทํานองเดียวกัน เมื่อพระราชกิจของการ
ลบมลทินบาปในสถานนมัสการบนสวรรค์
เสร็จสิน้ ลงแล้ว หลังจากนัน้ ต่อเบือ้ งพระ
พักตร์พระเจ้าและต่อหน้าทูตสวรรค์ท้ัง
ปวงและบรรดาคนทัง้ หลายทีถ่ กู ไถ่ให้รอด
จะมีการนําบาปทัง้ หมดของประชากรของ
พระเจ้ า วางลงบนซาตานและประกาศ
ว่ามันต้องรับผิดกับความชั่วที่มันเป็นผู้
บงการ และเช่นเดียวกันกับที่แพะของ
อาซาเซลถูกส่งออกไปยังป่ากันดารซึ่ง
ไม่มผี คู้ นอยูอ่ าศัย ซาตานก็จะถูกขับออก
ไปอยูใ่ นโลกทีอ่ า้ งว้างเปล่าเปลีย่ ว ซึง่ เป็น
ป่ากันดารแห้งแล้งทีไ่ ม่มผี คู้ นอาศัยอยูเ่ ช่น
กัน {GC 658.1}
ผูเ้ ขียนพระธรรมวิวรณ์บอกไว้ลว่ งหน้า
ถึงการขับไล่ซาตานให้ออกไปยังที่เปล่า
เปลี่ยวรวมถึงสภาพยุ่งเหยิงและอ้างว้าง
ของโลก และเขายังเปิดเผยอีกด้วยว่าโลก
จะมีสภาพเช่นนี้เป็นเวลาหนึ่งพันปี ภาย
หลังจากทีย่ อห์นเสนอภาพเหตุการณ์ของ
การเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระเจ้าและการ
ทําลายคนชัว่ ไปแล้วนัน้ ท่านยังพยากรณ์
ต่อไปอีกว่า “แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์
องค์หนึง่ ลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจ
ของบาดาลลึก และถือโซ่เส้นใหญ่ในมือ
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ของท่าน และท่านจับพญานาคที่เป็นงู
ดึกดําบรรพ์ผซู้ งึ่ เป็นมารและซาตาน แล้ว
มัดมันไว้หนึ่งพันปี แล้วโยนมันลงไปใน
บาดาลลึกนัน้ ใส่กญ
ุ แจและประทับตราไว้
เพือ่ ไม่ให้มนั ล่อลวงประชาชนต่างๆ ได้อกี
ต่อไป จนครบหนึ่งพันปี หลังจากนั้นจะ
ต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง”
วิวรณ์ 20:1-3 {GC 658.2}
“บาดาล” ในทีน่ หี้ มายถึงโลกทีม่ สี ภาพ
สับสนอลหม่านและมืดมิด ในหลักฐานจาก
ข้อพระคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ของโลก พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ในปฐมกาล” โลกนั้นก็ “ว่างเปล่า ความมืดอยู่
เหนือนํ้า” ปฐมกาล 1:2 คําพยากรณ์นี้
สอนว่าสภาพเช่นนี้อย่างน้อยบางส่วนจะ
เกิ ด ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง เมื่ อ ผู ้ เ ผยพระวจนะ
เยเรมียม์ องไปยังภายภาคหน้าถึงวันยิง่ ใหญ่
ของพระเจ้า เขาประกาศว่า “ข้าพเจ้ามอง
ดูแผ่นดินและนีแ่ น่ะเป็นทีร่ า้ งและว่างเปล่า
และมองดูทอ้ งฟ้า ในนัน้ ก็ไม่มคี วามสว่าง
ข้าพเจ้ามองดูภูเขา นี่แน่ะ มันกําลังสั่น
สะเทือน เนินเขาก็เคลือ่ นตัวไปมา ข้าพเจ้า
มองดู และนี่แน่ะ ไม่มีมนุษย์เลย นกทั้ง
ปวงบนท้องฟ้าได้หนีไปแล้ว ข้าพเจ้ามอง
ดู และนี่แน่ะ เรือกสวนไร่นาก็เป็นถิ่น
ทุรกันดาร และเมืองทัง้ สิน้ ก็ปรักหักพังไป
ต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ ต่อพระพิโรธ
ร้อนแรงของพระองค์” เยเรมีย์ 4:23-26
{GC 658.3}
ที่นี่จะเป็นบ้านของซาตานและทูตชั่ว
ของมันเป็นระยะเวลาหนึง่ พันปี มันจะถูก
จํากัดให้อยูแ่ ต่ในโลก มันจะไม่มที างเข้าไป

ในโลกอืน่ เพือ่ ล่อลวงและรบกวนผูท้ ไี่ ม่เคย
ล้มลงในบาป ข้อความที่ว่า ซาตานถูก
ผูกมัด จึงมีความหมายในแง่นี้ ไม่มีผู้ใด
หลงเหลืออยูใ่ นโลกให้มนั ใช้อาํ นาจของมัน
ได้อีกต่อไป มันถูกตัดขาดจากงานการ
ล่อลวงและงานการทําลายที่มันทําด้วย
ความชื่นชอบมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ
{GC 659.1}
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์มองไปยังเบือ้ ง
หน้าเมื่อซาตานจะถูกทําลาย เขาอุทาน
ขึ้นมาว่า “โอ เจ้าร่วงลงจากฟ้าสวรรค์
อย่างไรหนอ เจ้าผู้ส่องแสง คือโอรสแห่ง
รุ ่ ง อรุ ณ เจ้ า ถู ก เหวี่ ย งลงมายั ง พื้ น ดิ น
อย่างไรหนอ เจ้าผู้ทําให้ประชาชาติทั้ง
หลายตกตํา่ เจ้าเองรําพึงในใจของเจ้าว่า
ข้าจะขึน้ ไปยังฟ้าสวรรค์ ‘ข้าจะตัง้ พระทีน่ งั่
ของข้าเหนือดวงดาวทัง้ หลายของพระเจ้า
ข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งการชุมนุม ณ สุด
ปลายอุดรอันไกลโพ้น ข้าจะขึ้นไปเหนือ
ความสูงของเมฆ ข้าจะทําให้ตวั ของข้าเอง
เหมือนองค์ผู้สูงสุด’ แต่เจ้าถูกนําลงมาสู่
แดนคนตาย ยังก้นบาดาล บรรดาผูเ้ ห็น
เจ้าจะจ้องมองเจ้า และจะคิดพิจารณาตัว
เจ้าว่า ชายคนนีห้ รือทีท่ าํ ให้โลกสัน่ สะเทือน
ทีเ่ ขย่าอาณาจักรทัง้ หลาย ทีท่ าํ ให้โลกเป็น
เหมือนถิ่นทุรกันดาร และทําลายเมือง
ต่างๆ ในโลกเสีย ผู้ไม่ยอมปล่อยให้เชลย
ของตนกลับบ้าน” อิสยาห์ 14:12-17 {GC
659.2}
ตลอดเวลา 6,000 ปี ผลงานแห่งการ
กบฏของซาตาน “ทําให้แผ่นดินหวัน่ ไหว”
มัน “ทําให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร
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และทําลายเมืองต่างๆ ในโลกเสีย” และ
มัน “ไม่ยอมปล่อยให้เชลยของตนกลับ
บ้าน” สดุดี 60:2 อิสยาห์ 14:17 ตลอด
เวลา 6,000 ปี เรือนจําของมันจองจํากักขัง
ประชากรของพระเจ้าไว้ และมันต้องการ
กักเก็บคนเหล่านี้ไว้ตลอดกาล แต่พระ
คริสต์ทรงทําลายเครือ่ งจองจําของมันและ
ทรงปล่อยเชลยทีถ่ กู คุมขังอยูใ่ ห้เป็นอิสระ
{GC 659.3}
บัดนี้ แม้คนชั่วก็ยังถูกนําไปอยู่ไกล
โพ้นห่างจากอํานาจของซาตาน และมัน
ยังคงอยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยกันกับทูตชั่ว
เพื่ อ จะให้ รู ้ สึ ก สํ า นึ ก ถึ ง หายนะที่ เ ป็ น
ผลลัพธ์จากบาป “พระราชาทั้งหมดของ
บรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติ
ต่างก็อยูใ่ นอุโมงค์ของตน แต่เจ้าถูกเหวีย่ ง
ออกไปจากหลุมศพของเจ้า เป็นเหมือน
กิ่งไม้ถูกทิ้ง...เจ้าจะไม่มีส่วนร่วมกับเขา
ในการฝังศพ เพราะเจ้าได้ทาํ ลายแผ่นดิน
ของเจ้า เจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้า
‘ขออย่าให้มีใครเอ่ยถึงเชื้อสายของผู้ทํา
ความชั่วตลอดไป’” อิสยาห์ 14:18-20
{GC 660.1}
ตลอดระยะเวลาหนึ่งพันปีนี้ ซาตาน
จะท่องเที่ยวไปมาในโลกที่อ้างว้างเปล่า
เปลี่ยวเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดจากการกบฏ
ของมันในการต่อต้านธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า ในช่วงเวลานี้ ความทุกข์ทรมาน
ของมันนั้นรุนแรง ตั้งแต่มันล้มลงในบาป
ชีวติ ของมันทีม่ กี จิ กรรมอย่างไม่รจู้ บได้ขบั
การใคร่ครวญไตร่ตรองนึกคิดออกไป แต่
บัดนี้มันไม่มีอํานาจของมันแล้วและถูก

ปล่อยให้ครุน่ คิดถึงบทบาททีม่ นั ได้กระทํา
นั บ ตั้ ง แต่ มั น เริ่ ม ก่ อ กบฏต่ อ ต้ า นการ
ปกครองของสวรรค์ และให้มองไปข้าง
หน้าด้วยความสั่นสะเทือนและหวาดผวา
กับอนาคตอันน่ากลัวเมื่อมันต้องรับทุกข์
ทรมานจากความชัว่ ทัง้ หมดทีม่ นั ได้ทาํ ไป
และต้องถูกรับโทษของบาปทัง้ หลายทีม่ นั
เป็นผู้ทําให้เกิดขึ้น {GC 660.2}
สํ า หรั บ ประชากรของพระเจ้ า การ
จําจองซาตานจะนํามาซึ่งความยินดีและ
ความเปรมปรีดิ์ ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า
“เมื่อพระยาห์เวห์ประทานให้เจ้าได้หยุด
พักจากความเจ็บปวด และความวุ่นวาย
ของเจ้า และจากงานหนักซึง่ เจ้าถูกบังคับ
ให้ทาํ เจ้าจะยกคําเย้ยหยันนีก้ ล่าวกับพระ
ราชาของบาบิโลนว่า ‘เออ ผูบ้ บี บังคับสงบ
ไปอย่างไรหนอ ความเกรีย้ วกราดของเขา
ก็สงบไปด้วยหนอ พระยาห์เวห์ทรงหัก
ไม้ พ ลองของคนอธรรม คทาของผู ้
ครอบครอง ซึ่งตีชนชาติทั้งหลายด้วย
ความพิโรธ ด้วยการตีอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่
ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธ
ด้วยการข่มเหงอย่างไม่รามือ’” อิสยาห์
14:3-6 {GC 660.3}
ในช่วงระยะเวลาหนึง่ พันปีระหว่างการ
เป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกกับการ
เป็ น ขึ้ น มาจากความตายครั้ ง ที่ ส องนั้ น
การพิจารณาพิพากษาคนชัว่ จะเกิดขึน้ ใน
ช่วงเวลานี้ อัครทูตเปาโลเน้นให้เห็นว่า
การพิพากษานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง
“อย่ า ตั ด สิ น สิ่ ง ใดก่ อ นถึ ง เวลา จงคอย
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จนกว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเสด็จมา พระองค์
จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืด
และจะทรงเผยความมุง่ หมายของจิตใจทัง้
หลาย เมือ่ นัน้ แต่ละคนจะได้รบั คําชมเชย
จากพระเจ้า” 1 โครินธ์ 4:5 ดาเนียลเปิด
เผยว่าเมื่อผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึง
แล้ว “การพิพากษาถูกมอบให้แก่บรรดา
ผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น” ดาเนียล
7:22 ในช่วงเวลานีผ้ ชู้ อบธรรมจะขึน้ ครอบ
ครองเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า
ยอห์ น กล่ า วไว้ ใ นพระธรรมวิ ว รณ์ ว ่ า
“ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้
ที่ นั่ ง บนนั้ น ได้ รั บ มอบอํ า นาจในการ
พิ พ ากษา” “แต่ เ ขาจะเป็ น ปุ โ รหิ ต ของ
พระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบ
ครองร่วมกับพระองค์หนึ่งพันปี” วิวรณ์
20:4-6 เปาโลกล่าวถึงเวลานี้ไว้ล่วงหน้า
ว่ า “ธรรมิ ก ชนจะพิ พ ากษาโลก” 1
โครินธ์ 6:2 พวกเขาร่วมกับพระคริสต์
ในการพิ พ ากษาคนชั่ ว ทั้ ง หลาย โดย
เปรียบเทียบการกระทําของคนชั่วเทียบ
กับหนังสือกฎเกณฑ์ซึ่งก็คือพระคัมภีร์
และตัดสินทุกคนตามการกระทําที่ได้ทํา
ลงไปในกายนี้ หลังจากนั้น ส่วนที่คนชั่ว
จะต้องถูกรับโทษจะถูกตวงออกมาตาม
การกระทําต่างๆ ของพวกเขา และบันทึก
ไว้ให้ตรงกับชือ่ ของพวกเขาในหนังสือแห่ง
ความตาย {GC 660.4}

พระคริสต์และประชากรของพระองค์
เป็นผูพ
้ พ
ิ ากษาซาตานและทูตชัว่ ทัง้ หลาย
ของมัน เปาโลกล่าวว่า “พวกท่านรู้แล้ว
ไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์
ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของ
ชีวติ นี”้ 1 โครินธ์ 6:3 และยูดายังประกาศ
ไว้ว่า “พวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอํานาจ
ครอบครองของตนเอง แต่ละทิ้งถิ่นฐาน
ของตน พระองค์กท็ รงจองจําไว้ดว้ ยโซ่อนั
ไม่รู้จักสลายในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลา
พิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้น” ยูดา 6 {GC
661.1}
เมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันปี จะมีการเป็นขึ้น
มาจากความตายครัง้ ทีส่ อง บรรดาคนชัว่
จะเป็นขึน้ จากความตายและปรากฏตัวต่อ
พระพักตร์พระเจ้าเพือ่ รับการลงโทษตาม
“คําพิพากษาที่บันทึกไว้” สดุดี 149:9
ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากผูเ้ ขียนพระธรรม
วิวรณ์ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ผชู้ อบธรรม
เป็นขึ้นจากตายแล้ว ท่านได้กล่าวต่อไป
ว่า “คนอืน่ ๆ ทีต่ ายไปแล้วไม่ได้กลับมีชวี ติ
อีกจนกว่าจะครบหนึ่งพันปี” วิวรณ์ 20:5
และอิสยาห์กล่าวถึงคนอธรรมไว้วา่ “พวก
เขาจะถูกรวบรวมไว้รวมกัน คล้ายนักโทษ
ในคุกใต้ดนิ เขาทัง้ หลายจะถูกขังไว้ในคุก
และอีกหลายวันก็จะถูกลงโทษ” อิสยาห์
24:22 {GC 661.2}
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เมื่อสิ้นสุดเวลาหนึ่งพันปี พระคริสต์
เสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกอีกครั้งหนึ่ง
พระองค์เสด็จมาพร้อมด้วยบรรดาผู้ที่ได้
รับการไถ่จากบาปจํานวนมากและตามมา
ด้วยกลุ่มทูตสวรรค์ผู้ติดตาม ในขณะที่
พระองค์เสด็จลงมาด้วยความยิ่งใหญ่อัน
น่าสะพรึงกลัว พระองค์ตรัสสัง่ บรรดาคน
ชัว่ ทีต่ ายอยูใ่ ห้มชี วี ติ เป็นขึน้ เพือ่ รับความ
พินาศของพวกเขา มีคนจํานวนมากมาย
ดุจเม็ดทรายในทะเลที่นับไม่ถ้วนลุกออก
มา พวกเขาแตกต่างจากบรรดาคนทีเ่ ป็น
ขึน้ จากความตายครัง้ แรกอย่างลิบลับ คน
ชอบธรรมสวมสภาพของความเยาว์วัย
และความงามของชีวิตอมตะ คนชั่วมีริ้ว
รอยของโรคร้ายและความตายติดอยูต่ าม
ร่างกาย {GC 662.1}
นัยน์ตาทุกดวงของฝูงชนจํานวนมหึมา
นัน้ หันไปจ้องพระสิรขิ องพระบุตรพระเจ้า
บรรดาคนชัว่ ต่างร้องขึน้ เป็นเสียงเดียวกัน
ว่า “ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” มัทธิว
23:39 ถ้อยคํานีไ้ ม่ได้เกิดจากความรักทีม่ ี
ต่อองค์พระเยซู แต่ความจริงได้บังคับให้
พวกเขาเอ่ยถ้อยคําเหล่านั้นออกมาจาก
ปากอย่างไม่เต็มใจ คนชัว่ เหล่านีล้ งสูห่ ลุม
ศพไปอย่างไร พวกเขาก็กลับเป็นขึ้นมา
จากตายพร้อมด้วยความเป็นศัตรูตอ่ พระ
คริสต์เช่นเดิมและด้วยวิญญาณของการ

กบฏแบบเดียวกัน พวกเขาจะไม่ได้รับ
โอกาสแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของชีวติ ที่
ผ่านมาในอดีตของพวกเขา เพราะการทํา
เช่นนีไ้ ม่ทาํ ให้เกิดประโยชน์ใดทัง้ สิน้ การ
ล่วงละเมิดทีท่ าํ ไปตลอดชัว่ ชีวติ ไม่ได้ทาํ ให้
จิตใจของพวกเขาอ่อนลง หากเปิดโอกาส
แก้ไขจุดบกพร่องให้แก่พวกเขาเป็นครั้ง
ที่สอง พวกเขาก็จะใช้เวลานั้นเพื่อหลีก
เลีย่ งข้อกําหนดต่างๆ ของพระเจ้าและยุยง
ให้กบฏต่อต้านพระองค์เหมือนที่ทํามา
แล้วในครั้งแรก {GC 662.2}
พระคริสต์เสด็จลงมายังภูเขามะกอก
่ ระองค์
เทศ ซึง่ เป็นสถานทีเ่ ดียวกันกับทีพ
เสด็จกลับสวรรค์ภายหลังจากที่พระองค์
ทรงเป็นขึ้นจากตาย และเป็นสถานที่ซึ่ง
ทูตสวรรค์กล่าวยํ้าถึงคําสัญญาของการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ ผูเ้ ผยพระวจนะ
กล่าวว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะ
เสด็ จ มาและบรรดาทู ต ทั้ ง สิ้ น จะมากั บ
พระองค์” “พระบาทของพระองค์จะทรง
ยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้ากรุง
เยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขามะกอก
เทศนั้นจะแยกออกเป็น 2 ส่วน จากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขา
กว้างมากคัน่ อยู”่ “และพระยาห์เวห์จะทรง
เป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้น
พระยาห์เวห์จะทรงเป็นเอก และพระนาม
ของพระองค์ก็เป็นเอกด้วย” เศคาริยาห์
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14:5, 4, 9 เมื่อกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งสง่า
งามอย่างน่าอัศจรรย์ลอยลงมาจากสวรรค์
ก็จะมาตัง้ อยูบ่ นสถานทีซ่ งึ่ ได้รบั การชําระ
ให้บริสทุ ธิแ์ ล้วและเตรียมพร้อมไว้สาํ หรับ
รองรับเมืองนัน้ และพระคริสต์พร้อมด้วย
ประชากรของพระองค์และทูตสวรรค์ทั้ง
หลายก็เข้าไปในนครบริสทุ ธิแ์ ห่งนัน้ {GC
662.3}
บัดนี้ ซาตานเตรียมพร้อมทีจ่ ะเข้าต่อสู้
อย่างยิง่ ใหญ่ครัง้ สุดท้ายเพือ่ แย่งชิงความ
เป็นใหญ่ ขณะทีเ่ จ้าชายแห่งความชัว่ สูญ
เสียอํานาจและตัดขาดจากงานการหลอก
ลวงของมันนัน้ มันรูส้ กึ หงุดหงิดและหดหู่
ใจ แต่เมือ่ คนชัว่ ถูกปลุกให้เป็นขึน้ จากตาย
และมันมองเห็นฝูงชนมากมายอยู่ฝ่าย
เดียวกับมัน มันกลับมามีความหวังอีกครัง้
หนึง่ และมุง่ มัน่ ไม่ยอมพ่ายแพ้ในความขัด
แย้ ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ นี้ มั น รวบรวมกองทั พ
ทั้งหมดของบรรดาผู้ที่ถึงความพินาศให้
มาอยูภ่ ายใต้รม่ ธงของมันและใช้คนเหล่า
นีเ้ พือ่ ทําตามแผนของมัน คนชัว่ ทัง้ หลาย
เป็ น เชลยของซาตาน การที่ พ วกเขา
ปฏิเสธพระคริสต์เท่ากับพวกเขาได้ยอมรับ
การปกครองของหัวหน้ากบฏ พวกเขา
พร้อมทําตามข้อเสนอและปฏิบัติตามคํา
สั่งของมัน แต่กระนั้น มันยังคงความเจ้า
เล่หท์ มี่ มี าแต่ดงั้ เดิมโดยการไม่ยอมรับว่า
ตั ว มั น เองเป็ น ซาตาน มั น อ้ า งตนเป็ น
เจ้าชาย เป็นเจ้าของโลกโดยชอบธรรม
และมรดกของมันถูกแย่งชิงไปโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มันแสดงตัวต่อพลเมืองที่
มันล่อลวงว่ามันเป็นผู้ไถ่บาป ยืนยันกับ

พวกเขาว่าอํานาจของมันทําให้พวกเขา
กลับเป็นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ และมัน
กําลังจะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากอํานาจ
กดขี่ที่โหดเหี้ยมที่สุด เมื่อการทรงร่วม
สถิตด้วยของพระคริสต์ถกู นําออกไปแล้ว
ซาตานจึงกระทําการอัศจรรย์เพือ่ สนับสนุน
คํากล่าวอ้างของมัน มันทําให้คนอ่อนกําลัง
เข้มแข็งและดลใจทุกคนด้วยวิญญาณและ
อํานาจของมันเอง มันเสนอที่จะนําพวก
เขาเข้าต่อสูก้ บั ค่ายของธรรมิกชนและเข้า
ยึดครองนครของพระเจ้า ด้วยความโหด
เหีย้ มทีแ่ ฝงอยูภ่ ายใต้สหี่ น้าทีร่ นื่ รมย์ มัน
ชี้ให้ดูคนจํานวนนับล้านๆ ที่เป็นขึ้นมา
จากความตาย และประกาศว่าในฐานะ
ผู้นําของพวกเขานั้น มันมีความสามารถ
เป็นอย่างดีทจี่ ะโค่นล้มเมืองนัน้ และบุกเข้า
ยึดเอาบัลลังก์และอาณาจักรของมันกลับ
คืนมา {GC 663.1}
ในหมู่ชนจํานวนมหาศาลนั้นมีฝูงชน
ที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อายุยืนซึ่งมีชีวิตอยู่
ในสมัยก่อนนํา้ ท่วมโลก เป็นคนทีม่ รี ปู ร่าง
สูงใหญ่สง่าผ่าเผย และมีสติปญ
ั ญาเฉียบ
แหลม คนเหล่ า นี้ ต กไปอยู ่ ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมของทูตที่ล้มลงในบาป พวกเขา
อุทศิ ความสามารถและความรูท้ งั้ หมดเพือ่
ยกชู ต นเอง พวกเขาใช้ ค วามสามารถ
ทางศิลปะลํ้าเลิศนําคนในโลกกราบบูชา
อัจฉริยภาพของตน แต่ความโหดเหี้ยม
และสิ่งประดิษฐ์อันชั่วร้ายของพวกเขา
ทําให้โลกเป็นมลทินและทําให้พระฉายา
ของพระเจ้ามีรอยตําหนิ จนทําให้พระเจ้า
ต้ อ งกํ า จั ด พวกเขาออกไปจากโลกที่
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พระองค์ทรงสร้างนัน้ ยังมีบรรดากษัตริย์
และแม่ทพ
ั ทีย่ ดึ ครองประชาชาติ ยังมีชาย
กล้าหาญที่ไม่เคยแพ้ในการทําสงคราม
ยังมีนักรบที่หยิ่งและทะเยอทะยานผู้ที่
ทําให้อาณาจักรสัน่ คลอน ความตายไม่ได้
ทําให้ประสบการณ์ของพวกเขาเปลี่ยน
แปลงเลย เมื่อพวกเขาก้าวออกมาจาก
หลุมฝังศพ พวกเขาก็ดําเนินแนวคิดต่อ
เนื่องจากจุดที่ได้ยุติ พวกเขาถูกกระตุ้น
ด้วยความปรารถนาเดิมทีค่ วบคุมพวกเขา
ในวันที่พวกเขาล้มตาย {GC 664.1}
ซาตานปรึกษากับทูตทัง้ หลายของมัน
แล้วปรึกษากับบรรดากษัตริย์และผู้พิชิต
และผู้ที่มีอํานาจทั้งหลาย พวกเขามอง
ดูกองกําลังและจํานวนผูค้ นทีอ่ ยูฝ่ า่ ยเดียว
กับพวกเขา แล้วประกาศว่ากองกําลังที่
อยู่ภายในเมืองนั้นมีจํานวนน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนของพวกเขาและพวก
เขาจะเอาชนะได้ พวกเขาวางแผนในการ
ยึดครองทรัพย์สมบัตแิ ละสง่าราศีของกรุง
เยรูซาเล็มใหม่ ทุกคนเริม่ ลงมือเตรียมตัว
ทํ า สงครามทั น ที ช่ า งฝี มื อ สร้ า งอาวุ ธ
สงคราม ผู้นํากองทัพที่มีชื่อเสียงในการ
ต่อสูจ้ ดั การเตรียมทัพแบ่งนักรบทัง้ หลาย
ให้เป็นหมู่เป็นกอง {GC 664.2}
ในทีส่ ดุ มีประกาศสัง่ ให้เคลือ่ นทัพ และ
กองทั พ ที่ มี จํ า นวนทหารนั บ ไม่ ถ ้ ว นก็
เคลื่อนออกไป ตั้งแต่มีสงครามในโลกยัง
ไม่เคยมีผู้นําใดในโลกรวมพลได้ยิ่งใหญ่
ขนาดนี้ เป็นกองทัพทีร่ วมพลังจากทุกยุค
ทีไ่ ม่มใี ครเปรียบได้ ซาตานเป็นนักรบยิง่
ใหญ่ที่สุด มันนําอยู่ข้างหน้าและทูตของ

มันรวมกําลังทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อการ
ต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ กษัตริย์และนักรบทั้ง
หลายอยู ่ ใ นขบวนของมั น และฝู ง ชน
มากมายติดตามเป็นกองกําลังขนาดใหญ่
แต่ละคนเดินตามผู้นําที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทหารเรียงแถวติดกันอย่างมีระเบียบของ
กองทัพเดินไปตามพื้นผิวโลกที่แตกร้าว
และไม่เรียบ มุ่งหน้าตรงไปยังนครของ
พระเจ้า ประตูของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ปิด
ตามพระดํ า รั ส สั่ ง ของพระคริ ส ต์ และ
กองทัพของซาตานล้อมนครไว้และเตรียม
พร้ อ มที่ จ ะบุ ก เข้ า โจมตี น ครนั้ น {GC
664.3}
บัดนีพ
้ ระคริสต์ทรงปรากฏให้พวกศัตรู
ของพระองค์เห็นอีกครั้งหนึ่ง สูงขึ้นไป
เหนือนครนั้น มีพระที่นั่งยกขึ้นตั้งอยู่บน
รากฐานทีท่ าํ ด้วยทองคําขัดเงา พระบุตร
ของพระเจ้าประทับอยู่บนพระที่นั่งและมี
พลเมืองแห่งอาณาจักรของพระองค์อยู่
รอบพระองค์ อํานาจและความงามสง่า
ของพระคริสต์นนั้ ไม่มภี าษาใดจะพรรณนา
และไม่ มี ป ากกาใดจะเขี ย นบรรยายได้
พระสิริของพระบิดาผู้ทรงชนม์นิรันดร์
ห้อมล้อมพระบุตรของพระองค์ ความ
สว่างเจิดจ้าแห่งการสถิตร่วมด้วยของ
พระองค์สอ่ งสว่างเต็มนครของพระเจ้าและ
ล้นออกไปนอกประตูนคร ส่องความสว่าง
ไปทั่วทั้งโลก {GC 665.1}
กลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ กล้พระทีน่ งั่ มากทีส่ ดุ คือ
ผูท้ คี่ รัง้ หนึง่ เคยร้อนรนในอุดมการณ์ของ
ซาตาน แต่พวกเขาเป็นเหมือนดุ้นฟืนที่
ฉวยออกมาจากไฟ [เศคาริยาห์ 3:2] พวก
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เขาติดตามพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความ
ภักดีอนั แรงกล้า ถัดมาเป็นกลุม่ คนทีท่ าํ ให้
อุปนิสัยชีวิตคริสเตียนสมบูรณ์ขณะอยู่
ท่ามกลางความไม่ถูกต้องและความไม่
ซือ่ สัตย์ เป็นผูท้ ถี่ วายเกียรติธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้ า ในขณะที่ โ ลกคริ ส เตี ย น
ประกาศว่าธรรมบัญญัติเป็นโมฆะ และ
คนนับล้านจากทุกยุคที่พลีชีพเพื่อความ
เชื่อ และเลยออกไปเป็น “มหาชนที่ไม่มี
ใครนับจํานวนได้ ทีม่ าจากทุกประชาชาติ
ทุกเผ่า ทุกชนชาติและทุกภาษา ยืนอยู่
หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักตร์พระ
เมษโปดก พวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาว และ
ถือใบตาลอยู่ในมือ” วิวรณ์ 7:9 การต่อสู้
ของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้ว พวกเขาได้
ชัยชนะแล้ว พวกเขาวิง่ และไปถึงหลักชัย
แล้ว ใบตาลในมือเป็นเครื่องหมายแห่ง
ชัยชนะ เสื้อขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความชอบธรรมของพระคริสต์นั้น บัดนี้
เป็นของพวกเขาแล้ว {GC 665.2}
ผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่จากบาปร่วมร้องเพลง
สรรเสริญซึ่งส่งเสียงดังก้องสะท้อนไปมา
ทั่วสุดขอบฟ้าว่า “ความรอดขึ้นอยู่กับ
พระเจ้าของเราผูป้ ระทับบนพระทีน่ งั่ และ
ขึน้ อยูก่ บั พระเมษโปดก” วิวรณ์ 7:10 และ
ทูตสวรรค์และเสราฟิมต่างร่วมประสานเสียง
ถวายคําสรรเสริญ ในขณะทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั การ
ไถ่จากบาป มองเห็นอํานาจและความชั่ว
ร้ายของซาตานนั้น พวกเขาก็มองเห็น
อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า ไม่มีกําลัง
อํานาจใดนอกจากอํานาจของพระคริสต์
ที่ทรงกระทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่มี

ชัยชนะได้ ในบรรดาฝูงชนทัง้ หมดทีช่ นื่ ชม
ยินดีนั้น ไม่มีสักคนเดียวที่จะอ้างได้ว่า
เขาได้รับความรอดด้วยตนเอง หรือทํา
ราวกับว่าพวกเขามีชยั ชนะด้วยกําลังและ
ความดีของตัวเอง ไม่มกี ารพูดถึงสิง่ ทีพ
่ วก
เขาได้ทาํ หรือความทุกข์ยากทีต่ อ้ งทน แต่
เนือ้ ร้องจากทุกบทเพลงและเสียงร้องจาก
เพลงสรรเสริญทุกเพลง คือ ความรอด
ขึ้นอยู่กับพระเจ้าและขึ้นอยู่กับพระเมษ
โปดก {GC 665.3}
พระราชพิธีราชาภิเษกพระบุตรของ
พระเจ้ากระทําขึ้นต่อหน้าบรรดาคนทั้ง
หลายทีอ่ าศัยอยูบ่ นแผ่นดินโลกและบรรดา
ชาวสวรรค์ ที่ ม าชุ ม นุ ม กั น และเวลานี้
พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย
ผู้ทรงพระสิริและฤทธานุภาพสูงสุดทรง
ประกาศโทษพวกที่กบฏต่อการปกครอง
ของพระองค์ และทรงตัดสินอย่างยุตธิ รรม
ต่อผูท้ ลี่ ว่ งละเมิดธรรมบัญญัตขิ องพระองค์
และกดขีป่ ระชากรของพระองค์ ผูเ้ ผยพระ
วจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น
พระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้
ประทับบนพระที่นั่งนั้น แผ่นดินโลกและ
ฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักตร์ของ
พระองค์ และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของ
พวกมันอีกเลย ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคน
ตาย ทัง้ คนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่
หน้าพระทีน่ งั่ นัน้ และหนังสือต่างๆ ก็เปิด
ออก และหนังสืออีกเล่มหนึง่ ก็ถกู เปิดออก
ด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต คนตายก็ถูก
พิพากษาตามการกระทําของเขาทัง้ หลาย
ที่ เ ขี ย นไว้ ใ นหนั ง สื อ เหล่ า นั้ น ” วิ ว รณ์
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20:11, 12 {GC 666.1}
ในทันทีทหี่ นังสือบันทึกต่างๆ ถูกเปิด
ออก และขณะที่พระเนตรของพระเยซู
เพ่งดูบรรดาคนชัว่ พวกเขาต่างรูส้ กึ สํานึก
ถึงบาปทัง้ หมดทีไ่ ด้ทาํ ลงไป พวกเขามอง
เห็นแล้วว่า ณ จุดใดทีเ่ ท้าของพวกเขาก้าว
ออกไปจากทางบริสทุ ธิแ์ ละศักดิส์ ทิ ธิ์ และ
มองเห็นด้วยว่าความเย่อหยิง่ และการกบฏ
ของพวกเขานําพวกเขาให้ลว่ งละเมิดธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้ามากมายเพียงไร พวก
เขาสนับสนุนการยัว่ ยุของการทดลองด้วย
การปล่อยตัวให้กบั บาป การใช้พระพรไป
ในทางทีผ่ ดิ การดูหมิน่ เหยียดหยามผูส้ อื่
ข่าวของพระเจ้า การปฏิเสธคําเตือน และ
การผลักไสคลื่นแห่งความปรานีออกไป
ด้วยจิตใจทีด่ อื้ แพ่งไม่สาํ นึกผิด สิง่ ทัง้ หมด
นีป้ รากฏให้เห็นประหนึง่ เป็นตัวหนังสือที่
เขียนด้วยไฟ {GC 666.2}
เหนือพระที่นั่งแห่งนั้นมีไม้กางเขน
ปรากฏขึ้นมา และภาพเหตุการณ์ต่างๆ
ราวกับภาพที่เห็นได้รอบทิศก็ปรากฏขึ้น
มาให้เห็น ภาพการทดลองและการพ่าย
แพ้บาปของอาดัมรวมถึงลําดับขั้นตอนที่
เกิดขึน้ ต่อๆ มาในแผนการอันยิง่ ใหญ่ของ
การทรงไถ่บาป การเสด็จมาบังเกิดใน
สภาพที่ ตํ่ า ต้ อ ยของพระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อด
ชีวิตช่วงปฐมวัยที่เรียบง่ายและเชื่อฟัง
การรับบัพติศมาในแม่นํ้าจอร์แดนของ
พระองค์ การอดอาหารและการทดลอง
ในป่ากันดารของพระองค์ พระราชกิจการ
รับใช้ประชาชนทีเ่ ปิดเผยให้มนุษย์เห็นถึง
พระพรอันประเสริฐที่สวรรค์ประทานมา

ให้ วันเวลาที่เต็มล้นไปด้วยการกระทํา
แห่งความรักและความเมตตา บรรดา
คํ่าคืนแห่งการอธิษฐานและการเฝ้าเดี่ยว
ท่ า มกลางความเงี ย บสงบบนภู เ ขา
แผนการปองร้ายที่เกิดจากความอิจฉา
เกลียดชังและผูกพยาบาทเพื่อตอบแทน
คุณประโยชน์ต่างๆ ของพระองค์ ความ
ปวดร้าวอันลึกลับน่ากลัวในสวนเกทเสมนี
ภายใต้แรงบดขยีอ้ นั หนักหน่วงทีเ่ กิดจาก
บาปต่างๆ ของโลกทั้งใบ พระองค์ทรง
ถูกทรยศให้ตกไปอยูใ่ นเงือ้ มมือของฝูงชน
ที่เป็นฆาตกร เหตุการณ์น่ากลัวต่างๆ
ของยามคํ่ า คื น อั น สยองขวั ญ นั ก โทษ
ผูไ้ ม่ขดั ขืน ถูกสาวกทีพ
่ ระองค์ทรงรักมาก
ที่ สุ ด ทอดทิ้ ง ถู ก กระชากไปตามถนน
ต่างๆ ในกรุงเยรูซาเล็มอย่างหยาบคาย
พระบุตรของพระเจ้าถูกนํามาประจาน
อย่างสนุกสนานต่อหน้าอันนาส การกล่าว
โทษทีว่ งั ของมหาปุโรหิต ในห้องพิพากษา
ของปีลาต ต่อหน้าเฮโรดที่ขลาดกลัวและ
เหีย้ มโหด ถูกเยาะเย้ย ถูกหมิน่ ประมาท
ถูกทรมานและถูกตัดสินโทษให้ถงึ แก่ความ
ตาย ภาพทัง้ หมดดังกล่าวมานีป้ รากฏให้
เห็นอย่างชัดเจน {GC 666.3}
บัดนี้ ภาพฉากสุดท้ายเปิดเผยขึน้ มา
ให้เห็นต่อหน้าฝูงชนที่เคลื่อนตัวไปมา
เป็ น ภาพของพระองค์ ผู ้ ต ้ อ งทนทุ ก ข์
ทรมาน ทรงเหยียบย่างไปตามทางทีเ่ ดิน
มุง่ หน้าไปยังคาลวารีดว้ ยความอดทน เจ้า
ชายแห่ ง สรวงสวรรค์ ท รงถู ก ตรึ ง บน
กางเขน พวกปุโรหิตทีห่ ยิง่ ยโสและฝูงชน
ที่เย้ยหยันต่างหัวเราะเยาะความทรมาน
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ทีก่ าํ ลังจะคร่าชีวติ ของพระองค์ ความมืด
มิดผิดธรรมชาติ แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
ก้อนหินที่แตกร้าว และหลุมศพต่างๆ ที่
เปิดออก ล้วนชี้บอกถึงช่วงเวลาที่พระผู้
ไถ่ของโลกทรงพลีชีวิตของพระองค์เอง
{GC 667.1}
ภาพอันน่ากลัวปรากฏให้เห็นตามที่
เกิดขึน้ จริง ซาตาน ทูตของมันและบรรดา
ผูท้ อี่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของมันล้วนไม่มี
กําลังทีจ่ ะเมินหน้าหนีไปจากภาพผลงาน
ของตนเอง แต่ละคนหวนคิดถึงบทบาทที่
ตนเองได้ทาํ ลงไป เฮโรดฆ่าเด็กไร้เดียงสา
ในหมู่บ้านเบธเลเฮมเพื่อหวังฆ่ากษัตริย์
ของชนชาติอิสราเอล นางเฮโรเดียสผู้
ตํ่าช้าชั่วร้ายจะต้องรับผิดต่อโลหิตของ
ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ปีลาตผู้อ่อนแอและ
ยอมทําทุกสิง่ เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง
ทหารที่เยาะเย้ย ปุโรหิตและผู้ปกครอง
และฝูงชนบ้าคลั่งที่ร้องว่า “ให้ความผิด
เรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราและ
ลูกๆ ของเรา” มัทธิว 27:25 คนทั้งหมด
เหล่านีม้ องดูความเลวทรามของความผิด
ของตนเอง พวกเขาพยายามหลบซ่อนให้
พ้นจากพระพักตร์อนั สง่าน่าเกรงขามของ
พระองค์ซงึ่ สว่างเจิดจ้ากว่าความสว่างของ
ดวงอาทิตย์แต่กลับไร้ผล ในทางตรงข้าม
บรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาปต่างนํา
มงกุฎของตนเองมาวางแทบพระบาทของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดและร้องว่า “พระองค์ทรง
ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์” {GC
667.2}
ในท่ามกลางผูท้ ถี่ กู ไถ่ให้รอดแล้วมีอคั ร-

ทูตของพระคริสต์รวมอยูด่ ว้ ย เปาโลผูก้ ล้า
หาญ เปโตรผู ้ ร ้ อ นแรง ยอห์ น สาวกที่
พระองค์ทรงรักและเป็นคนที่เต็มไปด้วย
ความรัก และพีน่ อ้ งผูจ้ ริงใจทัง้ หลายของ
พวกเขา และผู้ที่ยอมพลีชีพเพราะความ
เชือ่ จํานวนมากก็อยูร่ ว่ มกับพวกเขาทีน่ นั่
ด้วย ในขณะทีน่ อกกําแพงเมืองพร้อมกับ
สิ่งเลวทรามและน่าเกลียดน่าชัง มีพวกที่
กดขีพ
่ วกเขา พวกทีจ่ บั พวกเขาเข้าคุมขัง
และพวกที่สังหารพวกเขาให้ตาย เนโรก็
อยูท่ นี่ นั่ ด้วย เขาเป็นคนโหดเหีย้ มและเป็น
จอมมารแห่งความโหดร้ายและเลวทราม
เขากําลังมองดูความสุขและความปลืม้ ปีติ
ของคนเหล่านั้นที่ครั้งหนึ่งเขาเคยจับมา
ทรมานและในความทุกข์ระทมอย่างแสน
สาหัสที่สุดของคนกลุ่มนี้เคยทําให้เขามี
ความสุขเยี่ยงมารร้าย มารดาของเนโรก็
อยูท่ นี่ นั่ ด้วยเพือ่ เป็นพยานถึงผลงานของ
เธอเอง เพื่อดูว่าลักษณะชั่วที่เธอส่งต่อ
ให้ลกู ชายของเธอรวมถึงอิทธิพลและแบบ
อย่างของเธอที่สนับสนุนและพัฒนาให้
เกิ ด กิ เ ลสตั ณ หานั้ น ได้ บั ง เกิ ด ผลเป็ น
อาชญากรรมต่างๆ ที่ทําให้โลกต้องสั่น
ระริกด้วยความกลัว {GC 667.3}
ที่นั่นมีบรรดาบาทหลวงของระบอบ
เปปาซีและพระราชาคณะทั้งหลายผู้ซึ่ง
อ้างตนว่าเป็นทูตานุทตู ของพระคริสต์ แต่
กระนั้นยังใช้เครื่องมือทรมานดึงแขนขา
คุกมืด และหลักประหารเผาทั้งเป็นเพื่อ
ควบคุ ม จิ ต ใต้ สํ า นึ ก ของประชากรของ
พระองค์ ที่นั่นมีบรรดาพระสันตะปาปา
ผู้ภูมิใจในตนเอง ทรงยกย่องตัวเองขึ้น
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เหนือพระเจ้าและทรงอวดอ้างว่าเป็นผู้
เปลี่ ย นธรรมบั ญ ญั ติ ข ององค์ ผู ้ สู ง สุ ด
คุณพ่อผู้เสแสร้งเหล่านี้ของคริสตจักรมี
บัญชีที่ต้องส่งคืนต่อพระเจ้าซึ่งเป็นบัญชี
ทีพ
่ วกเขาเต็มใจต้องการได้รบั การยกโทษ
แต่สายไปเสียแล้ว พวกเขาถูกทําให้เห็น
แล้วว่าพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูทรงหวน
แหนธรรมบัญญัติของพระองค์และจะไม่
ทรงถือโทษก็หามิได้ บัดนีพ
้ วกเขาเรียน
รู้แล้วว่าพระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า
พระองค์ทรงสนพระทัยในประชากรของ
พระองค์ทตี่ อ้ งทนทุกข์ และพวกเขาสัมผัส
ได้ ถึ ง ความหนั ก แน่ น ในพระดํ า รั ส ของ
พระองค์เองที่ว่า “ซึ่งพวกท่านได้กระทํา
กับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้อง
ของเรานี้ ก็เหมือนทําแก่เราด้วย” มัทธิว
25:40 {GC 668.1}
คนชั่วทั้งโลกยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์
พิพากษาของพระเจ้าด้วยข้อหาการกบฏ
ต่อการปกครองของสวรรค์ ไม่มีผู้ใดแก้
คดีแทนพวกเขา พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัว
และคําตัดสินถูกประกาศออกมาว่า ให้
พวกเขารับโทษตายตลอดชัว่ นิรนั ดร์ {GC
668.2}
บัดนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนแล้วว่า
ค่าจ้างของบาปไม่ใช่เสรีภาพที่ประเสริฐ
และชีวติ นิรนั ดร์ แต่เป็นทาส หายนะและ
ความตาย คนชั่วมองเห็นว่าการมีชีวิตที่
เป็นกบฏทําให้พวกเขาสูญเสียอะไรไปบ้าง
เมือ่ ศักดิศ์ รีนริ นั ดร์มหาศาลยิง่ ใหญ่ถกู ยืน่
ให้แก่พวกเขานั้น พวกเขากลับดูแคลน
แต่บดั นีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่ามันเป็นสิง่ ที่

น่าปรารถนาเพียงใด จิตวิญญาณทีพ
่ นิ าศ
ร้องว่า “ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าควรได้
รับ แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะปัดทิ้งไปให้ไกล
จากตัวข้าพเจ้า โอ ช่างเป็นความหลงใหล
ที่งมงาย ข้าพเจ้าเอาความสงบ ความสุข
และเกียรติยศแลกกับสิง่ ทีน่ า่ เวทนา ความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงและความสิ้นหวัง” ทุก
คนมองเห็นว่าการที่พวกเขาไม่ได้เข้าไป
ในสวรรค์นนั้ เป็นเรือ่ งยุตธิ รรม เพราะชีวติ
ของพวกเขาเองได้ประกาศว่า “เราจะไม่
ยอมให้บุคคลผู้นี้ [พระเยซู] ปกครองเรา”
{GC 668.3}
ดูราวกับว่าพวกคนอธรรมเฝ้ามองพระ
ราชพิธีราชาภิเษกของพระบุตรพระเจ้า
ด้วยอาการตกตะลึง พวกเขามองเห็นแผ่น
ศิลาจารึกธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ เป็นบัญญัตทิ พ
ี่ วก
เขาเหยียบยํา่ และล่วงละเมิด พวกเขาเป็น
พยานมองเห็นเหล่าผู้ที่ได้รับความรอด
เต็มล้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจและความ
สุขอันยิง่ ใหญ่และการถวายสรรเสริญ และ
ในขณะที่คลื่นเสียงดนตรีดังออกไปถึงฝูง
ชนทีอ่ ยูน่ อกนครนัน้ ทุกคนร้องด้วยเสียง
เดี ย วกั น ว่ า “ข้ า แต่ อ งค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระ
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์
ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์ของบรรดา
ประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค์
ยุติธรรมและสัตย์จริง” วิวรณ์ 15:3 และ
เขาทัง้ หลายหมอบกราบนมัสการเจ้าชาย
แห่งชีวิต {GC 668.4}
เมื่อซาตานมองดูพระสิริและความยิ่ง
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ใหญ่ของพระคริสต์นั้น ดูเหมือนว่ามันนิ่ง
งันไป ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครูบผู้พิทักษ์
มันจําได้ดีว่ามันล้มไปได้อย่างไร จาก
เสราฟิมที่เปล่งประกาย เป็น “โอรสแห่ง
รุง่ อรุณ” อิสยาห์ 14:12 ถูกเปลีย่ นไปมาก
เพียงไร ตกตํา่ ลงไปได้ถงึ ขนาดนี้ จากสภา
ที่ครั้งหนึ่งมันเคยได้รับเกียรติ บัดนี้กลับ
ถูกขับออกไปตลอดกาล มันมองเห็นทูต
สวรรค์อกี องค์หนึง่ ประทับอยูใ่ กล้พระบิดา
ปกปิดพระสิรขิ องพระองค์ไว้ มันเห็นทูต
สวรรค์รปู ร่างสูงใหญ่และมีกริ ยิ าท่าทางที่
สง่างามวางมงกุฎลงบนพระเศียรของพระ
คริสต์ และมันรู้ดีแก่ใจว่าตําแหน่งสูงส่ง
ของทูตสวรรค์องค์นั้นควรเป็นของมัน
{GC 669.1}
ความทรงจํานําให้มันหวนคิดไปถึง
บ้านของมันสมัยที่มันยังปราศจากบาป
และบริสุทธิ์ มันเคยมีสันติสุขและความ
พึงพอใจจนกระทั่งมันหมกมุ่นอยู่กับการ
บ่นติเตียนพระเจ้าและอิจฉาพระคริสต์
คํากล่าวร้ายทั้งหลายของมัน การกบฏ
ของมัน การหลอกลวงต่างๆ ของมันเพื่อ
ให้ได้รบั ความเห็นใจและการสนับสนุนจาก
ทูตสวรรค์ การยืนกรานอย่างดื้อแพ่งไม่
ยอมลงแรงเปลี่ยนใจตนเองของมันเมื่อ
พระเจ้าจะประทานการอภัยให้มัน สิ่ง
ทัง้ หมดเหล่านีผ้ า่ นเข้ามาให้มนั เห็นอย่าง
ชั ด เจน มั น ทบทวนสิ่ ง ที่ มั น ทํ า ไว้ ใ น
ท่ า มกลางมนุ ษ ย์ แ ละผลลั พ ธ์ ข องสิ่ ง
เหล่านัน้ ความเป็นศัตรูของมนุษย์ทมี่ ตี อ่
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การทําลายชีวิต
อย่างน่ากลัว การเรืองอํานาจและการ

ล่มสลายของอาณาจักรต่างๆ การแย่งชิง
ราชบัลลังก์ ความโกลาหล ความขัดแย้ง
และการจลาจลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง มัน
หวนคิดถึงความพยายามอย่างไม่ลดละ
เพือ่ ต่อต้านพระราชกิจของพระคริสต์และ
กดมนุษย์ให้ยิ่งตกตํ่าลงไป มันมองเห็น
ว่าแผนการอันร้ายกาจของมันนั้นไม่มี
อํานาจที่จะทําลายผู้ที่มอบความวางใจ
ของตนเองไว้ในพระเยซู ในขณะทีซ่ าตาน
มองดูอาณาจักรของมันเอง ผลงานที่มัน
ทําไว้ มันมองเห็นแต่ความล้มเหลวและ
ความหายนะ มันนําฝูงชนให้เชือ่ ว่านคร
ของพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่เอาชนะได้
อย่างง่ายดาย แต่มันรู้ดีแก่ใจว่านั่นเป็น
เรือ่ งเท็จ ครัง้ แล้วครัง้ เล่าในขณะทีค่ วาม
ขัดแย้งอันยิง่ ใหญ่กาํ ลังดําเนินอยูน่ น้ั มัน
ต้องพบกับความพ่ายแพ้และถูกบังคับให้
ยอมแพ้ มันยิง่ กว่ารูด้ แี ก่ใจถึงอํานาจและ
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าแห่งนิรนั ดร์กาล
{GC 669.2}
ความมุ่งหมายของกบฏผู้ยิ่งใหญ่คือ
ความพยายามอย่างไม่ลดละเพือ่ แก้ตวั ให้
กับสิ่งที่มันทําและพิสูจน์ว่ารัฐบาลของ
พระเจ้าทําให้เกิดการกบฏขึ้น มันทุ่มเท
พลั ง อํ า นาจของสติ ป ั ญ ญาอั น ยิ่ ง ใหญ่
ทั้ ง หมดของมั น เพื่ อ เป้ า หมายนี้ มั น
ทํางานอย่างตัง้ ใจและอย่างมีระบบและได้
รับความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อ มันนําพา
ให้คนกลุม่ ใหญ่ยอมรับความขัดแย้งอันยิง่
ใหญ่ตามแบบฉบับของมันที่ดําเนินมา
เนิ่นนานแล้ว เป็นเวลาหลายพันปีที่จอม
บงการผู้นี้เอาความเท็จอย่างจอมปลอม
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มาแทนที่ความจริง แต่บัดนี้ เวลามาถึง
แล้ว เมื่อในที่สุดการกบฏจะถูกปราบให้
พ่ายแพ้และความเป็นมารวมถึงบุคลิกของ
ซาตานถู ก เปิ ด เผยให้ เ ห็ น ในความ
พยายามครั้งสุดท้ายของมันเพื่อแย่งชิง
บัลลังก์จากพระคริสต์ ทําลายประชากร
ของพระองค์และยึดนครของพระเจ้านั้น
เจ้าจอมหลอกลวงถูกเปิดโปงให้เห็นจน
หมดสิน้ ผูท้ เี่ ข้าร่วมกับมันมองเห็นว่า จุด
ประสงค์ของมันนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ผู้ติดตามของพระคริสต์และทูตสวรรค์ที่
ภักดีมองเห็นแผนการร้ายทัง้ หมดของมัน
ที่มันใช้ในการต่อต้านรัฐบาลของพระเจ้า
มันเป็นเป้าหมายที่น่ารังเกียจของทั่วทั้ง
จักรวาล {GC 670.1}
ซาตานมองเห็นแล้วว่าการกบฏที่มัน
เลือกเองนั้นทําให้มันไม่คู่ควรกับสวรรค์
มันฝึกอํานาจของมันไว้เพือ่ ต่อสูก้ บั พระเจ้า
ความบริสุทธิ์และสันติสุขและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์จะเป็นสิ่ง
ทรมานมันอย่างยิ่ง บัดนี้ การกล่าวร้าย
ของมั น ต่ อ พระเมตตาคุ ณ และความ
ยุตธิ รรมของพระเจ้ายุตลิ งแล้ว คําตําหนิ
ทีม่ นั พยายามซัดทอดใส่พระยาห์เวห์ตกลง
ใส่ตวั มันเองทัง้ หมด และบัดนีซ้ าตานกราบ
ลงและสารภาพว่า การตัดสินที่มันได้รับ
นั้นยุติธรรมดีแล้ว {GC 670.2}
“ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า มีใครบ้างไม่
เกรงกลัวพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติ
แด่พระนามของพระองค์ เพราะพระองค์
ผู ้ เ ดี ย วทรงเป็ น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ ประชาชาติ
ทั้งหมดจะมานมัสการเฉพาะพระพักตร์

พระองค์ เพราะว่าพระราชกิจอันชอบธรรม
ของพระองค์ปรากฏให้เห็นแล้ว” วิวรณ์
15:4 ข้อสงสัยทุกข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
จริ ง และความไม่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ใน
ความขัดแย้งทีม่ มี าอย่างยาวนานนัน้ บัดนี้
ก็ถูกทําให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งแล้ว
ผลลัพธ์ของการกบฏและผลพวงของการ
ละทิ้งกฏเกณฑ์ต่างๆ ของพระเจ้าได้ถูก
วางแผ่ อ อกให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ส ติ ป ั ญ ญา
ทัง้ หมดทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างได้มองเห็น ผล
งานจากการปกครองของซาตานซึ่งตรง
ข้ามกับรัฐบาลของพระเจ้าก็ถกู นํามาเปิด
เผยแก่จกั รวาลทัง้ หมด ผลงานของซาตาน
ปรับโทษตัวมันเอง พระปัญญาของพระเจ้า
รวมถึงความยุตธิ รรมของพระองค์และคุณ
ความดีของพระองค์ได้รบั การยืนยันว่าถูก
ต้องอย่างไม่ตอ้ งมีขอ้ สงสัยใดๆ อีกต่อไป
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด แล้ ว ว่ า สิ่ ง ต่ า งๆ ที่
พระองค์ทรงจัดการในระหว่างที่มีความ
ขัดแย้งอันยิง่ ใหญ่นนั้ พระองค์ทรงจัดการ
ลงไปด้วยการคํานึงถึงผลประโยชน์อนั เป็น
นิรนั ดร์ของประชากรของพระองค์และเพือ่
ผลประโยชน์ของโลกทั้งหมดที่พระองค์
ทรงสร้าง “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชกิจ
ทัง้ สิน้ ของพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์
และผู ้ จ งรั ก ภั ก ดี ทั้ ง สิ้ น ของพระองค์ จ ะ
ถวายสาธุการแด่พระองค์” สดุดี 145:10
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องบาปจะยั่ ง ยื น ตลอด
ทุกยุคชั่วนิรันดร์เพื่อเป็นพยานว่าธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้าทีด่ าํ รงอยูน่ นั้ มีไว้เพือ่
ความผาสุกของสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรง
สร้าง เมือ่ ทัว่ ทัง้ จักรวาลซึง่ มีทงั้ ผูท้ ภี่ กั ดี
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และผู้ที่กบฏได้มองเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ
ทัง้ หมดของความขัดแย้งอันยิง่ ใหญ่นแี้ ล้ว
พวกเขาประกาศเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า
“บรรดามรรคาของพระองค์ยุติธรรมและ
สัตย์จริง” วิวรณ์ 15:3 {GC 670.3}
ต่อหน้าจักรวาล การเสียสละอันยิง่ ใหญ่
ที่พระบิดาและพระบุตรทรงกระทําเพื่อ
มนุษย์นนั้ ถูกนําเสนอให้เห็นอย่างชัดเจน
เวลาทีก่ าํ หนดไว้มาถึงแล้วทีพ
่ ระคริสต์จะ
ทรงเข้าครอบครองตําแหน่งอันชอบธรรม
ของพระองค์และได้รบั เกียรติเหนือเทพผู้
ครองทั้งหลายรวมทั้งอํานาจและนามทุก
นามที่ได้รับการตั้งชื่อขึ้นมา เป็นเพราะ
ความสุขทีท่ รงตัง้ ไว้เบือ้ งหน้าของพระองค์
คือ การจะทรงนําบุตรมากมายเข้ามายัง
พระสิริ จึงทําให้พระองค์ทรงทนต่อกางเขน
และทรงดูหมิน่ ความอับอายได้ ความโศก
เศร้าและความอับอายนัน้ ยิง่ ใหญ่เกินกว่า
ทีใ่ ครจะเข้าใจ แต่ถงึ กระนัน้ ความสุขและ
เกียรติศักดิ์ศรีกลับยิ่งใหญ่กว่า พระองค์
ทรงทอดพระเนตรไปยังบรรดาผู้ที่ได้รับ
การไถ่ จ ากบาปซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ตามแบบพระฉายาของ
พระองค์ จิ ต ใจทุ ก ดวงมี ร อยประทั บ ที่
สมบูรณ์ของพระเจ้า และใบหน้าทุกหน้า
สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าผูท้ รงเป็น
กษัตริย์ของพวกเขา พระองค์ทรงเห็น
ผลลัพธ์ความยากลําบากของจิตวิญญาณ
ของพระองค์ที่เกิดขึ้นในตัวพวกเขา และ
พระองค์ทรงรูส้ กึ พอพระทัย หลังจากนัน้
ในพระสุรเสียงที่ดังไปถึงฝูงชนที่รวมตัว
กันอยูซ่ งึ่ มีทงั้ คนชอบธรรมและคนอธรรม

นั้น พระองค์ทรงประกาศว่า “ดูเถิด ผู้ที่
เราได้ไถ่มาด้วยพระโลหิตของเรา เพือ่ เขา
เหล่านี้เราได้ผ่านความทุกข์ยากลําบาก
เพื่อเขาเหล่านี้เราได้สิ้นพระชนม์ เพื่อ
เขาทั้ ง หลายจะได้ ม าอาศั ย อยู ่ กั บ เรา
ตลอดชั่ ว นิ รั น ดร์ ก าล” และบทเพลง
แห่งการสรรเสริญทีม่ าจากเหล่าคนทีส่ วม
เสือ้ คลุมสีขาวดังไปถึงรอบพระบัลลังก์วา่
“พระเมษโปดกผูป้ ลงพระชนม์แล้วนัน้ ทรง
สมควรได้รับฤทธานุภาพ ทรัพย์สมบัติ
พระปัญญา พระกําลัง พระเกียรติ พระ
สิริ และคําสดุด”ี วิวรณ์ 5:12 {GC 671.1}
ถึงแม้ซาตานจะถูกฝืนใจให้ยอมรับ
ความยุติธรรมของพระเจ้าและก้มศีรษะ
ลงคํานับต่อความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์
ก็ตาม แต่อุปนิสัยของมันยังคงไม่เปลี่ยน
แปลง วิญญาณของการกบฏทีเ่ หมือนกับ
คลื่ น เชี่ ย วกราดระเบิ ด ขึ้ น มาอี ก ด้ ว ย
ความบ้าคลั่งอันเต็มล้นมันตัดสินใจที่จะ
ไม่ยอมแพ้ในความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่นี้
ถึงเวลาแล้วที่มันต้องดิ้นรนอย่างสิ้นหวัง
เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อต่อต้านกษัตริย์แห่ง
สวรรค์ มันวิ่งกรูเข้าไปในท่ามกลางสมุน
ของมันและพยายามดลใจพวกเขาด้วย
ความเกรีย้ วกราดของมันเองและมันปลุก
ระดมพวกเขาให้ทําสงครามทันที แต่ใน
บรรดาคนจํานวนเป็นล้านๆ นับไม่ถว้ นที่
มันเคยล่อลวงให้กบฏนั้น บัดนี้ไม่มีผู้ใด
ยอมรับความยิ่งใหญ่ของมันแล้ว อํานาจ
ของมันมาถึงจุดสิ้นสุด จิตใจของคนชั่ว
นั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่ซาตานเกลียดชัง แต่พวก
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เขามองเห็นแล้วว่ากรณีของตนเองนั้น
ตกอยู่ในสภาพสิ้นหวัง พวกเขาไม่อาจ
เอาชนะพระยาห์เวห์ได้ ความโกรธของ
พวกเขาจึงพุง่ เข้าใส่ซาตานรวมถึงคนเหล่า
นัน้ ทีเ่ คยเป็นตัวแทนของมันในการหลอก
ลวง และด้วยความโกรธเยีย่ งผีรา้ ย พวก
เขาหันไปต่อสู้กับตัวแทนเหล่านั้น {GC
671.2}
พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เพราะเจ้าถือว่า
ความคิดเจ้าเป็นเหมือนความคิดพระเจ้า
ดังนั้น ดูสิ เราจะนําคนต่างด้าวมาสู้เจ้า
เป็นพวกทารุณทีส่ ดุ ในบรรดาประชาชาติ
เขาจะชั ก ดาบออกสู ้ กั บ ความงามแห่ ง
ปัญญาของเจ้าและลบหลูส่ ง่างามราศีของ
เจ้า พวกเขาจะผลักเจ้าลงไปที่ในหลุม
มรณะแล้วเจ้าจะตายอย่างคนถูกฆ่าที่
ใจกลางทะเล” “เราขับเจ้าไปจากภูเขาของ
พระเจ้าอย่างไร้เกียรติและเครูบผู้พิทักษ์
นั้ น ก็ ขั บ เจ้ า ออกไปจากท่ า มกลางศิ ล า
เพลิง...เราเหวีย่ งเจ้าลงบนดินแล้ว เราให้
เจ้าถูกกษัตริยท์ งั้ หลายมองอย่างดูแคลน...
เราทําให้เจ้ากลายเป็นเถ้าถ่านบนพืน้ โลก
ในสายตาของทุกคนทีเ่ ห็นเจ้า...เจ้าสูญสิน้
ไปอย่างน่าครัน่ คร้ามและจะไม่ดาํ รงต่อไป
เป็นนิตย์” เอเสเคียล 28:6-8, 16-19 {GC
672.1}
“รองเท้าทหารทุกคู่ที่กระทืบจนสั่น
สะเทือนและเสือ้ คลุมทุกตัวทีเ่ กลือกอยูใ่ น
โลหิตจะถูกเผาเป็นเชือ้ เพลิงใส่ไฟ” “พระ
ยาห์เวห์ทรงเกรีย้ วกราดต่อประชาชาติทงั้
สิ้น และทรงพระพิโรธต่อกองทัพทั้งหมด
ของเขา พระองค์ทรงทําลายพวกเขา และ

ทรงมอบให้แก่การฆ่าฟัน” “พระองค์จะ
ทรงเทถ่านเพลิงและไฟกํามะถันใส่คน
อธรรม ลมที่แผดเผาจะเป็นส่วนที่เขาได้
รับ” อิสยาห์ 9:5; 34:2 สดุดี 11:6 ไฟจาก
พระเจ้าลงมาจากสวรรค์ โลกถูกทําลาย
อาวุธต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของมัน
ถูกดึงออกมา เปลวเพลิงเผาผลาญระเบิด
ออกมาจากเหวลึกทีเ่ ปิดกว้าง ก้อนหินลุก
เป็นไฟ วันนั้นมาถึงแล้วคือวันที่ถูกเผา
ผลาญเหมือนเตาอบ โลกธาตุสลายไปด้วย
ไฟ และแผ่นดินกับสิง่ สารพัดทีม่ อี ยูบ่ นนัน้
ถูกเผาจนหมดสิ้น มาลาคี 4:1 2 เปโตร
3:10 ดูประหนึ่งว่าพื้นผิวโลกถูกหลอม
ละลายกลายเป็นก้อนเดียวคือเป็นทะเล
เพลิงกว้างใหญ่ทเี่ ดือดพล่าน มันเป็นเวลา
แห่งการพิพากษาและความหายนะของ
คนอธรรม “พระยาห์เวห์ทรงมีวนั เพือ่ การ
แก้แค้น มีปีแห่งการตอบแทนเพื่อกรณี
พิพาทของศิโยน” อิสยาห์ 34:8 {GC
672.2}
คนชั่วได้รับการตอบแทนของเขาใน
แผ่นดินโลก สุภาษิต 11:31 “พระยาห์เวห์
จอมทัพตรัสว่า [พวกเขา] จะเป็นเหมือน
ตอข้าว วันทีจ่ ะมานัน้ จะไหม้เขาหมด จน
ไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย” มาลาคี
4:1 บางคนถูกทําลายไปในชั่วพริบตา
ในขณะที่คนอื่นๆ ต้องทนทุกข์หลายวัน
ทุกคนได้รบั โทษ “ตามการกระทําของเขา”
อิ ส ยาห์ 59:18 บาปทั้ ง หลายของคน
ชอบธรรมถูกย้ายไปไว้ที่ซาตาน มันไม่
เพียงแต่ตอ้ งทนทุกข์สาํ หรับการกบฏของ
ตัวมันเองเท่านั้น แต่รวมถึงบาปทั้งหมด
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ทีม่ นั เป็นต้นเหตุให้ประชากรของพระเจ้า
ทําลงไปด้วย โทษที่มันรับจะรุนแรงกว่า
ของผูท้ ถี่ กู มันล่อลวง หลังจากทีค่ นทัง้ หมด
ซึง่ ตกเป็นเหยือ่ การหลอกลวงของมันต้อง
พินาศไปหมดทุกคนแล้ว มันยังคงอยูแ่ ละ
รับความทรมานต่อไปอีก ในที่สุด เปลว
ไฟแห่งการชําระจะทําลายคนชั่วไปจน
หมดสิ้ น รวมทั้ ง รากและกิ่ ง ด้ ว ย คื อ ทั้ ง
ซาตานผูเ้ ป็นราก และผูต้ ดิ ตามของมันซึง่
เป็นกิ่ง การลงโทษเต็มขนาดของธรรม
บัญญัตนิ นั้ มาถึงแล้ว คําเรียกร้องขอความ
ยุติธรรมก็ได้รับการตอบสนองแล้ว ทั้ง
สวรรค์ แ ละแผ่ น ดิ น โลกซึ่ ง เฝ้ า มองอยู ่
ร้องประกาศถึงความชอบธรรมของพระ
ยาห์เวห์ {GC 673.1}
ผลงานแห่งการทําลายของซาตานจบ
สิน้ ไปตลอดกาล ตลอดระยะเวลาหกพันปี
ทีผ่ า่ นมามันกระทําการตามความมุง่ หมาย
ของมันแล้ว ซึง่ ทําให้โลกเต็มไปด้วยความ
ทุกข์และเป็นเหตุให้ทั่วทั้งจักรวาลได้รับ
ความโศกเศร้า ทุกๆ สิ่งที่พระเจ้าทรง
สร้างมาต่างร้องครํา่ ครวญและทุกข์ระทม
ร่วมกันด้วยความเจ็บปวด บัดนี้ สิ่งมี
ชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นได้รับการ
ปลดปล่ อ ยให้ พ ้ น จากการเป็ น อยู ่ ข อง
ซาตานและจากการทดลองของมั น ไป
ตลอดกาล “ทัว่ ทั้งโลกก็หยุดพักและสงบ
อยู่ เขาทั้งหลายโห่ร้องด้วยความยินดี”
อิสยาห์ 14:7 และเสียงโห่ร้องแห่งการ
สรรเสริ ญ และชั ย ชนะได้ ล อยขึ้ น จาก
จักรวาลทัง้ ปวงทีภ่ กั ดีตอ่ พระองค์ “เสียง
เหมือนอย่างเสียงมหาชน เหมือนอย่าง

เสียงนํ้ามากหลายและเหมือนอย่างเสียง
ฟ้าร้องกึกก้องว่า ฮาเลลูยา เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่” วิวรณ์
19:6 {GC 673.2}
ในขณะที่แผ่นดินโลกถูกไฟแห่งการ
ทําลายเผาอยู่นั้น บรรดาผู้ชอบธรรมอยู่
อย่ า งปลอดภั ย ในนครศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผู ้ ที่ มี
ส่วนร่วมในการเป็นขึน้ จากความตายครัง้
แรกนั้น ความตายครั้งที่สองไม่มีอํานาจ
เหนือพวกเขา ในขณะทีพ
่ ระเจ้าทรงเป็น
เพลิงทีเ่ ผาผลาญสําหรับคนชัว่ แต่สาํ หรับ
ประชากรของพระองค์แล้ว พระองค์ทรง
เป็นทั้งดวงอาทิตย์และโล่ป้องกัน วิวรณ์
20:6 สดุดี 84:11 {GC 673.3}
“ข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่แล ะแผ่น
ดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์ เดิมและ
แผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้ว” วิวรณ์
21:1 เพลิงที่เผาผลาญคนชั่วนั้นชําระ
โลกให้บริสุทธิ์ ร่องรอยแห่งคําสาปแช่ง
ทั้งหมดถูกกําจัดทิ้งไป ไม่มีนรกที่มีไฟ
เผาอยูต่ ลอดกาลทีค่ อยเตือนถึงผลน่ากลัว
ของบาปอยูเ่ บือ้ งหน้าผูท้ ถี่ กู ไถ่ให้รอดแล้ว
{GC 674.1}
สิง่ เตือนใจเพียงอย่างเดียวทีห่ ลงเหลือ
อยู ่ คื อ พระผู ้ ไ ถ่ ข องเราจะยั ง คงมี
เครือ่ งหมายของการตรึงกางเขนติดตัวอยู่
ตลอดไป บาดแผลบนพระเศี ย รของ
่ ระหัตถ์
พระองค์ ทีส่ ขี า้ งของพระองค์ ทีพ
และพระบาทของพระองค์ เป็นร่องรอย
เดียวของความโหดเหีย้ มของบาปทีย่ งั คง
เหลืออยู่ ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวในขณะที่
เฝ้ า มองเห็ น พระคริ ส ต์ ใ นพระสิ ริ ข อง
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พระองค์วา่ “พระรัศมีของพระองค์ดงั แสง
สว่าง มีลําแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของ
พระองค์ ที่นั่น พระองค์ทรงซ่อนฤทธานุภาพของพระองค์” ฮาบากุก 3: 4 สีขา้ ง
ที่ ถู ก แทงซึ่ ง มี เ ลื อ ดแดงกํ่ า ไหลเป็ น
ทางออกมานั้นได้นํามนุษย์กลับมาคืนดี
กับพระเจ้า นั่นคือพระสิริของพระผู้ช่วย
ให้ ร อด เป็ น ที่ “ซ่ อ นฤทธานุ ภ าพของ
พระองค์ ” “อานุ ภ าพที่ จ ะช่ ว ยให้ ร อด”
อิ ส ยาห์ 63:1 เนื่ อ งจากการเสี ย สละ
พระองค์เองเพื่อการไถ่บาปนั้น พระองค์
จึ ง ทรงมี กํ า ลั ง เข้ ม แข็ ง ที่ จ ะกระทํ า การ
ยุติธรรมแก่ผู้ที่ดูแคลนพระเมตตาของ
พระเจ้าได้ และเครื่องหมายแห่งความ
อัปยศของพระองค์เป็นเกียรติยศสูงสุด
ของพระองค์ ตลอดทุกยุคชั่วนิรันดรนั้น
บาดแผลแห่งคาลวารีจะแสดงออกถึงการ
สรรเสริ ญ และประกาศถึ ง อํ า นาจของ
พระองค์ {GC 674.2}
“โอ หอคอยทีเ่ ฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย เจ้าผูเ้ ป็น
เขาแห่งบุตรีศโิ ยน ราชอํานาจจะมาสูเ่ จ้า
อาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมา” มีคาห์ 4: 8
เวลานั้ น มาถึ ง แล้ ว ซึ่ ง เป็ น เวลาที่ เ หล่ า
มนุษย์ผบู้ ริสทุ ธิเ์ คยคอยเฝ้ามองด้วยความ
คาดหวังไปในภายภาคหน้านับตั้งแต่วัน
ที่กระบี่เพลิงได้ขวางกั้นมนุษย์คู่แรกจาก
สวนเอเดน เป็นเวลา “รับมรดกของเรา
จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่”
เอเฟซัส 1:14 โลกซึ่งแต่เดิมได้ทรงโปรด
มอบให้มนุษย์เพือ่ เป็นแผ่นดินของเขาและ
ถู ก มนุ ษ ย์ ท รยศให้ ต กไปอยู ่ ใ นมื อ ของ
ซาตานและถูกศัตรูยึดครองมาเนิ่นนาน

นั้นถูกนํากลับคืนมาโดยแผนการยิ่งใหญ่
แห่งการทรงไถ่บาป ทุกสิ่งที่เคยสูญหาย
ไปเนื่ อ งจากบาปก็ ถู ก นํ า กลั บ คื น มา
“พระยาห์เวห์ผทู้ รงสร้างฟ้าสวรรค์ ..ผูท้ รง
ปัน้ แผ่นดินโลกและทํามันไว้ พระองค์ทรง
สถาปนามันไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมัน
ให้วา่ งเปล่า พระองค์ทรงปัน้ มันไว้ให้มคี น
อาศัย” อิสยาห์ 45:18 แผนการดั้งเดิม
ของพระเจ้าในการสร้างโลกขึ้นมานั้นก็
สําเร็จจริงแล้วด้วยการให้เป็นที่พักอาศัย
ของผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาป “คนชอบ
ธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และอาศัย
อยูท่ นี่ นั่ เป็นนิตย์” สดุดี 37:29 {GC 674.3}
ความวิตกกังวลในเรือ่ งการจัดหามรดก
ในอนาคตซึ่งดูเหมือนเป็นเชิงวัตถุมาก
เกินไปนั้น ส่งผลให้คนมากมายทําความ
จริงของการมองว่าเป็นบ้านของเรากลาย
เป็ น เรื่ อ งของฝ่ า ยจิ ต วิ ญ ญาณไปเลย
พระคริสต์ประทานความมัน่ ใจให้แก่สาวก
ของพระองค์ว่า พระองค์เสด็จไปเพื่อจัด
เตรียมคฤหาสน์หลายแห่งในพระนิเวศ
ของพระบิดาให้แก่เขาทั้งหลาย ยอห์น
14:2 KJV ผูท้ รี่ บั คําสอนในพระวจนะของ
พระเจ้าจะไม่เป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เกี่ยวกับสวรรค์เบื้องบน และถึงกระนั้น
“สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจ
มนุ ษ ย์ คิ ด ไม่ ถึ ง คื อ สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ทรงจั ด
เตรียมไว้สาํ หรับคนทัง้ หลายทีร่ กั พระองค์”
1 โครินธ์ 2:9 ภาษามนุษย์นั้นไม่เพียง
พอที่จะบรรยายถึงบําเหน็จของผู้ชอบ
ธรรมได้ มีเพียงผูท้ เี่ ห็นเท่านัน้ จึงจะเข้าใจ
สมองอันจํากัดของมนุษย์ไม่สามารถหยัง่
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รูร้ ศั มีภาพของสวรรค์ของพระเจ้าได้ {GC
674.4}
พระคัมภีร์เรียกมรดกของผู้ที่ได้รับ
ความรอดว่า “เมือง” ฮีบรู 11:14-16 ณ
ทีน่ นั่ พระผูเ้ ลีย้ งแห่งสวรรค์ทรงนําฝูงแกะ
ของพระองค์ไปยังนํา้ แห่งชีวติ ต้นไม้แห่ง
ชีวติ ออกผลทุกเดือนและใบของต้นนัน้ จะ
รับใช้ประชาชาติ ทีน่ นั่ มีลาํ ธารหลายสาย
ซึ่งไหลอยู่ชั่วนิรันดร์ ใสดั่งแก้ว และข้าง
ลําธารจะมีตน้ ไม้ทโี่ บกกิง่ ไสวไปมาซึง่ ทอด
ร่มเงาบนทางเดินทีถ่ กู จัดเตรียมไว้สาํ หรับ
ผูท้ อี่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงไถ่ให้รอดแล้ว
ที่นั่นมีพื้นราบอันกว้างใหญ่ที่โค้งขึ้นไป
เป็นเนินเขาอันงดงามและภูเขาของพระเจ้า
ยืนตระหง่านอยูด่ า้ นหลัง บนพืน้ ราบอัน
สงบข้างธารนํา้ ทีม่ ชี วี ติ เหล่านัน้ ประชากร
ของพระเจ้าซึง่ แสวงหาและเดินทางมาเนิน่
นานจะได้พบบ้านพักอาศัยที่นั่น {GC
675.1}
“ชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในที่อยู่
แห่งสันติสขุ ในบ้านเรือนปลอดภัยและใน
ทีพ
่ กั สงบ” “จะไม่ได้ยนิ ถึงความรุนแรงใน
แผ่นดินของเจ้าอีก และไม่ได้ยินถึงการ
ล้างผลาญหรือการทําลายในเขตแดนของ
เจ้า เจ้าจะเรียกกําแพงเจ้าว่าความรอด
และเรียกประตูเมืองเจ้าว่าการสรรเสริญ”
“พวกเขาจะสร้างบ้านและเข้าอยู่ในนั้น
เขาจะปลู ก สวนองุ ่ น และกิ น ผลของมั น
พวกเขาจะไม่สร้างบ้านแล้วคนอื่นได้เข้า
อาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกสวนแล้วคนอืน่ ได้
กิน...ผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานจาก
มือของเขาไปนาน” อิสยาห์ 32:18; 60:18;

65:21, 22 {GC 675.2}
ณ ทีน่ นั่ “ถิน่ ทุรกันดารและพืน้ ดินแห้ง
แล้งจะยินดี ที่ราบแห้งแล้งจะเปรมปรีดิ์
และผลิดอกอย่างต้นดอกฝรัน่ ” “ต้นสนสาม
ใบจะงอกขึน้ แทนต้นหนาม ต้นนํา้ มันเขียว
จะงอกขึน้ แทนต้นไมยราบ และมันจะเป็น
อนุสรณ์แด่พระยาห์เวห์เพื่อเป็นหมาย
สํ า คั ญ นิ รั น ดร์ ท่ี จ ะไม่ ถู ก ตั ด ออกเลย”
“สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะ
นอนอยูก่ บั ลูกแพะ ลูกโคกับสิงโตหนุม่ จะ
หากินอยูด่ ว้ ยกัน และเด็กเล็กๆ จะนํามัน
ไป” “จะไม่มีการทําให้เจ็บปวดหรือการ
ทําลายทัว่ ภูเขาศักดิส์ ทิ ธิข์ องเรา” อิสยาห์
35:1; 55:13; 11:6, 9 {GC 675.3}
ความเจ็บปวดจะไม่มีในบรรยากาศ
ของสวรรค์ จะไม่มีนํ้าตาอีกต่อไป ไม่มี
ขบวนแห่ศพ ไม่มีเครื่องหมายแสดงการ
ไว้ทกุ ข์ “ความตายจะไม่มอี กี ต่อไป การ
โศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะ
ไม่มอี กี ต่อไป เพราะยุคเดิมนัน้ ผ่านไปแล้ว”
“ไม่มีชาวเมืองคนไหนจะพูดว่า ‘ข้าป่วย
อยู’่ ประชาชนผูอ้ าศัยอยูท่ นี่ นั่ จะได้รบั การ
อภัย” วิวรณ์ 21:4 อิสยาห์ 33:24 {GC
676.1}
กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะอยู่ที่นั่น เป็น
เมื อ งหลวงของโลกใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ
“ท่านจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์ของพระ
ยาห์เวห์ และเป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์
พระเจ้าของท่าน” “ใสสว่างเหมือนอย่าง
อัญมณี เหมือนอย่างพลอยสีเขียวทีใ่ สดัง
แก้วผลึก” “ประชาชาติต่างๆ จะเดินโดย
อาศัยแสงสว่างของนครนั้น และกษัตริย์

42 ความขัดแย้งสิ้นสุดแล้ว 629

ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนําศักดิ์ศรีของ
ตนเข้ามาในนครนัน้ ” พระเจ้าตรัสว่า “เรา
จะเปรมปรีดเิ์ พราะเยรูซาเล็ม และชืน่ บาน
เพราะประชากรของเรา” “ที่ประทับของ
พระเจ้าอยูก่ บั มนุษย์แล้ว และพระองค์จะ
ประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็น
ชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิต
กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา”
อิสยาห์ 62:3 วิวรณ์ 21:11, 24 อิสยาห์
65:19 วิวรณ์ 21:3 TKJV {GC 676.2}
ในนครของพระเจ้านั้น “กลางคืนจะ
ไม่มอี กี ต่อไป” ไม่มผี ใู้ ดต้องการหรืออยาก
พั ก ผ่ อ น การทํ า ตามพระประสงค์ ข อง
พระเจ้าหรือการถวายสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ไม่สร้างความเหน็ดเหนื่อย
เราจะรู ้ สึ ก ถึ ง ความสดชื่ น ของยามเช้ า
ตลอดไปและจะอยู่ห่างไกลตลอดไปจาก
ช่วงเวลาท้ายของวัน “เขาไม่จําเป็นต้อง
มีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็น
แสงสว่างของเขาทั้งหลาย” วิวรณ์ 22:5
รัศมีเจิดจ้าซึ่งไม่ทําให้แสบตาจะเข้ามา
แทนที่แสงของดวงอาทิตย์ แต่กระนั้น
แสงนั้นจะสว่างกว่าแสงในยามเที่ยงวัน
ของเรา พระสิริของพระเจ้าและของพระ
เมษโปดกเต็มล้นปกคลุมเมืองบริสทุ ธิด์ ว้ ย
แสงทีไ่ ม่เลือนหายไป ผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่จาก
บาปจะเดินในความสว่างจ้าที่ปราศจาก
ดวงอาทิตย์ของกลางวันตลอดกาล {GC
676.3}
“ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนัน้
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า

ทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมษโปดก
เป็นพระวิหารในนครนั้น” วิวรณ์ 21:22
ประชากรของพระเจ้าได้รับสิทธิพิเศษที่
จะสนทนาอย่างเปิดเผยกับพระบิดาและ
พระบุตร “เวลานี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดู
ในกระจก” 1 โครินธ์ 13:12 เรามองเห็น
พระฉายาของพระเจ้าสะท้อนออกมาดั่ง
กระจกเงาจากธรรมชาติทพี่ ระเจ้าทรงสร้าง
และในการจั ด การของพระองค์ ที่ มี ต ่ อ
มนุษย์ แต่ตอ่ จากนีเ้ ราจะเห็นพระองค์ตวั
ต่อตัวโดยไม่มมี า่ นขวางกัน้ เลย เราจะยืน
อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระองค์และเห็นพระ
สิรบิ นพระพักตร์ของพระองค์ {GC 676.4}
ที่นั่น ผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาปจะได้
่ ระองค์ทรงรูจ้ กั
รูจ้ กั พระองค์เหมือนเช่นทีพ
พวกเขา ที่นั่น ความรักและความเห็นใจ
ทีพ
่ ระเจ้าเองทรงปลูกฝังลงในจิตวิญญาณ
จะได้พบกับการฝึกฝนอย่างแท้จริงและ
หวานชื่นที่สุด การสนทนาอันบริสุทธิ์กับ
สิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ชีวิตทาง
สังคมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทูต
สวรรค์ผู้ประเสริฐและกับเหล่าผู้ซื่อสัตย์
จากตลอดทุกยุคซึ่งได้ชําระเสื้อคลุมของ
พวกเขาและทําให้ขาวด้วยพระโลหิตของ
พระเมษโปดก ความสัมพันธ์อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่เชื่อม “ทุกตระกูลในสวรรค์ [และ] บน
แผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 3:15) สิ่งเหล่านี้
ประกอบกันขึน้ เป็นความสุขของผูท้ ถี่ กู ไถ่
จากบาป {GC 677.1}
ณ ที่แห่งนั้น สมองอันเป็นอมตะจะ
ใคร่ครวญด้วยความสุขใจอย่างไม่มวี นั จาง
หายถึงความมหัศจรรย์ของอํานาจแห่ง
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การทรงสร้างและความลึกลับของความ
รักแห่งการไถ่ให้พน้ จากบาป จะไม่มศี ตั รู
ผูโ้ หดเหีย้ มและการหลอกลวงเพือ่ ล่อลวง
ให้ลมื พระเจ้า อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
จะพัฒนาขึ้นมาและความสามารถก็เพิ่ม
ขึ้น การแสวงหาความรู้จะไม่ทําให้สมอง
อ่อนเปลี้ยหรือใช้พลังงานไปจนหมดสิ้น
ณ ทีน่ นั่ กิจการงานยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ จะดําเนิน
ต่อไป ความปรารถนาอันสูงส่งทีส่ ดุ จะก้าว
ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความมุ่งหวังที่สูง
ที่สุดจะสําเร็จ และก็ยังจะมีความสูงส่ง
ใหม่ๆ ทีจ่ ะให้พชิ ติ มีความมหัศจรรย์ใหม่ๆ
ที่จะให้ชื่นชม มีความจริงใหม่ๆ ที่จะให้
ทําความเข้าใจ มีสงิ่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิด
พลังอํานาจของจิตใจ จิตวิญญาณและ
ร่างกาย {GC 677.2}
สมบัติทั้งหมดของจักรวาลจะถูกเปิด
ออกให้แก่คนของพระเจ้าที่ได้รับการไถ่
จากบาปได้ศึกษา เมื่อไม่ถูกความตาย
ผูกมัดไว้แล้ว พวกเขาจึงบินด้วยปีกซึ่ง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไปยังโลกที่ไกลโพ้น
ออกไป ซึง่ เป็นโลกทีต่ วั สัน่ ด้วยความโศก
เศร้าเมือ่ เห็นภาพความทุกข์โศกเศร้าของ
มนุษย์และร้องเพลงแห่งความชื่นชมเมื่อ
ทราบข่าวของจิตวิญญาณที่ถูกไถ่ให้รอด
แล้ว ด้วยความสุขใจทีไ่ ม่อาจเปล่งออกมา
เป็นวาจาได้นั้น บุตรทั้งหลายของโลก
ก้าวเข้าสู่ความสุขและสติปัญญาของผู้ที่
ไม่เคยล้มลงในบาป พวกเขาแบ่งปันทรัพย์
สมบัตแิ ห่งปัญญาและความเข้าใจทีไ่ ด้รบั
เพิ่มมาตลอดทุกยุคจากการไตร่ตรองถึง
พระหัตถกิจของพระเจ้า พวกเขามอง

ด้วยสายตาทีไ่ ม่พร่ามัวและเห็นรัศมีภาพ
ของสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มา คือดวงอาทิตย์และ
ดวงดาวและระบบทัง้ ปวง ทุกอย่างอยูใ่ น
ลําดับทีถ่ กู กําหนดไว้โคจรเป็นวงกลมรอบ
พระบัลลังก์ของพระเจ้า พระนามของ
พระเจ้าจารึกอยูใ่ นทุกสิง่ นับตัง้ แต่สงิ่ ทีเ่ ล็ก
ทีส่ ดุ จนถึงสิง่ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ และในทัง้ หมด
นั้นอํานาจของพระองค์จะปรากฏให้เห็น
อย่างบริบูรณ์ {GC 677.3}
ในขณะทีเ่ วลาแห่งนิรนั ดร์กาลแล่นผ่าน
ไป จะเปิดเผยให้เห็นพระเจ้าและพระคริสต์
ด้วยพระสิรทิ เี่ พิม่ มากขึน้ และงามสง่าอย่าง
อุดมมากขึน้ ในขณะทีค่ วามรูเ้ พิม่ มากขึน้
นั้น ความรักและความเคารพบูชาและ
ความสุ ข ก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ยเช่ น กั น
มนุษย์ยิ่งเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร
พวกเขาก็ จ ะชื่ น ชมพระลั ก ษณะของ
พระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อพระเยซู
ทรงเปิดเผยให้พวกเขาเห็นความไพบูลย์
ของการทรงไถ่บาปและความสําเร็จอย่าง
น่าอัศจรรย์ใจของความขัดแย้งยิง่ ใหญ่กบั
ซาตานแล้ว จิตใจของผูท้ ถี่ กู ไถ่ให้รอดแล้ว
จะสั่นรัวด้วยความภักดีอันแรงกล้าและ
ด้วยความสุขอันล้นเหลือมากยิง่ ขึน้ พวก
เขาดีดพิณทองคํา และเสียงของคนนับ
แสนๆ ล้านๆ ก็ร่วมกันเปล่งเสียงร้อง
สรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่ {GC 678.1}
“แล้วข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงสิง่ ทีท่ รงสร้าง
ทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก ใต้
แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และทุกสิ่งซึ่ง
อยู่ในที่เหล่านั้น ร้องว่า ขอให้คําสดุดี
พระเกียรติ พระสิริและอานุภาพ จงมีแด่
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พระองค์ผปู้ ระทับบนพระทีน่ งั่ และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์” วิวรณ์ 5:13
{GC 678.2}
ความขั ด แย้ ง ยิ่ ง ใหญ่ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว
บาปและคนบาปไม่มีอีกต่อไป จักรวาล
ทั้งหมดสะอาดบริสุทธิ์ ชีพจรหนึ่งเดียว
แห่งความปรองดองและความชืน่ ชมยินดี
เต้นผ่านสรรพสิ่งทั้งปวงที่ได้ทรงสร้าง

ชีวติ และความสว่างและความชืน่ บานหลัง่
ไหลมาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
ทั่ ว ทั้ ง ห้ ว งอวกาศอั น ไร้ ข อบเขต จาก
อะตอมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ไปจนถึงโลกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
นัน้ ทุกสิง่ ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ ในความ
งามทีไ่ ม่ถกู เงามืดบดบังและความยินดีอนั
สมบูรณ์ของพวกเขา ต่างร่วมกันประกาศ
ว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก {GC 678.3}

632 ปลายทางแห่งความหวัง

ปลายทางแห่งความหวัง
(ฉบับสมบูรณ์) เอเลน จี. ไวท์
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เราก�ำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติก�ำลังคุกคามมนุษย์ทั่วโลก
เศรษฐกิจถดถอย ความขัดแย้งทางสังคมเพิ่มขึ้น ความเสื่อมโทรม
ทางศีลธรรม ยากเกินปัญญาของมนุษย์จะเยียวยาได้
ยังมีความหวังอะไรอีกหรือ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าในโลกมีอ�ำนาจขัดแย้ง
กันระหว่างฝ่ายความดีและฝ่ายความชั่ว
ทว่าน้อยคนนักจะรู้ว่าทั้งสองพลังนี้มาจากไหน
“ปลายทางแห่งความหวัง (ฉบับสมบูรณ์)” มีค�ำตอบแก่ท่าน
หนังสือเล่มนี้เปิดโปงความเลวร้ายของเจ้าแห่งความชั่ว
แนะน�ำทุกคนในครอบครัวรู้จักวิธีป้องกันการหลอกลวงของสิ่งชั่วร้าย
บอกให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกในวันสุดท้าย ก่อนวันโลกาวินาศ
ท่านจะเข้าใจแผนการท�ำลายโลกและมนุษย์ครั้งสุดท้ายของมารร้าย
และผู้ใดเลือกอยู่ฝ่ายความดี เขามีความหวังในอนาคต
เมื่ออ่านจบแล้วท่านจะบอกตัวเองว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ....
หนังสือเล่มนี้มีค�ำตอบ.....

(ฉบับสมบูรณ์)
เอเลน จี. ไวท์
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