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อารัมภบท

หนังสือ “ปลายทางแห่งความ
หวัง” (ฉบับสมบูรณ์) ท่ีท่านถืออยู่ในมือ
เล่มนี้ เขียนขึ้นเม่ือหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้ว 
โดย เอเลน จี. ไวท์. นักเขียนสตรีชาว
อเมริกัน เธอได้บรรยายถึงเรื่องราวของ
ความขดัแย้งระหว่างความดีและความช่ัว 
ฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม บอกเล่าเร่ือง
ราวประวัติศาสตร์ของโลกในอดีต สู่ยุค
ปัจจบัุนและส่ิงทีกํ่าลังจะเกิดขึน้ในอนาคต 
ชีใ้ห้เหน็ความขดัแย้งท่ีจะก่อให้เกดิปัญหา
ในสงัคมโลก ภยัพบัิตทิางธรรมชาตซิึง่จะ
มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราทุก

คน บอกให้รู้ถงึเหตกุารณ์ช่วงสุดท้ายของ
โลกใบน้ีว่าจะมีอะไรเกิดข้ึน ชะตากรรม
ของมวลมนษุย์จะเป็นอย่างไร “ปลายทาง
แห่งความหวัง (ฉบับสมบูรณ์)” มีคําตอบ
และความหวงัสาํหรับทกุคน ดังนัน้การได้
หยิบหนงัสอืเล่มนีม้าอ่าน จึงเป็นการเปิด
โลกอีกมุมหนึ่งท่ีท่านไม่เคยได้รับรู้ และ
จะนําท่านไปสู่ความเข้าใจท่ีไม่เคยได้ทราบ
มาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนตัดสินใจว่า
ควรเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเหตุการณ์
ที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างไร



บทนําของคณะผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านผู ้อ่านที่เคารพ หนังสือเล่มนี้   
ไม่ได้พมิพ์ไว้เพือ่บอกว่าในโลกใบนีมี้บาป  
มีความเศร้าโศกเสียใจและมีความทุกข์
ยากลําเค็ญ ซึ่งเราต่างก็ทราบดีอยู่แล้ว   
และหนงัสอืเล่มนีก็้ไม่ได้พมิพ์มาเพือ่บอก
ว่ามีความขดัแย้งย่ิงใหญ่ทีไ่ม่อาจรอมชอม
กันได้ระหว่างความมืดกับความสว่าง  บาป
กับความชอบธรรม  ความผิดกับความถกู
ต้อง ความตายกับชีวิต ลึกลงในใจของ 
เรา  เราต่างทราบดี และเรายังทราบด้วย 
ว่าเราต่างมีส่วนร่วม ต่างเป็นตัวละครใน
ความขัดแย้งนี้ 

แต่ในบางขณะของชีวิต ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม จะเกิดแรงดลใจท่ีเราทุก
คนมีความต้องการเรียนรู ้เ ร่ืองความ 
ขัดแย้งย่ิงใหญ่นี้ให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าเกิด
ขึ้นได้อย่างไร หรือว่าเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว
ตลอดเวลา มีปัจจัยอะไรอ่ืนอีกหรือไม่ท่ี
ทําให้ความขัดแย้งยิ่งใหญ่นี้สลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้น   แล้วเราไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร 
เราต้องร่วมรับผิดชอบอย่างไร เราเองไม่
ได้เลือกท่ีจะเกิดมาอยู่ในโลกนี้ ส่ิงเหล่านี้
ส่งผลชั่วร้ายหรือผลดีต่อตัวเราอย่างไร 

มีองค์ประกอบย่ิงใหญ่อะไรบ้างท่ี
พัวพันอยู่กับเร่ืองนี้ ความขัดแย้งนี้จะ
ดําเนนิต่อไปอีกนานเท่าไร ตอนจบจะเป็น
อย่างไร ตามที่นักวิทยาศาสตร์บอก โลก
นี้จะต้องจมด่ิงสู่หลุมดําอันเยือกแข็งใน
ราตรีมืดมิดตลอดกาลไหม หรือว่าจะมี

อนาคตที่ดีกว่านี้  
ปัญหาท่ีเข้ามาใกล้ตวัย่ิงกว่าน้ีคือความ

ขัดแย้งในใจของเราเอง ความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนระหว่างความเห็นแก่ตัวท่ีเข้ามา
กับความรกัท่ีแบ่งปันออกไปจะจบลงด้วย
ชัยชนะในทางท่ีดีหรือไม่และจบลงอย่าง
นี้ไปตลอดกาลหรือ แล้วพระคัมภีร์กล่าว
ถึงเร่ืองนี้อย่างไร พระเจ้าสอนอะไรเรา 
ในเรื่องที่มีความสําคัญชั่วนิรันดร์เช่นน้ี

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ หนงัสือเล่มนีมี้จดุ
ประสงค์ท่ีต้องการช่วยนําจิตวิญญาณท่ี
ทกุข์ระทมเพือ่ไปพบกับทางออกท่ีถกูต้อง
ของปัญหาเหล่านี ้ หนงัสอืเล่มนีป้ระพนัธ์
โดยสตรีท่านหนึ่งที่เคยประสบกับตนเอง
และค้นพบว่าพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนัก  
และเธอยังเรียนรู้จากการใกล้ชิดสนิท 
กับพระเจ้าและจากการศึกษาพระวจนะ 
ของพระองค์ว่า ความล้ีลับของพระเจ้า 
สถิตอยู่ร่วมกับผู้ที่ยําเกรงพระองค์ และ 
พระองค์จะทรงสําแดงให้พวกเขาเรียนรู้
ถึงพันธสัญญาของพระองค์

เพื่อให้เราเข้าใจหลักการต่างๆ ของ
ความขัดแย้งยิ่งใหญ่ที่พัวพันถึงชีวิต 
ของจักรวาลนี้ให้มากข้ึน ผู้ประพันธ์นํา 
บทเรียนท่ีเป็นรูปธรรม มีหลักฐานแน่น
หนามากมายของยี่สิบศตวรรษที่ผ่านไป
มาเปิดเผยต่อหน้าเรา

หนังสือเล ่มนี้ เริ่มต ้นที่ เหตุการณ์
ประวัตศิาสตร์อนัน่าเศร้าของการล่มสลาย



พังพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม  เมืองที่
พระเจ้าทรงเลือกสรร ไม่นานหลังจากที่
ชาวเมืองปฏิเสธไม่ยอมรับบุรุษแห่งเนิน
เขาคาลวารี  พระผูเ้สด็จมาเพือ่ช่วยมนษุย์
ให้รอด  จากนั้นเหตุการณ์ก็ดําเนินต่อมา
ตามลําดับตามเส้นทางความยิ่งใหญ่ของ
แต่ละชนชาต ิ  เน้นให้เราเหน็ถงึการกดขี่
ข่มเหงประชากรของพระเจ้าในศตวรรษ
ที่หนึ่ง การละทิ้งความเช่ือครั้งยิ่งใหญ่ใน
ครสิตจกัร  การต่ืนตวัของชาวโลกต่อการ
ปฏิรูปศาสนา ซึ่งเปิดเผยให้เห็นอย่าง
ชดัเจนถึงหลักการบางประการของความ
ขดัแย้งย่ิงใหญ่นี ้ บทเรยีนอนัน่าสยดสยอง
ซึ่งประเทศฝร่ังเศสต้องเผชิญภายหลังที่
ปฏิเสธหลักการแห่งความถูกต้องและ
ความชอบธรรม  การฟ้ืนฟแูละการเทิดทูน
พระคัมภีร์ขึ้นใหม่ และอิทธิพลของคุณ
ความดีกับการช่วยให้รอดของพระคัมภีร์   
การตื่นตัวทางศาสนาในยุคสุดท้าย  การ
แกะผลึกเปิดนํ้าพุแห่งพระคําอันเจิดจรัส
ของพระเจ้าด้วยการเปิดเผยความกระจ่าง
และความเข้าใจเพื่อเผชิญกับทุกการ 
หลอกลวงของความมืดที่โหมกระหนํ่า 
เข้ามา

หนงัสอืเล่มนีน้าํเสนอให้เหน็อย่างตรง
ไปตรงมา  อย่างชัดเจน   อย่างหนักแน่น
ถงึความขดัแย้งท่ีจะมาถึงในปัจจบัุนพร้อม
ด้วยหลักการอันสําคัญที่เก่ียวข้อง เป็น
ความขัดแย้งที่ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นกลาง   

ที่สุดแล้ว หนังสือเล่มนี้บอกเราถึง
ชัยชนะท่ีจะอยู่อย่างนิรันดร์และอย่างมี
รัศมีภาพของความดีเหนอืความชัว่   ความ

ถูกต้องเหนือความผิด  ความสว่างเหนือ
ความมืด  ความปีติยินดีเหนือความเศร้า
โศก  ความหวังเหนือความสิ้นหวัง   
เกียรติยศเหนือความละอาย  ชีวิตเหนือ
ความตาย  และความรกัท่ีอดทนนานย่ังยนื
เหนือความเกลียดชังที่อาฆาต

หนังสือเล่มน้ีเร่ิมพิมพ์คร้ังแรกเม่ือปี 
ค.ศ. 1888 ตามด้วยฉบับแก้ไขโดยผู้
ประพนัธ์เองใน ปี ค.ศ. 1911 ผลงานเขยีน
ที่โดดเด่นนี้ได้รับการตีพิมพ์และแปล 
เป็นภาษาต่างๆ อย่างแพร่หลายไปท่ัวโลก  
ท่านผูอ่้านจะพบว่าผูป้ระพนัธ์เขยีนอย่าง
ตรงไปตรงมาและอย่างเข้มข้น เน้นให้เห็น
ถงึข้อผดิพลาดและแนะวิธแีก้ไขต่างๆ โดย
ยดึพระวจนะของพระเจ้าท่ีไม่ผันแปรเป็น
พืน้ฐาน  แม้กระทัง่ในสองสามทศวรรษท่ี
ผ่านมา เราต่างก็เป็นพยานเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคม
โลกทางศาสนา สาระหลักและการคาด
การณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเล่มนีล้้วน
ปรากฏให้เห็นตรงตามเวลาที่คาดการณ์
ไว้อย่างเที่ยงตรงน่าสนใจยิ่ง

หนงัสอืเล่มนีท้ีพ่มิพ์ออกมาหลายคร้ัง
แล้วน้ันนําจิตวิญญาณมายมายมาสู่พระ
ผู ้เลี้ยงองค์เท่ียงแท้ หวังว่าการพิมพ์
หนังสือในคร้ังนี้จะสัมฤทธ์ิผลมากย่ิงขึ้น
เพื่อความดีและความชอบธรรมแห่ง
นิรันดรกาล  น่ีคือคําอธิษฐานของ

คณะผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ



ก่อนบาปเข้ามาในโลก อาดัมมีความ
สุขกับการสื่อสัมพันธ์กับพระผู้ทรงสร้าง
ของเขาโดยตรง   แต่เมือ่มนษุย์เลอืกแยก
ตนเองออกห่างไปจากพระเจ้าโดยการ
ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์   สิทธพิเิศษ
สูงสุดของมนุษยชาติจึงถูกตัดขาดสะบ้ัน
ไป  อย่างไรก็ตาม โดยแผนการแห่งความ
รอด พระองค์ยังคงเปิดทางให้มนุษย์ผู้
อาศัยบนโลกนี้มีโอกาสติดต่อกับสวรรค์  
พระเจ้ายังคงสื่อกับมนุษย์ผ่านทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์  และความ
กระจ่างจากสวรรค์ก็ยังคงถ่ายทอดมาสู่
ชาวโลกโดยผ่านทางผู้รับใช้จาํนวนหนึง่ท่ี
พระองค์ทรงเลือก “มนุษย์กล่าวคําซึ่งมา
จากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงดลใจเขา” 2 เปโตร 1:21 {GC v.1}  

ระหว่างสองพันห้าร้อยปีแรกของ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ ไม่มีผลงานเขียนที่
เปิดเผยเร่ืองของพระเจ้ากับมนุษย์ ผู้ท่ี
พระเจ้าสอนถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่คนอ่ืนๆ 
และส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ ่นลูกเป็นทอดๆ  
ไป มนุษย์มาเร่ิมต้นรู้จกัการใช้ภาษาเขยีน
ในยุคของโมเสส มีการจารึกพระวจนะท่ี
ได้รับการทรงดลใจลงเป็นชุด ผลงาน 
เช่นนีดํ้าเนนิต่อเนือ่งเร่ือยมาเป็นเวลาหนึง่
พันหกร้อยกว่าปี----จากโมเสส ผู้จารึก
ประวัติศาสตร์การทรงสร้างและพระ
บัญญัติต่างๆ จวบจนถึงอัครทูตยอห์น   
ผู ้ บันทึกสัจธรรมลํ้าค ่าที่สุดแห่งพระ

กิตติคุณ  {GC v.2}
พระคัมภร์ีบันทกึไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็น

ผูป้ระพนัธ์พระคมัภร์ี  แต่ใช้มือของมนษุย์
เป็นผูเ้ขียน และด้วยความหลากหลายของ
รูปแบบการเขียนของพระธรรมแต่ละฉบับ  
ซึ่งบ่งบอกถึงอุปนิสัยอันหลากหลายของ
ผู้เขียนแต่ละท่าน สัจธรรมท้ังปวงท่ีเปิด
เผยในพระคัมภร์ีล้วน “ได้รบัการดลใจจาก
พระเจ้า” 2 ทิโมธี 3:16 กระนั้น ท้ังหมด
เป็นความคิดเห็นตามคําพูดของมนุษย์   
พระเจ้าทรงสาํแดงความกระจ่างเหล่านีสู้่
สตปัิญญาและจติใจของมนษุย์ผูรั้บใช้ของ
พระองค์โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระองค์ พระองค์ประทานมาให้ใน
ความฝัน  ในนมิิต  ในสัญลกัษณ์และภาพ  
และผู้ที่ถูกเลือกให้รับความกระจ่างเหล่า
นี้บันทึกความรู้นี้เป็นภาษามนุษย์ {GC 
v.3}

ส ่ วนพระบัญญัติ สิบประการนั้น  
พระเจ้าเองเป็นผูต้รัส  และทรงจารึกด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์เอง  พระบัญญตัสิบิ
ประการจงึเป็นของพระเจ้า  ไม่ใช่เป็นการ
ประพันธ์ขึ้นของมนุษย์ แต่พระคัมภีร์นั้น  
เป็นสัจธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อธิ
บายด้วยภาษาของมนุษย์ เป็นการร่วมมือ
ของพระเจ้ากับมนุษย์ คุณลักษณะเชน่น้ี
ปรากฏให้เหน็ในพระลกัษณะนสัิยของพระ
คริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า
และทรงเป็นบุตรมนษุย์  ดังนัน้  เป็นความ

คํานําของผู้ประพันธ์



จรงิเหมอืนเช่นพระครสิต์  พระคัมภร์ีเป็น 
“พระวาทะ ทรงเกิดเป็นมนษุย์และทรงอยู่
ท่ามกลางเรา” ยอห์น 1:14 {GC v.4}

หนังสือแต่ละเล่มของพระคัมภีร์นํา
เสนอให้เห็นรูปแบบท่ีแตกต่างกัน และ
เปิดเผยเรื่องราวอันหลากหลายอันเนื่อง 
จากการบันทึกที่เกิดขึ้นในยุคสมัยท่ีแตก
ต่างกันอันยาวนาน โดยผู้ที่อยู่ในสถานะ
และมีอาชีพท่ีไม่เหมือนกัน แต่ละคนใช้
สาํนวนเขียนทีไ่ม่เหมอืนกนั นาํเสนอความ
จริงท่ีเหมือนกันโดยคนหนึ่งยํ้าเน้นเร่ือง
หนึง่ให้ประทับใจกว่าอกีคนหน่ึง และเม่ือ
มีผูเ้ขยีนหลายท่านทีเ่ล่าเร่ืองเดียวกัน  แต่
อยู่ในสถานการณ์และความสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ท่ีต่างกัน คนท่ีไม่ตั้งใจอ่านก็
อาจมีอคติว่าเร่ืองเดียวกันท่ีบันทึกนี้ขัด
แย้งหรือตรงข้ามกัน แต่สําหรับผูอ่้านทีใ่ช้
สติปัญญา ให้ความเคารพ และมีจิตใจท่ี
โปร่งใสแล้ว จะเข้าใจถงึเบ้ืองลกึแห่งความ
สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ {GC vi.1}

ด้วยการนําเสนอผ่านผูเ้ขียนหลายท่าน  
ความจริงของพระคัมภีร์จึงนําเสนอออก
มาในรปูแบบท่ีต่างกนั ผู้เขยีนคนหนึ่งรับ
ความประทับใจกับตอนหนึ่งของเร่ือง  
เขาจงึหยิบตอนนีซ้ึง่ตรงกบัประสบการณ์
หรือความเข้าใจและความชืน่ชอบของตน
มาเล่า ส่วนอกีคนหนึง่นาํตอนอืน่ของเรือ่ง
เดียวกันมาเขยีน แต่ท้ังหมดต่างกอ็ยูภ่าย
ใต้การทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ให้นําเรื่องท่ีประทับใจตนเองมากที่สุดมา
เล่า ดังนัน้ แต่ละคนอาจนําแง่มุมหนึง่ของ
ข้อเทจ็จริงมาเสนอ แต่ข้อเท็จจริงองค์รวม

นั้นมีความสอดคล้องกันอย่างครบถ้วน  
และสจัธรรมท้ังปวงท่ีพระคัมภีร์สาํแดงให้
เห็นต่างก็ประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์  นํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ในทกุสถานการณ์และในทกุประสบการณ์
ของชีวิต {GC vi.2}

พระเจ้าทรงพอพระทยัท่ีจะส่ือสจัธรรม
ของพระองค์มาสูช่าวโลกโดยผ่านตวัแทน
ที่ เป ็นมนุษย ์ และโดยผ่านทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เองทรงคัดสรร
มนษุย์และเจมิตัง้คนท่ีมีคณุสมบัตเิพือ่ทาํ
พระราชกิจน้ี  พระวิญญาณทรงนําสมอง
ของพวกเขาให้เลือกส่ิงท่ีควรพดูและเขยีน
ในส่ิงที่ควรเขียน  สมบัติลํ้าค่านี้ทรงมอบ
ให้มนุษย์ที่ทรงสร้างมาจากผงคลี แต่
กระนั้นก็ยังเป็นสมบัติที่มาจากพระเจ้า   
คําพยานเหล่าน้ีถกูถ่ายทอดผ่านคําอธบิาย
ที่ไม่สมบูรณ์แบบของภาษามนุษย์ แต่
กระนัน้กย็งัเป็นคําพยานของพระเจ้า และ
ผู้ฟังที่เป็นบุตรธิดาซึ่งอยู่ในโอวาทของ
พระเจ้าต่างสัมผัสถึงพระสิริแห่งฤทธานุ
ภาพของพระองค์อันเปี่ยมด้วยพระคุณ
และสัจธรรม {GC vi.3}

ในพระวจนะของพระเจ้า  พระองค์ทรง
มอบความเข้าใจทีจ่าํเป็นสําหรับความรอด
แก่มนุษย์แล้ว มนุษย์ต้องรับพระคัมภีร์
ศกัด์ิสิทธิน์ีว่้าเป็นการสาํแดงพระประสงค์
ของพระองค์ซึ่งมีสิทธิอํานาจและไม่ผิด
พลาด  พระวจนะเหล่านีเ้ป็นมาตรฐานวดั
อุปนิสัย เปิดเผยถึงหลักข้อเชื่อและการ
ทดสอบประสบการณ์  “พระคัมภีร์ทกุตอน



ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็น
ประโยชน์ในการสอน การตกัเตอืนว่ากล่าว 
การแก้ไขส่ิงผิด และการอบรมในความ
ชอบธรรม   เพือ่คนของพระเจ้าจะมีความ
สามารถและพรกัพร้อมเพือ่การดทีกุอย่าง”  
2 ทิโมธี 3:16, 17 {GC vii.1} 

กระนัน้ แม้ว่าเป็นข้อเทจ็จริงทีพ่ระเจ้า
ทรงสําแดงพระประสงค์ของพระองค์แก่
มนษุย์โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามนษุย์
ไม่จําเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มา
สถิตกับเราและนําเราอีกต่อไป ในทาง 
กลับกัน พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง
สญัญาทีจ่ะส่งพระวญิญาณบรสุิทธิม์าเปิด
เผยพระวจนะแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพือ่
อธบิายและเพือ่นาํคําสอนของพระองค์ไป
ประยุกต์ใช้ และเนื่องจากพระคัมภีร์เกิด
ขึน้จากการดลใจของพระวญิญาณบริสทุธิ์  
จงึเป็นไปไม่ได้ท่ีคําสอนของพระวญิญาณ
บริสุทธิ์จะขัดกับพระวจนะ {GC vii.2}  

พระเจ้าไม่ได้ประทานหรือแม้แต่มอบ
หมายพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทําหน้าที่
แทนพระคัมภร์ี  เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้
อย่างชดัเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็น
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ทดสอบคําสอนและ
ประสบการณ์ทัง้ปวง อคัรทูตยอห์นกล่าว
ว่า “ท่านท่ีรักท้ังหลาย อย่าเชื่อทุกๆ 
วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่า
มาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผย
พระวจนะเทจ็จาํนวนมากได้ออกมาในโลก” 
1 ยอห์น 4:1 และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์
เคยกล่าวว่า  “ไปดูธรรมบัญญตัแิละถ้อยคํา

พยาน แน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นข้าพเจ้า
ก็จะเป็นคนท่ีไม่มีรุ่งอรุณเลย” อิสยาห์  
8:20  {GC vii.3}

มีคนกลุม่หนึง่  ทีส่าํคัญตนผดิว่าได้รับ
ความแจ่มแจ้งแล้ว มีวชิาความรู้ ไม่จาํเป็น
ต้องพึง่พระวจนะของพระเจ้าเพือ่การทรง
นาํ ต่างประณามพระวิญญาณบริสุทธิอ์ย่าง
แรงกล้า คนเหล่านี้หลงคิดว่าส่ิงที่ตนเอง
เข้าใจน้ันเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า 
ในวิญญาณจิตของตน แต่วิญญาณที่
ควบคุมคนน้ีไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้า  
การคล้อยตามความเข้าใจที่ผิดๆ เหล่านี้  
ซึง่มองข้ามพระคมัภร์ีไป จะพาคนเหล่าน้ี
ไปสู่ความสับสน  ถกูหลอกและถกูทําลาย
เท่านั้น เป็นการรับใช้แผนของฝ่ายชั่ว  
เนื่องจากพระราชกิจของพระวิญญาณ
บริสทุธิมี์ความสาํคัญยิง่ต่อคริสตจกัรของ
พระครสิต์ จงึเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของซาตาน
เพือ่สร้างความเกลียดชังแก่พระวญิญาณ
บริสุทธิ์ และทําให้ประชากรของพระเจ้า
ละเลยแหล่งพละกําลงัท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
เองทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้ {GC vii.4} 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระวจนะของ
พระเจ้า พระวิญญาณของพระองค์ยังคง
ต้องสถิตอยู่ตลอดระยะเวลาการประกาศ
พระกิตติคุณน้ี ระหว่างยุคต่างๆ ที่พระ
คัมภีร์ท้ังภาคพันธสัญญาเดิมและภาค
พันธสัญญาใหม่กําลังเขียนอยู่นั้น พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หยุดการส่ือความ
กระจ่างแก่ปัญญาของแต่ละบุคคลซึ่ง
พระเจ้าทรงเรียกนอกเหนือจากท่ีบันทึก
ไว้ในพระธรรมแต่ละเล่มของพระคัมภีร์



เลย ในพระคัมภีร ์ก็ยังบันทึกว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิ์มาถ่ายทอดคําเตือน  
คําชี้แนะและคําแนะนําให้แก่มนุษย์อัน
เก่ียวกบัเร่ืองของการจดัเตรียมพระคัมภร์ี  
มีการกล่าวถงึผูเ้ผยพระวจนะในยุคต่างๆ 
ซึง่คาํพดูของท่านเหล่านัน้มิได้มีการบันทกึ
ไว้ ในลักษณะเดียวกัน เมื่องานรวบรวม
พระธรรมต่างๆ ของพระคัมภีร์เสร็จสิ้น
แล้ว พระวญิญาณบริสทุธิย์งัคงต้องดาํเนนิ
พระราชกิจของพระองค์ต่อไปในการให้
ความกระจ่าง เตือน และปลอบประโลม
บุตรธดิาท้ังหลายของพระเจ้า {GC viii.1}

พระเยซทูรงสญัญากับสาวกท้ังหลาย
ของพระองค์ว่า “เราจะทูลขอพระบิดา  
และพระองค์จะประทานผูช่้วยอีกผู้หนึง่ให้
กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป”   
“เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา
แล้ว พระองค์จะนาํพวกท่านไปสู่ความจริง
ทั้งมวล...และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวก
ท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” ยอห์น 
14:26; 16:13 พระคัมภีร์สอนเราอย่าง
ชดัเจนว่าพระสัญญาเหล่านี ้แม้จะเกิดขึน้
ในสมยัของสาวกทัง้หลาย  แต่ก็ครอบคลมุ
ถงึคริสตจกัรของพระคริสต์ในทุกยคุสมัย
เช่นกัน พระผู้ช่วยให้รอดประทานความ
ม่ันใจให้กับผูต้ดิตามว่า  “เราจะอยูกั่บท่าน
ทัง้หลายเสมอไปจนกว่าจะสิน้ยุค”  มัทธวิ 
28:20 และอัครทูตเปาโลประกาศว่าของ
ประทานและการสําแดงต่างๆ ของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ประทานแก่
คริสตจักร  “เพื่อเตรียมธรรมิกชนสําหรับ
การปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกาย

ของพระคริสต์   จนกว่าเราทกุคนจะบรรลุ
ถึงความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในความ
เชือ่และในความรู้ถงึพระบตุรของพระเจ้า 
บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึง
ขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต ์”  
เอเฟซัส 4:12, 13  {GC viii.2}

อคัรทูตอธษิฐานเผือ่ชาวเมืองเอเฟซัส
ว่า  “ขอพระเจ้าของพระเยซคูริสต์องค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้าของเราคอืพระบิดาผูท้รงพระสิริ 
ทรงให้ท่านทัง้หลายมีจติใจทีป่ระกอบด้วย
ปัญญาและการสําแดงเพื่อท่านจะรู ้จัก
พระองค์ ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่าง
ขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความ
หวงัอะไรแก่ท่านในการทรงเรยีกพวกท่าน
นั้น...และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค ์
ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสําหรับเราที่เชื่อ
นั้น เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทํากิจอัน
ทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์”  
เอเฟซัส 1:17 – 19 พระราชกิจของพระ
วญิญาณในการให้ความกระจ่าง  และความ
เข้าใจสิ่งล้ําลึกในพระวจนะอันศักด์ิสิทธิ์
ของพระเจ้าเป็นของประทานท่ีอัครทูต
เปาโลทูลขอสําหรับคริสตจักรในเมือง
เอเฟซัส {GC ix.1}  

หลังจากท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปิด
เผยการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในวันเพ็น- 
เทคอสต์แล้ว อัครสาวกเปโตรหนุนใจ
ประชาชนให้สํานกึผดิและรบับัพตศิมาใน
พระนามของพระคริสต์ เพื่อชําระบาป  
และเขากล่าวว่า “เพื่อพระเจ้าจะทรงยก
ความผดิบาปของท่านทัง้หลาย  แล้วพวก
ท่านจะได้รับของประทานคือพระวญิญาณ



บริสุทธิ ์เพราะว่าพระสัญญานัน้ตกแก่ท่าน
ทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วย 
และแก่ทุกคนที่อยู่ไกล คือทุกคนท่ีองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้
มาเฝ้า” กิจการ 2:38, 39 {GC ix.2}  

ในเหตุการณ์ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดกับ
วนัยิง่ใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรงสญัญา
ผ่านทางผู ้เผยพระวจนะโยเอลว่าจะ
ประทานพระวญิญาณของพระองค์แก่เรา
เป็นกรณีพเิศษ โยเอล 2:28 ส่วนหนึง่ของ
คําพยากรณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในวันเพ็น- 
เทคอสต์   และอกีส่วนหนึง่จะเกิดขึน้อย่าง
บริบูรณ์ด้วยการสําแดงอันประกอบด้วย
พระคุณในวันส้ินสุดของการปิดฉาก
งานการประกาศพระกิตติคุณ  {GC ix.3}  

ความขัดแย้งยิ่งใหญ่ระหว่างความดี
กับความชั่วจะทวีความเข้มข้นย่ิงขึ้นใน
ช่วงยคุสดุท้าย  ในทกุยคุทุกสมัย ซาตาน
แสดงความเคียดแค้นต่อคริสตจักรของ
พระเจ้ามาตลอด และพระเจ้าประทาน
พระคุณและพระวิญญาณของพระองค์มา
สถิตอยู่เหนือประชากรของพระองค์เพื่อ
เสริมกาํลังให้ยนืหยดัต่อต้านมารร้าย  ยาม
ใดทีส่าวกท้ังหลายของพระครสิต์ออกเผย
แพร่พระกิตติคุณสู่ชาวโลกและบันทึก 
เร่ืองราวสําหรับยุคต่อๆ มา พวกเขาจะ
ได้รับมอบปัญญาของพระวิญญาณเพื่อ
เป็นต้นทุนของตน แต่เม่ือคริสตจักรเข้า
ใกล้สู่ระยะสุดปลายแห่งการปลดปล่อย    
ซาตานจะย่ิงโหมกระหน่ําความรนุแรงของ
มันมาสู่มนุษย์ มันลงมา “ด้วยความ
เดือดดาลอย่างย่ิง เพราะมันรู้ว่าเวลา 

ของมันมีน้อย”  ววิรณ์ 12:12   มันจะโจมตี   
“พร้อมกับการอทิธิฤทธิท์กุอย่าง ทัง้หมาย
สําคัญ และการอัศจรรย์จอมปลอม”  2  
เธสะโลนิกา 2:9 เป็นเวลาหกพันปีที่จอม
บงการตนนีซ้ึง่คร้ังหน่ึงเคยครองตําแหน่ง
สูงสุดของเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า 
เฝ้าเพียรพยายามก่อการล่อลวงและการ
ทําลาย ทักษะกลเม็ดแบบซาตานรวมท้ัง
ความเลวทรามโหดเหีย้มทกุรูปแบบท่ีมัน
พัฒนามาตลอดทุกยุคสมัยจะถูกงัดออก
มาเล่นงานประชากรทัง้หลายของพระเจ้า
ในการหํ้าหั่นกันในยุคสุดท้ายนี้ และใน
ช่วงเวลาสําคัญอันตรายน้ีผู้ติดตามพระ
คริสต์ต้องป่าวประกาศคําเตือนการเสด็จ
มาครั้งที่สองขององค์ให้แก่ชาวโลก และ
จะต้องเตรียมกลุ่มคน “ปราศจากมลทิน
และข้อตําหนิ” ให้พร้อม 2 เปโตร 3:14  
เพื่อยืนต่อเบ้ืองพระพักตร์ของพระองค์
เม่ือพระองค์เสด็จมาในครั้งน้ี สําหรับค
ริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ การได้รับมอบ
พระคณุและพลังเป็นสิง่จาํเป็นทีไ่ม่ได้ด้อย
ความสําคญักว่าในยคุของเหล่าอคัรสาวก  
{GC ix.4}

โดยผา่นการสําแดงของพระวิญญาณ
บริสทุธิ ์  ภาพเหตุการณ์ของความขดัแย้ง
อันยาวนานระหว่างความดีและความชั่ว
ถกูเปิดเผยให้ผูป้ระพนัธ์หนงัสือเล่มนีเ้ห็น   
คร้ังแล้วครัง้เล่า  ข้าพเจ้าได้รับอนญุาตให้
เห็นความขัดแย้งย่ิงใหญ่ที่เกิดข้ึนในยุค
ต่างๆ ของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าชาย
แห่งชีวิต ทรงเป็นต้นกําเนิดของความ 
รอด กับซาตาน เจ้าชายแห่งความชั่ว  



ต้นกําเนิดของบาปและเป็นผู้นําการล่วง
ละเมิดพระบัญญัติศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ้า 
ความเป็นปฏิปักษ์ของซาตานทีมี่ต่อพระ
คริสต์เปิดฉากต่อสู ้กับผู ้ติดตามของ
พระองค์  ความเกลียดชังเดียวกันที่มีต่อ
หลักการของพระบัญญัติของพระเจ้า 
นโยบายเดียวกนัของการหลอกลวงยงัคง
มีรูปแบบเหมอืนเดิม เพือ่เอาความผดิมา
แทนทีค่วามจริง เอาบัญญตัขิองมนษุย์มา
แทนที่พระบัญญัติของพระเจ้า และนํา
มนุษย์ให้กราบไหว้ส่ิงทรงสร้างไม่ใช้พระ
ผู้สร้าง เรื่องท้ังหมดนี้ ย้อนกลับไปยัง
ประวัติศาสตร ์ของอดีต เม่ือซาตาน
พยายามแสดงพระลักษณะของพระเจ้า
ผิดไปเพื่อให้มนุษย์เข้าใจพระผู้ทรงสร้าง
ผิด ทําให้มนุษย์เก็บถนอมความคิดเร่ือง
พระผู้สร้างในทางทีผ่ดิ จนกลวัและเกลียด
ชงัพระองค์แทนท่ีจะรักพระองค์ มันลงแรง
ยกเลิกบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อทําให้
มนุษย์คิดว่าตนเองเป็นไทพ้นจากข้อ
กําเนิดของพระบัญญัติ และกดข่ีข่มเหง
ต่อผู้ท่ีกล้าขัดขืนกลลวงของมันมาอย่าง
ต่อเนือ่งไม่ลดละตลอดทุกยุคทุกสมัย  เป็น
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสมัยของประวัติศาสตร์
ของบรรพชน  ผู้เผยพระวจนะและอัคร
สาวก ผู้ยอมพลีชีพเพ่ือความเชื่อและนัก
ปฏิรูปศาสนาทั้งหลาย {GC x.1}

ในความขัดแย้งยิ่งใหญ่ช่วงสุดท้าย  
ซาตานใช้นโยบายเดียวกนั  แสดงออกถงึ
วญิญาณและการกระทาํเดยีวกนัเพือ่บรรลุ
ให้ถึงเป้าหมายเดียวกันของยุคก่อนๆ  
สิ่ง ท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดขึ้นอีก  

นอกจากว่าความขดัแย้งท่ีจะมานัน้จะห้ํา
หั้นอย่างรุนแรงเข้มข้นแบบที่ชาวโลกไม่
เคยประสบมาก่อน  กลลวงของซาตานจะ
เพิ่มความเฉียบแหลม  การโจมตีของมัน
จะย่ิงดุเดือด  หากเป็นไปได้  มันจะล่อลวง
ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง มาระโก. 
13:22 {GC xi.1}  

ในขณะท่ีพระวญิญาณของพระเจ้าทรง
เปิดให้ข้าพเจ้าเข้าใจความจริงยิ่งใหญ่ใน
พระวจนะของพระองค์และเหตุการณ์ 
ต่างๆ ทัง้ในอดีตและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ข้าพเจ้าได้รับบัญชาให้เอาส่ิงที่เปิดเผย 
ไปบอกให ้แก ่คนอื่น  เพื่ อแกะรอย
ประวตัศิาสตร์ความขัดแย้งในยคุของสมัย
ก่อนและนําเสนอเพื่อให้มองเห็นความ 
ขัดแย้งในอนาคตที่กําลังจะมาถึง เพื่อ 
เป้าหมายน้ี  ดิฉนัลงแรงเลือกและรวบรวม
เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของค
ริสตจกัรด้วยจดุประสงค์เพือ่เปิดเผยความ
จริงยิ่งใหญ่ของการทดสอบของแต่ละยุค
ทีใ่ห้ไว้กับชาวโลก  ท่ีไปกระตุน้ความโกรธ
แค้นของซาตานและความเป็นศตัรูกันกับ
คริสตจักรท่ีรักโลก เป็นความจริงที่เก็บ
ถนอมไว้ “พวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย”  
{GC xi.2}  

ในเร่ืองทีบั่นทึกไว้นี ้ เราพอจะเห็นได้
ถงึความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึน้อยูต่่อหน้าเรา  
ให้คาํนึงถงึเร่ืองเหล่านีภ้ายใต้แสงสว่างท่ี
ส่องมาจากพระวจนะของพระเจ้าและการ
ทรงสาํแดงของพระวิญญาณของพระองค์  
เราจะมองเห็นกลลวงของฝ่ายความชัว่ถกู
กระชากหน้ากากออกมา  และภัยอนัตราย



ยิง่ใหญ่ทีเ่ราต้องคอยหลีกหนหีากต้องการ  
“เป็นคนที่ปราศจาคตําหนิ”  วิวรณ์ 14:5 
เม่ือมาปรากฏตัวอยู ่ เ บ้ืองพระพักตร์
พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมา {GC xi.3}  

เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ท่ีบ่งบอกถึงความ
เจริญก้าวหน้าของการปฏิรูปให้ยุคอดีต
เป็นเรือ่งของประวตัศิาสตร์แล้ว  เป็นเร่ือง
ที่ รู ้จักกันดีและเป็นท่ียอมรับของชาว
โปรเตสแตนต์ เป็นความจริงท่ีไม่มีใคร
ปฏิเสธ ประวัติศาสตร ์ส ่วนนี้ ท่ีดิฉัน 
นาํเสนออย่างย่อตามขีดจาํกัดของหนงัสอื
เล่มนี้ สั้นกระชับจนต้องเอาข้อเท็จจริง 
มาย่อเพือ่ลงในพืน้ทีพ่อท่ีจะเข้าใจเนือ้เร่ือง
ที่รวบรวมมาประยุกต์ใช้ ในบางกรณี นัก
ประวัติศาสตร์สรุปรวบรวมเหตุการณ์
ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพือ่ให้เกิดภาพทีช่ดัเจน
ของเร่ืองเหล่านั้น หรือย่อรายละเอียด
ต่างๆ ให้กระชับ ดิฉันก็จะอ้างอิงคําพูด
ของคนเหล่านี้ แต่มีบางคร้ังที่ดิฉันมิได้
อ้างอิงท่ีมาของประโยคเพราะไม่มุ่งหมาย
ที่จะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแต่นําประโยคมา
ใช้เพือ่ประกอบการนาํเสนอเนือ้หาเท่านัน้  
ดิฉนัใช้วิธเีดียวกนันีใ้นการนาํเสนอข้อคดิ
เห็นและประสบการณ์ของนักปฏิรูปอื่นๆ 
ในยุคของเรา รวมถึงงานเขียนท่ีมีการ
พิมพ์ของท่านเหล่านั้นด้วย” {GC xi.4}  

 หนังสือเล่มนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะ 
นําเสนอความจริงใหม่เร่ืองการต่อสู้ใน 
ยุคต่างๆ ของอดีตมากไปกว่าการตีแผ่
ความจริงและหลักการต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
เหตุการณ์ท้ังหลายที่กําลังจะเกิดขึ้น  
กระนัน้ ในแง่มุมทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของความ

ขัดแย้งยิ่งใหญ่ระหว่างอํานาจแห่งความ
สว่างกบัอาํนาจแห่งความมืด  จะมองเหน็
ว่าการบันทกึทัง้หมดของในอดีตจะมีความ
สาํคัญทีใ่หม่  และโดยบันทึกเหล่าน้ีลาํแสง
ใหม่จะส่องไปยงัอนาคต  ลําแสงแห่งความ
สว่างส่องบนเส้นทางเดินของผู้ท่ีดําเนิน
ไปเหมือนนักปฏิรูปของยุคก่อน ท่ีได้รับ
การทรงเรียกแม้ให้เสีย่งภยัด้วยสมบัตทิาง
ฝ่ายโลกเพื่อเป็นพยาน “เพราะเหตุพระ
วจนะของพระเจ้าและคําพยานของพระ
เยซู”  วิวรณ์ 1:9 {GC xii.1}  

จดุประสงค์ของหนงัสอืเล่มนีคื้อ  เพือ่
เปิดเผยภาพของความขัดแย้งยิ่งใหญ่
ระหว่างความจริงกับความเท็จ เพื่อเปิด
เผยแผนร้ายของซาตานและวธิต่ีอต้านมัน
อย่างได้ผล เพื่อเสนอวิธีอย่างพึงพอใจ 
ในการแก้ปัญหาความชัว่  ส่องความสว่าง
ให้เห็นถึงจุดเร่ิมต้นและจุดจบของบาป  
เพื่อเปิดเผยความยุติธรรมและความรัก
ของพระเจ้าในการปฏิบัติกับผู้ที่พระเจ้า
ทรงสร้างและสาํแดงให้เห็นถึงพระบัญญัติ
ทีศ่กัดิสิ์ทธิแ์ละไม่แปรเปลีย่นของพระองค์   
โดยผ่านอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ จิต
วิญญาณมากมายรับการปลดปล่อยให้ 
เป็นไทจากอาํนาจของความมืด  และร่วม  
“มีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความ
สว่าง” โคโลสี 1:12 เพื่อถวายสรรเสริญ 
แด่พระองค์ผูท้รงรักเรา และสละพระชนม์
ชีพของพระองค์เองเพื่อเรา ซ่ึงทั้งหมดน้ี
เป็นคาํอธิษฐานจากใจจริงของผูป้ระพนัธ์  

นางเอเลน จี. ไวท์  {GC xii.2}  



1 ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม 1

1 ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม

“โอ เราอยากให้เจ้ารูใ้นเวลานีว่้าสิง่ใด
สร้างสนัต ิแต่เด๋ียวนีส่ิ้งนัน้ถกูซ่อนไว้จาก
ตาของเจ้าแล้ว เพราะว่าเวลาน้ันจะมาถึง
เจ้า เมื่อพวกศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทิน
ต่อสู้เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทกุด้าน แล้วจะ
เหว่ียงเจ้าลงให้ราบบนพ้ืนดิน ทั้งตัวเจ้า
และลูกๆ ท่ีอยู่ข้างในเจ้า และพวกเขาจะ
ไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ข้างในเจ้า
เพราะเจ้าไม่รับรู้วันเวลาที่พระองค์เสด็จ
มาเย่ียมเจ้า” ลูกา 19:42-44 {GC 17.1}

จากยอดเขามะกอกเทศ พระเยซู
ทอดพระเนตรกรงุเยรซูาเลม็ ทศันยีภาพ
อันงดงามและเงียบสงบปรากฏอยู่เบ้ือง
พระพักตร์พระองค์ ขณะน้ันเป็นช่วง
เทศกาลปัสกา [เทศกาลเฉลิมฉลองของ
ชาวอิสราเอลท่ีเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 14 ของ
เดือนท่ี 7 ตามปฏิทนิยิว เพือ่ระลึกถึงการ
ที่พระเจ้าทรงนําชาวอิสราเอลออกจาก
การเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์] และบุตร
หลานทัง้หลายของยาโคบจากทัว่ทกุสารทศิ
ต่างมาร่วมชุมนุมกันท่ีนัน่เพ่ือเฉลิมฉลอง
เทศกาลแห่งชาติคร้ังใหญ่นี ้ในท่ามกลาง
เรือกสวน ไร่องุ่น และที่ลาดชันอันเขียว
ขจีทีร่ายล้อมไปด้วยเต็นท์ของบรรดาผู้ที่
เดินทางมาร่วมงาน ซ่ึงบริเวณสถานท่ีแห่ง
นี้มีพระราชวังอันโอ่อ่าและป้อมปราการ
อันแข็งแกร่งแห่งเมืองหลวงของประเทศ
อิสราเอลตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่บนเนิน
เขาอันสลับซับซ้อนน้ัน ดูราวกับบุตรี

แห่งศิโยนจะเอ่ยอย่างเย่อหยิ่งว่า เราคือ
ราชินีและเราจะไม่ประสบกับความเศร้า
โศกระทมทุกข์ใดๆ เลย เธอถือว่าตนเอง
เป็นทีโ่ปรดปรานของสวรรค์ เธอนัน้งดงาม
ด่ังเช่นท่ีผู้เล่นเคร่ืองสายในพระราชวัง
สมัยโบราณเคยร้องขนานนามไว้ว่า “สูง
ตระหง่านงามตระการตา เป็นความ
ชื่นบานของแผ่นดินโลกท้ังส้ิน คือภูเขา
ศิโยน...เป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่”
สดดีุ 48:2 ภาพทีม่องเหน็อย่างเด่นชดัคอื
ตวัอาคารพระวิหารอันตระการย่ิง ลําแสง
จากดวงอาทติย์ท่ีกําลงัเคลือ่นลบัขอบฟ้า
ขับกับสีขาวดั่งหิมะของผนังหินอ่อนให้
เจิดจ้าข้ึน ท้ังยังสะท้อนแสงแวววับจาก
ประตูหอคอยและยอดพระวิหารทองคํา
พระวิหารหลังน้ี “งามหมดจด” และเป็น
ความภาคภูมิใจของชนชาติยิว จะมีลูก
หลานคนใดในอิสราเอลบ้างเล่าเมื่อได้
ประจักษ์ในภาพนี้แล้วใจจะไม่มีความ
ชื่นบานปีติยินดีจนเนื้อเต้น แต่กระน้ันก็
ยงัมอีกีความคดิหนึง่ซึง่แตกต่างทีเ่กาะกมุ
อยู่ในพระหทัยของพระเยซู “เม่ือพระองค์
เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุง
แล้ว ก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้น” ลูกา
19:41 ท่ามกลางความช่ืนชมยินดีเป็น
ล้นพ้นทีพ่ระองค์เสดจ็เข้ากรงุอย่างผูมี้ชยั
ในขณะท่ีใบอินทผลัมโบกสะบัดไปมา
ขณะทีเ่สยีงร้องสรรเสรญิโฮซนันาดงัก้อง
สะท้อนท่ัวเนินเขา และขณะท่ีเสียงของ



2 ปลายทางแห่งความหวัง

ผูค้นนบัพนัๆ ต่างประกาศว่าพระองค์ทรง
เป็นพระมหาราชา แต่พระผู้ช่วยให้รอด
ของโลกกลับทรงท่วมท้นไปด้วยความทุกข์
อย่างฉับพลันและลํ้าลึก พระองค์ผู้ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์
พระสัญญาของอิสราเอล ผู้ทรงมีอํานาจ
เหนือความตายและทรงเรียกผู้ท่ีถกูจาํจอง
ออกจากหลุมฝังศพ พระองค์ทรงกําลัง
กันแสง ไม่ใช่ด้วยความโศกเศร้าตาม
ธรรมดาแต่ด้วยความทุกข์ระทมอย่างถึงท่ี
สดุซ่ึงยากท่ีจะทาํให้สงบลงได้ {GC 17.2}

แม้พระองค์จะทรงทราบดีว่าพระบาท
ของพระองค์กําลังจะก้าวไปสู่ทีใ่ด กระน้ัน
พระองค์ก็ไม่ได้ทรงหล่ังน้ําตาเพ่ือตัว
พระองค์เอง เบ้ืองหน้าพระองค์คือสวน
เกทเสมนี ที่ซึ่งฉากแห่งความทุกข์ระทม
ของพระองค์กําลังจะมาถึง พระองค์ทรง
แลเหน็ประตูแกะนัน้ด้วย ซ่ึงเหยือ่ทีถ่กูนาํ
มาถวายเป็นเครือ่งบชูาจะต้องถกูนาํผ่าน
ประตูนี้ไปนับเป็นเวลาหลายศตวรรษมา
แล้ว และประตูนี้เองที่จะถูกเปิดออกไว้
สําหรับพระองค์เมื่อพระองค์จะทรงเป็น
“เหมือนลูกแกะท่ีถูกนําไปฆ่า” อิสยาห์ 
53:7 ห่างออกไปไม่ไกลนักคือภูเขาคาล-
วารี สถานที่แห่งการตรึงกางเขน บนเส้น
ทางท่ีพระคริสต์จะทรงย่างก้าวไปในอีก
ไม่ช้าน้ันจะเต็มไปด้วยความน่าสยดสยอง
ของความมืดมิดอย่างที่สุด เมื่อพระองค์
จะทรงมอบวิญญาณจิตของพระองค์เป็น
เคร่ืองบูชาไถ่บาป ถงึกระน้ันเงามืดทีท่อด
อยู่เหนือพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความ
ชื่นชมยินดีเช่นนี้  หาได้เกิดจากการ

ใคร่ครวญถึงภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ 
มิใช่ด้วยการสังหรณ์ถึงความทุกข์ระทม
ท่ีเกินขนาดของความเป็นมนุษย์ปุถุชน
ของพระองค์เอง ท่ีอาจบดบงัวญิญาณแห่ง
การเสียสละนัน้ได้ พระองค์ทรงกนัแสงให้
ผู้คนจํานวนมากมายในกรุงเยรูซาเล็มที่
จะต้องพินาศไปเน่ืองด้วยความมืดบอด
และความดือ้รัน้ของคนทัง้หลายเหล่านัน้
ท่ีพระองค์เสด็จมาเพ่ือทรงอํานวยพระพร
และทรงช่วยให้รอด {GC 18.1}

ประวัติศาสตร์กว่าหนึ่งพันปีภายใต้
พระพรแห่งการพิทักษ์รักษาและความ
โปรดปรานเป็นพเิศษของพระเจ้าทีท่รงมี
ต่อประชากรท่ีพระองค์ทรงเลือกสรร
ปรากฏสู่สายพระเนตรของพระเยซู ณ
ภูเขาโมริยาห์ที่ซึ่งอิสอัคบุตรแห่งพันธ-
สัญญาผูเ้ป็นเหยือ่ทีอ่ยูใ่นโอวาทได้ถกูมดั
ไว้บนแท่นบูชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เล็งถึง
การถวายตวัเป็นเคร่ืองบูชาของพระบุตร
ของพระเจ้า ท่ีนั่นเอง ท่ีพระสัญญาแห่ง
พระพรอันรุ่งโรจน์เก่ียวกับพระเมสสิยาห์
ถกูยนืยนัต่อบดิาแห่งความเชือ่ (ปฐมกาล
22:9, 16-18) ณ ที่นั่นที่เปลวไฟจากการ
ถวายบูชาท่ีลอยข้ึนสู ่สวรรค์จากลาน
นวดข้าวของโอรนันได้หันเหทิศทางดาบ
ของทูตมรณะเสีย (1 พงศาวดาร 21)
อนัเป็นสัญลักษณ์ท่ีเหมาะเจาะเล็งถึงการ
ท่ีพระผูช่้วยให้รอดได้ทรงถวายพระองค์เอง
เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และทรงทําหน้าท่ี
เป็นผู้ไกล่เกล่ียของมวลมนุษย์ผู้หลงผิด
ท้ังหลาย กรุงเยรูซาเล็มเคยได้รับเกียรติ
จากพระเจ้าเหนือเมืองอื่นใดบนแผ่นดิน
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โลก “พระยาห์เวห์ทรงเลอืกศโิยน พระองค์
มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของ
พระองค์” สดุดี 132:13 ณ เมืองนั้นเองที่
บรรดาผูเ้ผยพระวจนะบรสิทุธิไ์ด้ประกาศ
ข่าวคําเตือนมาเป็นเวลาหลายยุคหลาย
สมัย ณ ท่ีนั่น ปุโรหิตเคยแกว่งกระถาง
เครื่องหอม และเป็นที่ซึ่งควันเครื่องหอม
ลอยข้ึนสู่เบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าพร้อม
ด้วยคําอธษิฐานของผูเ้ข้าร่วมนมสัการ ท่ี
นั่นเคยมีการถวายเลือดของลูกแกะที่ถูก
นํามาฆ่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อันเป็นการ
เล็งถึงพระเมษโปดกของพระเจ้า ท่ีนั่น
พระยาห์เวห์ทรงสําแดงการทรงรว่มสถติ
ของพระองค์ในหมู่เมฆแห่งพระสิริเหนือ
พระท่ีนัง่กรุณาน้ัน ทีน่ัน่เป็นท่ีตัง้ของฐาน
บันไดลึกลับท่ีเชื่อมแผ่นดินโลกเข้ากับ
สวรรค์ ปฐมกาล 28:12 ยอห์น 1:51
บันไดอันนั้นท่ีทูตท้ังหลายของพระเจ้า
เคยข้ึนลง และเป็นบันไดท่ีเปิดทางให้
โลกมุ่งตรงสู่อภิสุทธิสถาน หากชนชาติ
อสิราเอลคงไว้ซึง่ความจงรักภกัดีของเธอ
ที่มีต่อสวรรค์แล้ว กรุงเยรูซาเล็มก็คงจะ
ดํารงอยู่เป็นนิตย์ในฐานะเมืองที่พระเจ้า
ทรงเลือกสรร เยเรมีย์ 17:21-25 แต่
ประวัติศาสตร์แห่งประชากรของพระเจ้า
กลับเป็นบันทึกที่จารึกถึงเรื่องราวความ
กลับสัตย์และการกบฏ พวกเขาหมิ่นต่อ
พระคุณของสวรรค์ บิดเบือนสิทธิพิเศษ
และดูแคลนโอกาสต่างๆ ของตน {GC
18.2}

ถึงแม้ชนชาติอิสราเอลจะ “เย้ยหยัน
บรรดาทตูของพระเจ้าอยู่เสมอและดูหม่ิน

พระวจนะของพระองค์ ทัง้เยาะเย้ยบรรดา
ผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์” 2 พงศาวดาร
36:16 แต่พระองค์ก็ยงัทรงสําแดงพระองค์
เองให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็น
“พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วย
พระกรุณา และพระคุณ พระองค์กร้ิวช้า
ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักม่ันคงและความ
สัตย์จริง” อพยพ 34:6 แม้พวกเขาจะ
ปฏิเสธพระองค์ซํา้แล้วซ้ําเล่าก็ตามที แต่
คําวงิวอนด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์
ยังคงมีอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งกว่าความรัก
ความสงสารของบิดาท่ีมีต่อบุตรท่ีเขา
ห่วงใย พระยาห์เวห์ “ทรงกล่าวโดยทูต
ของพระองค์อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะ
พระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรและ
ท่ีประทับของพระองค์” 2 พงศาวดาร
36:15 เม่ือคําทัดทาน คําอ้อนวอน และ
คําตําหนิไร้ผล พระองค์จึงทรงมอบของ
ประทานอันล้ําค่าจากสรวงสวรรค์ให้กับ
พวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่นี้ แต่พระองค์ยัง
ทรงเทท้ังสวรรค์ลงมาในของประทานช้ิน
เดียวกันน้ันด้วย {GC 19.1}

พระบุตรของพระเจ้าเองเสด็จมาเพ่ือ
วงิวอนนครท่ีไม่ยอมกลับใจ พระคริสต์เอง
ผู้ทรงนําอิสราเอลด่ังนําเถาองุ่นออกจาก
อยีปิต์ (สดดุ ี80:8) พระหัตถ์ของพระองค์
ทรงขับไล่คนนอกศาสนาออกไปต่อหน้า
ต่อตาพวกเขา พระองค์ทรงปลูกเถาองุ่น
นั้นไว้ “บนเนินเขาอันอุดมย่ิง” พระองค์
ทรงล้อมร้ัวดูแลมัน พระองค์ทรงรับส่ังใช้
คนงานไปคอยรดนํ้าพรวนดิน พระองค์
ทรงอุทานขึ้นมาว่า “มีอะไรที่จะทําได้อีก
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เพือ่สวนองุน่ของเรา ซึง่เรายงัไม่ได้ทาํให้”
อิสยาห์ 5:1-4 แม้พระองค์ทรงมุ่งหวังว่า
มันจะเกิดผลลูกองุ่นแท้ ไฉนมันจึงเกิด
ผลองุ่นเปร้ียว ถงึกระน้ันพระองค์ก็ยงัทรง
มุ่งหวังว่ามันจะผลิดอกออกผล พระองค์
จึงเสด็จมายังสวนองุ่นของพระองค์ด้วย
ตัวพระองค์เองเผื่อว่าจะช่วยเถาองุ่นให้
รอดจากความพินาศได้บ้าง พระองค์ทรง
สกัดบ่อยํ่าองุ่นไว้ พระองค์ทรงตัดแต่ง
และทะนุถนอมดูแลมัน พระองค์ไม่ทรง
ลดละความพยายามท่ีจะช่วยเถาองุ่นน้ีที่
พระองค์เองทรงปลูกไว้ {GC 19.2}

เป็นเวลาสามปีที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
แห่งความสว่างและพระสิริเสด็จเข้าออก
ท่ามกลางประชากรของพระองค์ พระองค์ 
“เสด็จไปทําคุณประโยชน์และรักษาคน
ทั้งหลายท่ีถูกมารเบียดเบียน” เล้าโลม
คนทีช่อกชํา้ระกําใจ ร้องประกาศอสิรภาพ
แก่บรรดาเชลย ทาํให้คนตาบอดมองเห็น
คนง่อยเดินได้ และคนหูหนวกได้ยิน คน
โรคเร้ือนหายสะอาด คนตายแล้วเป็น
ขึ้นมา และประกาศข่าวประเสริฐแก่คน
อนาถา กิจการ 10:38 ลูกา 4:18 มัทธิว
11:5 พระองค์ทรงร้องเรียกชนทุกชัน้ด้วย
ถ้อยคําอนักอปรด้วยพระคณุอย่างเดยีวกนั
ว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระ
หนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้ง
หลายได้หยดุพกั” มัทธวิ 11:28 {GC 20.1}

แม้พวกเขาสนองตอบพระองค์ด้วย
ความช่ัวแทนความดี และความเกลียดชัง
แทนความรักของพระองค์ก็ตามที (สดุดี 
109: 5) แต่พระองค์ก็ยงัคงดําเนนิพระราช

กิจแห่งพระเมตตาคุณของพระองค์อย่าง
ไม่หยุดย้ัง พระองค์ไม่ทรงเคยขับไล่ผู้ใด
ท่ีเข้ามาแสวงหาพระคณุของพระองค์เลย
พระองค์ทรงเป็นคนพเนจรไร้บ้าน แม้ว่า
พระองค์ต้องเผชญิกบัคาํตาํหนติเิตยีนและ
ความอัตคัดขัดสนเป็นอาจิณ ถึงกระน้ัน
พระองค์กลับทรงดํารงชีวติอยู่เพือ่คนยาก
ไร้และแบ่งเบาความทกุข์ของเพือ่นมนษุย์ 
ทรงวงิวอนให้พวกเขารบัของประทานแห่ง
ชีวิต คลื่นแห่งความเมตตาที่ถูกซัดกลับ
ไปเน่ืองด้วยใจท่ีแข็งด่ังหินของคนเหล่า
นั้น ซัดกลับมาใหม่ด้วยกระแสธารแห่ง
ความสงสารอนัเป็นคลืน่แห่งรกัทีสู่งเหนอื
คําบรรยาย แต่อสิราเอลหนัหลงัให้กับพระ
สหายเลิศและพระผู้ช่วยเพียงองค์เดียว
ของเธอเสีย คาํอ้อนวอนด้วยความรักของ
พระองค์ถกูดูแคลน คําปรกึษาของพระองค์
ถูกเหยียดหยาม และคําตักเตือนของ
พระองค์ถูกเย้ยหยัน {GC 20.2}

ชั่วโมงแห่งความหวังและการให้อภัย
กําลงัจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเรว็ ถ้วยแห่ง
พระพิโรธท่ีถูกหน่วงไว้มาช้านานจวนจะ
เตม็ล้น เมฆหมอกแห่งการละท้ิงความเช่ือ
และการกบฏท่ีตั้งเค้ามาตลอดหลายยุค
หลายสมัย และบัดน้ีดาํทะมึนไปด้วยความ
หม่นหมองก็ใกล้จะโหมเข้าใส่ผู้ที่หลงผิด
และพระองค์เพียงผู้เดียวท่ีสามารถช่วย
พวกเขาให้รอดพ้นจากผลลัพธ์ท่ีกําลังจะ
มาถงึกลับถกูดูหมิน่ ถกูกล่าวร้าย และถกู
ปฏิเสธและจะถูกตรงึในอีกไม่ช้า เม่ือพระ
ครสิต์จะถกูตรงึไว้บนกางเขนแห่งคาลวารี 
วันเวลาของอิสราเอลในฐานะชนชาติท่ี
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พระเจ้าทรงโปรดปรานและทรงอํานวย
พระพรก็จะส้ินสุดลง การสูญเสียแม้เพยีง
จิตวิญญาณดวงเดียวนั้น นับเป็นหายนะ
ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ซึ่งมีมูลค่ามาก
ยิ่งกว่าผลกําไรและทรัพย์สิ่งของใดๆ ใน
ฝ่ายโลก แต่เม่ือพระคริสต์ทรงเพ่งดูกรุง
เยรูซาเล็ม—เมืองนั้น ชนชาตินั้น ที่ซึ่ง
คร้ังหนึง่เคยเป็นประชากรท่ีทรงเลอืกสรร
และเป็นสมบัติอันลํ้าค่าของพระองค์—
วบัิตขิองเมืองท้ังเมือง ชนชาติท้ังชนชาติ
ก็ปรากฏอยู่ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระองค์ 
{GC 20.3}

ผู้เผยพระวจนะเคยคร่ําครวญร่ําไห้
ให้กับการละท้ิงความเช่ือของชนชาติ
อสิราเอลและความเรศิร้างอย่างน่าสะพรงึ
กลัวอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากบาปของ
พวกเขา เยเรมีย์อยากให้ดวงตาของเขา
เป็นบ่อน้ําพุ เพือ่ว่าเขาจะร้องไห้ท้ังกลาง
วันและกลางคืน เพราะบุตรีของชนชาติ
ของเขาทีถ่กูฆ่า และเพราะฝงูแกะของเขา
ที่ถูกต้อนเอาไปเป็นเชลย (เยเรมีย์ 9:1;
13:17) แล้วสิ่งใดเล่าที่เป็นความระทม
ทุกข์ของพระองค์ ผู้ทรงชําเลืองดูภาพ
เหตุการณ์ผ่านทางคําพยากรณ์ ไม่ใช่แค่
เพยีงชัว่ข้ามปี แต่เป็นระยะเวลาตลอดชัว่
อายุคน พระองค์ทอดพระเนตรเห็นทูต
มรณะถือดาบชูข้ึนเหนือเมืองนั้น ซึ่งเคย
เป็นท่ีประทับของพระยาห์เวห์มาช้านาน
จากสนัเขามะกอกเทศตรงตําแหนง่เดยีว
กับท่ีนายพลทิตสัและกองทัพของเขาเข้า
บุกยดึ พระองค์ทอดพระเนตรข้ามหบุเขา
ไปยังลานและมุขศักดิ์สิทธิ์ ทรงมองเห็น

ภาพเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวด้วยนํ้า
พระเนตรคลอ คือกําแพงเมืองท่ีถูกล้อม
ด้วยกองทหารต่างชาติ พระองค์ทรงได้ยนิ
เสียงฝีเท้าของกองทหารที่พร้อมจะออก
ศึก ทรงได้ยินเสียงร้องขออาหารอย่าง
กระจองอแงของทั้งแม่และเด็กๆ ภายใน
เมืองที่ถูกปิดล้อม ทรงเห็นพระนิเวศอัน
งดงามและศักด์ิสทิธ์ิ พระราชวังและป้อม
ปราการต่างๆ ของเมืองถูกคลอกในเปลว
ไฟ และที่ซึ่งอาคารเหล่านี้เคยตั้งอยู่ คง
เหลือไว้แค่เพยีงกองซากปรักหักพังท่ีกําลัง
คุกรุ่นอยู่ {GC 21.1}

เมือ่ทอดพระเนตรต่อไปยงัยคุต่างๆ ที่
ตามมา พระองค์ทรงเห็นประชากรแห่ง
พันธสัญญากระจัดกระจายไปท่ัวทุกดิน
แดน “เหมือนซากปรักหักพังบนชายฝั่ง
ทะเลทราย” ในการลงโทษเพียงช่ัวขณะท่ี
จวนจะตกลงบนลูกหลานของเธอ พระองค์
ทรงเห็นแค่การลิ้มรสเพียงจอกแรกที่เท
ออกมาจากถ้วยแห่งพระพิโรธน้ัน ซ่ึงเธอ
จกัต้องด่ืมจนเหลือไว้แค่เพียงกากตะกอน
ในการพพิากษาครัง้สดุท้าย ความเมตตา
สงสารและความรักความอาทรของพระผู้
เป็นเจ้าสะท้อนออกให้เหน็ด้วยพระดาํรสั
อันสุดแสนคร่ําครวญท่ีว่า “โอ เยรูซาเล็ม
เยรูซาเล็ม เมืองท่ีฆ่าบรรดาผู้เผยพระ
วจนะ และเอาหินขว้างพวกท่ีถูกส่งให้มา
หาเจ้าถึงตาย บ่อยคร้ังที่เราปรารถนาจะ
รวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กก
ลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอม” โอ เจ้า
ผู ้เป็นชนชาติท่ีได้รับความโปรดปราน
เหนือประชาชาติอื่น ไฉนเจ้าจึงจะรู้เวลา
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ทีพ่ระองค์เสดจ็มาเย่ียมเจ้าและส่ิงอะไรท่ี
จะให้สนัตสุิขแก่เจ้า เราได้ห้ามทูตสวรรค์
แห่งความยุติธรรมไว้ เราได้ร้องเรียกให้
เจ้ากลับใจ แต่ก็ไร้ผล เจ้าไม่ได้เพียงปฏิเสธ
และปัดบรรดาผู้รับใช้ ผู้แทน และผู้เผย
พระวจนะทั้งสิ้นทิ้งเสีย แต่เจ้ายังปฏิเสธ
และหันหลังให้กับองค์บริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล
พระผู้ไถ่ของเจ้าอีกด้วย หากเจ้าจะต้อง
พินาศไป เจ้าเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
“แต่พวกท่านก็ยงัไม่ยอมมาหาเราเพ่ือจะ
ได้ชีวิต” มัทธิว 23:37 ยอห์น 5:40 {GC
21.2}

พระครสิตท์รงเหน็กรงุเยรซูาเลม็เป็น
สัญลักษณ์เล็งถึงโลกท่ีแข็งกระด้างใน
ความไม่เชือ่และการกบฏ และกาํลังเร่งรุด
เข้าสู่การพิพากษาโทษของพระเจ้าตาม
ผลแห่งการกระทําของเธอ วิบัติของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ล้มลงในบาปซ่ึงทับถม
ลงบนวิญญาณจิตของพระองค์กดดันให้
พระโอษฐ์ของพระองค์ต้องเปล่งเสยีงรํา่ไห้
อย่างขมข่ืนสดุท่ีจะพรรณนา พระองค์ทรง
มองเห็นบันทึกแห่งรอยเปื้อนความผิด
บาปในความทุกข์ยาก หยาดน้ําตาและ
โลหิตของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงรู้สึก
สะเทือนพระทัยด้วยความสงสารอย่าง
เหลือคณนาต่อคนท้ังหลายเหล่าน้ันท่ีต้อง
ประสบกับความทุกข์ทรมานบนแผ่นดิน
โลก พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะช่วยปลด
ปล่อยพวกเขาส้ินทุกคน แต่ถงึแม้พระหัตถ์
ของพระองค์ไม่อาจท่ีจะหันกลับคล่ืนแห่ง
ความวิบัติของมนุษยชาติได้ กระน้ันก็มี
เพียงน้อยคนนักท่ีจักแสวงหาพระองค์

ผูท้รงเป็นแหล่งแห่งความช่วยเหลือเดียว
ของพวกเขา พระองค์ทรงเต็มพระทัยท่ี
จะสละวญิญาณจติของพระองค์กระทัง่ถงึ
ซึง่ความมรณาเพ่ือนําความรอดมาอยู่ใกล้
พวกเขาแค่เอื้อม ถึงกระน้ันก็ดียังมีเพียง
น้อยคนเหลือเกินท่ีจะเข้ามาหาพระองค์
เพื่อจะได้ชวีิต {GC 22.1}

ผู้ทรงเดชานุภาพแห่งสรวงสวรรค์
กําลังทรงกันแสง พระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นองค์นิรันดร์ทรงอยู่ในห้วงทุกข์ 
พระองค์ทรงก้มพระพักตร์ลงด้วยความ
ปวดร้าว เป็นภาพที่ทําให้ท่ัวฟ้าสวรรค์
พศิวง ภาพน้ันช้ีให้เราเห็นถึงความช่ัวช้า
อย่างมหันต์ของบาป เป็นภาพที่แสดงให้
เห็นถึงภารกิจอันยากยิ่ง—แม้กระทั่ง
สาํหรบัพระองค์ผูท้รงฤทธานภุาพอนัอดุม
—ในการท่ีจะช่วยผูห้ลงผิดให้รอดพ้นจาก
ผลแห่งการล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจ้า พระเยซูทอดพระเนตรต่อไปยัง
คนในช่ัวอายุสุดท้าย ทรงเห็นโลกท่ี
ตกอยู่ในการล่อลวงที่คล้ายคลึงกับการ
ล่อล่วงซ่ึงเป็นเหตุแห่งความพินาศของ
กรุงเยรูซาเล็ม บาปย่ิงใหญ่ของชาวยิว
คือการปฏิเสธพระคริสต์ ส่วนบาปอัน
ใหญ่ยิ่งของชาวคริสเตียนนั้นคือการ
ปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งเป็น
บรรทัดฐานแห่งการปกครองของพระองค์
ท้ังในฟ้าสวรรค ์และบนแผ่นดินโลก
ข้อบงัคับของพระยาห์เวห์จะถูกดูหม่ินและ
ปัดท้ิงไปอย่างไร้ค่า ผู้คนนับล้านที่ติดโซ่
ตรวนแห่งบาปเป็นทาสของซาตานและ
ถูกกําหนดวาระสุดท้ายให้ประสบความ
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ทุกข์ทรมานในความตายคร้ังที่สอง พวก
เขาจะปฏเิสธไม่ยอมรบัฟังพระวจนะแห่ง
ความจรงิในวนัทีพ่ระองค์จะเสดจ็มาเยอืน
ช่างเป็นความมืดบอดที่น่ากลัว และเป็น
ความลุ่มหลงที่น่าประหลาดยิ่งนัก {GC
22.2}

ก่อนถงึเทศกาลปัสกาสองวัน เม่ือพระ
คริสต์เสด็จออกจากพระวิหารเป็นครั้ง
สุดท้าย หลังจากทรงประณามความหน้า
ซื่อใจคดของบรรดาผู้นําชาวยิว พระองค์
เสด็จพร้อมสาวกทั้งหลายไปยังภูเขา
มะกอกเทศอีก และประทับร่วมกับพวก
เขาบนเนินเขาเขียวขจี เมื่อมองลงไปจะ
เห็นเมืองอยู่ตรงเบ้ืองล่าง พระองค์ทรง
เพ่งพินิจกําแพงเมือง ป้อมปราการ และ
พระราชวงัต่างๆ ของเมอืงนัน้อกีครัง้ และ
ทอดพระเนตรพระวิหารอันวจิติรตระการ
ด่ังมงกุฎงามประดับบนยอดเขาอัน
ศักด์ิสิทธิ์อีกคร้ังหนึ่ง {GC 23.1}

หน่ึงพันปีก่อนหน้าน้ี ผูป้ระพนัธ์เพลง
สดุดีร้องสรรเสริญถึงความโปรดปรานของ
พระเจ้าท่ีทรงมีต่อชนชาติอิสราเอลด้วย
การทําให้เธอเป็นพระนิเวศอันศักด์ิสิทธ์ิ
โดยการร่วมสถติของพระองค์ว่า “ทีป่ระทับ
ของพระองค์อยู่ในซาเล็ม ท่ีพํานักของ
พระองค์อยู่ในศิโยน” พระองค์ “ทรงเลือก
เผ่ายูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ่งพระองค์ทรงรัก
พระองค์ทรงสร้างสถานนมัสการของ
พระองค์อย่างกับฟ้าสวรรค์สูง” สดุดี 
76:2; 78:68, 69 พระวิหารหลังแรก
ก่อสร้างขึ้นในยุคที่อิสราเอลรุ่งเรืองที่สุด
ในประวัติศาสตร์แห่งชนชาติของเธอ

กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นผู้จัดเตรียมทรัพย์
สมบตัมิหาศาลไว้เพือ่การนี ้ส่วนแผนการ
ก่อสร้างนัน้ก็ได้รับการดลใจจากพระผู้เป็น
เจ้า (1 พงศาวดาร 28:12, 19) ซาโลมอน
พระราชาผู้ชาญฉลาดเลิศล้ําเหนือกษัตริย์
องค์ใดแห่งอิสราเอลทรงเป็นผู้สร้างพระ
นิเวศจนสําเร็จบริบูรณ์ พระวิหารหลังน้ี
เป็นอาคารโอ่อ่าตระการตาอย่างท่ีสดุเท่า
ท่ีโลกเคยมีมา แต่กระน้ันก็ดีพระเจ้ายัง
ทรงประกาศผ่านทางผู้เผยพระวจนะ
ฮักกัยในเร่ืองของพระวิหารหลังท่ีสองไว้
ว่า “ศกัดิศ์รขีองพระนเิวศหลงันีจ้ะยิง่ใหญ่
กว่าหลังก่อน” “เราจะเขย่าประชาชาติ
ท้ังหมดและทรัพย์สมบัติของประชาชาติ
ท้ังหมดจะเข้ามา แล้วเราจะบรรจุนิเวศนี้
ให้เต็มด้วยศักดิ์ศรี พระยาห์เวห์จอมทัพ
ตรัสเช่นนี้” ฮักกัย 2:9, 7 {GC 23.2}

ภายหลังจากท่ีกษตัรย์ิเนบูคัดเนสซาร์
ทําลายพระวิหารลง ก็ได้มีการสร้างพระ
วิหารขึ้นใหม่ในช่วงราวๆ ห้าร้อยปีก่อน
การเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต์ โดย
พวกท่ีตกไปเป็นเชลยมาช่ัวชีวิต ซ่ึงได้
เดนิทางกลบัสูภ่มิูลาํเนาอนัรกร้างว่างเปล่า
จนแทบไร้ผู้คนอาศัย ในท่ามกลางคน
เหล่านั้น มีพวกคนเฒ่าคนแก่ผู้เคยเห็น
สง่าราศีของพระวิหารในสมัยของกษัตริย์
ซาโลมอน และได้ร้องไห้อยู่ท่ีรากฐานของ
พระวิหารหลังใหม่ซึ่งด้อยกว่าวิหารหลัง
เดิมมาก ผูเ้ผยพระวจนะพรรณนาถึงความ
รู้สกึนีไ้ว้อย่างจบัใจว่า “ในพวกเจ้าทีเ่หลอื
อยูมี่ใครบ้างทีเ่คยเหน็พระนเิวศนีป้ระกอบ
ด้วยศักดิ์ศรีเมื่อครั้งก่อน และบัดนี้พวก
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เจ้าเห็นเป็นอย่างไร มองดูแล้วเหมือนไม่มี
อะไรเลยใช่ไหม” ฮักกัย 2:3 เอสรา 3:12
แล้วจงึทรงมพีระสญัญาประทานมาใหว่้า
สง่าราศขีองพระนเิวศครัง้หลงันีจ้ะยิง่กว่า
คร้ังเดิมน้ัน {GC 23.3}

แต่พระวหิารหลงัทีส่องหามคีวามสง่า
งามเทียบเท่าพระวิหารหลังแรก หรือมี
ความศักด์ิสิทธ์ิด้วยหมายสําคัญแห่งการ
ร่วมสถิตท่ีประจักษ์แจ้งด่ังเช่นท่ีมีใน
พระวิหารหลังแรกไม่ ไม่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติใดแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์
ในระหว่างพิธีมอบถวายพระวิหาร ไม่มี
เมฆแห่งพระสิริปกคลุมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่
เพิง่สร้างเสรจ็ใหม่ๆ ไม่มีไฟจากสวรรค์ลง
มาเผาเคร่ืองถวายบูชาบนแท่นน้ัน ไม่มี
หมู่เมฆแห่งพระสิริเหนือพระท่ีนั่งกรุณา
ปรากฏอยู่ระหว่างเครูบในอภิสุทธิสถาน
อีกต่อไป หีบพันธสัญญา พระท่ีนั่งกรุณา
และแผ่นพระโอวาทกไ็ม่ได้อยูท่ี่นัน่ ท้ังยงั
ไม่มีพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์เพ่ือเผย
ให้ทราบน้ําพระทัยของพระยาห์เวห์ท่ีมี
ต่อปุโรหิตผู้ทูลถามอีกด้วย {GC 24.1}

ชาวยิวบากบ่ันอย่างไร้แก่นสารนาน
เป็นเวลาหลายศตวรรษเพือ่พสิจูน์ให้เหน็
ว่าพระสัญญาของพระเจ้าท่ีมีไว้กับฮักกัย
ได้สําเร็จลงแล้ว ถึงกระนั้นก็ดีความเย่อ
หยิ่งและความไม่เชื่อบดบังความนึกคิด
ของพวกเขาไม่ให้เข้าใจถึงความหมาย
อนัแท้จรงิแห่งถ้อยคําของผู้เผยพระวจนะ
พระวิหารหลังที่สองหาได้รับเกียรติด้วย
เมฆแห่งพระสิริของพระยาห์เวห์ไม่ แต่
ด้วยการเสด็จมาประทับอยู่ของพระองค์

ผู้ทรงดํารงสภาพของพระเจ้าอย่างสมบรูณ์ 
เป็นพระเจ้าเองที่ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ 
แท้จริง “ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน” เสด็จ
มายังพระวิหารของพระองค์แล้ว ในครา
ท่ีบุรุษแห่งนาซาเร็ธทรงเทศนาสั่งสอน
และเยียวยารักษาอยู ่ที่ลานพระวิหาร
ศกัดิสิ์ทธิ ์และด้วยการทรงร่วมประทบัอยู่
ของพระคริสต์เพียงเหตุผลเดียวน้ีแหละ
ท่ีทาํให้พระวิหารหลังทีส่องมีสง่าราศเีหนือ
กว่าพระวิหารหลงัแรก แต่ชนชาติอสิราเอล
กลับสลัดของประทานแห่งสรวงสวรรค์ที่
ทรงหยิบย่ืนให้ทิง้เสยี ในวันนัน้เองทีพ่ระ
อาจารย์ผู้ถ่อมสุภาพเสด็จออกจากประตู
พระวหิารทองคํา สง่าราศีก็ได้ละจากพระ
วิหารไปตลอดกาล พระดํารัสของพระผู้
ช่วยให้รอดทีว่่า “นเิวศของเจา้จะถกูทอด
ท้ิงให้ร้างเปล่า” มัทธวิ 23:38 จงึสาํเรจ็ลง
ด้วยประการฉะน้ี {GC 24.2}

สาวกทั้ งหลายเต็มไปด ้วยความ
หวาดหวั่นและประหลาดใจยิ่งนักกับ
คําทํานายของพระครสิต์ในเรือ่งพระวหิาร
ท่ีจะถูกทําลายลง พวกเขาอยากเข้าใจ
ความหมายในพระดาํรสัของพระเจ้าให้ลกึ
ซึง้มากกว่าเดิม ในการเสริมแต่งพระวิหาร
ให้วจิติรตระการตาย่ิงข้ึนน้ันต้องใช้ทรัพย์
สมบัติ แรงงาน และความเชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรมอย่างเต็มท่ี และใช้เวลานาน
มากกว่าสีส่บิปี กษตัรย์ิเฮโรดมหาราชทุม่
ท้ังทรพัย์สนิของอาณาจกัรโรมและสมบตัิ
ของชาวยิวเพื่อพระวิหาร และแม้กระทั่ง
จักรพรรดิของโลกน้ีก็ยังถวายของกํานัล
ส่วนพระองค์เพือ่ประดบัประดาพระวหิาร
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หลังนี้ให้งดงามย่ิงขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาว
ก้อนใหญ่มหึมาจนเหลือเช่ือท่ีก่อเป็น
โครงสร้างหน่ึงของพระวิหารถูกลําเลียง
มาจากอาณาจักรโรมเพื่อใช้ในการนี้โดย
เฉพาะ และเน่ืองด้วยส่ิงเหล่านีเ้องบรรดา
สาวกจึงช้ีให้พระอาจารย์ของพวกเขาทอด
พระเนตรและทลูว่า “พระอาจารย์ ศิลากบั
อาคารเหล่านี้ใหญ่จริงๆ” มาระโก 13:1
{GC 24.3}

พระเยซูตรัสตอบอย่างเคร่งขรึมและ
น่าพร่ันพรึงว่า “เราบอกความจริงกับท่าน
ว่า ที่นี่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่
แม้แต่ก้อนเดียว แต่จะถูกทําลายลงหมด”
มัทธิว 24:2 {GC 25.1}

พวกสาวกโยงเร่ืองความพินาศของ
กรงุเยรซูาเลม็เข้ากบัภาพการเสดจ็มาด้วย
พระครสิต์เองในสง่าราศชีัว่คราวของฝ่าย
โลกเพ่ือครองบัลลังก์ของอาณาจักรแห่ง
สากลโลก เพื่อลงโทษชาวยิวที่ไม่ยอม
กลับใจ และเพื่อปลดชนชาตินี้ออกจาก
แอกของชาวโรมัน องค์พระผู้เป็นเจ้าเคย
ตรัสกับพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จมาคร้ัง
ทีส่อง ดังน้ันเม่ือมีการเอ่ยถึงการพิพากษา
โทษกรุงเยรูซาเล็ม ความคดิของพวกเขา
จึงหวนกลับไปนึกถึงภาพการเสด็จมาท่ี
ว่านั้น และทูลถามข้ึนในขณะท่ีกําลัง
ห้อมล้อมพระผูช่้วยให้รอดบนภเูขามะกอก
เทศว่า “เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไร
และอะไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะ
เสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” มัทธิว
24:3 {GC 25.2}

เหตุการณ์ที่จะบังเกิดข้ึนถูกปิดซ่อน

ไว้จากเหล่าสาวกด้วยพระเมตตาคุณ
หากในขณะน้ันพวกเขาเข้าใจความจริง
อนัน่าสะพรึงกลวัทัง้สองประการได้ท้ังหมด
คือการทนทุกข์และการวายพระชนม์ของ
พระผู้ไถ่ รวมถึงความพินาศของเมืองและ
พระวหิารของพวกเขา พวกเขากค็งจะเตม็
ไปด้วยความหวาดกลัว พระคริสต์ทรง
เผยให้พวกเขาเหน็เค้าโครงของภาพเหตุ
การณ์สําคัญๆ ที่จะบังเกิดข้ึนก่อนจะ
ส้ินยคุ ทว่าพวกเขายงัไมเ่ข้าใจพระดํารสั
ของพระองค์เสียทั้งหมดในเวลานั้น แต่
ความหมายเหล่าน้ีจะเด่นชัดขึ้นในเวลา
ท่ีประชากรของพระองค์มีความจําเป็น
ต้องใช้คําแนะนําทีไ่ด้ประทานให้ไว้ในนัน้
คําพยากรณ์ท่ีพระองค์ตรสัไว้มีความหมาย
ในสองนยั คอืเป็นการบอกถงึความพนิาศ
ของกรุงเยรูซาเล็มและยังเป็นการกล่าว
ถึงความสยดสยองของวันอันใหญ่ยิ่งใน
สมัยจะส้ินยุคอีกด้วย {GC 25.3}

พระเยซูทรงเปิดเผยให้เหล่าสาวกท่ี
กําลังต้ังใจฟังถึงเร่ืองการพิพากษาโทษท่ี
จะตกแก่ชาวอิสราเอลท่ีละท้ิงพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการแก้แค้น
อย่างสาสมตามผลแห่งการกระทําอันสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาปฏิเสธและตรึง
พระเมสสิยาห์ ท้ังนี้จะมีหมายสําคัญที่
เด่นชัดปรากฏข้ึนก่อนอวสานกาลอันน่า
สะพรึงกลัวนี้ โมงยามอันน่าคร่ันคร้ามจะ
มาถึงอย่างปัจจบัุนทันด่วน และพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเตอืนบรรดาผูต้ดิตามพระองค์
ไว้ว่า “เพราะฉะนั้น เม่ือท่านเห็นสิ่งท่ีน่า
รังเกยีจซึง่ก่อให้เกดิความหายนะตัง้อยูใ่น
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สถานบริสุทธิ์ ตามพระวจนะที่กล่าวโดย
ดาเนียลผู้เผยพระวจนะ (ให้ผู้อ่านเข้าใจ
เอาเถดิ) เม่ือนัน้ให้พวกทีอ่ยูใ่นแคว้นยเูดยี
หนไีปภูเขา” มัทธิว 24:15, 16 ลกูา 21:20,
21 เมื่อใดที่ชาวโรมันปักธงรูปเคารพลง
บนแผ่นดินศักด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่นอกกําแพง
เมืองห่างออกไปหลายกิโลเมตร เม่ือน้ัน
ให้บรรดาผู้ติดตามพระคริสต์หนีไปหาที่
ล้ีภัย เม่ือเห็นสัญญาณเตือนน้ี ผู ้ท่ีจะ
หลบหนีต้องไม่รอช้า ทั้งผู้ท่ีอาศัยตลอด
แคว้นยูเดียและท่ัวกรุงเยรูซาเล็ม จะต้อง
ปฏิบัตติามสัญญาณเตอืนภยัในทันท ีผูท้ี่
บังเอิญขึ้นไปบนหลังคาเรือนก็จงอย่าลง
มาเข้าไปเก็บเอาทรัพย์สินล้ําค่าของตน
ในบ้านเรือน ส่วนผู้ท่ีทํางานในเรือกสวน
ไร่องุ่นก็จงอย่าเสียเวลาย้อนกลับไปเอา
เสื้อคลุมท่ีถอดไว้ขณะตรากตรําทํางาน
ภายใต้ความร้อนแรงในยามเท่ียงวัน
พวกเขาต้องไม่รีรอแม้สักเส้ียววินาทีเดียว
เกลือกว่าจะมีส่วนในความวิบัติที่เกิดขึ้น
โดยรอบน้ัน {GC 25.4}

ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรด กรุง
เยรูซาเล็มไม่เพยีงแต่ถกูสร้างและตกแต่ง
ไว้อย่างงดงามวิจติรตระการตาแล้วเท่าน้ัน
ยังมีการสร้างหอคอย กําแพงเมือง และ
ป้อมปราการเพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง
ที่มีอยู ่แล้วอันเน่ืองจากทําเลท่ีตั้งโดย
ธรรมชาติ ทําให้ดูประหนึ่งว่าไม่มีทาง
บุกทลายเมืองนี้ได้ เวลานี้หากมีผู ้ใด
พยากรณ์ถึงความพินาศของเมืองอย่าง
เปิดเผย ผู้นั้นก็จะได้รับฉายาว่าเป็นนัก
เตือนภัยผู้บ้าคล่ัง เหมือนกับโนอาห์ใน

สมัยของเขา แต่พระคริสต์ตรัสไว้ว่า “ฟ้า
และดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคําของ
เราจะไม่สูญหายไปเลย” มัทธิว 24:35
กรุงเยรูซาเล็มถูกกล่าวโทษด้วยความ
พโิรธเนือ่งด้วยความผดิบาปท้ังหลายของ
เธอ และเนื่องด้วยความดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง
เธอจึงต้องรับผลสนองแห่งคําพิพากษา
โทษที่มีไว้สําหรับเธออย่างแน่นอน {GC
26.1}

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยผ่าน
ผูเ้ผยพระวจนะมีคาห์ไว้ว่า “ท่านท้ังหลาย
ผูเ้ป็นผูน้าํของพงศ์พนัธุย์าโคบและผู้ครอบ
ครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล คือบรรดาผู้ชัง
ความยุติธรรม และผู้บิดเบือนความถูก
ต้องทั้งสิ้น ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และ
สร้างเยรูซาเล็มด้วยความอยุติธรรม
บรรดาผู้นําของเมืองนี้ตัดสินความด้วย
เห็นแก่สินบน และบรรดาปุโรหิตสั่งสอน
ด้วยเหน็แก่สนิจ้าง อกีทัง้บรรดาผูเ้ผยพระ
วจนะก็ทาํนายด้วยเห็นแก่เงิน ถงึกระน้ัน
เขาท้ังหลายยังอิงพระยาห์เวห์และกล่าว
ว่า พระยาห์เวห์สถิตท่ามกลางเราไม่ใช่
หรือ ไม่มีความหายนะอะไรเกดิข้ึนแก่เรา
ได้” มีคาห์ 3:9-11 {GC 26.2}

ถ้อยคําเหล่านี้บรรยายถึงชาวเมือง
เยรูซาเล็มผู้เสื่อมทรามและคิดว่าตนเอง
ชอบธรรมไว้ได้อย่างถูกต้อง ในขณะท่ีพวก
เขาอ้างตนว่าถือรักษาข้อบังคับแห่ง
กฎหมายของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด แต่
กลบักําลังล่วงละเมิดหลักการทุกประการ
แห่งพระบัญญัตินั้น พวกเขาเกลียดชัง
พระคริสต์ เพราะความบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
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ของพระองค์เปิดโปงความชัว่ช้าของพวก
เขา ทัง้ยงักล่าวหาพระองค์ว่าทรงเป็นเหตุ
แห่งความทุกข์ยากท้ังมวลอันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความผิดบาปของพวกเขาเอง
แม้จะทราบดีว่าพระองค์ทรงปราศจาก
บาป กระน้ันพวกเขาก็ยังร้องประกาศว่า
ความตายของพระองค์มีความจําเป็นต่อ
ความรอดของชนชาติ ผู้นําชาวยิวต่าง
กล่าวกันว่า “ถ้าเราปล่อยให้เขาทําอย่าง
น้ีต่อไป ทุกคนก็จะเช่ือถือเขา แล้วพวก
โรมนักจ็ะมาทาํลายทัง้พระวหิารและชาติ
ของเรา” ยอห์น 11:48 หากสังเวยพระ
คริสต์เสีย พวกเขาอาจเข้มแข็งข้ึนและ
ปรองดองกันได้อีกคร้ัง ฉะนั้นพวกเขาจึง
นึกตรองดูและเห็นพ้องกับคําตัดสินของ
มหาปโุรหติของตนทีว่่าให้คนหนึง่ตายเสยี
ดีกว่าท่ีจะให้คนท้ังชาติต้องพินาศ {GC
27.1}

ด้วยเหตุนีผู้้นาํชาวยิวท้ังหลายจึงสร้าง
“ศโิยนด้วยโลหิตและสร้างเยรูซาเล็มด้วย
ความอยุติธรรม” มีคาห์ 3:10 ถึงกระน้ัน
ก็ดีในขณะท่ีพวกเขาได้ฆ่าพระผู้ช่วยให้
รอดของพวกเขาเองเสีย เหตุเพราะถูก
พระองค์ทรงตําหนิในเร่ืองความผิดบาป
ของตน พวกเขายังได้ตั้งความชอบธรรม
ของตนเองขึ้นโดยถือว่าพวกเขาเป็น
ประชากรท่ีพระเจ้าทรงโปรดปราน ท้ังยัง
คาดหวังให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยกู้
พวกเขาออกจากหมู่ไพรี ผูเ้ผยพระวจนะ
มีคาห์จงึกล่าวต่อไปว่า “ดงันัน้ เพราะพวก
เจ้าน่ีเอง ศิโยนจะถูกไถเหมือนไถนา และ
เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองส่ิงปรักหักพัง

และภเูขาแห่งพระนเิวศจะเป็นทีส่งูปกคลมุ
ด้วยต้นไม้” มีคาห์ 3:12 {GC 27.2}

องค์พระผู ้ เป ็นเจ ้าทรงเล่ือนการ
พพิากษาโทษของพระองค์ท่ีทรงมีต่อกรุง
เยรูซาเล็มและชนชาตินี้ออกไปเป็นเวลา
เกือบส่ีสิบปีหลังจากท่ีพระคริสต์เองทรง
ประกาศถึงวาระสุดท้ายของกรุงน้ี ความ
อดทนนานของพระเจ้าที่ทรงมีต่อบรรดา
ผู้ท่ีปฏิเสธข่าวประเสริฐและผู้ท่ีฆ่าพระ
บุตรของพระองค์นั้นช่างเป็นเรื่องที่น่า
ประหลาดยิง่ คําอปุมาเรือ่งต้นไม้ทีไ่ม่เกดิ
ผลเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงวิธีการของ
พระเจ้าท่ีพึงมีต่อชนชาติยิว คําบัญชาได้
ถูกประกาศออกไปแล้วว่า “จงโค่นมันทิ้ง
ไป จะให้ดินจดืไปเปล่าๆ ทําไม” ลกูา 13:7
แต่พระเมตตาคุณของพระเจ้าได้สงวนมัน
ไว้อกีสกัหน่อยหน่ึง ยงัมีผูค้นอกีมากมาย
ในท่ามกลางชาวยิวผู้ซึ่งเพิกเฉยต่อพระ
ลักษณะและพระราชกจิของพระครสิต์ และ
บุตรหลานของพวกเขายังไม่มีโอกาส
เชยชมหรือได้รับแสงสว่างท่ีบิดามารดา
ของตนดูแคลน หากพระเจ้าทรงส่องแสง
สว่างสูพ่วกเขาผ่านทางคาํเทศนาของอคัร
ทูตทัง้หลายและบรรดาเพือ่นร่วมงานของ
พวกเขาแล้ว พวกเขาก็คงจะเข้าใจว่าคํา
พยากรณ์สัมฤทธ์ิผลลงอย่างไร ซึง่ไม่เพยีง
แต่ในเรือ่งการเสดจ็มาบังเกดิและชีวติของ
พระคริสต์เท่านั้น แต่ในเรื่องความมรณา
และการเป็นขึน้จากตายของพระองค์ด้วย
บุตรหลานไม่ต้องถูกปรับโทษเนื่องด้วย
ความผดิบาปของบดิามารดา แต่เมือ่พวก
เขาปฏิเสธแสงสว่างท่ีกระจ่างข้ึนซ่ึงส่อง
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มายังพวกเขาเอง ผนวกกับความรู้ในแสง
สว่างทีท่รงโปรดประทานให้แก่บิดามารดา
ของตนแล้ว พวกเขาก็จะมีส่วนในความ
ผิดบาปของบิดามารดา และความชั่วช้า
ของพวกเขาจึงเพ่ิมขึน้จนเต็มขนาด {GC
27.3}

ความอดทนนานของพระเจ้าที่ทรงมี
ต่อกรุงเยรูซาเล็มน้ันเป็นแต่เพียงการ
ยนืยันถงึความด้ือดึงของชาวยิวทีไ่ม่ยอม
สํานึกผิด พวกเขาปฏิเสธพระเมตตาคุณ
ที่ทรงหยิบย่ืนให้เป็นคร้ังสุดท้ายโดยการ
ปฏิบัติต่อเหล่าสาวกของพระเยซูด้วย
ความเกลียดชังและเหี้ยมโหด ฉะนั้น
พระเจ้าจึงทรงถอนความคุ้มครองของ
พระองค์ออกไปจากพวกเขา และถอน
อํานาจที่คอยหน่วงอยู่ของพระองค์ออก
ไปจากซาตานและเหล่าทูตช่ัวของมัน
แล้วชนชาตินี้ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผูน้าํทีเ่ธอเลอืกเอง บตุรหลานของเธอ
ปัดพระคุณของพระคริสต์ท้ิงเสยี ซึ่งเป็น
พระคุณท่ีน่าจะสามารถช่วยให้พวกเขา
ขนาบแรงกระตุ้นอันตํ่าช้าของพวกเขา
ลงได้ แต่บัดน้ีแรงกระตุ้นน้ันมีชัยเหนือ
พวกเขาเสยีแล้ว ซาตานปลกุเร้าตณัหาที่
ป่าเถ่ือนและต่ําช้าท่ีสุดของจิตวิญญาณ
ขึ้น มนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผล พวกเขาถูก
ควบคุมโดยแรงกระตุ้นและโทสะอย่างหน้า
มดืตามัว พวกเขาไร้เหตผุล และกลายเป็น
คนโหดเหี้ยมเยี่ยงซาตาน ไม่ว่าจะใน
ครอบครัว ในชาติบ้านเมือง ในท่ามกลาง
ชนช้ันระดับสูงซ่ึงไม ่ต ่างอะไรกับใน
ชนชั้นระดับตํ่า ทุกที่เต็มไปด้วยความ

หวาดระแวง ความรษิยา ความเกลยีดชงั
การแก่งแย่ง การกบฏ และการฆ่าฟัน
ไม่มีสถานทีใ่ดปลอดภยัสกัแห่ง ญาตสินทิ
มิตรสหายต่างทรยศกันและกัน พ่อแม่
ฆ่าลกู ลูกฆ่าพ่อแม่ ผู้นาํปวงชนไร้อาํนาจ
ในการปกครองตนเอง ตัณหาท่ีอยู่เหนือ
การควบคุมทําให้พวกเขาเป็นทรราช
ชาวยวิยอมรบัคําพยานเทจ็เพือ่กล่าวโทษ
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงปราศจากด่าง
พร้อย ขณะนี้คํากล่าวหาเท็จเหล่านั้น
ทําให้ชีวิตของพวกเขาเองสั่นคลอน โดย
พฤติกรรมต่างๆ ของพวกเขาซ่ึงเคยถูก
กล่าวไว้นานมาแล้วว่า “อย่าทําให้เรา
เผชิญกับองค์บริสุทธ์ิของอิสราเอลอีก”
อิสยาห์ 30:11 บัดนี้พวกเขาได้รับสม
ด่ังใจปรารถนาแล้ว ความยาํเกรงพระเจ้า
ไม่รบกวนพวกเขาอีกต่อไปแล้ว ซาตาน
ครองตําแหน่งผู้นําของประเทศชาติ อีก
ท้ังอํานาจสูงสุดทางศาสนาและทางการ
เมืองก็ล้วนตกอยู่ภายใต้การครอบงําของ
มันด้วย {GC 28.1}

ในบางคร้ังผู ้นําท่ีเป็นอริต่อกันจะ
รวมหัวกันเพ่ือปล้นสะดมและทรมานเหย่ือ
ผู้เคราะห์ร้าย จากน้ันพวกเขาก็หันกลับ
มาหํา้ห่ันกันเองอย่างไร้ความปรานี แม้แต่
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารก็ยังมิอาจ
ยบัย้ังความเห้ียมโหดอันน่าสยองขวัญของ
คนเหล่าน้ันได้ บรรดาผู้ท่ีมานมัสการ
พระเจ้าถูกทําร้ายต่อหน้าแท่นบูชา และ
พระวหิารกเ็ปรอะเป้ือนไปด้วยร่างของคน
ท้ังหลายท่ีถกูฆ่า กระนัน้ก็ดเีหล่าผู้ก่อเหตุ
อันโหดเห้ียมทารุณเหล่าน้ียังคิดทึกทัก
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เหมาเอาเองอย่างไร้เหตุผลและหมิ่น
ประมาทต่อองค์พระผูเ้ป็นเจ้าด้วยการป่าว
ประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่า พวกเขา
ไม่มีความกลัวเลยสักนิดว่ากรุงเยรูซาเลม็
จะถูกทําลายลง เพราะเมืองน้ีเป็นนคร
ของพระเจ้าเอง เพือ่สร้างฐานอาํนาจของ
พวกเขาให้แข็งแกร่งข้ึน พวกเขาติดสินบน
พวกผู้เผยพระวจนะเท็จให้กล่าวถ้อยคํา
ว่าประชากรท้ังหลายจะต้องคอยการช่วย
กู้ทีม่าจากพระเจ้า แม้ในขณะทีก่องทหาร
โรมันกําลังโอบล้อมพระวิหารอยู่ก็ตามที 
จนท้ายท่ีสุดฝูงชนก็ยงัคงยึดม่ันกับความ
เชื่อที่ว่า องค์ผู้สูงสุดจะทรงยื่นพระหัตถ์
เข้าขดัขวางจนศตัรท้ัูงหลายของพวกเขา
ต้องแพ้พ่ายไป ทว่าอสิราเอลได้สลัดความ
คุ้มครองของพระองค์ทิ้งเสีย และบัดน้ี
เธอไม่มีท่ีกําบังใดๆ เลย เยรูซาเลม็ เมือง
แห่งความระทมทุกข์เอ๋ย ในขณะท่ีกองทัพ
ต่างชาตบุิกทลายป้อมปราการของเจา้ลง
และสังหารนักรบของเจ้าเสีย เจ้ายังเกิด
รอยร้าวข้ึนจากความขัดแย้งภายใน เลือด
ของบุตรหลานเจ้าท่ีหํ้าห่ันกันเองแดงก่ํา
ทั่วท้องถนนของเจ้าแล้วหนอ {GC 29.1}

ทกุสิง่ทีพ่ระครสิต์ทรงทาํนายไวเ้กีย่ว
กับความพนิาศของกรงุเยรซูาเลม็เกดิขึน้
จรงิตามตวัอักษร ชาวยวิประสบกับความ
จริงแห่งพระดํารัสเตือนของพระองค์ท่ีว่า
“ท่านท้ังหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนาน
อนัใด พระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วย
ทะนานอันนั้น” มัทธิว 7:2 {GC 29.2}

หมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ
ปรากฏข้ึน ล้วนแล้วแต่เป็นลางร้ายบ่งถึง

ความวิบัตแิละคําพิพากษา เวลากลางดึก
ในยามคํา่คนื มีแสงทีผ่ดิธรรมชาตส่ิองอยู่
เหนือพระวิหารและแท่นบูชา ในขณะท่ี
ดวงสุรยินัเล่ือนลับขอบฟ้ามองเห็นหมู่เมฆ
เป็นภาพขบวนรถม้าและเหล่านกัรบชมุนมุ
กันพร้อมจะออกศกึ ปุโรหติทีป่ระกอบพธิี
ในสถานศักด์ิสิทธิ์ยามราตรีกาลต้องตื่น
ตระหนกกับเสียงลึกลับ ราวกับแผ่นดิน
โลกส่ันไหว และมีเสียงผู ้คนจํานวน
มากมายร้องตะโกนโหวกเหวกข้ึนว่า “ให้
เราออกไปจากท่ีนี่กันเถอะ” ประตูเมือง
บานใหญ่ทางทศิตะวนัออกเปิดออกกลาง
ดึกโดยมือท่ีไร้ร่องรอย เป็นประตูที่หนัก
มาก ขนาดชายหนุ่มย่ีสบิคนก็ยงัแทบปิด
ไม่ไหว ท้ังยังถูกยึดให้แน่นด้วยแท่งเหล็ก
ขนาดมหึมาท่ีฝ ังลึกลงถึงชั้นหินแข็ง
Milman, The History of the Jews เล่ม
ท่ี 13 {GC 29.3}

เป็นเวลาเจด็ปีทีช่ายผูห้นึง่เดนิข้ึนล่อง
ไปมาตามถนนหนทางในกรุงเยรูซาเล็ม
พลางร้องประกาศถึงความวิบัตทิีจ่ะตกแก่
เมืองนี ้เขาเฝ้าร้องเพลงศพอันเปล่าเปลีย่ว
ท้ังกลางวันและกลางคืนว่า “โอ เสียงร้อง
จากทิศตะวันออกเอ๋ย เสียงร้องจากทิศ
ตะวนัตกเอ๋ย เสยีงร้องจากลมทัง้สีทิ่ศเอ๋ย
เสียงร้องต่อกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหาร
เอ๋ย เสียงร้องต่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเอ๋ย
เสียงร้องต่อประชากรทั้งสิ้นเอ๋ย” Ibid.
บุรุษแปลกหน้าผู้นี้ถูกจองจําและโบยตี 
ทว่าหามเีสียงพรํา่บ่นปรอิอกจากรมิฝีปาก
ของเขาไม่ หากจะมีก็แต่เพียงเสียงตอบ
รับต่อคําเหยียดหยามและความทารุณที่
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เอ่ยข้ึนว่า “วิบัติ วิบัติแก่กรุงเยรูซาเล็ม”
“วบัิต ิวบัิตจิะมีแก่ผูท่ี้อาศัยอยู่ในน้ัน” เสยีง
ร้องเตอืนของเขาไม่ได้ยุตลิงจนกระทัง่เขา
ถูกสังหารในระหว่างการล้อมกรุงตามที่
เขาทํานายไว้ {GC 30.1}

ไม่มีครสิเตยีนสกัคนพนิาศไปในความ
ย่อยยับของกรุงเยรูซาเล็ม พระคริสต์ทรง
โปรดประทานคําเตือนแก่สาวกท้ังหลาย
ของพระองค์ และทกุคนทีเ่ชือ่ในพระดํารสั
ของพระองคต่์างคอยเฝา้ดหูมายสําคญัที่
ทรงสัญญาไว้นั้น พระเยซูตรัสว่า “เม่ือ
พวกท่านเห็นกองทัพมาตั้งโอบล้อมกรุง
เยรูซาเล็ม จงรู้ว่าวิบัติของเมืองนั้นใกล้
เข้ามาแล้ว เวลานั้น ให้คนที่อยู่ในแคว้น
ยเูดยีหนไีปบนภเูขา และคนทีอ่ยูใ่นเมอืง
ให้ออกจากที่นั่น” ลูกา 21:20, 21 ภาย
หลังจากท่ีชาวโรมันภายใต้คําบัญชาของ
นายพลเซสทีอสัล้อมอยู่รอบกรุง พวกเขา
กลับถอนทัพออกไปอย่างไม่คาดฝัน ท้ังๆ
ที่สถานการณ์ทุกอย่างดูราวกับจะเอื้อ
ต่อการบุกเข้าจู่โจม ในขณะที่แม่ทัพชาว
โรมันถอนกองกําลังของเขาถอยร่นออก
ไปโดยไม่ทราบสาเหตุแม้แต่น้อยนั้น
บรรดาผู้ที่ตกอยู่ในวงล้อมเกือบจะยอม
พ่ายแพ้เสียแล้ว พวกเขาหมดหวังที่จะ
ทดัทาน แต่ลูท่างอันกอปรด้วยพระเมตตา
คุณของพระเจ้ากําลังนําพาสถานการณ์
ต่างๆ ให้ส่งผลดต่ีอประชากรของพระองค์
เอง คริสเตียนผู้เฝ้าระวังมองเห็นหมาย
สาํคัญทีท่รงสัญญาไว้ และบัดนีเ้ป็นโอกาส
สาํหรบัทุกคนท่ีจะปฏบิตัติามคําเตือนของ
พระผู้ช่วยให้รอดท่ีทรงหยิบย่ืนมาให้นั้น

พระองค์ทรงพลกิสถานการณ์จนไม่มีผูใ้ด
ไม่ว่าชาวยิวหรือชาวโรมันอาจที่จะขัด
ขวางการหลบหนีของพวกคริสเตียนได้ 
เม่ือนายพลเซสทอีสัถอยทพักลบัไป ทหาร
ชาวยิวฝ่าวงล้อมออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
ไล่ตามกองทัพที่กําลังถอยร่นไปน้ัน และ
ในระหว่างที่กองทหารทั้งสองฝ่ายเข้า
ประจัญกันอย ่างดุเดือดน้ีเอง พวก
คริสเตียนจึงได้โอกาสหลบหนีออกจาก
เมือง อีกท้ังในเวลาน้ีตามชนบทก็ไร้ศัตรู
ผูค้อยสกัดก้ันอีกด้วย ชาวยิวชุมนุมกันอยู่
ท่ีกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาล
อยูเ่พงิในช่วงทีมี่การล้อมกรงุ ฉะนัน้พวก
คริสเตียนท่ัวทั้งแผ่นดินจึงหลบหนีไปได้
โดยไม่มีใครขัดขวาง ด้วยประการฉะน้ี 
พวกเขารีบเร่งรุดหลบหนีไปยังสถานท่ี
อนัปลอดภัยอย่างไม่รัง้รอ พวกเขาหนีไป
ยังเมืองเพลลาในดินแดนเพเรียซึ่งอยู่อีก
ฟากหนึ่งของแม่นํ้าจอร์แดน {GC 30.2}

กองกําลังชาวยิวท่ีไล่ตามนายพล
เซสทีอัสและกองทัพของเขาไปนั้น
ได้โค่นกองระวังหลังของพวกเขาลงอย่าง
เหี้ยมโหดราวกับจะผลาญพวกเขาให้
ส้ินซาก กองทัพโรมันร่นถอยไปได้สําเร็จ
ก็จริง แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลําบาก
ยิ่งนัก ส่วนกองกําลังชาวยิวน้ันรอดพ้น
กลับไปได้โดยแทบไม่ได้รบัการสูญเสียเลย
พวกเขากลับเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มี
ชัยพร้อมด้วยข้าวของต่างๆ ที่ยึดมาได้ 
แต่กระน้ันก็ดีความสําเร็จท่ีเห็นอยู่ในคร้ัง
นี้รังแต่จะนําความเลวร้ายมาสู่พวกเขา
มันปลุกเร้าให้พวกเขามีใจหยิ่งผยอง
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พองขนต่อชาวโรมัน อันเป็นการเร่ง
ความวิบัตท่ีิเหนือคาํบรรยายให้ตกลงบน
เมืองท่ีกําลังจะพินาศนี้ {GC 31.1}

ความหายนะท่ีตกแก่กรุงเยรูซาเล็ม
คราเม่ือถกูล้อมเมืองไว้อกีคร้ังโดยนายพล
ทติสันัน้ เป็นหายนะทีน่่าสยองขวญัยิง่นกั
บ้านเมืองกําลังอยู่ในห้วงเวลาของการ
เฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา จึงมีชาวยิว
นับล้านมาร่วมชุมนุมกันภายในกําแพง
เมือง ก่อนหน้านี้คลังอาหารของพวกเขา
ถูกทําลายไปเนื่องด้วยความอิจฉาริษยา
และการผูกพยาบาทของฝ่ายศัตรู ซึ่ง
หากเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีแล้ว ก็จะมี
เสบียงเลี้ยงดูผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองได้เป็น
เวลาแรมปี และบัดน้ีพวกเขาต้องประสบ
กับความอดอยากขาดแคลนข้ันร้ายแรง
ข ้าวสาลีถังหน่ึงขายกันหน่ึงตะลันต์ 
ความหวิโหยมอีาการรนุแรงมากถงึขนาด
ที่ผู ้คนต้องกัดกินหนังจากเข็มขัด จาก
รองเท้า และหนังที่หุ้มโล่ของพวกเขาเอง
มีคนจํานวนมากแอบย่องออกไปในยาม
ค่ําคืนเพ่ือเก็บพืชป่าท่ีขึน้เองตามธรรมชาติ
บริเวณนอกกําแพงเมือง แม้จะมีหลาย
คนถกูจบัได้และถกูฆ่าตายอย่างโหดเหีย้ม
อํามหิต และคนท่ีหนีรอดปลอดภัยก็มัก
จะถกูปล้นเอาข้าวของทีเ่กบ็หามาได้ด้วย
ความเส่ียงอย่างมหันต์นั้นไปเสีย พวกผู้
มีอํานาจปฏิบัติเย่ียงสัตว์เดียรัจฉานต่อผู้
ที่อดอยากขาดแคลนเพื่อขู่กรรโชกเอา
กระทั่งเศษอาหารมื้อสุดท้ายที่พวกเขา
อาจซุกซ่อนไว้ และบ่อยคร้ังท่ีความทารุณ
โหดร้ายนี้มักจะเป็นการกระทําของพวก

ท่ีกินอยู่อย่างอิ่มหนําสําราญ และพวกที่
ต้องการเพียงเพ่ือจะกักเก็บเสบียงกรังไว้
สําหรับอนาคตเท่านั้น {GC 31.2}

คนนับพันๆ ต้องตายเพราะกันดาร
อาหารและโรคระบาด ดูเหมือนว่าความ
รักความเอ้ืออาทรตามสัญชาตญาณมนุษย์
จะสูญส้ินไป สามีต่างหยิบฉวยข้าวของ
ของภรรยา ภรรยาก็ฉกชิงเอาของของ
สามีตน ภาพลูกๆ ที่กําลังยื้อแย่งอาหาร
จากปากของพ่อแม่ผู้แก่เฒ่ามีปรากฏให้
เหน็ คําถามของผูเ้ผยพระวจนะทีมี่อยูว่่า
“ผู ้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนม
อยู่หรือ” หาคําตอบได้ภายในกําแพงเมือง
ท่ีกําลังพินาศนี้ คือว่า “มือของหญิงที่ใจ
เมตตากลับเอาลูกของตัวต้มกิน ลูกถูก
ต้มเป็นอาหารในยามที่ความหายนะมาสู่
ประชาชนของข้าพเจ้า” อิสยาห์ 49:15
เพลงคร่ําครวญ 4:10 และเน้ือความท่ีว่า
“ผู้หญิงสํารวยและสําอางในหมู่พวกท่าน
ซึ่งไม่เคยย่างเท้าลงดิน เพราะเป็นคน
สําอางและสํารวยอย่างนั้น จะมีตาที่
ประสงค์ร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอและ
ต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ….และ
ลูกแดงท่ีเพิ่งคลอด เพราะว่าเธอจะแอบ
กินเป็นอาหารเพราะขัดสนทุกอย่างใน
การถูกล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่ง
ศัตรูของท่านมาทําให้ท่านทุกข์ลําบาก
ทุกเมือง” เฉลยธรรมบัญญัติ 28:56, 57
ได้สาํเรจ็ลงอกีครัง้ตามคําพยากรณ์ทีก่ล่าว
เตือนไว้เมื่อ 1,400 ปีก่อน {GC 32.1}

บรรดาผู้นําชาวโรมันพยายามทําให้
ชาวยิวขวัญหนีดีฝ่อเพื่อต้องการให้พวก
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เขายอมจํานนเป็นเชลย และเม่ือใดท่ี
เชลยเหล่าน้ันขัดขืนขณะโดนจับ จะถูก
โบยตี ถกูทรมาน และถูกตรึงไว้บนกางเขน
ที่หน้ากําแพงเมือง ในแต่ละวันจะมีผู้คน
นับร้อยถูกฆ่าตายในลักษณะเช่นนี้ และ
ภารกิจอันน่าสะพรึงกลัวนี้ดําเนินต่อไป
จนกระทั่งตามหุบเขาเยโฮชาฟัทและที่
คาลวารีมีกางเขนปักอยู่หนาแน่นเต็มไป
หมดจนแทบจะไม่มีช่องว่างให้เดินไปมา
ระหว่างกัน คําแช่งสาปอันน่าคร่ันคร้าม
ซึง่เคยประกาศไว้ทีห่น้าบัลลังก์พพิากษา
ของปีลาตท่ีว่า “ให้ความผดิเร่ืองความตาย
ของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆ ของเรา”
มัทธิว 27:25 เกิดข้ึนกับพวกเขาอย่างน่า
สยดสยอง {GC 32.2}

ทิตัสมุ ่งหวังให้ภาพเหตุการณ์อัน
สุดสยองน้ีส้ินสุดลง และหากเป็นเช่นนั้น
แล้วกรุงเยรูซาเล็มก็จะรอดพ้นจากวาระ
สดุท้ายท่ีเตม็ขนาดของเธอ เขารู้สึกขนลุก
ขนพองเมือ่เหน็ซากศพวางเป็นกองๆ ตาม
หุบเขา เขามองดูพระวิหารอันงามวิจิตร
ตระการตาจากสันเขามะกอกเทศราวกับ
ผู้ที่ต้องมนต์เสน่ห์ ทั้งยังออกคําส่ังห้ามผู้
ใดแตะต้องแม้แต่ศิลาสักก้อนเดียว ก่อน
ทีเ่ขาจะพยายามบุกยึดป้อมปราการนีเ้ขา
วอนขอต่อผูน้าํชาวยวิอย่างจรงิจงัว่าอย่า
บีบค้ันให้เขาทําสถานศักด์ิสิทธิ์ให้เป็น
มลทินด้วยโลหิต หากพวกเขาจะยอมก้าว
ออกมาและต่อสูกั้นทีใ่ดทีห่นึง่ตรงบรเิวณ
อื่น ก็จะไม่มีชาวโรมันสักคนอาจทําลาย
ความบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธิ์ของพระวิหารได้ 
โยเซฟัสเองก็ขอร้องด้วยคําวิงวอนท่ี

ซาบซ้ึงใจอย่างท่ีสุดเพ่ือให้พวกเขายอม
จาํนนและช่วยตัวของพวกเขาเอง รวมท้ัง
เมืองและสถานนมัสการของพวกเขาให้
รอดปลอดภัย แต่ถ้อยคําวิงวอนของเขา
กลับถูกสนองตอบด้วยคําแช่งสาปอันน่า
ขมข่ืน พวกเขาพุ่งหอกเข้าใส่ชายผู้นั้น ผู้
เป็นคนไกล่เกล่ียรายสุดท้ายของพวกเขา
ในขณะที่กําลังยืนอ้อนวอนเพื่อพวกเขา
อยู่ ชาวยิวปฏิเสธคําอ้อนวอนต่างๆ ของ
พระบุตรของพระเจ้าเสียแล้ว และบัดน้ีคํา
ทักท้วงและคําวิงวอนรังแต่จะทําให้พวก
เขายืนกรานอย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้นในอัน
ท่ีจะท้าทายจนถึงที่สุด ความพยายามท่ี
จะปกป้องพระวิหารของทิตสัไร้ผล เพราะ
มีท่านผู้หน่ึงซ่ึงใหญ่กว่าล่ันประกาศิตไว้
แล้วว่า ศิลาสักก้อนที่ซ้อนทับกันอยู่ก็จะ
ไม่มี {GC 32.3}

ความด้ือร้ันชนิดหัวชนฝาของบรรดา
ผูน้ําชาวยิวและอาชญากรรมอันน่าอุจาด
ท่ีก่อกันข้ึนภายในเมืองท่ีถกูล้อมน้ีกระตุ้น
ให้ชาวโรมันรู้สึกขยะแขยงและบันดาล
โทสะของพวกเขา สุดท้ายทิตัสตัดสินใจ
จูโ่จมเข้าบุกยึดพระวิหาร ทว่าเขาตัง้ใจว่า
หากเป็นไปได้ เขาจะปกป้องพระวิหารไว้
ไม่ให้ถูกทําลาย แต่คําบัญชาของเขาถูก
เพิกเฉย หลังจากท่ีเขากลับเข้าไปพักใน
เต็นท์ของตนในเวลากลางคืน ชาวยิวจู่โจม
ออกจากพระวิหาร บุกเข้าโจมตีทหารท่ี
อยูภ่ายนอก ในขณะทีสู้่รบกันอยูน่ัน้ ทหาร
นายหน่ึงโยนดุ้นฟืนท่ีตดิไฟผ่านเข้าไปใน
ช่องประตูมุก และทันใดน้ันเองห้องโถงที่
รายล้อมไปด้วยไม้สนสีดาร์รอบๆ สถาน
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ศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดลุกไหม้ขึ้น ทิตัสเร่งรีบไป
ยังท่ีเกิดเหตุ ตามมาด้วยนายพลและ
ทหารของเขา เขาส่ังการให้พวกทหารดับ
เพลิง แต่ไม่มีใครฟังเสียงของเขา บรรดา
ทหารต่างโยนดุ้นฟืนที่ติดไฟเข้าไปใน
ห้องโถงท่ีอยู่ถัดจากพระวิหารด้วยความ
โกรธจัด จากน้ันพวกเขาก็ชกัดาบของตน
ออกไล่ฆ่าคนจํานวนมากมายมหาศาลผู้
หวังพึง่ท่ีตรงน้ันเป็นท่ีหลบภัย โลหิตไหล
นองลงมาตามขั้นบันไดพระวิหารดุจดั่ง
สายธาร ชาวยิวนบัพนันบัหม่ืนพนิาศ เสยีง
ร ้องตะโกนของผู ้คนดังขึ้นกลบเสียง
สงครามว่า “อิชาโบด” ซึ่งแปลว่าสง่าราศี
ละไปเสียแล้ว {GC 33.1}

“ทิตัสรู ้ดีว ่าเขาไม่อาจยับย้ังความ
เดือดดาลของกองทัพลงได้ เขาจึงเข้าไป
สํารวจภายในตัวอาคารศักดิ์สิทธิ์พร้อม
กับนายทหารของเขา ความโอ่อ่าตระการ
ทําให้พวกเขาถึงกับตะลึงงัน และในขณะ
ทีเ่ปลวไฟยงัลามมาไม่ถงึวสุิทธสิถาน เขา
ใช้ความพยายามเป็นคร้ังสุดท้ายปกป้อง
สถานที่นั้นไม่ให้ถูกไฟคลอก เขาผละ
ออกไปและกําชบัพวกทหารซํา้อกีครัง้ให้
ช่วยกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม นายร้อย
ลิเบอเรลิลสีพยายามกาํกบัให้นายทหารใน
กองของเขาปฏิบัติตามคําส่ัง ทว่า แม้แต่
ความเคารพยําเกรงท่ีมีต่อองค์จกัรพรรดิ
ก็ยงัต้องยอมยกธงขาวให้กับความอาฆาต
แค้นทีมี่ต่อชาวยวิ ความกระสนัในการทาํ
ศึกสงครามและความโลภหวังปล้นสะดม
ทรัพย์สนิ พวกทหารมองเห็นข้าวของรอบ
ตวัแวววบัไปด้วยทองคาํทีส่่องระยบัจบัตา

ต้องกับแสงเปลวไฟอันโชติช่วง พวกเขา
คาดว่าคงจะมีสมบัติมหาศาลวางกองอยู่
ในศักด์ิสทิธิส์ถาน ทหารนายหน่ึงยัดขีไ้ต้
เข้าไประหว่างบานพบัประตโูดยไม่ทนัคดิ
อาคารท้ังหลังลุกเป็นไฟในทันที เปลว
เพลิงและเขม่าควันท่ีดําโขมงทําให้พวก
ทหารจาํต้องถอยกรูดออกมา แล้วอาคาร
อันโอ่อ่าก็ถูกปล่อยท้ิงไว้ให้เป็นไปตาม
จุดจบของมัน {GC 33.2}

“ช่างเป็นภาพที่น ่าขนลุกขนพอง
สําหรับชาวโรมัน แล้วสําหรับชาวยิวเล่า
พวกเขามองเห็นเป็นเช่นไร ยอดเขาท้ัง
ลูกทีเ่ชดิตวัเมอืงให้ตัง้ตระหง่านสงูเด่นขึน้
เกิดลุกไหม้ด่ังภูเขาไฟ ตึกรามบ้านช่อง
หลังแล้วหลังเล่าถล่มทลายลง ส่งเสียง
ดังสน่ันหว่ันไหว แล้วก็ถูกกลืนเข้าไปใน
ห้วงเหวลึกท่ีร้อนเป็นไฟ แผ่นหลังคาไม้
สนสีดาร์เป็นเสมือนแผ่นเปลวไฟ ยอด
หลังคาพระวิหารทองคําส่องประกายคล้าย
ลําแสงเฉดสแีดง เปลวเพลิงและเขม่าควนั
พวยพุ่งออกจากหอคอยประตูเมืองเป็น
แนวยาว ภูเขาโดยรอบสว่างไสวข้ึน จึง
เห็นภาพผู้คนท่ีจับเป็นกลุ่มๆ ในท่ีมืด
กําลังเฝ้าดูกระบวนการแห่งการทําลาย
ล้างด้วยความหวาดกลวัจนขนพองสยอง
เกล้า ฝงูชนโผล่หน้าสลอนตามกําแพงและ
ท่ีสูงต่างๆ ของตัวเมืองตอนบน บ้างก็มี
ใบหน้าซีดเซียวด้วยความเจ็บปวดส้ินหวัง
บ้างกห็น้าถมงึทงึด้วยความอดึอดัคบัแค้น
เสียงร้องตะโกนของพวกทหารโรมันขณะ
ท่ีกําลังวิ่งไปมา และเสียงโหยหวนของ
พวกกบฏทีกํ่าลงัพนิาศในเปลวเพลงิระคน
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กับเสียงขู่คํารามของมหาอัคคีภยัและเสียง
ฟ้าฟาดของท่อนไม้ทีร่่วงกราว เสยีงกูก้่อง
ของขุนเขาสะท้อนหรือส่งเสียงอึกทึก
ครึกโครมของผู้คนท่ีอยู่บนท่ีสูงให้ย้อน
กลับมา ตลอดท้ังแนวกําแพงเมืองมีแต่
เสียงกรีดร้องคร่ําครวญดังกังวานไปท่ัว ผู้
ทีกํ่าลังจะส้ินใจเพราะความหิวโหยรวบรวม
กําลังเฮือกสุดท้ายของตนเพื่อร้องครวญ
ครางถึงความเดียวดายอาดูร {GC 34.1}

“การสังหารหมู่ท่ีเกิดข้ึนภายในดุเดือด
กว่าภาพที่มองเห็นจากภายนอก ท้ังชาย
และหญิง คนแก่เฒ่าและคนหนุ่มสาว
กบฏและปุโรหิต คนท่ีขัดขืนและคนท่ี
วอนขอความเมตตา  ต่างถกูฟันทิง้ในการ
สงัหารโหดอย่างไม่เลือกหน้าไปตามๆ กนั
เหย่ือมีจาํนวนมากกว่าผู้ไล่ล่า พวกแม่ทพั
นายกองถึงกับต้องตะกายข้ามกองศพ
เพื่อปฏิบัติภารกิจการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
คร้ังนี้” Milman, The History of the
Jews, เล่มท่ี 16 {GC 35.1}

ภายหลังจากท่ีพระวิหารถกูกวาดล้าง
จนราบคาบไม่นาน เมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่
ในอุง้มอืของชาวโรมนั บรรดาผูน้าํชาวยวิ
ละท้ิงป้อมปราการอันแข็งแกร่งของพวก
เขาไปเสีย มีเหลือไว้เพียงความวังเวงให้
นายพลทิตัส เขาจ้องมองที่ม่ันเหล่านั้น
ด้วยความประหลาดใจอย่างมากย่ิง และ
เอ่ยขึน้ว่าพระเจ้าประทานสารพดัสิง่ไว้ใน
มือของเขาแล้ว เพราะไม่มีเคร่ืองจักรกล
ใด ไม่ว่าจะมีกําลังมากแค่ไหนอาจมีชัย
เหนือเชิงเทินขนาดมหึมาเหล่านี้ได้ ท้ัง
เมืองและพระวิหารถกูร้ือทิง้จนถงึฐานราก

และพ้ืนดินตรงบริเวณท่ีพระนิเวศศักด์ิสิทธ์ิ
เคยต้ังอยู่ “ถูกไถเหมือนไถนา” เยเรมีย์ 
26:18 ในการโอบล้อมและการสังหารท่ี
กล่าวมาน้ีมีคนจาํนวนมากกว่าล้านพินาศ
ไป ส่วนพวกที่รอดพ้นมาได้ก็ถูกจับเป็น
เชลย ถกูขายเป็นทาส ถูกลากไปกรุงโรม
เพ่ือประดับชัยให้แก่ผู้พิชิต ถูกโยนเข้า
ใส่สัตว์ป่าในโรงมหรสพ หรือถูกกระจัด
กระจายไปเป็นคนพเนจรพลัดถ่ินทั่ว
แผ่นดินโลก {GC 35.2}

พวกยิวตีเหล็กทําตรวนของตนเอง
พวกเขาเตมิถ้วยแห่งพระพโิรธจนเตม็ล้น
เพื่อตัวของเขาเอง ในการกวาดล้างจน
ส้ินซากที่เกิดขึ้นกับคนทั้งชาติ และใน
ความทกุข์ยากทัง้ปวงอนัเป็นผลพวงของ
การแตกกระซ่านเซ็นนั้น พวกเขาเพียง
กําลงัเกีย่วเกบ็ผลนํา้มอืของตนทีห่ว่านไว้ 
ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “โอ อสิราเอลเอ๋ย
เราจะทําลายเจ้า” “เจ้าสะดุดก็เพราะ
บาปผิดของเจ้า” โฮเชยา 13:9; 14:1
บ่อยคร้ังท่ีความทกุข์ยากของพวกเขามัก
ถูกมองว่าเป็นการลงพระอาชญาจากคํา
บัญชาโดยตรงของพระเจ้า จอมหลอกลวง
จงึใช้วธินีีเ้องเป็นลูท่างอาํพรางผลงานของ
มัน พระเจ้าจะทรงเพกิถอนความคุ้มครอง
ของพระองค์ออก และปล่อยให้ซาตานเข้า
ครอบงาํพวกเขาได้ตามอาํเภอใจ ก็ต่อเมือ่
พวกเขาปฏเิสธความรกัความเมตตาของ
พระองค์อย่างหนกัหน่วง ความโหดเห้ียม
อาํมหิตท่ีปรากฏให้เห็นในความพินาศของ
กรุงเยรูซาเล็มเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง
แรงพยาบาทของซาตานที่มีต่อผู้ท่ียอม
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ก้มหัวให้กับมัน {GC 35.3}
เราไม่อาจทราบได้เลยว่าเราเป็นหนี้

บุญคุณพระคริสต์มากเพียงไรสําหรับ
สนัตสิขุและความคุ้มครองท่ีได้รับ อาํนาจ
ที่คอยหน่วงเหนี่ยวของพระเจ้านี้เองที่
คอยปกป้องมวลมนุษย์ไม่ให้ถลําเข้าสู่
การครอบงําของซาตานอย่างเต็มตัว คน
ด้ือรั้นและคนอกตัญญูมีเหตุผลมากมาย
พอท่ีจะสํานึกในบุญคุณของพระเจ ้า
สําหรับพระเมตตาและความอดกล้ัน
พระทัยนานของพระองค์ท่ีทรงเหน่ียวร้ัง
อาํนาจชัว่และภยนัตรายของเหล่ามารร้าย
ไว้ แต่เมื่อมนุษย์ล ่วงลํ้าจนเกินพิกัด
ความอดทนของพระเจ้า อํานาจท่ีคอย
หน่วงเหนี่ยวนั้นก็จะถูกเพิกถอนออกไป
พระเจ้าจะไม่ทรงยืนต่อหน้าคนบาปใน
ฐานะเพชฌฆาตตามคําตัดสินที่มีต่อผู ้
ล่วงละเมดิ แต่พระองค์จะทรงละผูท่ี้ปฏเิสธ
พระเมตตาคุณของพระองค์ไว้ตามลําพัง
เพ่ือเก็บเก่ียวส่ิงท่ีพวกเขาหว่าน ทุก
ลาํแสงทีถ่กูดับ  ทุกคาํตกัเตอืนทีถ่กูดูหมิน่
หรือมองข้าม ทกุตัณหาท่ีไปหมกมุ่น ทกุ
การล่วงละเมิดที่มีต่อพระบัญญัติของ
พระเจ้า ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ ์ที่ถูก
หว่านลงซ่ึงจะให้ผลผลิตท่ีแน่นอนในฤดู
เกบ็เก่ียว ในท่ีสดุพระวิญญาณของพระเจ้า
ที่ถูกเมินเฉยอยู่เรื่อยมาก็จะถอนตัวออก
ไปจากคนบาป แล้วจะไม่มีอํานาจใด
เหลืออยู่เพื่อคอยควบคุมตัณหาช่ัวของ
จิตวิญญาณและคุ้มครองพวกเขาให้พ้น
จากการผูกพยาบาทและการเป็นศัตรูกัน
กับซาตานอีกต่อไป ความพินาศของกรุง

เยรูซาเล็มเป็นคําเตือนท่ีสําคัญและน่า
คร้ามเกรงสําหรับทุกคนท่ีล้อเล่นกับ
ข้อเสนอแห่งพระคุณของพระเจ้าและ
คําวงิวอนแห่งพระเมตตาของพระองค์  ไม่
เคยมีพยานหลักฐานใดท่ีหนักแน่นไป
กว่านีท่ี้แสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังต่อ
บาปและการลงทัณฑ์อย่างเด็ดขาดท่ีจะ
สนองตอบต่อผู้ที่กระทําความผิด {GC
36.1}

คําพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดใน
เรือ่งการพพิากษาทีม่าเยอืนกรงุเยรซูาเลม็
เป็นคําทํานายถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะ
ต้องสําเร็จลงด้วยเช่นกัน ซึ่งความพินาศ
ย่อยยับท่ีเกิดข้ึนกับกรุงน้ันเป็นแต่เพียง
เงาลางๆ เราอาจมองเห็นวาระสุดท้ายของ
โลกท่ีปฏิเสธพระเมตตาคุณของพระเจ้า
และเหยียบย่ําพระบัญญัตขิองพระองค์ได้
จากจุดจบของเมืองท่ีทรงเลือกสรรน้ีได้
บ้าง บันทึกท่ีจารึกถึงเรื่องราวความทุกข์
เวทนาของมวลมนุษย์ท่ีโลกได้เคยเป็น
พยานไว้เก่ียวกับอาชญากรรมท่ีอุบัติข้ึน
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายศตวรรษ
นัน้ล้วนแล้วแต่เป็นบันทกึแห่งความมืดมน
เม่ือพนิจิดูสิง่เหล่าน้ีแล้ว จติใจก็เออืมระอา
และความนึกคิดก็อ่อนเปลี้ยไป ความน่า
ขนพองสยองเกล้าเคยเป็นผลลัพธ์อนัเน่ือง
มาจากการปฏิเสธอํานาจของสวรรค์มา
แล้ว แต่ยังมีอีกภาพหน่ึงปรากฏขึ้นเพ่ือ
เผยให้เหน็ถงึเหตกุารณ์ในอนาคตทีมื่ดมน
กว่า บันทึกในอดีตที่มีลําดับเรื่องราวอัน
ยาวนานของความวุ่นวาย ความขัดแย้ง
และการปฏิวตั ิซึง่ “การรบท้ังส้ินของนักรบ
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มีเสียงวุ่นวาย และเส้ือคลุมท่ีเกลือกอยู่
ในโลหิต” อิสยาห์ 9:5 TKJV เหตุการณ์
ต่างๆ เหล่าน้ีก็ยังมิอาจเปรียบกับความ
น่าสะพรึงกลัวของวันน้ันได้เลย คือเม่ือ
พระวิญญาณที่คอยหน่วงเหนี่ยวของ
พระเจ้าจะถูกถอนออกไปจากคนช่ัวอย่าง
สิน้เชิงเม่ือน้ันจะไม่มีส่ิงใดคอยยบัย้ังความ
เดือดพล่านของตัณหามนุษย์และความ
โกรธแค้นของซาตานได้อีกต่อไป แล้ว
โลกนี้ก็จะเห็นผลลัพธ์แห่งการปกครอง
ของซาตานอย่างทีไ่ม่เคยมีปรากฏให้เห็น
มาก่อน {GC 36.2}

แต่ในวันน้ันประชากรของพระเจ้าจะ
ได้รับการช่วยกู้คือทุกคนท่ีมีชื่อจดใน
ทะเบยีนผูมี้ชวีติ (อสิยาห์ 4:3) ดงัเช่นสมยั
ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย พระคริสต์
ทรงประกาศไว้แล้วว่า พระองค์จะเสดจ็มา
เป็นครั้งที่สองเพื่อรวบรวมผู้สัตย์ซื่อทั้ง
ปวงของพระองค์ไปอยูกั่บพระองค์ “มนษุย์
ทกุชาติทัว่โลกจะทุกข์โศก แล้วจะเห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรง
ฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิง่ แล้ว
พระองค์จะทรงส่งทตูสวรรค์ทัง้หลายของ
พระองค์มาด้วยเสยีงแตรทีด่งัมากและให้
รวบรวมคนท้ังหมดท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้
แล้ว จากท้ังส่ีทศิตัง้แต่ท่ีสดุฟ้าข้างนีจ้นถึง
ที่สุดฟ้าข้างโน้น” มัทธิว 24:30, 31 แล้ว
ผู้ที่ไม่เช่ือฟังข่าวประเสริฐจะถูกประหาร
ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และถกูเผา
ผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์
ของพระองค์ 2 เธสะโลนิกา 2:8 คนช่ัว
ทั้งหลายจะทําลายตัวของพวกเขาเอง

เหมือนอย่างชาวอิสราเอลในสมัยโบราณ
พวกเขาสะดุดก็เพราะความผิดบาปของ
พวกเขา ด้วยการเกลือกกล้ัวอยู่กับบาป
พวกเขาใช้ชีวิตเหินห่างออกไปจากเส้น
ทางของพระเจ้า อุปนิสัยของพวกเขา
ถลําลึกลงไปในความชั่ว จนการเสด็จมา
ปรากฏด้วยพระสิรขิองพระองค์กลายเป็น
เพลิงท่ีเผาผลาญสําหรับพวกเขา {GC
37.1}

ขอให้มนุษย์ท้ังมวลต่างเฝ้าระวัง
เกลือกว่าพวกเขาจะละเลยต่อบทเรียนท่ี
ทรงให้ไว ้ในพระดํารัสของพระคริสต์ 
เฉกเช่นทีพ่ระองค์ทรงเตอืนสาวกทัง้หลาย
ถึงเร่ืองความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม
ด้วยหมายสําคัญที่ทรงสําแดงในความ
วบัิตทิีจ่ะมาถงึ เพือ่พวกเขาจะหลบหนไีด้ 
พระองค์ก็ทรงเตือนชนชาวโลกในสมัยน้ี
ถงึความพนิาศในครัง้หลงัด้วยเครือ่งหมาย
แห่งกาลเวลาท่ีจะมาถึง เพ่ือทุกคนจะ
รอดพ้นจากพระพิโรธได้ดุจกัน พระเยซู
ทรงประกาศว่า “จะมีหมายสําคัญที่ดวง
อาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และท่ีดวงดาวท้ัง
หลาย และบนแผ่นดินนั้น ชาติต่างๆ
ก็จะมีความทุกข์” ลูกา 21:25 มัทธิว
24:29 มาระโก 13:24-26 วิวรณ์ 6:12-17
คนท้ังหลายที่เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
บ่งไว้ถึงการเสด็จมาของพระองค์ “ก็ให้รู้
ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว”
มัทธวิ 24:33 พระดํารสัเตอืนของพระองค์
มีอยูว่่า “เพราะฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงเฝ้า
ระวังอยู่” มาระโก 13:35 คนทั้งหลายที่
ใส่ใจในคําตักเตือนนี้ไม่ได้อยู่ในความมืด
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แล้ว วันนั้นไม่น่าจะมาถึงเขาอย่างขโมย
มา แต่สาํหรับผู้ทีไ่ม่เฝ้าระวัง “วนัขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยทีม่าในเวลา
กลางคนื” 1 เธสะโลนกิา 5:2-5 {GC 37.2}

ชาวโลกยังไม่พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร
สําหรับยุคนี้เท่าๆ กับที่ชาวยิวปฏิเสธท่ี
จะรบัฟังคาํเตอืนของพระผูช่้วยให้รอดใน
เร่ืองกรุงเยรูซาเล็ม เวลาน้ันจะมาถึง เม่ือ
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเยือนคน
อธรรมอย่างไม่ทันรู้ตวั เม่ือชีวติยังดําเนิน
ต่อไปตามวิถีเดิมๆ เม่ือผู้คนต่างหมกมุ่น
อยู่กับความเริงสําราญ ยุ่งเหยิงกับธุรกิจ

การงาน สับสนอลหม่านกับการสัญจรไป
มา และว้าวุ่นกับการกอบโกยเงินทอง เม่ือ
ผู้นําทางศาสนาเจริญรอยตามแบบอย่าง
ทางฝ่ายโลก และเม่ือผู้คนถูกเกล้ียกล่อม
ให้หวังพึ่งในท่ีลี้ภัยจอมปลอม เม่ือนั้น
แหละ ด่ังขโมยทีแ่อบย่องมาในยามวกิาล
โดยเจ้าบ้านไม่ทันเฝ้าระวังฉันใด ความ
พินาศอย่างฉับพลันก็จะมาเยือนคนท่ี
เลินเล่อและคนอธรรมฉันนั้น และ “พวก
เขาจะหนีก็ไม่พ้น” 1 เธสะโลนิกา 5:3
{GC 38.1}
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เมือ่พระเยซทูรงเปิดเผยถงึจดุจบของ
กรุงเยรูซาเล็มและภาพเหตุการณ์ของการ
เสด็จมาครั้งที่สองให้แก่สาวกทั้งหลาย
ของพระองค์นั้น พระองค์ทรงทํานายถึง
ประสบการณ์ของประชากรของพระองค์
นบัตัง้แต่เวลาทีพ่ระองค์ทรงถกูรบัไปจาก
พวกเขา จนถึงเวลาท่ีพระองค์จะเสด็จกลับ
มาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเพ่ือปลด
ปล่อยพวกเขา จากยอดเขามะกอกเทศ
พระผูช่้วยให้รอดทรงมองเหน็มรสมุทีกํ่าลงั
ถาโถมเข้ามายังครสิตจกัรในยคุอคัรสาวก
และทรงหย่ังลึกลงไปถึงอนาคตกาล
พระเนตรของพระองค์เพ่งพินิจถึงมรสุม
แห่งการทําลายล้างอันแรงกล้าท่ีโหม
กระหน่ําเข้าใส่บรรดาผู้ตดิตามพระองค์ใน
ช่วงยุคมืดและยุคแห่งการกดขี่ข่มเหงที่
กําลังจะมาถึง ในพระดํารัสเพียงสั้นๆ ที่
กล่าวถึงหมายสําคัญอันน่ากลัวเหล่านั้น
พระองค์ทรงทํานายถึงชะตาที่บรรดาเจ้า
ผูค้รองโลกน้ีจะจัดสรรให้กับคริสตจักรของ
พระเจ้า มัทธิว 24:9, 21, 22 ผู้ติดตาม
ทัง้หลายของพระครสิต์จะต้องก้าวย่างไป
ตามเส้นทางแห่งความอัปยศอดสู การ
ถกูตาํหนติเิตยีน และการทนทกุข์ทรมาน
อย่างเดียวกันกับที่พระอาจารย์ของพวก
เขาทรงดําเนนิผ่านมาแล้ว ความแค้นเคอืง
ทีป่ะทขุึน้ต่อพระผูไ้ถ่ของโลกจะปะทะเข้า
ใส ่คนทั้งหลายผู ้ เชื่อในพระนามของ

พระองค์ {GC 39.1}
ประวตัศิาสตร์ของครสิตจกัรในยคุแรก

เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นถึงพระดํารัสอัน
สมจริงของพระผู้ช่วยให้รอด อํานาจของ
โลกและนรกต่างประดังกันเข้ามาเพ่ือต่อ
ต้านพระคริสต์ผ่านทางคนท้ังหลายท่ีเป็น
ผู้ติดตามของพระองค์ ลัทธินอกศาสนา
เล็งเห็นว่า หากข่าวประเสริฐได้รับชัยชนะ
วิหารและแท่นบูชาของเธอคงต้องถูก
กวาดล้างลงเป็นแน่ ด้วยเหตุนี้เธอจึง
รวบรวมกองกําลังเพื่อออกกําจัดพวก
คริสเตียน ไฟแห่งการกดข่ีถกูจุดให้ลกุข้ึน
พวกคริสเตียนถูกปล้นสะดมและต้อง
ระหกระเหินออกจากบ้านเรือนของตน
พวกเขา “สู้ทนต่อความยากลําบากอย่าง
ใหญ่หลวง” ฮีบรู 10:32 พวกเขา “พบ
กับการเยาะเย้ยและการโบยตี และยัง
ถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วย” ฮีบรู 11:36
คนจํานวนมากมายต้องประทับตรา
คาํพยานของตนด้วยเลือดของพวกเขาเอง
ท้ังขุนนางและทาส คนร่ํารวยและคน
ยากจน คนมีการศึกษาและคนไร้การ
ศกึษาต่างกถ็กูสงัหารอย่างไร้ความปรานี
เฉกเช่นเดียวกัน {GC 39.2}

การกดขี่ข่มเหงที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่
สมยัของจกัรพรรดเินโรราวๆ ช่วงทีเ่ปาโล
พลชีพีเพือ่ความเชือ่ของตนนัน้ ดําเนนิไป
อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วย
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ความรุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง คริสเตียน
ถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ ว่าเป็นอาชญากร
ที่น่ากลัวท่ีสุด และถูกประณามว่าเป็น
ต้นเหตขุองความหายนะใหญ่หลวงทัง้ปวง
อาทิ การกันดารอาหาร โรคระบาดร้าย
แรง และแผ่นดินไหว ขณะท่ีพวกเขา
ตกเป็นเป้าของความเกลียดชังและความ
หวาดระแวง พวกสายลับที่เห็นแก่ได้
เตรียมพร้อมท่ีจะทรยศผู้บริสุทธิ์ พวก
เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการกบฏต่อ
ราชอาณาจักร เป็นมารศาสนา และเป็น
เหลือบสังคม คนจํานวนมากถูกจับและ
โยนให้สัตว์ป่ากัดกิน หรือถูกเผาทั้งเป็น
ในโรงมหรสพกลางแจ้ง บางคนถูกตรึง
กางเขน ส่วนคนอื่นๆ ถูกคลุมตัวด้วย
หนังสัตว์ป่าและผลักเข้าไปยังสนามกีฬา
เพื่อให้สุนัขฉีกกิน บ่อยคร้ัง การลงโทษ
คนเหล่านีถ้กูนาํมาเป็นความบนัเทงิหลกั
ในท่ีสาธารณะของเทศกาลร่ืนเริงทาง
ศาสนา ฝูงชนจํานวนมหาศาลมาร่วม
ชุมนุมกันเพื่อดูส่ิงที่เพลินตาเพลินใจ ทั้ง
ส่งเสยีงหวัเราะเยาะเย้ยและปรบไม้ปรบมอื
ให้กับความเจ็บปวดเจียนตายของพวกเขา
{GC 40.1}

ไม่ว่าซอกมุมใดท่ีผู้ติดตามพระคริสต์
หลบซ่อนตัวอยู ่ พวกเขาจะถูกไล่ล ่า
ประหนึ่งสัตว์ป่าไล่ล่าเหยื่อ พวกเขา
จําต้องเสาะหาท่ีลี้ภัยในสถานท่ีเปล่า-
เปลี่ยวห่างไกลจากผู้คน “ส้ินเนื้อประดา
ตัว ตกระกําลําบากและถูกทําทารุณ
แผ่นดินโลกไม่คู ่ควรกับคนเช่นนั้นเลย
เขาพเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและตาม

ภูเขา ในถํ้าและในโพรงใต้ดิน” ฮีบรู 
11:37, 38 โพรงใต้ดินเป็นท่ีกําบังให้คน
นับพันๆ บริเวณใต้เชิงเขานอกกรุงโรมมี
อโุมงค์ขดุเป็นช่องทางยาวทะลผุ่านพืน้ดนิ
และชัน้หนิ ทางเดนิทีมื่ดและเชือ่มต่อกนั
เป็นใยแมงมุมน้ีขยายวงกว้างออกไปนอก
กําแพงเมอืงเป็นระยะทางหลายกโิลเมตร
ผู้ติดตามพระคริสต์ฝังร่างคนตายไว้ใน
ท่ีพักสงบใต้ดินเหล่านี้ และ ณ ที่แห่ง
เดียวกันน้ีเองท่ีพวกเขาพบท่ีพักพิงใน
ยามที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกเนรเทศ
คราเมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต
จะทรงปลุกคนทั้งหลายที่ต่อสู ้จนเต็ม
กําลัง เม่ือนั้นคนจํานวนมากที่พลีชีพ
เพื่อพระคริสต์ก็จะลุกออกมาจากถํ้ามืด
เหล่านั้น {GC 40.2}

ภายใต้การกดข่ีข่มเหงอันโหดเห้ียม
อํามหิต บรรดาพยานฝ่ายพระคริสต์
เหล่าน้ีคงความเชือ่ของพวกตนไว้ม่ัน แม้
พวกเขาจําต้องสลัดทิ้งความสุขสบายทั้ง
ปวง ต้องถูกบดบังจากลําแสงของดวง
สุริยัน ต้องสร้างบ้านพักในท่ีมืดทึบภาย
ใต้อ้อมกอดอนัแสนอบอุน่ของผนืแผ่นดนิ
กระนั้นพวกเขาก็ไม่เคยปริปากบ่น แต่
กลับให้คําหนุนจิตชูใจซ่ึงกันและกันด้วย
พระวจนะแห่งความเช่ือ ความอดทน และ
ความหวัง เพื่อจะสู้ทนต่อความแร้นแค้น
และความทุกข์ทรมาน ซ่ึงการสูญเสียส่ิง
ดีๆ ทัง้หลายทางฝ่ายโลก ก็ไม่อาจกดดัน
ให้พวกเขาละท้ิงความเช่ือของตนใน
พระคริสต์ได้ การทดลองต่างๆ และการ
กดขีข่่มเหงเป็นแต่เพยีงบนัไดทีจ่ะนาํพวก
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เขาให้ก้าวเข้าใกล้การหยดุพกัและบาํเหนจ็
ของพวกเขามากย่ิงข้ึนเท่านั้นเอง {GC
41.1}

เหมือนเช่นผู้รับใช้ท้ังหลายของพระเจ้า
ในอดีต หลายคน “ถูกทรมาน แต่ก็ไม่
ยอมรับการปลดปล่อยเพ่ือจะได้เป็นข้ึนมา
สูช่วีติท่ีดีกว่า” ฮบีรู 11:35 ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้
พวกเขาหวนรําลึกถึงพระดํารัสของพระ
อาจารย์ว่าเมื่อถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่
พระคริสต์ก็จงช่ืนชมยินดีเถิด เพราะ
บําเหนจ็มบีรบูิรณ์อยูใ่นสวรรค์ เพราะเขา
ได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะท้ังหลายท่ีมีอยู่
ก่อนเหมือนกัน พวกเขาปลาบปล้ืมใจท่ี
ถกูนบัว่าเป็นผูท้ีคู่่ควรต่อการทนทกุข์เพือ่
ความจริง ท้ังยังส่งเสียงร้องบทเพลงแห่ง
ชยัชนะข้ึนในท่ามกลางเสียงเปร๊ียะๆ ของ
เปลวเพลิง พวกเขาเงยหน้ามองดูเบ้ือง
บนด้วยความเชือ่ พลางเหน็พระครสิต์และ
ทูตสวรรค์ท้ังหลายกําลังชะโงกอยู่เหนือ
เชิงเทินแห่งสรวงสวรรค์ เพ่งดูพวกเขา
ด้วยความสนใจยิ่งและเห็นชอบกับการ
ยืนหยัดของพวกเขา มีเสียงหนึ่งดังออก
จากพระท่ีนัง่ของพระเจ้าลงมายังพวกเขา
ว่า “เจ้าจงซ่ือสัตย์จวบจนวันตาย และ
เราจะมอบมงกฎุแห่งชวีติให้แก่เจ้า” ววิรณ์ 
2:10 {GC 41.2}

ความพยายามของซาตานในการ
ทาํลายครสิตจกัรของพระครสิต์ด้วยความ
รุนแรงเป็นสิง่ทีไ่ร้ผล การต่อสูค้รัง้ยิง่ใหญ่
ซึ่งมีพวกสาวกของพระเยซูยอมพลีชีพ
ของตนไม่ได้หยุดชะงกัไปเม่ือบรรดาผูถ้อื
ธงชัยท่ีสัตย์ซื่อเหล่าน้ีต้องล้มตายลงใน

หน้าที ่ความพ่ายแพ้ของพวกเขากลับนาํ
มาซ่ึงชัยชนะ แม้คนงานของพระเจ้าจะ
ถกูเข่นฆ่า แต่พระราชกิจของพระองค์ก้าว
ต่อไปข้างหน้าอย่างม่ันคง ข่าวประเสริฐ
ยงัคงแผ่ออกไปและจาํนวนสานศุษิย์ก็ทวี
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง และแทรกซึมเข้าไปใน
ดินแดนต่างๆ ทีแ่ม้กระทัง่พญาอนิทรแีห่ง
โรมยงัแผ่เข้าไปไม่ถงึ มีครสิเตยีนคนหนึง่
โต้การคัดค้านเพื่อต่อต้านพวกผู้นํานอก
ศาสนาท่ีผลักดันให้การกดข่ีข่มเหงรุกไป
ข้างหน้าว่า ท่านอาจ “ฆ่าเรา ทรมานเรา
ปรับโทษเรา...ความอยุตธิรรมของท่านจะ
เป็นเครือ่งพสูิจน์ว่าเราบริสุทธิ.์..หรอืความ
เหี้ยมโหดของท่าน...ก็หาเป็นประโยชน์
อะไรแก่ท่านไม่” รังแต่จะเป็นคําเชื้อเชิญ
ท่ีหนักแน่นข้ึนในการชักนาํให้อกีฝ่ายหน่ึง
กลบัไปยังความเช่ือของเขา “ยิง่ท่านห้ําห่ัน
เราบ่อยคร้ังข้ึนเพยีงไร เราก็ยิง่ทวีจาํนวน
มากข้ึนเพียงนั้น เลือดของคริสเตียนเป็น
เสมือนเมล็ดพันธุ์” Tertullian, Apology,
paragraph 50 {GC 41.3}

คนจํานวนนับพันถูกขังคุกและถูก
ฆ่าตาย แต่ก็มีคนอีกมากมายผุดขึ้นมา
แทนท่ีพวกเขาอย่างรวดเร็ว และคน
เหล่าน้ันท่ียอมตายเพ่ือความเช่ือของตน
ต่างได้รับการคุม้ครองจากพระครสิต์และ
ถูกนับว่าเป็นผู้มีชัย พวกเขาต่อสู้จนเต็ม
กําลังและจะได้รับมงกุฎแห่งสง่าราศีเมื่อ
พระคริสต์เสด็จมา ความอดทนต่อความ
ยากลําบากนานาประการหนุนนําให้
คริสเตียนใกล้ชิดกันเองและติดสนิทกับ
พระผูไ้ถ่ของพวกเขามากยิง่ขึน้ แบบอย่าง
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ในขณะท่ีมีชีวิตและคําให้การในขณะท่ี
สิน้ลมเป็นคาํพยานอันคงเส้นคงวาให้กับ
ความจริง ข้าทาสในอาณัติของซาตาน
กําลังปลดตาํแหน่งของตน และมาขอสมัคร
เข้าเป็นทหารภายใต้ร่มธงของพระคริสต์ 
ซึ่งเป็นจุดท่ีแทบจะไม่มีผู้ใดเคยคาดคิด
{GC 42.1}

ดังนัน้ซาตานจึงวางอุบายท่ีแยบยลข้ึน
เพื่อโจมตีการปกครองของพระเจ้าด้วย
การปักธงรบของมันลงในคริสตจักรของ
คริสเตียน หากว่าหลอกบรรดาผู้ติดตาม
พระคริสต์ให้หลงกลและกระทําตนไม่ให้
เป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้าแล้ว พวกเขาก็
จะสญูเสยีพละกําลงั ความแขง็แกร่ง และ
ความหนกัแน่นมัน่คง และจะตกเป็นเหยือ่
ได้อย่างง่ายดาย {GC 42.2}

บัดนี้ศัตรูตัวฉกาจพยายามเอาชนะ
ด้วยการใช้เล่ห์เพทุบายแทนการใช้กําลัง
ซึ่งมันเคยใช้แต่ไม่ได้ผล การกดข่ีข่มเหง
ยุติลง และถูกสวมรอยด้วยภัยจากการ
เย้ายวนในเรื่องความมั่งคั่งทางกายและ
เกียรติยศฝ่ายโลก พวกท่ีกราบไหว้รูป
เคารพถกูชกัชวนให้ยอมรบัความเชือ่ของ
คริสเตียนในส่วนหนึ่ง ขณะที่พวกเขายัง
คงปฏิเสธความจริงที่สําคัญในส่วนอื่นๆ
พวกเขาอ้างตนว่ายอมรับพระเยซูในฐานะ
พระบตุรของพระเจา้ และเชือ่ในเรือ่งการ
สิ้นพระชนม์รวมถึงการกลับเป็นข้ึนจาก
ตายของพระองค์ด้วย แต่กลับไม่มีความ
สํานึกในความผิดบาปและไม่รู ้สึกถึง
ความจําเป็นในการกลับใจใหม่หรือการ
เปล่ียนแปลงจิตใจ ด้วยการโอนอ่อน

ผ่อนตามของพวกเขาในบางเรื่องนี้เอง
ท่ีทําให้พวกเขาคิดว่าคริสเตียนควรใช้
ความประนีประนอมต่อกัน เพือ่ว่าทุกฝ่าย
จะได้รวมเป็นหน่ึงเดียวบนหลักการแห่ง
ความเชื่อในพระคริสต์ {GC 42.3}

บัดนี้คริสตจักรตกอยู ่ภายใต ้ภัย
อันตรายอันน่ากลัว ท่ีคุมขัง การทรมาน
ไฟ และดาบ ล้วนเป็นพระพรนานัปการ
เม่ือเทียบกับส่ิงเหล่าน้ี คริสเตียนบางพวก
ยืนหยัดม่ันคงประกาศตัวว่าจะไม่ยอม
ประนีประนอม ส่วนอีกพวกหน่ึงต่างเห็น
ชอบกับการผ่อนปรนหรือการดัดแปลง
รูปโฉมบางประการแห่งความเช่ือของตน
แล้วรวมเป็นเอกภาพกับผู้ท่ียอมรับคริสต์
ศาสนาแต่เพียงบางส่วน ท้ังยังยุยงว่าการ
กระทาํเช่นนีอ้าจเป็นช่องทางในการนาํคน
เหล่าน้ันไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง นั่น
เป็นเวลาแห่งความปวดร้าวอย่างสุดซึ้ง
สําหรับบรรดาผู้ติดตามท่ีสัตย์ซื่อของ
พระคริสต์ ภายใต้เสื้อคลุมแห่งคริสต์
ศาสนาจอมปลอมน้ีเอง ซาตานจึงกําลัง
เลด็ลอดเข้าไปในครสิตจกัร เพือ่กดักร่อน
ความเชือ่และหนัเหความคดิของพวกเขา
ให้ห่างไกลจากพระวจนะแห่งความจริง
{GC 42.4}

ในท่ีสุด คริสเตียนส่วนใหญ่ยอมลด
มาตรฐานของตน และมกีารรวมตวักนัขึน้
ระหว่างคริสต์ศาสนาและลทัธนิอกศาสนา
แม้ผู้ท่ีกราบไหว้รูปเคารพจะแสดงตัวว่า
กลบัใจใหม่และเข้าร่วมกบัครสิตจกัรแล้ว
ก็ตาม แต่พวกเขายังคงยึดติดอยู ่กับ
รูปเคารพของตน เพียงแต่ปรับเปล่ียนสิ่ง
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ที่เคยกราบไหว้บูชามาเป็นรูปปั้นของ
พระเยซู และแม้กระท่ังรูปปั้นของนาง
มารีย์รวมถึงพวกนักบุญต่างๆ ด้วย
เพราะเหตุนี้เชื้อร้ายแห่งการกราบไหว้
รูปเคารพจึงแพร่เข้าสู ่คริสตจักร และ
ยังก่อให้เกิดผลอันร้ายกาจอยู่เรื่อยมา
คําสอนที่ผิดเพี้ยน พิธีกรรมอันงมงาย
และพิธีเกี่ยวด้วยเรื่องการกราบไหว้
รูปเคารพ ถูกรวมเข้าไว้ในความเช่ือของ
คริสตจักรและในการนมัสการของเธอ
เมือ่ผูต้ดิตามพระครสิต์รวมเป็นหนึง่เดยีว
กับผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพ ศาสนาของ
ชาวคริสเตียนจึงเ ร่ิมเส่ือมถอย และ
คริสตจักรจึงสูญเสียความบริสุทธ์ิและ
อํานาจของเธอไป อย่างไรก็ตาม ยังมีคน
ส่วนหน่ึงท่ีไม่ได้หลงไปกบัการหลอกลวง
นี้ พวกเขาคงไว้ซึ่งความจงรักภักดีที่มี
ต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่ง
ความจริงและกราบนมัสการพระองค์แต่
เพียงผู้เดียว {GC 43.1}

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ผูท่ี้อ้างตนว่าเป็น
ผู้ติดตามพระคริสต์จะแบ่งออกเป็นสอง
จําพวก ขณะท่ีพวกหน่ึงหม่ันศึกษาชีวิต
ของพระผูช่้วยให้รอดและใช้ความพยายาม
อย่างจริงจังในการแก้ไขข้อบกพร่องและ
เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ผู้ทรง
เป็นแบบอย่างของตน ส่วนอีกพวกหน่ึง
กลับหลบเล่ียงความจริงอันเรียบง่ายท่ีนาํ
ไปปฏิบัติได้ ซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความ
ผดิพลาดของตน  แม้ในสภาพทีด่ท่ีีสุดของ
เธอ ครสิตจักรก็ไม่ได้ประกอบไปด้วยผู้ที่
สัตย์ซื่อ ผู้ท่ีบริสุทธิ์และผู้ท่ีจริงใจไปเสีย

ท้ังหมด พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง
สอนไว้แล้วว่า อย่ารับคนเหล่านั้นที่จงใจ
เกลือกกลั้วอยู่ในบาปเข้าไว้ในคริสตจักร
แต่กระนั้นพระองค์เองก็ยังทรงมีความ
สัมพันธ์กับผู้ท่ีมีความบกพร่องในอุปนิสัย
และทรงยินยอมให้พวกเขามีสิทธ์ิในการ
รับผลประโยชน์นานาประการจากคาํสอน
ต่างๆ และแบบอย่างของพระองค์ เผือ่ว่า
พวกเขาจะมีโอกาสมองเห็นความผิดพลาด
ของตนและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ใน
ท่ามกลางอัครสาวกสิบสองคน มีคนหน่ึง
เป็นคนทรยศ ยดูาสได้รับการยอมรบัไม่ใช่
เพราะอุปนสัิยท่ีบกพร่องของเขา แต่แม้ว่า
เขามีความบกพร่องในอุปนิสัย พระองค์
ก็ยงัทรงยอมรบัเขา พระคริสต์ทรงนาํเขา
ให้มาข้องเก่ียวกับพวกสาวก เผื่อว่าเขา
จะเรยีนรู้ผ่านทางคําสัง่สอนและแบบอย่าง
ของพระองค์ว่าสิ่งใดเป็นองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดอุปนิสัยของคริสเตียน แล้วจึง
ถกูโน้มน้าวให้มองเห็นถึงความผิดพลาด
ของตน ให้กลับใจใหม่และให้ชําระจิต-
วญิญาณของตนให้บริสุทธิโ์ดยความช่วย
เหลือที่มาจากพระคุณของพระเจ้า “ด้วย
การเชื่อฟังความจริง” 1 เปโตร 1:22 แต่
ยดูาสไม่ยอมเดินตามแสงท่ีทรงโปรดส่อง
มายังเขาด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เขา
กลับปล่อยตัวจมปลักอยู่ในบาป เขาเปิด
โอกาสให้การทดลองของซาตานแทรก
เข้ามา สนัดานช่ัวแห่งอุปนสิยัในตัวเขาจึง
ผุดขึ้น เขาปล่อยให้ความนึกคิดตกอยู่
ภายใต้การครอบงําของอํานาจมืด เขา
โกรธเมื่อถูกตําหนิในเรื่องความผิด และ



28 ปลายทางแห่งความหวัง

จงึถกูชักนาํให้ก่ออาชญากรรมอันอุกฉกรรจ์
ด้วยการทรยศพระอาจารย์ของเขา ฉนัใด
ก็ฉันนั้น คนทั้งหลายผู้บ่มเพาะความชั่ว
ไว้ภายใต้เปลอืกนอกของการนบัถอืศาสนา
จะเกลียดชังผู้ท่ีมารบกวนความสงบสุข
ด้วยการประณามวิถทีางแห่งความผิดบาป
ของพวกเขา เมื่อโอกาสเหมาะๆ มาถึง
พวกเขาจะเป็นเหมือนเช่นยูดาส คือ
ทรยศผูท้ีค่อยตกัเตอืนพวกเขาด้วยความ
หวังดี {GC 43.2}

อัครสาวกเผชิญหน้ากับคนในคริสต-
จักรที่แสดงตัวว่าเคร่งศาสนา ในขณะท่ี
ยงัคงเก็บซ่อนความผิดบาปไว้อย่างลับๆ
อานาเนียและสัปฟีราสวมบทบาทของ
คนหลอกลวงน้ัน พวกเขาแสร้งทําว่าได้
มอบถวายทุกส่ิงแด่พระเจ้าแล้ว ทั้งๆ ที่
ยงัคงซกุซ่อนบางส่วนไว้สาํหรับตวัเองด้วย
ความโลภ พระวญิญาณแห่งความจรงิทรง
เปิดเผยอุปนิสัยท่ีแท้จริงของผู้เสแสร้งท้ัง
สองนี้ให้อัครทูตทราบ และการพิพากษา
ของพระเจ้าได้กําจดัรอยเป้ือนความโสโครก
ออกไปจากคริสตจักรที่บริสุทธิ์ พยาน
หลักฐานพิเศษจากพระวิญญาณของ
พระคริสต์ผู ้ทรงทราบความเป็นไปใน
คริสตจักรนี้ทําให้คนหน้าไหว้หลังหลอก
และกระทําความชั่วทั้งหลายอกสั่นขวัญ
หาย พวกเขาไม่อาจคงความสัมพันธ์อัน
ยาวนานกับตัวแทนของพระคริสต์ท่ีมีนสัิย
และอารมณ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายอีก
ต่อไป และเม่ือเกิดการทดลองต่างๆ ร่วม
กับการกดข่ีข่มเหงข้ึนท่ามกลางบรรดาผู้
ติดตามของพระองค์ จะมีเพียงผู้ที่เต็มใจ

ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ความจริงเท่านั้น
ท่ีมาเป็นสาวกของพระองค์ ดังนั้น เม่ือ
เทียบกันแล้ว คริสตจักรจึงคงความ
บริสุทธิ์ไว้ได้ตราบเท่าท่ีการกดข่ีข่มเหง
ยังมีอยู่ แต่เม่ือการกดขี่ข่มเหงส้ินสุดลง
คนทัง้หลายทีไ่ม่ได้กลบัใจด้วยนํา้ใสใจจริง
และด้วยการอุทิศถวายจนหมดส้ินเพ่ิม
จํานวนเข้ามาในคริสตจักร และซาตาน
ก็ได้โอกาสเข้ายึดครองฐานท่ีม่ัน {GC
44.1}

แต่ความปรองดองจะไม่เกิดขึ้นเลย
ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชายแห่ง
ความสว่างกับเจ้าแห่งความมืด และผู้
ติดตามของท้ังสองฝ่ายก็ปรองดองกัน
ไม่ได้เช่นกัน เม่ือคริสเตียนตกลงปลงใจ
เข้าร่วมพวกกับผู้ทีก่ลับใจเพียงคร่ึงเดียว
จากลัทธินอกศาสนา พวกเขาจึงถลําตัว
เข้าสู่เส้นทางท่ียิ่งนําให้ไปไกลห่างออก
จากความจรงิ ซาตานกย่ิ็งยนิดปีรดีาทีมั่น
ล่อลวงผูต้ดิตามพระครสิต์จาํนวนมากมาย
มหาศาลจํานวนหน่ึงสําเร็จ จากน้ันมันก็
ใช้อํานาจของมันปราบคนเหล่านั้นให้อยู่
หมัดย่ิงข้ึน และดลบันดาลให้พวกเขา
ข่มเหงผู้ที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ไม่มี
ผู้ใดเข้าใจวิธีขัดขวางความเช่ือแท้ของ
ชาวคริสเตียนได้ดไีปกว่าผู้ทีค่ร้ังหน่ึงเคย
เป็นผูป้กป้องความเชือ่เหล่านัน้ และโดย
การรวมตัวกันระหว่างคริสเตียนที่ละทิ้ง
ความเช่ือและเพือ่นทีก่ลับใจเพยีงครึง่เดยีว
จากพวกนอกศาสนานี้เองที่นํามาซึ่งการ
โจมตีเรื่องสําคัญที่สุดในหลักคําสอนของ
พระคริสต์ {GC 45.1}
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ผู้ที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อในการยืนหยัด
ต่อต้านการหลอกลวงทั้งหลายและสิ่งที่
น่าสะอดิสะเอยีนต่างๆ ซ่ึงปลอมแปลงเข้า
มาในคราบของนักศาสนาและแฝงตัวอยู่
ในคริสตจักรจําเป็นต้องต่อสู้ด้วยความ
กล้าหาญชาญชยั พระคมัภร์ีไม่ได้รับการ
ยอมรับให้เป็นมาตรฐานของความเชื่อ
หลักคาํสอนเก่ียวกบัเสรภีาพในการนับถอื
ศาสนาถูกตราหน้าว่านอกรีตผิดหลัก
ศาสนา และผู้ที่ยึดความเช่ือน้ีไว้จะเป็น
ที่เกลียดชังและถูกเนรเทศ {GC 45.2}

หลังจากความขัดแย้งที่ยืดเย้ือและ
รุนแรง คนส่วนน้อยที่ยังคงไว้ซึ่งความ
ซื่อสัตย์ตัดสินใจเลิกคบค้าสมาคมกับ
คริสตจกัรท่ีละท้ิงความเช่ือหากเธอยังคง
ปฏิเสธไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกจาก
ความเทียมเท็จและการกราบไหว้รูปเคารพ
พวกเขาเห็นว่าการแยกตวัออกมาเป็นสิง่
ที่จําเป็นอย่างย่ิง หากพวกเขาต้องการ
จะปฏบัิตติามพระวจนะของพระเจ้า พวก
เขาไม่กล้าทนต่อความผิดท่ีจะนําจิต-
วิญญาณของตนไปสู่ความตาย และวาง
แบบอย่างทีเ่ป็นภยัอนัตรายต่อความเชือ่
ของลกูหลาน  การจะได้มาซึง่สันตสิขุและ
ความสามัคคีนั้น พวกเขาพร้อมที่จะทํา
ตามข้อตกลงทุกอย่างตราบเท่าที่ยังคงมี
ความภักดีต่อพระเจ้า เพียงแต่พวกเขา
รู้สึกว่าแม้สันติสุขก็มีราคาแพงเกินหาก
ต้องซื้อหามาด้วยการยอมสละหลักการ
หากความสามัคคีปรองดองจะได้มาด้วย
การประนีประนอมความจริงและความชอบ
ธรรมเท่านั้นแล้ว เราก็ขอให้เกิดการ

แตกแยกแม้ต้องทําสงครามก็ยินยอม
{GC 45.3}

จะเป็นการดีต่อคริสตจักรและโลกสัก
เพยีงไร หากหลกัการต่างๆ ทีเ่คยกระตุน้
คนที่มีใจแน่วแน่เหล่านั้นจะถูกรื้อฟื ้น
ข้ึนใหม่ในหวัใจของผูท้ีเ่รยีกตวัเองว่าเป็น
คนของพระเจ้า มีการละเลยในเรื่องหลัก
คําสอนท่ีเป็นเสาหลักแห่งความเช่ือของ
คริสเตยีนจนถึงขัน้อนัตราย  แนวคิดท่ีว่า
หลักคําสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความสลัก
สาํคัญอะไรเป็นความคิดเห็นท่ีกําลังได้รับ
ความนิยมข้ึนเรื่อยๆ ความเสื่อมถอย
เช่นน้ีกําลังทําให้อํานาจของพวกผู้แทน
ซาตานแข็งแกร่งขึ้น เช่นนั้นแล้ว บัดน้ี
ทฤษฎีเทียมเท็จและการหลอกลวงข้ัน
ร้ายแรงซึง่ผูสั้ตย์ซือ่ในสมยัก่อนเคยเสีย่ง
ชีวิตเพ่ือต่อต้านและเปิดโปงนั้นจึงได้รับ
การยอมรับด้วยไมตรีจิตจากคนนับพัน
ซึ่งเป็นผู ้อ ้างตนว่าเป็นผู ้ติดตามของ
พระคริสต์ {GC 46.1}

แท้จริงแล้ว คริสเตียนในยุคแรกๆ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเฉพาะ ความ
ประพฤตอินัไร้ท่ีตแิละความเชือ่ทีไ่ม่รวนเร
ของพวกเขาเป็นคําตาํหนทิีร่บกวนความ
สงบสขุของคนบาปอยูเ่นอืงๆ แม้พวกเขา
จะมจีาํนวนเพยีงน้อยนดิ ท้ังยงัไม่มีสมบตัิ
พัสถาน ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรือ
ยศถาบรรดาศักด์ิ แต่พวกเขาก็สร้างความ
อกสัน่ขวญัแขวนให้แก่ผูท่ี้กระทําความชัว่
ณ ท่ีใดก็ตามท่ีอุปนิสัยและคําส่ังสอน
ของพวกเขาเลื่องลือไปถึง ด้วยเหตุนี้เอง
พวกเขาจึงเป็นท่ีเกลียดชังแก่คนอธรรม
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ด่ังเช่นที่อาเบลเป็นที่เกลียดชังแก่คน
อธรรมอย่างคาอินฉันใด คนที่พยายาม
ผลกัไสการหน่วงเหนีย่วของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิก็จะปลิดชีวิตคนของพระเจ้า
ฉันนั้น และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองที่
ทาํให้ชาวยวิปฏเิสธและตรงึพระผูช่้วยให้
รอด เพราะความบริสทุธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิในพระ
อุปนิสัยของพระองค์ตําหนิความเห็น-
แก่ตัวและความเส่ือมทรามในตัวเขาอยู่
ร่ําไป นบัตัง้แต่สมัยของพระครสิต์จวบจน
กระท่ังบัดน้ี สาวกผู้สัตย์ซื่อของพระองค์
ก็ยังคงปลุกเร้าความเกลียดชังและการ
โต้แย้งของผูท่ี้หลงรกัและเดนิตามวถิทีาง
แห่งความผิดบาปอยู่เรื่อยมา {GC 46.2}

แล้วเราจะเรียกข่าวประเสริฐว่าเป็น
ข่าวแห่งสันติสุขได้อย่างไร เม่ืออิสยาห์
ทํ านายถึ งการเสด็จมาบั ง เกิดของ
พระเมสสิยาห์ ท่านขนานนามพระองค์
ว่า “องค์สันติราช” เม่ือทูตสวรรค์มา
แจ้งข่าวแก่บรรดาผูเ้ลีย้งแกะว่าพระครสิต์
เจ้าเสด็จมาบังเกิดแล้วน้ัน ทูตสวรรค์ท้ัง
หลายก็ร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญอยู่เหนือที่
ราบแห่งเบธเลเฮมว่า “พระสิริจงมีแด่
พระเจ้าในท่ีสูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก
สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ท้ังหลาย
ที่พระองค์โปรดปรานน้ัน” ลูกา 2:14
ดูเหมอืนคาํบอกกล่าวทีแ่จ้งไว้ล่วงหน้าทัง้
สองประการน้ีจะมีความขัดแย้งกับพระ
ดํารัสของพระคริสต์ท่ีว่า “เราไม่ได้นํา
สันติภาพมาให้ แต่เรานําดาบมา” มัทธิว
10:34 แต่เมื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้อง
แล้ว คําบอกกล่าวทั้งคู่สอดรับกันได้เป็น

อย่างดี  ข่าวประเสริฐเป็นข่าวแห่งสันติสุข
คริสต์ศาสนาเป็นแนวทางซึง่หากยอมรับ
และปฏิบัติตามแล้ว ทั่วท้ังโลกก็จะเต็ม
ไปด้วยสันติภาพ ความสมานฉันท์และ
ความสงบสุข ศาสนาของพระคริสต์จะ
รวมทุกคนท่ีรับคําสอนเข้าเป็นหน่ึงใน
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นฉันพี่น ้อง
พระราชกิจของพระเยซูคือการนํามนุษย์
ให้กลับคืนดีกับพระเจ้า และด้วยเหตุนี้
จึงคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ชาว
โลกส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของซาตานศัตรูตัวเอ ้ของพระคริสต์ 
ข่าวประเสริฐนําเสนอหลักการในการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกับ
อุปนิสัยและความปรารถนาของพวกเขา
อย่างสิน้เชงิ และพวกเขาจงึลกุขึน้ต่อต้าน
พวกเขาเกลียดชังความบริสุทธ์ิซึง่เปิดเผย
และกล่าวโทษความผิดบาปของตน ท้ัง
ยังข่มเหงและบดขย้ีผู ้ที่รบเร้าถึงเรื่อง
ข้อเรียกร้องอันเท่ียงธรรมและศักด์ิสิทธ์ิ
แห่งข่าวประเสริฐนั้น โดยนัยที่ว่า ความ
จริงท่ีได้รับการยกย่องเป็นเหตุแห่งความ
จงเกลียดจงชังและการทะเลาะวิวาท
ข่าวประเสริฐจึงถูกเรียกว่าดาบด้วย
ประการฉะน้ี {GC 46.3}

การเตรียมการอันลํ้าลึกของพระผู ้
เป็นเจ้าท่ีทรงยอมให้คนชอบธรรมทนรับ
การข่มเหงที่มาจากนํ้ามือของคนอธรรม
สร้างความฉงนสนเท่ห์ให้แก่คนมากมาย
ท่ีอ่อนแอในความเชื่อ มีบางคนถึงกับ
พร้อมทีจ่ะละทิง้ความไว้วางใจในพระเจา้
เหตุเพราะพระองค์ทรงปล่อยให้คนตํา่ช้า



2 การกดข่ีข่มเหงในศตวรรษต้นๆ 31

ทีส่ดุรุง่เรอืงขึน้ ในขณะทีค่นดแีละบรสุิทธิ์
ทีส่ดุกลบัต้องตกระกาํลาํบากและทนทกุข์
ทรมานจากอํานาจท่ีโหดเห้ียม จึงเกิดมี
คาํถามผดุขึน้มาว่า เหตไุฉนพระเจ้าผูท้รง
ยุติธรรม ทรงกอปรด้วยพระเมตตาคุณ
และทรงฤทธานุภาพอันไพบูลย์ จึงทรง
ยอมทนต่อความอยุติธรรมและการกดขี่
ข่มเหงได้ถงึเพยีงนี ้ นีเ่ป็นคําถามทีเ่ราไม่
ควรจะเข้าไปข้องแวะด้วย พระเจ้าประทาน
สักขีพยานแห่งรักของพระองค์ให้แก่เรา
อย่างเพียงพอ และเราก็ไม่ควรสงสัยใน
ความรักม่ันคงของพระองค์เพียงเพราะ
ความไม่เข้าใจของเราเองในเรือ่งพระราชกจิ
แห่งการทรงจัดเตรียมของพระองค์ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงหยั่งรู้ล่วงหน้าถึง
ความสงสัยท่ีจะผุดข้ึนในใจของบรรดา
สาวกทัง้หลายในห้วงเวลาแห่งการทดลอง
และความมดืมนนี ้พระองค์จงึตรสักบัพวก
เขาไว้ว่า “จงระลึกถึงคาํท่ีเรากล่าวกับพวก
ท่านแล้วว่า บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย
ถ้าพวกเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหง
พวกท่านด้วย” ยอห์น 15:20 พระเยซู
ทรงทนทุกข์เพื่อเรามากเสียย่ิงกว่าท่ี
ผูต้ดิตามของพระองค์คนใดจะต้องทนทกุข์
เพราะความเห้ียมโหดของคนอธรรม ผูท้ี่
ได้รับการทรงเรียกให้ทนทกุข์ทรมานและ
ต้องพลีชีพเพื่อความเชื่อก็เพียงแค่กําลัง
เดินตามรอยพระบาทของพระบุตรที่รัก
ของพระเจ้าเท่านั้นเอง {GC 47.1}

“องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้า
ในเรือ่งพระสญัญาของพระองค์” 2 เปโตร
3:9 พระองค์ไม่ได้ทรงลืมหรือละเลยบุตร

ชายหญิงของพระองค์เลย แต่พระองค์ทรง
ปล่อยให้คนอธรรมเผยอุปนิสัยที่แท้จริง
ของตนออกมา เพื่อว ่าจะไม่มีผู ้ใดที่
ปรารถนาจะทาํตามนํา้พระทยัของพระองค์
อาจถูกหลอกในเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวเขา
อนึ่ง คนชอบธรรมถูกนําลงในเตาไฟแห่ง
ความทุกข์ยากก็เพื่อตัวเขาเองจะได้รับ
การชําระให้บริสุทธิ์ เพื่อแบบอย่างของ
เขาจะทําให้ผู้อื่นมั่นใจถึงความจริงจังใน
เร่ืองความเช่ือและการนับถือศาสนา และ
เพ่ือท่ีวถิทีางอันคงเส้นคงวาของพวกเขา
จะกล่าวโทษคนไร้ศาสนาและคนท่ีไม่เช่ือ
{GC 48.1}

พระเจ้าทรงปล่อยให้คนอธรรมรุ่งเรือง
และทรงยอมให้เขาเผยความเป็นศัตรูต่อ
พระองค์ เพื่อว่าเม่ือเขาเติมความช่ัวของ
ตนจนเต็มขนาดแล้ว ทุกคนจะเข้าใจถึง
ความยุติธรรมและพระเมตตาคุณของ
พระเจ้าในความพินาศย่อยยับของเขา
วันแห่งการทรงแก้แค้นของพระองค์เร่ง
เข้ามา เมือ่ทกุคนทีล่่วงละเมดิพระบญัญตัิ
และข่มเหงประชากรของพระองค์จะได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างสาสมตามการกระทํา
ของตน เม่ือพฤติกรรมแห่งความทารุณ
หรือไร้ความเป็นธรรมในทุกๆ รูปแบบท่ี
มีต่อผูส้ตัย์ซือ่ของพระเจา้จะถกูปรบัโทษ
เสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระทําต่อองค์
พระคริสตเ์อง {GC 48.2}

ยังมีอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญกว่าซึ่ง
ควรได้รับการเอาใจใส่จากคริสตจักรต่างๆ
ในสมัยนี้ อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “ทุกคน
ท่ีตัง้ใจจะดําเนนิชวีติตามทางของพระเจ้า
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ในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” 2 ทิโมธี 
3:12 แล้วเหตุไฉนจึงดูประหน่ึงว่าการ
ข่มเหงหลับใหลไปนานถึงป่านนี้ มีเพียง
เหตุผลเดียวคือว่าคริสตจักรคล้อยตาม
มาตรฐานของโลก จึงไม่อาจปลุกการต่อ
ต้านให้กระพือข้ึน ศาสนาท่ีแพร่หลาย
อยู ่ในสมัยของเรานี้ ไม่มีลักษณะของ
ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
แห่งความเช่ือของคริสเตียนในสมัยของ
พระคริสต์หรือสมัยของอัครทูต ทั้งนี้
เน่ืองจากวิญญาณแห่งการประนีประนอม

ต่อความผิดบาป เพราะการละเลยต่อ
ความจริงอันใหญ่ยิ่งแห่งพระวจนะของ
พระเจ้า และเพราะผู้ศรัทธาในศาสนา
เสมอชีวิตของตนมีจํานวนเพียงน้อยนิด
ในคริสตจักร อันเป็นเหตุให้คริสต์ศาสนา
กลายเป็นท่ีนิยมชมชอบแก่ชนชาวโลก
ขอให้เกิดการฟื้นฟูความเช่ือและความ
เข้มแข็งอย่างคริสตจักรสมัยเร่ิมแรกข้ึน
เถิด แล้ววิญญาณแห่งการกดข่ีข่มเหงจะ
ถูกปลุก และไฟแห่งการประหัตประหาร
จะถูกจุดให้ลุกข้ึนอีกคร้ัง {GC 48.3}
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3 ยุคมืดทางจิตวิญญาณ

ในจดหมายฉบับที่สองที่เขียนไปยัง
ชาวเมืองเธสะโลนิกาน้ัน อัครทูตเปาโล
พยากรณ์ถึงการละท้ิงความเช่ือคร้ังใหญ่
ที่จะมีผลก่อให้เกิดอํานาจของระบอบ
เปปาซี [papacy เปปาซีหมายถึงระบอบ
การปกครองท่ีมีพระสันตะปาปาทรงเป็น
องค์ประมุข] ท่านประกาศว่าวันของ
พระคริสต์จะยังมาไม่ถึง “จนกว่าจะมีการ
กบฏเสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้น
จะปรากฏตัว คือลูกแห่งความพินาศ ผู้
กีดก้ันขัดขวาง และยกตัวข้ึนต่อสู้ทุกสิ่ง
ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระ หรือสิ่งที่เขาไหว้
นมัสการนั้น แล้วมันก็จะนั่งในพระวิหาร
ของพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า”
และย่ิงกว่านัน้ ท่านอัครทูตยังเตือนพ่ีน้อง
ของตนว่า “เพราะว่าอํานาจลึกลับนอก
กฎหมายนั้นก็เริ่มทํางานอยู ่แล ้ว” 2
เธสะโลนิกา 2:3, 4, 7 แม้กระทั่งใน
สมัยยุคแรกเร่ิมนั้น ท่านยังมองเห็นว่า
หลักคําสอนผิดๆ กําลังคืบคลานเข้ามาสู่
คริสตจักรแล้ว ซึ่งเตรียมทางให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่ระบอบเปปาซี {GC 49.1}

ในช่วงแรกเป็นไปอย่างลับๆ และอย่าง
เงียบๆ ทีละเล็กทีละน้อย และจากน้ัน
ก็ค่อยๆ แผ่อิทธิพลมากย่ิงข้ึนและเข้า
ครอบงําจิตใจของผู้คน “อํานาจลึกลับ
นอกกฎหมาย” ดําเนินงานท่ีหลอกลวง
และหม่ินประมาทพระเจ้าน้ีอย่างก้าวหน้า

ต่อไป ขนบธรรมเนียมประเพณีของลัทธิ
นอกศาสนาค่อยๆ คืบคลานเข้ามาสู่
คริสตจักรอย่างแทบไม่ทันรู้ตัว วิญญาณ
แห่งการประนปีระนอมและการคล้อยตาม
กันถูกหน่วงเหน่ียวไว้ชั่วขณะหน่ึงด้วย
การกดขี่ข่มเหงอย่างทารุณโหดร้ายซึ่ง
คริสตจักรต้องทนอยู ่ภายใต้ลัทธินอก
ศาสนา แต่เมื่อการกดข่ีข่มเหงยุติลงและ
คริสต ์ศาสนาเข้าไปสู ่ราชสํานักและ
พระราชวังของบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย
ครสิตจกัรละทิง้ความเรยีบง่ายอนัถ่อมตน
ของพระคริสต์และของอัครทูตทั้งหลาย
ของพระองค์เพือ่รับความโอ่อ่าและความ
ทะนงตนของบรรดานักบวชและผู้ปกครอง
ของคนนอกศาสนา และคริสตจักรนํา
ทฤษฎแีละขนบธรรมเนยีมของมนษุย์เข้า
มาแทนทีข้่อกําหนดต่างๆ ของพระเจ้า ใน
ช่วงต้นศตวรรษท่ีสี่ การกลับใจมาเป็น
คริสเตียนแต ่ ในนามของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินสร้างความช่ืนชมยินดี
อันย่ิงใหญ่ให้กับคริสตจักร และวิถีทาง
ของโลกซ่ึงถูกคลุมด้วยรูปแบบแห่งความ
ชอบธรรมกก้็าวเข้ามาในครสิตจกัร บัดนี้ 
การงานแห่งความเส่ือมทรามพัฒนาข้ึน
อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีดูเหมือนว่าลัทธิ
นอกศาสนาหายสาบสูญไป แต่แท้จริง
แล้ว มันกําลังเป็นผูมี้ชยัต่างหาก วญิญาณ
ของเธอเข้ามาควบคุมคริสตจักร มีการ
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นําหลักคําสอน พิธีกรรม และความเชื่อ
เรื่องโชคลางต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับ
ความเช่ือและการนมัสการของพวกที่
ประกาศว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ {GC
49.2}

การประนีประนอมระหว่างลัทธินอก
ศาสนาและคริสต์ศาสนาน้ีส่งผลทําให้เกิด
การพฒันา “คนนอกกฎหมาย” ขึน้ ซึง่ถกู
ทํานายไว้ในคําพยากรณ์แล้วว่าจะเป็น
ผู ้ต ่อต้านและยกตนข้ึนเหนือพระเจ้า
ระบอบศาสนาเทยีมเทจ็ทีย่ิง่ใหญ่นัน้เป็น
ผลงานชิ้นเอกของอํานาจซาตาน ซ่ึงเป็น
อนสุรณ์แห่งความพยายามของมันในการ
ยกตัวเองข้ึนน่ังบนบัลลังก์เพื่อปกครอง
โลกตามท่ีมันต้องการ {GC 50.1}

คร้ังหน่ึงซาตานเคยพยายามท่ีจะ
ประนีประนอมกับพระคริสต์ มันมาหา
พระบตุรของพระเจ้าในถิน่ทรุกนัดารแห่ง
การทดลองน้ัน และแสดงให้พระองค์
ทอดพระเนตรอาณาจักรและความยิง่ใหญ่
ทั้งหมดของโลกนี้ มันเสนอที่จะมอบ
ทุกส่ิงไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์หาก
พระองค์จะทรงยอมรับอํานาจสูงสุดของ
เจ้าชายแห่งความมดื พระครสิต์ทรงตาํหนิ
ผู้ล่อลวงท่ีอวดดีและทรงขับไล่มันไปเสีย
แต่เมือ่ซาตานนําเสนอการทดลองเดียวกัน
นี้ให้แก่มนุษย์ มันประสบผลสําเร็จที่
ยิ่งใหญ่กว่า เพ่ือท่ีจะได้มาซ่ึงสมบัติและ
เกียรติยศทางโลกคริสตจักรถูกชักนําให้
แสวงหาความพอใจและการสนับสนุน
จากเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ของโลก และด้วยการ
ทาํเช่นนี ้ ครสิตจกัรปฏิเสธพระครสิต์และ

ถูกชักชวนให้แสดงความจงรักภักดีต่อ
ตัวแทนของซาตาน ซึ่งก็คือบิชอปแห่ง
กรุงโรม [bishop บิชอปหมายถึงสังฆราช
หรือมุขนายกเป็นผู้ปกครองดูแล] {GC
50.2}

หน่ึงในบรรดาหลักคําสอนสําคัญของ
ลัทธิโรมันคือพระสันตะปาปาทรงเป็น
ประมุขที่ประจักษ์แก่ตาของคริสตจักร
สากลของพระคริสต์ ทรงมีอํานาจสูงสุด
เหนือบิชอปและศิษยาภิบาลท่ัวทุกมุมโลก
นอกเหนือจากนี้แล้ว พระสันตะปาปายัง
ทรงได้รับตําแหน่งของเทพเจ้าอีกด้วย
คือ “องค์พระสันตะปาปาพระผู้เป็นเจ้า”
(โปรดดูภาคผนวก) และได้รบัการเทิดทูน
ให้เป็นผู้ไม่รู้พล้ัง มนุษย์ทกุคนต้องแสดง
ความจงรักภักดี ข้อกล่าวอ้างเดียวกันที่
ซาตานเรยีกร้องในถิน่ทรุกนัดารแห่งการ
ทดลองนั้นก็ยังคงถูกเรียกร้องโดยผ่าน
คริสตจักรแห่งโรม และคนจาํนวนมหาศาล
ก็พร้อมทีจ่ะมอบถวายการนมสัการแก่มัน
{GC 50.3}

แต่ผูท้ีย่าํเกรงและถวายเกียรตพิระเจ้า
เผชิญหน้ากับการอ้างสิทธ์ิอย่างกล้า
ท้าทายสวรรค์นี้เหมือนเช่นท่ีพระคริสต์
ทรงเผชิญหน้ากับการชักชวนของศัตรูเจ้า
เล่ห์นั้นด้วยพระดํารัสท่ีว่า “จงกราบ
นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
ของท่าน และปรนนิบัตพิระองค์แต่ผูเ้ดียว”
ลูกา 4:8 พระเจ้าไม่ทรงเคยเปรยไว้ใน
พระวจนะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงแต่ง
ตั้งมนุษย์คนใดให้เป็นผู้นําในคริสตจักร
หลักคําสอนเร่ืองอาํนาจสูงสุดของระบอบ
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เปปาซีนั้นตรงกันข้ามกับคําสอนของ
พระคัมภีร์ พระสันตะปาปาไม่อาจมี
อํานาจเหนือคริสตจักรของพระคริสต์
ได้นอกจากจะได้มาด้วยการฉกชิงเท่านัน้
{GC 51.1}

บรรดาผู้นยิมลัทธิโรมันยืนกรานกล่าว
หาชาวโปรเตสแตนต์ว่าเป็นพวกนอกรีต
และจงใจแยกตวัออกจากครสิตจกัรแท้ แต่
คาํกล่าวหาเหล่านีน่้าจะใช้ได้ดกัีบตัวพวก
เขาเองมากกว่า พวกเขาเป็นผู้ที่ร้ือธง
ของพระคริสต์ลงและตีตัวออกห่างจาก
“หลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวก
ธรรมิกชนครั้งเดียวสําหรับตลอดไป”
ยูดา 3 {GC 51.2}

ซาตานรูด้แีก่ใจว่าพระคมัภร์ีศกัด์ิสทิธิ์
จะทําให้มนษุย์มองเหน็การหลอกลวงและ
ต้านทานอํานาจของมันได้ แม้กระท่ัง
พระผู้ช่วยให้รอดของโลกก็ยงัทรงต่อต้าน
การโจมตีของมันด้วยพระวจนะ พระคริสต์
ทรงยกโล่แห่งความจริงนิรันดร์ข้ึนป้องกัน
การจู่โจมในทุกๆ รูปแบบ ด้วยตรัสว่า
“พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า” พระองค์ทรงต้าน
ทุกข้อเสนอของศัตรูคู่อริด้วยพระปัญญา
และอํานาจของพระวจนะ เพื่อที่ซาตาน
จะยังคงมีอิทธิพลอยู่เหนือมนุษย์และ
สร้างอํานาจให้แก่ผู้ช่วงชิงอย่างระบอบ
เปปาซีนั้น มันต้องควบคุมให้ขาดความรู้
ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์จะยกชูพระเจ้า
และจัดวางมนุษย์ผู้มีขีดจํากัดไว้ให้อยู่ใน
สถานภาพท่ีแท้จริงของเขา ด้วยเหตุนี้ 
มันจึงต้องปกปิดและปราบปรามความจริง
อันศัก ด์ิสิทธิ์ ท้ั งหลายในพระคัมภีร ์ 

คริสตจักรแห่งโรมนาํตรรกศาสตร์นีม้าใช้ 
นับเป็นเวลาหลายร้อยปีมีคําส่ังห้ามแจก
จ่ายพระคัมภีร์ ห้ามประชาชนอ่านหรือมี
พระคัมภีร์ไว้ในบ้าน และมีเพียงพวก
นกับวชกบัพระราชาคณะผูไ้ม่มีหลกัธรรม
เท ่าน้ันท่ีตีความคําสอนต่างๆ ของ
พระคมัภร์ีเพือ่สนบัสนนุการแอบอ้างของ
พวกเขา ด้วยเหตุนีพ้ระสันตะปาปาจึงทรง
เป็นท่ียอมรับกันแทบท่ัวท้ังโลกในฐานะ
ตัวแทนของพระเจ้าในโลกน้ีซึ่งมีอํานาจ
เหนือคริสตจักรและรัฐ {GC 51.3}

เมื่อเครื่องจับเท็จถูกนําออกไปแล้ว
ซาตานก็ทํางานตามความต้องการของ
มัน คําพยากรณ์กล่าวไว้แล้วว่าระบอบ
เปปาซี “จะคิดเปล่ียนแปลงวาระและธรรม
บัญญัติต่างๆ” ดาเนียล 7:25 ระบอบ
เปปาซไีม่รอช้าทีจ่ะพยายามเริม่ทาํงานนี้ 
เพื่อจะทําให้มีคนกลับใจจากลัทธินอก
ศาสนาเข้ามานั้น มีการนําบางสิ่งมา
ทดแทนรูปเคารพเพ่ือให้พวกเขากราบ
ไหว้บูชา และด้วยการการทําเช่นนั้นจะ
เป็นการสนบัสนนุการยอมรบัครสิต์ศาสนา
แต่เพียงในนาม การกราบไหว้บูชา
รูปป้ันและวัตถุมงคลต่างๆ ค่อยๆ ทยอย
เข้ามาสู่การนมัสการของคริสเตียน ใน
ที่สุด มีคําสั่งจากที่ประชุมสภา (โปรดดู
ภาคผนวก) จัดตั้งให้มีระเบียบการกราบ
ไหว้บูชารูปเคารพข้ึน เพ่ือให้งานแห่ง
การลบหลู่พระเจ้าสมบูรณ์แบบ โรมจึง
ถือสิทธ์ิเปล่ียนแปลงพระบัญญัติของ
พระเจ้าโดยลบพระบัญญัติข้อที่สองที่
ห้ามการกราบไหว้รปูเคารพออกจากพระ
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บัญญัติของพระเจ ้ า เ สีย และแบ ่ ง
พระบัญญัติข้อท่ีสิบออกเป็นสองข้อเพื่อ
ให้คงจํานวนข้อในพระบัญญัติไว้เหมือน
เดิม {GC 51.4}

จติใจทีย่อมต่อลทัธนิอกศาสนานัน้เปิด
ทางให้กับการละเลยอํานาจของสวรรค์
มากย่ิงข้ึน ซาตานทํางานผ่านพวกผู้นํา
คริสตจักรที่ไม่อุทิศตน ทั้งยังเหยียบยํ่า
พระบัญญัติข้อส่ีอีกด้วย และพยายามนํา
วันสะบาโตอันเก่าแก่ วันที่พระเจ้าทรง
อวยพระพรและทรงต้ังไว้เป็นวันบริสุทธิ์ 
(ปฐมกาล 2:2, 3) นั้นออกไป และแทนท่ี
วันนั้นด้วยการยกชูวันฉลองเทศกาลท่ี
คนนอกศาสนาถอืรกัษาในฐานะ “วนัแห่ง
การเคารพยกยอ่งพระอาทติย์” น้ันขึน้ ใน
ช่วงเร่ิมแรก การเปล่ียนแปลงน้ีไม่ได้ทํา
อย่างเปิดเผย ในศตวรรษต้นๆ คริสเตียน
ทัง้หมดก็ยงัถอืรกัษาวนัสะบาโตท่ีแท้จรงิ
อยู่ พวกเขาระวังหวงแหนเพ่ือถวายเกียรติ
พระเจ้าและเชือ่ว่าพระบญัญตัขิองพระองค์
นัน้ปรับเปล่ียนไม่ได้ พวกเขาปกป้องความ
ศกัด์ิสทิธิแ์ห่งข้อบัญญตัอิย่างกระตือรือร้น
แต่ซาตานทํางานผ่านตัวแทนท้ังหลาย
ของมันด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันยิ่งใหญ่เพื่อให้
สําเร็จตามท่ีมันตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อว่า
ความสนใจของประชาชนจะถูกหันเหไป
ยังวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ถูกต้ังให้เป็น
เทศกาลเพ่ือเฉลมิฉลองการเป็นขึน้มาจาก
ความตายของพระคริสต์ มีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในวันนั้น แต่กระน้ัน
ก็ยังถือวันน้ันเป็นวันแห่งการพักผ่อน
หย่อนใจ ส่วนวันสะบาโตก็ยังมีการถือ

รักษาอย่างบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ {GC 52.1}
ซาตานเตรียมทางสาํหรบัทํางานตาม

แผนให้สําเร็จด้วยการชักนําชาวยิวสมัย
ก่อนการเสด็จมาคร้ังแรกของพระคริสต์
ให้แบกภาระของวนัสะบาโตด้วยกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีเข้มงวดที่สุด จนทําให้การถือ
รักษาวนัสะบาโตกลายเป็นภาระหนกั บัดนี้ 
มันฉวยโอกาสโดยการใช้แสงสว่างจอม
ปลอมซึ่งโดยวิธีนี้มันทําให้ทุกคนมองวัน
สะบาโตว่าเป็นภาระ มันโยนความเหยยีด
หยามใส่วันสะบาโตว่าเป็นสถาบันของ
พวกยิว ขณะท่ีคริสเตียนท่ัวไปยังคงถือ
รักษาวันอาทิตย์เป็นวันฉลองท่ีมีความสุข
ต่อไป มันชักนําพวกเขาด้วยการทําให้วนั
สะบาโตเป็นวนัอดอาหารและวนัแห่งความ
โศกเศร้าและความสิน้หวงัเพือ่แสดงความ
เกลียดชังของพวกเขาที่มีต่อศาสนายิว
{GC 52.2}

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ส่ี จักรพรรดิ
คอนสแตนตินตราพระราชกฤษฎีกาฉบับ
หนึง่ขึน้เพือ่ตัง้วนัอาทติย์ให้เป็นวนันกัขตั-
ฤกษ์ของรัฐตลอดท่ัวทั้งจักรวรรดิโรม
(โปรดดูภาคผนวก) วันของดวงอาทิตย์
เป็นทีเ่คารพนบัถือของประชาชนลทัธนิอก
ศาสนาของพระองค์และเป็นวันที่พวก
คริสเตียนถวายเกียรติ เป็นนโยบายของ
จักรพรรดิท่ีจะประสานผลประโยชน์ที่ไม่
ลงตัวระหว่างลัทธินอกศาสนากับคริสต์
ศาสนา พระองค์ได้รับแรงกระตุน้ให้ดําเนนิ
เรื่องนี้จากบรรดาบิชอปของคริสตจักร
ผู้ถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยาน
และการกระหายอาํนาจ โดยคิดว่าหากท้ัง



3 ยุคมืดทางจิตวิญญาณ 37

คริสเตียนและคนนอกศาสนาจะถือรกัษา
วันเดียวกันแล้ว ก็จะเป็นการสนับสนุน
ให้คนนอกศาสนายอมรบัครสิต์ศาสนาแต่
เพียงในนาม และด้วยการทาํเช่นน้ีจะทาํให้
อาํนาจและเกียรติยศของคริสตจักรเจริญ
รุ่งเรอืงยิง่ขึน้ แต่ขณะทีค่รสิเตยีนมากมาย
ที่เกรงกลัวพระเจ้าถูกชักนําให้มองวัน
อาทิตย์ว่าเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใน
ระดับหนึ่งนั้น พวกเขาก็ยังคงถือรักษา
วันสะบาโตที่แท้จริงเป็นวันบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า และถอืรักษาวนันัน้ด้วยความเชือ่
ฟังตามพระบัญญัติข้อที่สี่ {GC 53.1}

จอมหลอกลวงยังทํางานของมันไม่
เสร็จ มันตั้งใจท่ีจะรวบรวมโลกคริสเตียน
ให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มธงของมันและใช้
อาํนาจของมันผ่านทางตวัแทนของมันคอื
พระสนัตะปาปาผูท้รงถอืว่าตนเป็นตวัแทน
ของพระคริสต์ มันทํางานน้ีสําเร็จโดย
อาศัยคนนอกศาสนาท่ีกลับใจเพียงคร่ึงๆ
กลางๆ พระราชาคณะท่ีทะเยอทะยาน
ใฝ่สูง และพวกสมาชิกคริสตจักรท่ีฝักใฝ่
ทางโลก มีการจดัประชมุสภาอยูบ่่อยครัง้
เป็นระยะๆ ซึ่งมีการเรียกบรรดาผู้มี
อํานาจในคริสตจักรจากท่ัวทุกมุมโลกมา
ชุมนุมกัน ในการประชุมสภาแทบทุก
ครัง้จะเหยียบยํา่วนัสะบาโตท่ีพระเจ้าทรง
สถาปนาไว้นั้นให้ตํ่าลงทีละเล็กทีละน้อย
ขณะท่ีวนัอาทิตย์ได้รับการยกชูให้สูงมาก
ยิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้ ในท่ีสุดวันเฉลิมฉลอง
ของพวกนอกศาสนาจึงได้รับเกียรติให้
เป็นสถาบันหนึ่งของพระเจ้า ขณะที่วัน
สะบาโตของพระคัมภีร์กลับถูกประกาศว่า

เป็นเคร่ืองหมายของศาสนายิว และผู้ท่ี
ถือรักษาวันนั้นจะถูกประณามว่าเป็นผู้ท่ี
ถูกแช่งสาป {GC 53.2}

ผู้ละทิ้งความเชื่อคนสําคัญนั้นทํางาน
สําเร็จด้วยการยกตัวข้ึน “ต่อสู้ทุกส่ิงท่ีได้
ชื่อวา่เป็นพระ หรือสิ่งที่เขาไหว้นมัสการ
นั้น” 2 เธสะโลนิกา 2:4 จนเป็นผลสําเร็จ
เขากล้าเปล่ียนกฎเพียงข้อเดียวในพระ
บัญญัติของพระเจ้าที่ชี้บอกมนุษย์ทุกคน
อย่างไม่ผิดพลาดถึงพระเจ้าองค์เท่ียงแท้
และผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระบัญญัติข้อที่ส่ี
เปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้
สร้างฟ้าและแผ่นดินโลก และด้วยเหตุ
ฉะน้ันจึงทรงแตกต่างจากพระเทียมเท็จ
ท้ังหมด วันสะบาโตเป็นดั่งอนุสรณ์ถึง
พระราชกิจแห่งการทรงสร้างว่าวันที่เจ็ด
ได้รับการทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์เป็น
วันพักผ่อนสําหรับมนุษย์ เป็นวันท่ีทรง
ออกแบบไว้ให้จดจาํพระเจ้าผูท้รงพระชนม์
อยู่ไว้ในจิตใจของมนุษย์อยู่เสมอในฐานะ
ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตและ
เป็นผูท่ี้มนษุย์ต้องเคารพสกัการะ ซาตาน
มุ่งมัน่ทีจ่ะหนัมนษุย์ออกไปจากความจงรกั
ภักดีต่อพระเจ้า และจากการเช่ือฟังพระ
บัญญัติของพระองค์ เพราะฉะน้ันมันจึง
หนัความพยายามของมันมาต่อสู้โดยเฉพาะ
กับพระบัญญัติข้อน้ันท่ีชี้ไปยังพระเจ้า
ในฐานะพระผู้สร้าง {GC 53.3}

บัดน้ีชาวโปรเตสแตนต์ผลักดันว่า
การกลับเป็นข้ึนมาจากความตายของ
พระคริสต์ในวนัอาทติย์ทาํให้วนันัน้เป็นวนั
สะบาโตของคริสเตียน แต่ไม่มีหลักฐาน
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ดังกล่าวในพระคัมภีร์ พระคริสต์หรือ
อัครทูตของพระองค์ไม่เคยให้เกียรติเช่น
นี้แก่วันดังกล่าว การถือรักษาวันอาทิตย์
ในฐานะเป็นสถาบันหนึ่งของคริสเตียนมี
แหล่งกําเนิดมาจาก “อํานาจลึกลับนอก
กฎหมาย” 2 เธสะโลนิกา 2:7 ซึ่งแม้
ในสมัยของเปาโลเอง มันก็เร่ิมทํางาน
ของมันแล้ว พระยาห์เวห์ทรงรับระบอบ
เปปาซีให้เป็นบตุรตัง้แต่เมือ่ใดและท่ีไหน
มีเหตผุลอะไรทีฟั่งขึน้เพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน
สาํหรับการเปล่ียนแปลงท่ีพระคัมภีร์ไม่ได้
รับรอง {GC 54.1}

ในศตวรรษท่ีหก ระบอบเปปาซีถูก
จัดตั้งขึ้นมาอย่างมั่นคงแล้ว เป็นฐาน
อาํนาจท่ีปักหลกัอยูใ่นนครของจักรพรรดิ 
และบชิอปแห่งกรงุโรมได้รับการสถาปนา
ขึ้นเป็นประมุขเหนือคริสตจักรทั้งหมด
ลัทธินอกรีตมอบตําแหน่งให้กับระบอบ
เปปาซี พญานาคให้ “ฤทธ์ิเดช บัลลังก์
และสทิธอิาํนาจยิง่ใหญ่ของมนัแก่สตัว์ร้าย
นั้น” วิวรณ์ 13:2 และบัดนี้ ช่วงเวลา
1,260 ปีแห่งการกดขี่ข่มเหงของระบอบ
เปปาซีตามท่ีพระธรรมดาเนียลและ
พระธรรมวิวรณ์พยากรณ์ไว้นั้นก็เร่ิมต้น
ขึ้นแล้ว (ดาเนียล 7:25 วิวรณ์ 13:5-7)
(โปรดดูภาคผนวก) คริสเตียนถูกบังคับ
ให้เลือกท่ีจะยอมท้ิงความสัตย์ซื่อของ
พวกเขาหรือยอมรับพิธีกรรมต่างๆ และ
การนมัสการของระบอบเปปาซีหรือที่จะ
ค่อยๆ ตายในคุกมืดหรือจะยอมตายด้วย
เคร่ืองทรมาน เผาท้ังเป็นหรือคมขวาน
ของเพชฌฆาต บัดน้ีพระดํารัสของ

พระเยซูที่ตรัสไว้ว่า “แม้แต่บิดามารดา
ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็จะมอบตัว
พวกท่านไว้ และพวกเขาจะฆ่าพวกท่าน
บางคน ทุกคนจะเกลียดชังพวกท่าน
เพราะนามของเรา” ลูกา 21:16, 17 ได้
สําเร็จจริงตามน้ัน การกดข่ีข่มเหงโหม
กระหน่ําลงใส่ผู้ท่ีสัตย์ซื่อด้วยความโกรธ
แค้นท่ียิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ มาก่อน และ
โลกกลายเป็นสนามรบอันกว้างใหญ่ไพศาล
เป็นเวลาหลายร้อยปีท่ีคริสตจักรของ
พระคริสต์ต้องลี้ภัยอยู่ในที่ท่ีห่างไกลจาก
ผู้คนและในที่มืด ผู้เผยพระวจนะกล่าว
ไว้ดังนี้ว ่า “หญิงนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่น
ทุรกันดาร ที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้า
ทรงจัดเตรียมไว้ เพ่ือนางจะได้รับการเล้ียง
ดูตลอดหน่ึงพนัสองร้อยหกสิบวนั” ววิรณ์ 
12:6 {GC 54.2}

การเรืองอํานาจของคริสตจักรโรมัน
เป็นเครื่องหมายชี้บอกจุดเริ่มต้นของยุค
มืด ขณะท่ีอาํนาจของคริสตจักรโรมันเพ่ิม
ขึ้น ความมืดมิดก็ยิ่งหนาทึบย่ิงข้ึน พวก
เขาโยกย้ายความเชือ่จากพระครสิต์ผูท้รง
เป็นรากฐานท่ีแท้จริงไปยังพระสันตะปาปา
แห่งโรม แทนท่ีจะวางใจในพระบุตรของ
พระเจ้าเพือ่รับการอภัยบาปและเพ่ือความ
รอดนิรันดร์ ประชาชนกลับมองไปท่ีพระ
สันตะปาปา และท่ีบรรดาบาทหลวงกับ
พระราชาคณะทัง้หลายผูซ้ึง่พระสนัตะปาปา
ทรงมอบอาํนาจให้ทําแทนนัน้ พวกเขาถกู
สอนว่าพระสันตะปาปาทรงเป็นผู้ไกล่เกล่ีย
ของพวกเขาในโลกน้ี และถูกสอนว่าไม่มี
ผูใ้ดเข้าถงึพระเจ้าได้นอกจากจะผ่านทาง
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พระสันตะปาปาและนอกจากนี้พระ
สนัตะปาปายังทรงเป็นพระเจ้าสาํหรบัคน
ทุกคน ดังน้ันทุกคนจึงต้องเช่ือฟังโดย
ไม่มีข้อโต้แย้ง การเบี่ยงเบนไปจากข้อ
บังคบัทีพ่ระสนัตะปาปาทรงกําหนดไวจ้ะ
เป็นเหตุเพียงพอท่ีผู้กระทําผิดจะต้องรับ
โทษรุนแรงที่สุด ท้ังฝ่ายกายและฝ่าย
วญิญาณจิต ด้วยเหตุนี ้จติใจของประชาชน
จงึถกูหนัเหจากพระเจ้าไปยังมนษุย์ท่ีโหด
เห้ียม ทีท่าํผิด และท่ีพล้ังพลาดได้ ไม่เพียง
เท่านัน้ แต่จติใจของพวกเขายงัถกูหนัไป
ยังเจ้าชายแห่งความมืด ผู้ใช้อํานาจของ
มันผ่านคนเหล่าน้ันอีกด้วย บาปปลอมตัว
เข้ามาในคราบของความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
พระคัมภีร์ถูกปราบและมนุษย์ถือว่าตน
เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เราจึงเห็นแต่เพียง
ความฉ้อฉล ความหลอกลวง และความ
ผิดบาปอันต่ําช้า ด้วยการยกชูกฎหมาย
และธรรมเนยีมประเพณขีองมนษุย์ข้ึนมา
นั้น ความเส่ือมทรามซ่ึงเป็นผลจากการ
ละทิง้พระบญัญตัขิองพระเจ้าเสมอมานัน้
ก็ปรากฏข้ึนชัด {GC 55.1}

สมัยน้ันเป็นช่วงเวลาอันตรายสาํหรับ
ครสิตจักรของพระคริสต์ ผูถ้อืธงท่ีสัตย์ซือ่
มีหลงเหลืออยู่น้อยเหลือเกิน ถึงแม้ว่า
ความจรงิไม่ถกูทอดทิง้โดยไม่มีพยาน ถงึ
กระน้ัน ในบางคร้ังดูเหมือนว่าหลักคําสอน
ทีผ่ดิและการเช่ือเร่ืองโชคลางจะมีชยัชนะ
และศาสนาที่แท้จริงจะถูกกวาดเรียบไป
จากโลก ข่าวประเสริฐถูกเมินเสีย แต่
ธรรมเนยีมปฏบัิตขิองศาสนากลบัเพิม่มาก
ขึ้นและประชาชนต้องแบกภาระของการ

ขูดรีดอย่างแสนสาหัส {GC 55.2}
พวกเขาถูกสอนไม่เพียงให้หมายพึ่ง

พระสันตะปาปาในฐานะผู้ไกล่เกล่ียเท่าน้ัน
แต่ยังถูกสอนให้พึ่งผลงานของตนเอง
เพือ่ลบมลทินบาปอีกด้วย มกีารเชิญชวน
ให้เข้าร่วมการปฏิบัติกิจเหล่าน้ีและอีก
มากมายในลักษณะเดียวกัน อาทิ การ
เดินทางไกลเพ่ือแสวงบุญ พิธีกรรม
แก้บาป การบูชาวัตถุมงคล การสร้าง
โบสถ์ ศาลเจ้าและแท่นบูชาต่างๆ การ
จ่ายเงินก้อนใหญ่ให้คริสตจักรเพื่อระงับ
พระพิโรธของพระเจ้าหรือเพื่อจะได้รับ
ความโปรดปรานจากพระองค์  ทาํราวกับ
ว่าพระเจ้าทรงมีลักษณะเหมือนมนุษย์ท่ี
จะโกรธเคืองในเรือ่งเลก็น้อยหรือทีจ่ะทาํให้
หายโกรธได้ด้วยของถวายหรือพิธีกรรม
แก้บาป {GC 55.3}

ท้ังๆ ที่ความชั่วเลวทรามได้แพร่
กระจายอยู่ท่ัวไปแม้กระท่ังในท่ามกลาง
ผู ้นําของคริสตจักรโรมันด้วยก็ตามที 
อทิธิพลของคริสตจักรน้ันก็ยงัดูเหมือนจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในราวๆ ช่วงท้าย
ของศตวรรษท่ีแปด ผูน้ยิมระบอบเปปาซี
ท้ังหลายต่างอ้างว่าในช่วงยคุเริม่แรกของ
คริสตจักรน้ัน บรรดาบิชอปแห่งโรมครอง
อาํนาจทางศาสนาเท่าเทยีมกบัอาํนาจของ
ท่ีพวกเขาอ้างว่ามีอยู่ในเวลาน้ี เพือ่ทําให้
ข้ออ้างนี้เป็นที่ยอมรับ จึงต้องมีการใช้วิธี
การบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงอํานาจ
นัน้ และบดิาแห่งการมสุากย็ืน่ข้อเสนอได้
อย่างรวดเร็ว พวกนักบวชปลอมแปลง
เอกสารโบราณต่างๆ ขึน้มา มกีารค้นพบ
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คําส่ังต่างๆ ของการประชุมสภาท่ีไม่เคย
มีใครได้ยินมาก่อน ซึง่รับรองการมีอาํนาจ
สากลสูงสุดของพระสันตะปาปาต้ังแต่
ยุคแรกเริ่มที่สุด และคริสตจักรที่ปฏิเสธ
ความจริงก็ยอมรับการหลอกลวงเหล่านี้
ด้วยความละโมบ (โปรดดูภาคผนวก) {GC
56.1}

นายช่างผู้สตัย์ซือ่จาํนวนน้อยนิดท่ีได้
ก่อความเช่ือของพวกเขาข้ึนบนรากฐาน
ทีแ่ท้จริงน้ัน (1 โครินธ์ 3:10, 11) ต่างรู้สึก
งงงวยและถูกขัดขวางเมื่อกองขยะแห่ง
หลักคําสอนเทียมเท็จกีดขวางงานของ
พวกเขา เช่นเดยีวกบัพวกคนงานซ่อมแซม
กําแพงกรุงเยรูซาเล็มในสมัยของผู้เผย
พระวจนะเนหะมีย์ มีบางคนพร้อมท่ีจะพูด
ว่า “เรีย่วแรงของคนท่ีขนของก็กําลังทรุด
ลง และมีส่ิงปรักหกัพงัมาก เราไม่สามารถ
ซ่อมกาํแพงได”้ เนหะมย์ี 4:10 ด้วยความ
เหน่ือยล้ากับการต้องด้ินรนอยู่ตลอดเวลา
ต่อการกดขีข่่มเหง การฉ้อฉล ความชัว่ช้า
และอปุสรรคอืน่ๆ ท่ีซาตานคดิขึน้มาเพือ่
ขัดขวางความก้าวหน้าของงานของพวก
เขา บางคนท่ีเคยเป็นนายช่างทีสั่ตย์ซือ่ก็
ท้อใจ และเพือ่เห็นแก่ความสงบและความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของตน
พวกเขาได้หันออกไปเสียจากรากฐานท่ี
แท้จริง ส่วนคนอ่ืนๆ ท่ีไม่ย่อท้อต่อการ
ขัดขวางของศัตรูก็ประกาศอย่างไม่เกรง
กลัวว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์
เจ้านายผู้ยิง่ใหญ่และน่ายาํเกรง” เนหะมีย์ 
4:14 และพวกเขาก็ดําเนินงานต่อไป ทุก
คนทีมี่ดาบก็แนบติดกายไว้ (เอเฟซสั 6:17)

{GC 56.2}
วิญญาณเดียวกันท่ีเป็นวิญญาณแห่ง

ความเกลียดชังและการต่อต้านความจริง
นั้นดลใจพวกศัตรูของพระเจ้าในทุกยุค
ทุกสมัย บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จึง
จาํเป็นต้องเฝ้าระวังและซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี
ในระดับเดียวกับยุคก่อนๆ ด้วยเช่นกัน
พระดํารัสของพระคริสต์ท่ีตรัสให้แก่พวก
สาวกรุ่นแรกท่ีว่า “สิ่งท่ีเราบอกพวกท่าน
นั้น เราก็บอกคนท้ังหลายด้วยว่า จงเฝ้า
ระวังอยูเ่ถดิ” มาระโก 13:37 นัน้ยังคงใช้ได้
กับบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ในยุค
สุดท้าย {GC 56.3}

ดูเหมือนว่าความมืดน้ันเพ่ิมทวีมาก
ขึ้น การบูชารูปเคารพกลายเป็นเร่ือง
ธรรมดาไป มีการจุดเทียนไว้ตรงหน้ารูป
ปั ้นต่างๆ และอธิษฐานต่อรูปเคารพ
ธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เชื่อเรื่อง
โชคลางและท่ีไร้สาระท่ีสุดมีให้เห็นทั่วไป
จติใจของผูค้นถกูครอบงําอย่างสิน้เชงิโดย
ความเชือ่เรือ่งโชคลางจนดเูหมอืนว่าความ
มีเหตุมีผลสิ้นฤทธิ์ไปเสียแล้ว ขณะที่
พวกนักบวชและสังฆราชเองก็ฝักใฝ่อยู่
กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ราคะ
ตัณหา และเส่ือมทราม เราคาดหมายได้
เพียงแต่ว่าประชาชนผู้ท่ีมองไปยังพวก
เขาเพ่ือรับคําแนะนําน้ันก็คงจะจมลึกอยู่
ในความโง่เขลาและความชั่วช้าแล้วเป็น
แน่ {GC 57.1}

ในศตวรรษท่ีสิบเอ็ดน้ัน การแอบอ้าง
ของระบอบเปปาซีก้าวไปอีกก้าวหน่ึง เม่ือ
พระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 7 ทรงประกาศ
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ความสมบูรณ์ดีพร้อมของคริสตจักรโรมัน
ในบรรดาข้ออ้างที่พระสันตะปาปาทรง
ประกาศออกไปน้ัน มีอยู่ข้อหนึ่งประกาศ
ว่า ตามพระคัมภีร์แล้ว คริสตจักรไม่เคย
ทําผิดและจะไม่มีวนัทําผิด แต่หลักฐานท่ี
มีในพระคมัภร์ีไม่ได้สนบัสนนุคาํกล่าวอ้าง
นั้นแต่อย่างใด พระสันตะปาปายังทรง
ประกาศว่าตนมีอํานาจปลดจักรพรรดิ 
และยังประกาศว่า ไม่มีผู้ใดสามารถถอน
คําตัดสินท่ีทรงประกาศไปแล้วได้ แต่
เป็นสิทธิพเิศษของพระองค์ทีจ่ะทรงกลับ
คําตัดสินของคนอ่ืนๆ ท้ังหมด (โปรดดู
ภาคผนวก) {GC 57.2}

ตัวอย่างหน่ึงท่ีโดดเด่นท่ีแสดงให้
เห็นถึงลักษณะความโหดเหี้ยมของ
ผู ้ช่วยทูลผู้ไม่รู ้พลั้งน้ีเห็นได้จากวิธีที่
พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระเจ้าเฮนรีที่ 4
จักรพรรดิแห่งเยอรมนี พระเจ้าเฮนรี
ไม่ทรงสนพระทัยต่ออํานาจของพระ
สันตะปาปา พระองค์จึงถูกประกาศคว่ํา
บาตรและถูกโค่นล้มราชบัลลังก์ ด้วยความ
หวาดกลวัต่อการถกูทอดทิง้และการข่มขู่
จากเหล่าเจ้าชายของพระองค์เอง ผู้ถูก
ยุยงโดยคําบัญชาของระบอบเปปาซีให้
แข็งข้อต่อพระองค์ พระเจ้าเฮนรีจึงทรง
ตระหนกัถงึความจําเป็นท่ีจะทาํสนัถวไมตรี
กับโรม พระองค์จึงทรงออกเดินทาง
พร้อมกับพระมเหสีและคนรับใช้ท่ีจงรัก-
ภักดีของพระองค์ข้ามเทือกเขาแอลป์
ในช่วงกลางฤดูหนาวเพื่อว่าพระองค์จะ
ทรงถ่อมพระองค์ลงต่อองค์สันตะปาปา
เม่ือเสดจ็มาถงึปราสาททีพ่ระสนัตะปาปา

เกรกอรีพํานักอยู่ พระองค์ทรงถูกนําไป
ยังลานชั้นนอกโดยไม่มีทหารคุ้มกันและ
ให้คอยที่นั่นท่ามกลางความหนาวเหน็บ
ของฤดูหนาวโดยให้สวมใส่แต่เครื่องแต่ง
กายทีน่่าสงัเวช  ไม่มีอะไรปกปิดพระเศยีร
และไม่ได้ทรงฉลองพระบาท พระองค์ทรง
เฝ้าคอยคําอนุญาตจากพระสันตะปาปา
ให้เข้าเฝ้า พระสันตะปาปาไม่ทรงยอม
อภัย ให ้ จนกระทั่ งพระองค ์ทรงอด
พระกระยาหารและสารภาพบาปตดิต่อกนั
เป็นเวลาถึงสามวัน แล้วพระสันตะปาปา
จงึทรงยอมอภัยโทษให้ แม้กระท่ังตอนนัน้
การอภัยโทษให้ของพระสันตะปาปาก็ยัง
อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าจักรพรรดิเฮนรีจะต้อง
ทรงรอคอยคํายินยอมจากพระสันตะปาปา
ก่อน แล้วพระองค์จงึจะกลับมาใช้ยศศักด์ิ
หรือใช้อํานาจของตําแหน่งจักรพรรดิได้ 
และพระสันตะปาปาเกรกอรีทรงภาคภูมิใจ
ในชัยชนะของพระองค์ ทรงประกาศว่า
เป็นหน้าท่ีท่ีจะกาํจัดความเย่อหย่ิงจองหอง
ของพวกกษัตริย์ทัง้หลายเสีย {GC 57.3}

ช่างแตกต่างกนัอย่างเหน็ได้ชดัระหว่าง
การวางตัวของพระสันตะปาปากับความ
ถ่อมตนและความอ่อนสภุาพของพระครสิต์ 
ผู ้ทรงสําแดงพระองค์เองว่ากําลังทรง
ร้องขออยู่ที่ประตูใจเพ่ือจะได้รับการ
ยินยอมให้เข้าไปข้างใน เพื่อว่าพระองค์
จะเสด็จเข้ามาประทานการอภัยและ
สันติสุขให้และทรงสอนสาวกทั้งหลายว่า
“ถ้าใครต้องการจะเปน็นาย คนนัน้จะต้อง
เป็นทาสของพวกท่าน” มัทธิว 20:27 {GC
58.1}
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ในศตวรรษต่อๆ มา เรามองเห็น
จาํนวนหลกัคําสอนผดิๆ เพิม่มากขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองท่ีออกมาจากโรม แม้กระท่ังก่อน
ทีจ่ะมกีารตัง้ระบอบเปปาซ ีคาํสอนต่างๆ
ของพวกนักปราชญ์จากศาสนานอกรีต
ก็ได ้ รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อ
คริสตจักรมาแล้ว คนมากมายท่ีอ้างว่า
กลับใจแล้วยังคงยึดติดอยู่กับหลักปรัชญา
ของศาสนานอกรตีของพวกเขา พวกเขา
ไม่เพียงแต่ยดึหลักปรัชญาเหล่าน้ันไว้กับ
ตนเองเท่าน้ัน แต่ยังผลักดันปรัชญาน้ัน
ให้แก่ผูอ้ืน่เพ่ือเป็นวิธกีารแผ่อทิธพิลของ
พวกเขาท่ามกลางคนนอกศาสนาอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้  คําสอนที่ผิดอย่างรุนแรง
ทั้งหลายจึงถูกนําเข้ามาสู่ความเช่ือของ
คริสเตียน คําสอนโดดเด่นจากท่ามกลาง
ความเช่ือท่ีผิดๆ เหล่าน้ีก็คือความเช่ือ
เร่ืองความเป็นอมตะตามธรรมชาติของ
มนษุย์และเรือ่งการมสีตรัิบรูไ้ด้ของคนตาย
หลกัคําสอนนีปู้พืน้ฐานให้โรมตัง้เรือ่งการ
ทูลขอความช่วยเหลือจากพวกนักบุญ
ทั้งหลาย และการเทิดทูนพระแม่มารีย์ผู้
เป็นหญิงพรหมจรรย์นั้นขึ้นมา จากหลัก
คาํสอนน้ียงัเกิดมีคาํสอนนอกรีตเร่ืองการ
ทรมานนิรันดร์สาํหรับคนท่ีไม่ยอมกลับใจ
ในที่สุดนั้นด้วย ซ่ึงเป็นคําสอนที่ถูกรวม
เข้าในความเช่ือของระบอบเปปาซีมา
ตั้งแต่ต้น {GC 58.2}

จากน้ันยังมีการปูทางให้กับการนาํคํา
สอนของลัทธินอกรีตเข้ามาอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งโรมเรียกว่า “แดนชําระ” [Purgatory] 
และถกูนาํมาใช้เพ่ือสร้างความหวาดกลวั

ให้กับฝงูชนทีห่ลงเชือ่ง่ายและทีเ่ชือ่ในเรือ่ง
โชคลางงมงาย โดยคําสอนนอกรตีนีใ้ห้การ
รับรองถึงสถานที่ทรมานแห่งหนึ่งซึ่งใน
นัน้พวกวญิญาณทีย่งัมีความผิดไม่ถงึขัน้
ตกนรกนิรันดร์ต้องไปรับโทษสาํหรบับาป
ของพวกเขาและเม่ือวิญญาณเหล่านั้น
หลุดพ้นจากความไม่บริสทุธิแ์ล้ว เขากจ็ะ
ถกูรับเข้าไปในสวรรค์ (โปรดดูภาคผนวก)
{GC 58.3}

ยงัมีเร่ืองป้ันแต่งอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจาํเป็น
ต้องแต่งข้ึนมาเพ่ือทําให้โรมมีผลกําไร
จากความกลวัและความชัว่ต่างๆ ของผูท่ี้
เล่ือมใสโรม นี่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จาก
หลักคําสอนเรื่อง “ใบลบมลทินบาป”
พระสันตะปาปาทรงสัญญากับทุกคนท่ี
เข้าร่วมกบัพระองค์ในการทาํสงครามเพือ่
แผ่ขยายอาํนาจในการลงโทษศัตรูหรือใน
การทําลายล้างผูท่ี้กล้าปฏิเสธการมอีาํนาจ
สูงสุดฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ว่า
เขาท้ังหลายจะได้รับการอภัยบาปอย่าง
บริบูรณ์คือบาปทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต และจะหลดุพ้นจากความเจบ็ปวด
ท้ังปวงและโทษท่ีจะต้องรับ ประชาชนยัง
ถูกสอนว่าโดยการจ่ายเงินให้คริสตจักร
พวกเขาจะช่วยตัวเองให้พ้นจากบาป และ
ยังปลดปล่อยวิญญาณของมิตรสหายที่
ตายไปแล้วซ่ึงถูกกักขังอยู่ในเปลวไฟแห่ง
การทรมานนั้นได้ ด้วยวิธีเช่นนี้โรมเติม
เงินลงในคลังต่างๆ ของเธอจนเต็มและคง
ความสง่างาม ความฟุ้งเฟ้อ และความช่ัว
ช้าของการทําตัวเป็นผู้แทนของพระองค์
ผู้ทรงไม่มีท่ีแม้แต่จะวางพระเศียรของ
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พระองค์ (โปรดดูภาคผนวก) {GC 59.1}
พิธีศีลมหาสนิทตามพระคัมภีร์ได้ถูก

แทนทีด้่วยพธิมิีสซาทีถ่วายบชูารปูเคารพ
พวกบาทหลวงของระบอบเปปาซีประกอบ
พธิขีองพวกเขาโดยอ้างว่าเปลีย่นขนมปัง
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
ที ่26 ด้วยการทึกทกัเอาเอง พวกเขาอวด
อ้างอย่างเปิดเผยว่ามีอาํนาจสร้างพระเจ้า
ผู้ทรงสร้างสรรพส่ิงทั้งปวงน้ัน คริสเตียน
ถูกบังคับด้วยความเจ็บปวดถึงตายให้
ปฏิญาณยอมรบัในหลกัคําสอนนอกรตีอนั
ร้ายกาจและลบหลู่สวรรค์นี ้ฝูงชนมากมาย
ทีป่ฏิเสธคําสอนนีถ้กูโยนทิง้เข้าไปในเปลว
เพลิง (โปรดดูภาคผนวก) {GC 59.2}

ในศตวรรษที่ สิบสาม มีการตั้ ง
เคร่ืองจักรท่ีน่ากลัวท่ีสุดจากเคร่ืองจักร
ทั้งหมดของระบอบเปปาซีข้ึน น่ันก็คือ
ศาสนศาล [Inquisition] เจ้าชายแห่ง
ความมืดทํางานกับพวกผู้นําของสภา
ปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซี ในการ
ประชุมลับของพวกเขา ซาตานและทูต
ของมนัควบคมุจติใจของคนชัว่เหล่านี ้ใน
ท่ามกลางพวกเขาน้ันมีทูตองค์หนึ่งของ
พระเจ้าท่ีตามองไม่เห็นกําลังจดบันทึก
อันน่ากลัวของคําสั่งที่ชั่วร้ายต่างๆ ของ
พวกเขาและเขียนประวัติศาสตร์ของการ
กระทาํท่ีน่าสยดสยองเกินกว่าท่ีจะปรากฏ

ต่อสายตามนุษย์ “บาบิโลนมหานคร” นัน้
“เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน”
วิวรณ์ 17:15, 16 ร่างท่ีถูกบดขย้ีจน
บิดเบ้ียวของผู้พลีชีพนับล้านร้องข้ึนต่อ
พระเจ้าเพื่อการแก้แค้นอํานาจที่ละทิ้ง
ความเชื่อนั้น {GC 59.3}

หลักคําสอนและพิธีกรรมของเปปาซี
กลายเป็นผู้ปกครองโลกที่มีอํานาจสิทธิ์
ขาด บรรดากษัตริย ์และจักรพรรดิ
ท้ังหลายต่างโค้งคํานับให้กับคําส่ังของ
พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม ชะตากรรม
ของมนุษย์สําหรับยุคนี้และตลอดนิรันดร์
กาลดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุม
ของพระองค์ เป็นเวลาหลายร้อยปีท่ีหลกั
คําสอนต่างๆ ของโรมได้รับการยอมรับ
อย่างไม่มีข้อสงสัยและอย่างแพร่หลาย
มีการประกอบพธิต่ีางๆ ด้วยความเคารพ
และเทศกาลของโรมได้รับการถือรักษา
ท่ัวไป นักบวชทั้งหลายของโรมได้รับ
เกียรติและเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ คริสตจักร
โรมไม่เคยได้รับศกัด์ิศรี ความยิง่ใหญ่ หรือ
อํานาจเลอเลิศมากเท่าน้ีมาก่อน {GC
60.1}

แต่ “เวลาเท่ียงวันของการปกครอง
ตามระบอบเปปาซเีป็นเวลาเทีย่งคนืของ
โลก” J. A. Wylie, The History of
Protestantism, เล่มที่ 1 บทที่ 4 แทบ
ไม่มีใครรู้จักพระคัมภีร์ ไม่ใช่แค่เพียง
ประชาชนเท่านั้น แม้แต่พวกบาทหลวง
ด้วย เหมือนเช่นพวกฟาริสีในอดีต บรรดา
ผูน้าํของเปปาซีเกลียดชังแสงสว่างท่ีส่อง
ให้เห็นถึงความผิดบาป พระบัญญัติของ
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พระเจ้าซ่ึงเป็นมาตรฐานของความชอบ
ธรรมถูกกําจัดออกไปเสีย พวกเขาใช้
อาํนาจอย่างไม่มีขีดจาํกดั และกระทําการ
ชั่วโดยไม่มีอะไรจะมาเหน่ียวร้ังได้ การ
ฉ ้อฉล ความโลภ และความเสเพล
สุรุ ่ยสุร ่ายพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย
มนุษย์ใช้ทกุอาชญากรรมเพ่ือจะได้มาซ่ึง
ความมั่งคั่งและตําแหน่ง ปราสาทต่างๆ
ของพระสันตะปาปาและพระราชาคณะ
ทัง้หลายมแีต่ภาพของความลามกตํา่ทีส่ดุ
พระสันตะปาปาบางองค์ที่ครองตําแหน่ง
อยู่ได้ก่ออาชญากรรมต่างๆ ท่ีน่าขยะแขยง
มากจนพวกผู้ปกครองบ้านเมืองต้อง
พยายามขับไล่เหล่าผู้มีเกียรติทั้งหลายน้ี
ของคริสตจักรในฐานะเป็นสัตว์ประหลาด
ที่ชั่วช้าเลวทรามเกินกว่าท่ีจะยอมทนได้ 
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ยุโรปไม่เจริญ
ก้าวหน้าในด้านการศึกษา ศิลปะ หรือ

อารยธรรมเลย โรคอัมพาตทางศีลธรรม
และด้านสตปัิญญาเกดิขึน้กบัครสิตอาณา-
จักร {GC 60.2}

สภาพของโลกภายใต้อํานาจของโรม
ทาํให้คาํกล่าวของผูเ้ผยพระวจนะโฮเชยา
สําเร็จอย่างน่ากลัวและอย่างถูกต้องว่า
“ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาด
ความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธความรู้ เราก็
ปฏิเสธเจ้า...เพราะเจ้าลืมธรรมบัญญัตแิห่ง
พระเจ้าของเจ้า เราเองกลื็มพงศ์พนัธุข์อง
เจ้าด้วย” “ในแผ่นดนินัน้ไม่มีความซือ่สตัย์
สุจริต ความเมตตา หรือความรู้จกัพระเจ้า
มีแต่การสบถสาบาน การโกหก การฆ่า
คน การลักขโมยและการล่วงประเวณี ส่ิง
เหล่านี้แพร่ไปทั่ว มีการฆาตกรรมซ้อน
การฆาตกรรม” โฮเชยา 4:6, 1, 2 สภาพ
เช่นน้ีเป็นผลต่างๆ ของการละท้ิงพระวจนะ
ของพระเจา้ {GC 60.3}
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ท่ามกลางความมืดท่ีปกคลุมโลกใน
ช่วงเวลาอนัยาวนานแห่งการเรอืงอาํนาจ
ของระบอบเปปาซี แสงสว่างแห่งความ
จริงก็ไม่ได้ดบัไปจนหมดส้ิน ในทุกยุคทุก
สมัย ยังมีคนยอมเป็นพยานเพ่ือพระเจ้า
เป็นคนที่ยึดม่ันในความเชื่อว่าพระคริสต์
ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ 
พวกเขายึดถือพระคัมภีร์เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต และเป็นผู้ถือรักษาวัน
สะบาโตท่ีแท้จริง โลกต้องเป็นหน้ีบุคคล
เหล่านี้มากเพียงไร คนรุ่นหลังไม่มีวันรับ
รู้เลย พวกเขาถูกตราว่าเป็นคนนอกรีต
เจตนารมณ์ของพวกเขาถูกประณาม
อุปนิสัยถูกใส่ร้าย ผลงานเขียนของเขา
เหล่านั้นถูกปราบปราม แปลความหมาย
ให้ผิดหรือถูกทําลาย ถึงกระน้ัน พวกเขา
ยืนหยัดอย่างม่ันคง และจากยุคหนึ่งไปสู่
อกียุคหนึง่ พวกเขายังคงรักษาความเช่ือ
ของตนอย่างบริสุทธิ์ เพื่อเป็นมรดกอัน
ศักด์ิสิทธิ์สําหรับคนรุ่นต่อไป {GC 61.1}

ประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้า
ในช่วงยุคมืดท่ีเกิดข้ึนหลังจากโรมเรือง
อํานาจนั้นถูกจารึกไว้ในสวรรค์ มนุษย์
บันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้น้อยมาก
แต่ร่องรอยท่ีเป็นหลักฐานว่าเคยมีคน
เหล่านี้อยู ่ในโลกก็มีหลงเหลืออยู่บ้าง
ยกเว้นคํากล่าวหาของผู ้ท่ีกดข่ีข่มเหง
พวกเขา เพราะเป็นนโยบายของโรมที่

ต้องการลบล้างร่องรอยของความไม่พอใจ
ท้ังหมดออกไปจากหลักคําสอนหรือคําส่ัง
ของตน โรมจะคอยทําลายทุกๆ อย่างที่
นอกรีตท้ิง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือผลงาน
เขียน คําพูดท่ีไม่เช่ือหรือสงสัยในท่ีมาของ
คาํสอนของระบอบเปปาซก็ีเพยีงพอทีจ่ะ
มีโทษถึงตาย ไม่ว่าคนๆ นัน้จะร่ํารวยหรือ
ยากจน เป็นคนมีระดับหรือไม่มีระดับ
นอกจากนั้น โรมยังพยายามทําลาย
หลักฐานความโหดเห้ียมทุกชิ้นที่ปฏิบัติ
ต่อผู ้คัดค้าน สภาระบอบเปปาซีออก
คําสั่งให้เผาหนังสือและข้อเขียนทุกเรื่อง
ท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ท้ิง ก่อนการ
คิดค้นเรื่องการพิมพ์ มีหนังสืออยู่ไม่มาก
และมักอยู่ในสภาพท่ียากต่อการเก็บรักษา
ด้วยเหตุนี้ จึงยากท่ีจะปกป้องไม่ให้ผู ้
นิยมลัทธิโรมันทําลายหนังสือเหล่าน้ี 
{GC 61.2}

โรมไม่ปล่อยให้โบสถ์ใดใต้อํานาจการ
ปกครองของเธอได้รับเสรีภาพทางความ
คิดโดยไม่ถูกรบกวน หลังจากท่ีระบอบ
เปปาซีเรืองอํานาจ โรมก็เริ่มยื่นมือออก
ไปเพื่อบดขยี้ทุกคนที่ไม่ยอมรับความ
ยิ่งใหญ่ของตน และโบสถ์แล้วโบสถ์เล่า
ก็ต้องทยอยกันมาสยบอยู่ใต้อํานาจของ
เธอ {GC 62.1}

ในราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ [องักฤษ
เวลส์และสก๊อตแลนด์] คริสต์ศาสนาด้ังเดิม
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หยั่งรากต้ังแต่สมัยแรกเร่ิม พระกิตติคุณ
ทีช่าวเครอืจกัรภพองักฤษรบัไว้ในศตวรรษ
ต้นๆ น้ันไม่ถูกปนเปื้อนด้วยการละท้ิง
ความเชื่อของชาวโรมัน การกดขี่ข่มเหง
จากจักรพรรดิที่ไร้ศาสนาแผ่ขยายมาจน
ถึงชายฝั่งที่ห่างไกล นั่นคือของขวัญที่
คริสตจักรรุ ่นแรกของอังกฤษรับจาก
โรม คริสเตียนมากมายหนีการกดขี่ใน
ประเทศอังกฤษเข้าไปหลบภัยในประเทศ
สก๊อตแลนด์ จากท่ีนั่น ความจริงถูก
กระจายไปยังประเทศไอร์แลนด์ และ
ประเทศเหล่านี้ต้อนรับพระกิตติคุณด้วย
ความเปรมปรีดิ์ {GC 62.2}

เ ม่ือชาวแซกโซนบุกรุกเข ้ามาใน
ประเทศอังกฤษได้สําเร็จ ความเช่ือนอก
ศาสนาเรืองอํานาจ ผู้ทีเ่ข้ามาควบคุมมอง
ดูว่าเป็นการเสียเกียรติยิ่งท่ีจะปล่อยให้
ทาสเป็นผู้ส่ังสอนพวกเขา คริสเตียนจึง
ถกูบงัคบัให้ล่าถอยไปยงัภเูขาและทุง่โลง่
แต่กระนัน้ แสงสว่างทีถ่กูปกปิดไว้ชัว่ขณะ
หน่ึงก็ยังคงส่องสว่างต่อไป หลังจากน้ัน
หน่ึงศตวรรษ ในประเทศสก๊อตแลนด์แสง
สว่างน้ีส่องไปยังดินแดนท่ีอยู่ห่างไกล
ออกไป โคลัมบาแห่งประเทศไอร์แลนด์ 
ผู ้เคร่งศาสนา และผู้ร่วมงานของเขา
รวบรวมเหล่าผู้เช่ือท่ีกระจัดกระจายให้มา
รวมกันบนเกาะไอโอนาอันโดดเด่ียว จัด
ตั้งที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางของการรับใช้ 
ท่ามกลางผู้ประกาศพระกิตติคุณเหล่านี้ 
มีผูถ้อืรักษาวันสะบาโตตามพระคัมภีร์อยู่
คนหนึ่ง ดังนั้นความจริงของเรื่องนี้จึง
ถูกถ่ายทอดให้แก่คนเหล่านี้ มีการจัดตั้ง

โรงเรียนข้ึนบนเกาะไอโอนา นกัเรียนจาก
โรงเรียนน้ีถกูส่งออกไปเป็นมิชชันนารี ไม่
เพียงแต่ไปยังประเทศสก๊อตแลนด์และ
ประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ไปยังประเทศ
เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และแม้กระทั่ง
ประเทศอิตาลีด้วย {GC 62.3}

แต่สายตาของโรมจ้องอยูท่ี่กลุม่ประเทศ
อังกฤษและมุ่งม่ันท่ีจะนําเข้ามาให้อยู่
ภายใต้อํานาจของเธอ ในศตวรรษที่หก
มิชชนันารีของโรมเข้าไปทาํให้ชาวแซกโซน
ท่ีไร้ศาสนารับเชือ่ คนเถ่ือนผูท้ะนงตนต้อน
รับมชิชนันารเีหล่านีด้้วยความชืน่ชม และ
พวกเขานาํอีกหลายพนัคนมารับความเช่ือ
ของโรม ในขณะท่ีงานเจริญก้าวหน้าไป
นัน้ บรรดาผู้นาํจากระบอบเปปาซีาและผู้
ท่ีรับเชือ่ใหม่ของเขาได้สมัผัสกับคริสเตยีน
ทีเ่ป็นแบบดัง้เดมิ ความแตกต่างอย่างโดด
เด่นปรากฏชดั คริสเตยีนแบบด้ังเดมิเหล่า
นี้เรียบง่าย ถ่อมตนและมีอุปนิสัยอยู่ใน
แนวของพระคัมภีร์ ท้ังในหลักคําสอน
และกิริยาท่าทาง ขณะท่ีคริสเตยีนจากโรม
แสดงออกถึงความงมงาย ความหรูหรา
และความยโสของหลักคําสอนและ
พิธีกรรมของระบอบเปปาซี ผู้แทนของ
โรมต้องการให้คริสตจักรเหล่านี้ยอมรับ
อํานาจสูงสุดของพระสันตะปาปา ชาว
องักฤษตอบด้วยความถ่อมตนว่า พวกเขา
ปรารถนาที่จะรักมนุษย ์ทุกคน และ
พระสันตะปาปาไม่ควรได้รับอาํนาจย่ิงใหญ่
ในคริสตจกัร และพวกเขายอมมอบความ
นอบน้อมต่อพระสันตะปาปาเท่าๆ กับท่ี
ให้กับผู้ติดตามของพระคริสต์ มีความ
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พยายามอยู่หลายคร้ังท่ีจะทําให้พวกเขา
ภักดีต่อโรม แต่คริสเตียนท่ีถ่อมเหล่าน้ี
ต้องประหลาดใจกับความยโสที่ตัวแทน
ของโรมแสดงออกมา พวกเขาตอบด้วย
ความแน่วแน่ว่า เขาไม่มีพระอาจารย์อื่น
ใดนอกจากพระคริสต์ บัดนี้ สภาพที่แท้
จริงของระบอบเปปาซีจึงเปิดเผยออกมา
ให้เห็น ผู้นําของโรมกล่าวว่า “หากพวก
เจ้าไม่ยอมรับพ่ีน้องท่ีนําสันติสุขมาให้ 
เจ้าก็จะต้องรับศัตรูที่นําสงครามมาให้ 
หากเจ้าไม่ยอมเข้าร่วมกับเราในการสอน
สั่งเพื่อนําวิถีทางแห่งชีวิตให้แก่ชาว
แซกโซนทัง้หลาย เจ้ากจ็ะได้รบัการทบุตี
ของความตายจากพวกเขา” J. H. Merle
D’Aubigne, History of the Reformation
of the Sixteenth Century เล่มที่ 17
บทท่ี 2 นี่ไม่ใช่การข่มขู่เท่านั้น พวกเขา
นําสงคราม กลอุบายและการหลอกลวง
เข้ามาต่อสู้พยานที่เชื่อพระคัมภีร์เหล่านี้ 
จนกระท่ังคริสตจักรแห่งอังกฤษถูกทาํลาย
หรือถกูบังคบัให้ยอมจาํนนต่ออาํนาจของ
พระสันตะปาปา {GC 62.4}

ตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษใน
ดินแดนท่ีอยูน่อกการปกครองของอํานาจ
โรมนั้น ยังมีกลุ่มคริสเตียนที่แทบไม่ได้
รับผลกระทบจากความเสื่อมทรามของ
ระบอบเปปาซี พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วย
คนไม่มีศาสนา และเม่ือเวลาผ่านไป ก็ได้
รับผลกระทบจากความเช่ือท่ีผดิๆ ของคน
ไม่มีศาสนาเหล่านีบ้้าง แต่พวกเขาก็ยงัคง
ถือว่าพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานเดียวของ
ความเชื่อและยังยึดถือความจริงอีก

มากมายในพระคัมภีร์ คริสเตียนเหล่านี้
เช่ือว่าพระบัญญัติของพระเจ้ายั่งยืนและ
ถอืรักษาวันสะบาโตแห่งพระบัญญัตข้ิอท่ี
ส่ี โบสถ์ต่างๆ ที่มีและถือรักษาความเชื่อ
เช่นนี ้พบได้ในภาคกลางของทวปีแอฟรกิา
และในท่ามกลางชาวอาร์มีเนียในทวีป
เอเชีย {GC 63.1}

แต่ในบรรดาผูท่ี้ต่อต้านการบกุรุกของ
อํานาจแห่งระบอบเปปาซีนั้น ชาววอล-
เดนซิสจะปรากฏอยู่ในระดับแนวหน้า
ในทุกหนแห่งที่หลักคําสอนและพิธีกรรม
ของระบอบเปปาซเีข้าไปยดึพืน้ทีไ่ว้ ท่ีนัน่
คาํสอนเทยีมเทจ็และความฉ้อฉลของโรม
จะถูกต่อต้านอย่างเหนียวแน่นที่สุด เป็น
เวลาหลายศตวรรษท่ีคริสตจักรแห่ง
พิดมอนต์คงความเป็นเอกราชไว้ได้ แต่
ในท่ีสดุ เวลาน้ันก็มาถึง เม่ือโรมยืนกราน
ท่ีจะให้พวกเขาต้องยอมจํานน ภายหลัง
จากการต่อสู้กับความโหดเหี้ยมของโรม
อย่างไร้ผล ผู้นําของคริสตจักรเหล่านี้
ยอมรับอย่างไม่เตม็ใจต่อความย่ิงใหญ่ของ
อาํนาจท่ีดรูาวกับว่าท่ัวโลกให้การยอมรับ
แต่ยงัมบีางคนทีป่ฏเิสธไมย่อมรบัอาํนาจ
ของพระสันตะปาปาหรือของพระราชา
คณะ พวกเขาต้ังใจที่จะรักษาความภักดี
ท่ีมีต่อพระเจ้า และต้องการถนอมรักษา
ความบริสุทธิ์และความเรียบง่ายที่อยู่ใน
ความเชื่อของพวกเขา การแตกแยกจึง
เกิดขึ้น ผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อเก่าแก่ถึง
ตอนน้ีจาํต้องถอนตัวออกไป บางคนละท้ิง
ถิ่นเดิมที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ไปชูธง
แห่งความจรงิในดนิแดนต่างชาต ิส่วนคน
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อืน่ๆ ล่าถอยออกไปหลบอยู่ในหุบเขาอัน
คับแคบและที่ม่ันบนภูเขาที่ขรุขระ เพื่อ
รักษาเสรีภาพที่จะนมัสการพระเจ้าที่นั่น
{GC 64.1}

ความเช่ือท่ีคริสเตียนชาววอลเดนซิส
ยึดถือและส่ังสอนกันเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษน้ันช่างแตกต่างอย่างชดัเจนจาก
หลักคําสอนผิดๆ ของโรม ความเชื่อใน
ศาสนาของพวกเขาวางอยู่บนพ้ืนฐานท่ี
จารึกในพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็น
ระบบท่ีแท้จริงของคริสเตียน ชาวนาสมถะ
เหล่าน้ันอาศัยอย่างโดดเด่ียว แยกตัวเอง
ออกจากโลกภายนอก และตรากตรํากับ
งานประจําวันของพวกเขาท่ามกลาง
ฝูงสัตว์และสวนองุ่น ความขัดแย้งท่ีพวก
เขามีต่อคําสอนและพิธีนอกศาสนาของ
คริสตจักรที่ละท้ิงความเช่ือน้ัน พวกเขา
ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง ความเชื่อของพวก
เขาไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีได้รับมาใหม่ ความเช่ือ
ทางศาสนาของพวกเขาเป็นมรดกที่รับ
มาจากบรรพบุรุษ พวกเขาต่อสู ้เพ่ือ
ความเชื่อของคริสตจักรของอัครทูต ซึ่ง
เป็น “หลักความเช่ือที่ได้ทรงมอบให้กับ
พวกธรรมิกชนคร้ังเดียวสาํหรับตลอดไป”
ยดูา 3 “ครสิตจกัรในป่ากนัดาร” ไม่ใช่สภา
การปกครองของคณะสงฆ์ท่ีทะนงตนซึ่ง
สถาปนาอยู่ในเมืองหลวงย่ิงใหญ่ของโลก
แต่เป็นคริสตจักรท่ีแท้จริงของพระคริสต์ 
ซึ่งพิทักษ์สมบัติแห่งความจริงท่ีพระเจ้า
ทรงโปรดมอบไว้ให้ประชากรของพระองค์
เพื่อส่งต่อให้กับชาวโลก {GC 64.2}

ในบรรดาสาเหตโุดดเด่นทีท่าํให้คริสต-

จกัรแท้จรงิต้องแยกตวัออกจากโรมนัน้คอื
ความเกลียดชังของโรมท่ีมีต่อวันสะบาโต
ท่ีพระคัมภีร์สอนไว้ ตามที่คําพยากรณ์
ทํานายล่วงหน้าไว้ว่า อํานาจของระบอบ
เปปาซีจะโยนทิ้งความจริงสู่พื้นดิน พระ
บัญญตัขิองพระเจ้าจะถกูเหยยีบยํา่กบัฝุน่
บนพืน้ ในขณะทีข่นบธรรมเนยีมประเพณี
ของมนุษย์ถูกเชิดชูข้ึนให้สูง คริสตจักร
ต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของระบอบ
เปปาซีถูกบังคับไว้ตั้งแต่แรกให้ถวาย
เกยีรติวนัอาทติย์เป็นวนับรสุิทธิศ์กัดิสิ์ทธิ์ 
ท่ามกลางความผิดและความเช่ืองมงาย
ท่ีมีอยู่ท่ัวไป ก็ยังมีประชากรท่ีแท้จริงของ
พระเจ้าท่ีสงสัยว่าในเม่ือพวกเขาถือรักษา
วนัสะบาโตอยู่แล้ว พวกเขายังต้องละเว้น
จากการทํางานในวันอาทิตย์อีกด้วย แต่
การกระทําเช่นนี้ไม่ได้ทําให้บรรดาผู้นํา
ของระบอบเปปาซีพอใจ พวกเขาไม่เพียง
แต่ต้องการให้ถือรักษาวันอาทิตย์ให้เป็น
วันบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ต้องการทําลาย
ความศักด์ิสิทธิ์ของวันสะบาโตด้วย และ
พวกเขาใช้ภาษาที่รุนแรงตําหนิผู้ที่กล้า
ให้เกียรติวันนั้น มีเพียงผู้ที่หนีไปให้พ้น
จากอํานาจของโรมเท่าน้ันท่ีจะมีสันติสุข
ในการปฏบัิตติามพระบญัญตัขิองพระเจ้า
(ดูภาคผนวก) {GC 65.1}

ชาววอลเดนซสิเป็นหนึง่ในหมู่คนกลุ่ม
แรกของทวปียโุรปทีมี่พระคมัภร์ีฉบบัแปล
(โปรดดูภาคผนวก) พวกเขามีพระคัมภีร์
ท่ีเขียนด้วยมือในภาษาของตนเองมา
หลายร้อยปีก ่อนมีการปฏิรูปศาสนา
[Reformation การปฏิรูปศาสนาใน



4 ชาววอลเดนซิส 49

ศตวรรษที ่16 ท่ีประเทศเยอรมน ีฝรัง่เศส
สวิสเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซึ่งผลการ
ปฏิรูปนี้นําไปสู่นิกายโปรเตสแตนต์ใน
เวลาต่อมา] พวกเขาจึงมีความจริงท่ีไม่มี
สิ่งอ่ืนเจือปน เร่ืองนี้ยิ่งทําให้พวกเขาตก
เป็นเป้าหมายสําคัญแห่งความเกลียดชัง
และการกดข่ี พวกเขาประกาศว่า คริสต-
จกัรแห่งโรมเป็นกรุงบาบิโลนท่ีละท้ิงความ
เชื่อตามที่ระบุไว้ในพระธรรมวิวรณ์ และ
พวกเขาเส่ียงชีวิตของตนเองเพ่ือยืนข้ึน
มาต่อต้านอํานาจท่ีเส่ือมทรามของโรม
ในขณะท่ีตกอยู่ภายใต้การกดดันของการ
กดข่ีข่มเหงอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีบาง
คนยอมประนีประนอมความเช่ือของพวก
เขา ยอมทิง้หลกัการทีโ่ดดเด่นไปทลีะเลก็
ทีละน้อย ส่วนคนอ่ืนๆ ก็ยังคงยึดม่ันใน
ความจริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ของยุคมืดและการละท้ิงความเช่ือนั้น มี
ชาววอลเดนซสิทีไ่ม่ยอมรบัความยิง่ใหญ่
ของโรม ผู ้ซึ่งไม ่ยอมกราบไหว้บูชา
รูปเคารพและเป็นผูท้ีถ่อืรกัษาวนัสะบาโต
ที่แท้จริง ภายใต้พายุแห่งการต่อต้านที่
รุนแรงทีสุ่ด พวกเขาคงรักษาความเช่ือไว้ 
แม้ว่าพวกเขาจะถูกฆ่าตายด้วยหอกของ
ชาวซาวอย และถกูย่างสดด้วยดุน้ฟืนของ
ชาวโรมัน พวกเขายังยืนหยัดเพ่ือพระ
วจนะของพระเจ้าและพระเกียรติของ
พระองค์อย่างไม่หวั่นไหว {GC 65.2}

ชาววอลเดนซิสพบป้อมปราการลี้ภัย
หลังยอดเทือกเขาสูง เช่นเดียวกับผู้ท่ีถูก
กดข่ีและบีบบังคับในทุกยุคทุกสมัย ณ ท่ี
หลบซ่อนเหล่านี้ แสงสว่างแห่งความจริง

ยังลุกโชติช่วงอยู่ท่ามกลางความมืดมิด
ของยุคกลาง จากสถานท่ีแห่งน้ี เหล่า
พยานเพ่ือความจริงยังคงรักษาความเช่ือ
อันเก่าแก่ของพวกเขาไว้ได้ถึงกว่าหนึ่ง
พันปี {GC 65.3}

พระเจ้าประทานท่ีหลบภัยย่ิงใหญ่น่า
เกรงขามให้แก่ประชากรของพระองค์ ซ่ึง
พอเหมาะกับความจริงอันยิ่งใหญ่ท่ีทรง
โปรดมอบให้พวกเขา สําหรับผู้ซื่อสัตย์ท่ี
ต้องลี้ภัยเหล่านี้ ภูเขาสูงเป็นสัญลักษณ์
ถึงความชอบธรรมของพระยาห์เวห์พระ
ผูไ้ม่ผันแปร พวกเขาช้ีให้ลกูๆ ดูยอดภูเขา
สูงใหญ่ท่ียืนตระหง่านอย่างคงท่ี และเล่า
ให้ลูกๆ ฟังถึงพระองค์ผู้ทรงไม่แปรผัน
และไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพระดํารัส
ของพระองค์จะย่ังยืนตลอดไปด่ังภูเขา
ท่ีม่ันคงถาวร พระเจ้าทรงยึดภูเขาไว้ม่ัน
และผกูมัดขนุเขาไว้อย่างแขง็แรง ไม่มีมือ
ใดที่จะเคลื่อนย้ายมันออกไปได้ เว้นแต่
พระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงมีอาํนาจอนัไร้
ขอบเขต ในทาํนองเดียวกัน พระองค์ทรง
สถาปนาพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่ง
เป็นรากฐานการปกครองของพระองค์ใน
สวรรค์และบนโลก มือของมนุษย์อาจยื่น
ไปยังเพ่ือนมนุษย์และทําลายชวีติของเขา
แต่มือนั้นก็อาจพร้อมท่ีจะถอนรากของ
ภูเขาออกมาจากฐานของมันและเหว่ียง
มันท้ิงไปในทะเลได้เช่นเดียวกับท่ีมันอาจ
เปล่ียนแปลงธรรมบัญญัติข้อหน่ึงของ
พระยาห์เวห์ หรอืลบพระสญัญาสกัข้อหนึง่
ท่ีพระองค์ทรงมีไว้ให้แก่ผู้ที่กระทําตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ผู ้รับใช้ของ
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พระเจ ้าจึงจําต ้องมีความซ่ือตรงต่อ
พระบัญญัติของพระองค์อย่างม่ันคง
ด่ังเช่นภูเขาท่ีไม่ผันแปร {GC 66.1}

ภูเขาท่ีห้อมล้อมหุบเขาท่ีพวกเขา
อาศัยอยู่นั้น เป็นพยานถึงอํานาจแห่ง
การทรงสร้างของพระเจ้าอย่างต่อเน่ือง
และเป็นคําสญัญาถงึการปกป้องดแูลอย่าง
ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์ ผู้แสวง
บุญเหล่าน้ันเรียนรู้และรกัสัญลักษณ์ทีส่งบ
นิ่งของการสถิตอยู่ด้วยของพระยาห์เวห์ 
พวกเขาไม่ปล่อยตัวให้กับการโอดครวญ
ถึงความยากลําบากในชีวิต ในท่ามกลาง
ความอ้างว้างเปล่าเปล่ียวของขุนเขา
พวกเขาไม่เคยรู้สึกโดดเด่ียว พวกเขา
ขอบคุณพระเจ้าท่ีประทานท่ีหลบซ่อนจาก
ความโกรธและความโหดร้ายของมนุษย์ 
พวกเขาปีติยินดีในเสรีภาพที่จะนมัสการ
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ได้ บ่อยครั้ง
เม่ือศัตรูตามล่าพวกเขา ป้อมปราการท่ี
แข็งแกร่งของภูเขาก็เป็นที่ปกป้องอัน
ม่ันคงของพวกเขา พวกเขาร้องถวาย
สรรเสรญิพระเจา้จากหนา้ผาสงูชนัต่างๆ
และกองทัพของโรมไม่อาจทาํให้เสียงเพลง
แห่งการขอบคุณพระเจ้าเงียบไปได้ {GC
66.2}

ความเลือ่มใสของผูต้ดิตามพระครสิต์
เหล่าน้ีบริสุทธ์ิ เรียบง่ายและร้อนรน
พวกเขาถือว่าหลักการแห่งความจริงมี
คุณค่าเหนือบ้านและที่ดิน มิตรสหาย
ญาติสนิท แม้กระท่ังชีวติของเขาเอง พวก
เขากระตอืรือร้นท่ีจะให้หลกัการเหล่านีฝั้ง
ลึกเข้าไปในจติใจของเยาวชน เยาวชนจะ

ถกูสอนเร่ืองราวในพระคัมภีร์และแนะนํา
ให้รักษาข้อกําหนดในพระบัญญัติของ
พระเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ
เนื่องจากพระคัมภีร์มีอยู่น้อยเล่ม ดังนั้น
พวกเขาจงึนําข้อพระวจนะอนัมค่ีาเหล่านี้
ใส่เข้าไปในสมอง มีหลายคนท่องข้อความ
พระคัมภีร์จากท้ังภาคพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม่ได้เป็นตอนยาวๆ การ
นึกคิดเกี่ยวกับพระเจ้ามีความเชื่อมโยง
เหมอืนเช่นภาพอนัสง่างามของธรรมชาติ
และเหมือนเช่นพระพรอันเรียบง่ายของ
ชีวิตประจําวัน เด็กเล็กๆ เรียนรู้ที่จะมอง
ไปยังพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณว่า
พระองค์ทรงเป็นผูป้ระทานพระกรณุาและ
ความสขุสําราญให้แก่พวกเขา {GC 67.1}

พ่อแม่ท่ีอ่อนน้อมสุภาพและเปี ่ยม
ด้วยรกักรั็กลกูๆ ของตนอยา่งชาญฉลาด
เกินกว่าที่จะปล่อยให้พวกเขาคุ้นเคยกับ
การตามใจตนเอง เพราะเบื้องหน้าของ
พวกเขานั้น คือชีวิตที่มีการทดลองและ
ความยากลําบาก หรืออาจจะเป็นความ
ตายท่ีต้องยอมพลีชีพ พวกเขาได้รับการ
ฝึกสอนตัง้แต่เด็กๆ ให้อดทนต่อความยาก
ลําบาก ให้ยอมอยู่ภายใต้การควบคุม แต่
กระนัน้เขาจะต้องรูจ้กัคิดและลงมอืทาํการ
ด้วยตนเอง พวกเขาถูกส่ังสอนให้รู้จัก
รับผิดชอบตั้งแต่อายุยังน้อย ให้ควบคุม
คําพูดและเข้าใจปัญญาของการน่ิงเงียบ
คําพูดที่ไม่เหมาะสมเพียงคําเดียวที่ศัตรู
ของเขาได้ยิน อาจไม่เพียงนําภัยมายังผู้
พูดเท่านั้น แต่อาจนําภัยมาถึงชีวิตของ
พี่น้องของเขานับร้อยๆ คน ดั่งสุนัขป่าท่ี
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ตามล่าเหยื่อของมัน เหล่าศัตรูแห่งความ
จริงต่างจ้องไล่ล่าผู ้ที่กล้าทวงถามหา
เสรีภาพทางความเช่ือของศาสนา {GC
67.2}

ชาววอลเดนซิสสละทิ้งความรํ่ารวย
ทางโลกเพื่อเห็นแก่ความจริง ด้วยความ
อดทนเพ่ือหาอาหารเล้ียงชีพ พวกเขา
พัฒนาท่ีดินทุกตารางน้ิวท่ีอยู่บนภูเขา
เพ่ือใช้เพาะปลูกด้วยความระมัดระวังและ
เอาใจใส่ ทําให้หุบเขาและเนินเขาที่ไม่สู้
อุดมนักเกิดผลข้ึนมาได้ ความประหยัด
และการหักห้ามใจอย่างถึงที่สุดเป็นส่วน
หนึง่ของการศกึษา ซึง่เป็นมรดกอนัเดยีว
ทีลู่กๆ ของพวกเขาได้รับ เดก็ๆ ได้รับการ
สัง่สอนว่าพระเจ้าทรงกําหนดให้ชวีติต้อง
มีกรอบระเบียบ และความต้องการของ
พวกเขาจะได้มาด้วยการลงแรงทํางาน
การวางแผนล่วงหน้า การใส่ใจและความ
เชื่อ การกระทําเช่นนั้นต้องใช้ความ
อุตสาหะและเหน็ดเหน่ือย แต่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างย่ิง นี่คือส่ิงท่ี
มนุษย์ในสภาพท่ีล้มในบาปจาํเป็นต้องทํา
เป็นการเรียนรู้ที่พระเจ้าประทานให้เพ่ือ
ฝึกหัดและพัฒนา ในขณะท่ีเยาวชนทําตัว
ให้คุ้นเคยกับงานหนักและยากลาํบากน้ัน
พวกเขาก็ไม่ได้ละเลยการปลูกฝังทาง
ปัญญา พวกเขาถูกสอนว่าความสามารถ
ทั้งหมดของพวกเขาน้ันเป็นของพระเจ้า
และจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดขีึน้เพือ่
พระราชกิจของพระองค์ {GC 67.3}

คริสตจักรของชาววูดวัซ์ [Vaudois ชือ่
ในปัจจบัุนของชาววอลเดนซสิ] มลีกัษณะ

คล้ายคลึงคริสตจักรของสมัยอัครทูตใน
ด้านความบริสุทธิ์และความเรียบง่าย
พวกเขาไม่ยอมรับความเป็นใหญ่ของ
พระสันตะปาปาและพระราชาคณะ แต่
ยึดถือพระคัมภีร์เป็นสิทธิอํานาจเดียวที่
สูงสุดและไม่เคยผิดเพ้ียน ไม่เหมือน
นักบวชของโรมที่ฝักใฝ่ความเป็นใหญ่ 
ศิษยาภิบาลของพวกเขาปฏิบัติตาม
แบบอย่างของพระอาจารย์ของพวกเขาท่ี
ว่าพระองค์ “ไม่ได้มาเพือ่รบัการปรนนบัิติ 
แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28
พวกเขาเลีย้งดฝูงูแกะของพระเจ้า นําแกะ
ไปยงัทุง่หญ้าเขยีวสดและไปยงัพระวจนะ
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์ซึง่เป็นน้ําพุแห่งชีวติ
พิธีนมัสการของชาววอลเดนซิสก็ช่าง
แตกต่างจากพิธอีนัเอิกเกริกและน่าภูมิใจ
ของคนท่ัวไป พวกเขาไม่ได้ชุมนุมกันใน
อาคารโบสถ์ที่หรูหรา ย่ิงใหญ่ตระการตา
แต่ชมุนุมกันอยู่ภายใต้ร่มเงาของภูเขา ใน
หุบเขาแห่งเทือกเขาแอลป์ หรือในช่วง
เวลาอันตราย จะชุมนุมกันอยู่ในป้อม
ปราการหินเพ่ือฟังพระวจนะแห่งความ
จริงจากผู้รับใช้ของพระคริสต์ ศษิยาภิบาล
ไม่เพียงเทศนาพระกิตติคุณ แต่ยังออก
เยีย่มผูป่้วย สอนศาสนาใหกั้บเดก็ๆ ด้วย
วิธีการถามตอบ เตือนสติผู้หลงผิดและ
ทาํงานเพือ่ยตุคิวามขดัแย้งและเสรมิสร้าง
ความปรองดองและความรักฉันพี่น้อง
ในช่วงเวลาท่ีสงบ พวกเขาดํารงชีวิตอยู่
ด้วยเงินถวายจากจิตศรัทธา แต่พวกเขา
ก็ทําตัวเหมือนเช่นเปาโลซ่ึงเป็นช่างทํา
เตน็ท์ ศิษยาภิบาลแต่ละคนจะเรียนรู้การ
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งานหรืออาชีพบางอย่างท่ีจะใช้จนุเจือชีวติ
ของเขาเองได้ หากจําเป็นทีจ่ะต้องทาํ {GC
68.1}

เยาวชนได้รับการสอนสั่งจากศิษยา-
ภิบาลของพวกเขา ถึงแม้ว่าเยาวชน
เหล่าน้ีต้องใส่ใจกับการศึกษาในสาขาวิชา
ทั่วไปก็ตาม แต่พระคัมภีร์ก็ยังเป็นวิชา
หลัก พวกเขาท่องจําพระคริสตธรรม-
กิตติคุณมัทธิวและยอห์นได้ท้ังหมด และ
ยังจดจําจดหมายต่างๆ ของอัครทูตได้
หลายเล ่ม พวกเขาถูกใช ้ให ้คัดลอก
พระคัมภีร์ มีฉบับคัดลอกบางฉบับบรรจุ
พระคัมภีร์ท้ังเล่ม บางฉบับก็คัดลอกเป็น
ตอนสั้นๆ ที่ได้รับการเลือกสรรพร้อมคํา
อธบิายอย่างง่ายๆ โดยผู้ท่ีมีความสามารถ
อธบิายข้อพระคมัภร์ี  ด้วยวธินีี ้ ขมุทรพัย์
แห่งความจริงท่ีผู้ที่ต้องการยกตนเหนือ
พระเจ้าพยายามปกปิดมาเป็นเวลานาน
จึงถูกเปิดเผยออกมา {GC 68.2}

การคัดลอกพระคัมภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิออกมา
ทลีะข้อ ทีละบทไดน้ัน้ต้องใชค้วามอดทน
การทาํงานอย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนือ่ย บ่อย
คร้ังท่ีการคัดลอกน้ีกระทํากันภายใต้แสง
คบเพลงิในถํา้ลกึทีมื่ดมดิของโลก ด้วยวธิี
การเช่นน้ีท่ีพระราชกิจของพระเจ้าดําเนิน
ต่อไป ทําให้เห็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าท่ี
เจดิจ้าขึน้มาดัง่ทองคาํบรสิทุธิ ์และจะสว่าง
สดใสและมฤีทธานภุาพมากขึน้สกัปานใด
ผู้ที่จะรับรู้ความทุกข์ยากของคนเหล่านี้
ได้ก็มีแต่ผู้ที่ร่วมในการทํางานนี้เท่านั้น
ทูตสวรรค์ห้อมล้อมอยู ่รอบคนงานผู้
ซื่อสัตย์เหล่านี้ {GC 69.1}

ซาตานผลักดันบรรดาบาทหลวงและ
พระราชาคณะของระบอบเปปาซีให้ฝัง
พระวจนะแห่งความจริงลงไปใต้กองขยะ
ของคําสอนผิด คําสอนนอกรีตและความ
เชื่อที่งมงาย แต่ด้วยวิธีการอัศจรรย์ท่ีสุด
พระวจนะของพระเจ้าถกูปกป้องไว้ตลอด
ยุคมืดอย่างไม่มีด่างพร้อย ด้วยเหตุว่า
พระวจนะน้ีไม่ได้มีตราประทับของมนุษย์ 
แต่มีตราประทับของพระเจ้า มนษุย์ไม่เคย
ย่อท้อต่อการทําให้ความหมายท่ีเรียบงาย
และชัดเจนในพระคัมภีร์เกิดความสับสน
และทําให ้มันขัดแย้งกับคําพยานใน
พระคัมภีร์เอง ด่ังเช่นเรือโนอาห์ท่ีลอย
อยู่กลางทะเลลึกที่มีคลื่นใหญ่ พระวจนะ
ของพระเจ้ารอดผ่านพายุที่จ้องทําลาย
ดัง่เหมืองทองคําและเงินท่ีฝังอยู่ใต้ผวิดิน
ให้ทุกคนที่ต้องการหาสมบัติขุดลงไป
พระคมัภร์ีศกัดิสิ์ทธิก็์เป็นเช่นเดยีวกนั โดย
มีขุมทรัพย์แห่งความจริงท่ีจะเปิดเผยออก
มาให้แก่ผู้ที่แสวงหาอย่างจริงใจ ถ่อมตน
และอธิษฐานสมํ่าเสมอ พระเจ้าทรง
ออกแบบให้พระคัมภีร์เป็นบทเรียนสําหรับ
มนุษยชาติทั้งปวง ตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่ม
สาว และวัยผู้ใหญ่ และให้ศึกษาตลอด
ทุกเวลา พระองค์ประทานพระวจนะของ
พระองค์ให้แก่มนุษย์เพื่อสําแดงพระองค์
เอง ความจริงทุกเรื่องที่ถูกค้นพบใหม่ก็
เป็นการเปิดเผยถึงพระลักษณะใหม่ของ
พระเจ้าผูท้รงเป็นผูป้ระทานพระวจนะนัน้
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นวิถทีางท่ีพระเจ้า
ทรงกําหนดไวเ้พือ่นาํมนษุย์ให้มามคีวาม
สัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระผู้สร้างของตน
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และเพ่ือให้เขาได้รับรู้พระประสงค์ของ
พระองค์ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน พระคัมภีร์เป็น
สื่อที่ใช้ติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ 
{GC 69.2}

ในขณะท่ีชาววอลเดนซิสยอมรับว่า
ความยําเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่ง
ปัญญาน้ัน พวกเขาไม่ได้มองข้ามความ
สําคัญของการที่ต ้องติดต ่อกับโลก
ภายนอก กับความรู้ของมนุษยชาติและ
วิธีดํารงชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิด
ความนึกคิดให้กว้างและว่องไว เยาวชน
บางคนจากโรงเรียนท่ีอยู่บนภูเขาถูกส่ง
ออกไปเล่าเรียนยังสถาบันการศึกษาใน
เมืองท่ีประเทศฝร่ังเศสหรือประเทศอิตาลี 
ซึง่มีสาขาวชิาให้เรยีน ให้คิด และให้ค้นคว้า
ได้มากกว่าโรงเรียนในบ้านเกิดบนเทือก
เขาแอลป์ เยาวชนท่ีออกไปต้องพบกับ
การทดลอง พวกเขาเห็นความช่ัว พวก
เขาเผชญิหน้ากับตวัแทนของซาตานทีเ่จ้า
เล่ห์ ท่ีผลักดันคําสอนนอกรีตท่ีแยบยล
ทีส่ดุและการหลอกลวงท่ีอนัตรายท่ีสดุ แต่
การศกึษาท่ีพวกเขาได้รับตัง้แต่วยัเด็กนัน้
มีคุณสมบัติที่เตรียมพวกเขาให้พร้อม
สําหรับเรื่องท้ังหมดเหล่านี้ {GC 69.3}

ในโรงเรยีนต่างๆ ทีพ่วกเขาเข้าไปเรยีน
นัน้ พวกเขาไม่ยอมวางใจผู้ใด เส้ือผ้าของ
พวกเขาถกูจดัเตรยีมไว้เพือ่เกบ็ซ่อนสมบตัิ
ที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุด นั่นคือพระคัมภีร์อันล้ําค่า
ที่เขียนด้วยมือ เป็นผลงานท่ีพวกเขา
ลงแรงด้วยเวลาแรมเดอืนแรมปี พวกเขา
นําคัมภีร์เหล่านี้ติดตัวไป และเม่ือสบ
โอกาสที่ไม่ก่อให้เกิดการสงสัย พวกเขา

จะวางเอกสารบางส่วนอย่างระมัดระวังไว้
ตามทางของผู้ท่ีดูเหมือนว่าจะเปิดใจรับ
ความจริง เยาวชนชาววอลเดนซิสได้รับ
การอบรมต้ังแต่อยู่บนตักของมารดาโดย
มีเป้าหมายเช่นนี้ พวกเขาเข้าใจหน้าท่ีนี้
และกย็นิดทีาํด้วยความซือ่สตัย์ ในสถาบนั
การศึกษาเหล่านี ้มีคนรับเชือ่อย่างแท้จริง
และบ่อยคร้ังท่ีพบว่าหลักการน้ีแทรกซึม
ไปท่ัวท้ังโรงเรียน กระน้ัน ผูน้ําเปปาซีแม้
จะไต่สวนอย่างรอบคอบท่ีสุด ก็ไม่อาจ
แกะรอยไปยังแหล่งท่ีมาของคําสอนท่ีเขา
ตราว่านอกรีตได้ {GC 70.1}

วิญญาณของพระคริสต์เป็นวิญญาณ
แห่งการประกาศ แรงกระตุ้นอันดับแรก
ของจติใจทีบั่งเกดิใหม่คือความปรารถนา
ท่ีจะนําผู ้อื่นมายังพระผู ้ช ่วยให ้รอด
คริสเตียนชาววูดัวซ์ก็มีวิญญาณเช่นน้ี 
พวกเขาตระหนักดีว่า พระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้พวกเขาทํามากกว่าที่จะ
เป็นเพียงคนเก็บรักษาความจริงให้บริสุทธ์ิ
ในคริสตจักรของตนเอง พวกเขามีหน้าท่ี
อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําความสว่างส่องไปให้
แก่คนที่อยู่ในความมืด โดยฤทธานุภาพ
อันยิ่งใหญ่แห่งพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขามุ ่งหวังที่จะทําลายแอกที่โรม
ยัดเยียดให้ไว้ ศาสนาจารย์ชาววูดัวซ์ถูก
ฝึกให้เป็นผู้ประกาศ ทุกคนท่ีต้องการ
ก้าวเข้าสูง่านรบัใช้นีจ้ะถกูกําหนดให้ผ่าน
การเป็นนกัประกาศเสยีก่อน แต่ละคนจะ
ต้องทํางานรับใช้ในพื้นที่งานประกาศ
พระกิตติคุณท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นเวลา 3 ปี 
ก่อนท่ีจะรับหน้าท่ีดูแลโบสถ์สักแห่งใน
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ท้องท่ีของตน งานการรับใช้นี้เรียกร้อง
ให้มีการหักห้ามใจตนเองและการเสียสละ
ตั้งแต ่เ ร่ิมต ้นทํางาน นี่ เป ็นบทนําท่ี
เหมาะสมสาํหรับช่วงชีวติของศาสนาจารย์
ทีท่ดสอบจิตวิญญาณของมนุษย์  เยาวชน
ที่ได้รับการเจิมให้รับงานศักด์ิสิทธิ์มอง
เห็นว่าท่ีอยู่เบ้ืองหน้าพวกเขาน้ันไม่ใช่
ทรัพย์ศฤงคารและความรุ่งเรืองทางโลก
แต่เป็นชีวิตของการตรากตรํา และภัย
อันตราย และอาจจะต้องพลีชีพเพราะ
ความเช่ือของเขา มิชชันนารีออกทํางาน
เป็นคู่ๆ ตามแบบอย่างท่ีพระเยซูส่งสาวก
ของพระองค์ออกไป มักจะมีผู้สูงวัยและ
มากด้วยประสบการณ์เคียงคู่ออกไปกับ
คนหนุ่ม เพื่อเป็นเพ่ือนช่วยช้ีแนะ และ
เป็นผู้ฝึกอบรมเขา และเขาจะต้องเช่ือฟัง
คําแนะนํา ผู้ร่วมงานท้ังสองนี้มักจะไม่ได้
อยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่พวกเขามักจะ
พบกันเพื่ออธิษฐานและรับคําแนะนํา
ด้วยวิธีนี้ จึงเกิดการเสริมสร้างความเช่ือ
ของกันและกันให้เข้มแข็งขึ้น {GC 70.2}

การเปิดเผยเป้าหมายพนัธกจิของตน
จะนําความพ่ายแพ้มาอย่างแน่นอน
ดังน้ัน พวกเขาจึงปกปิดลักษณะแท้จริง
ของตน ศาสนาจารย์ทุกคนมีความรอบรู้
เรือ่งงานช่างฝีมือบางอย่างหรอืมวีชิาชพี
และมิชชันนารีเหล่านี้ทํางานของตนภาย
ใต้การอําพรางของอาชีพทางโลก โดย
ทัว่ไปพวกเขาเลือกทีจ่ะเป็นพ่อค้าหรอืคน
เร่ขายสินค้า “พวกเขานําผ้าไหม เคร่ือง
ประดับและสินค้าอ่ืนๆ ซึง่ในยุคน้ันหาซ้ือ
ยาก นอกจากในตลาดที่ห่างไกลออกไป

และพวกเขาได้รับการต้อนรับในฐานะ
พ่อค้า แต่หากมาในฐานะมิชชันนารี 
พวกเขาจะถูกขับไล่ออกไป” Wylie เล่มท่ี 
1 บทที่ 7 ตลอดเวลาเหล่านี้ หัวใจของ
พวกเขาจะยกชูข้ึนไปยังพระเจ้าเพ่ือทูล
ขอสตปัิญญาทีจ่ะนาํเสนอให้เหน็ถงึสมบัติ
ท่ีมีค่ายิ่งกว่าทองคําหรือเพชรนิลจินดา
พวกเขาซ่อนพระคัมภีร์ท้ังเล่มหรือบางส่วน
ไว้กับตวั และท่ีใดท่ีโอกาสเอ้ืออาํนวย พวก
เขาจะหันเหความสนใจของลูกค้ามายัง
หนังสือท่ีคดัลอกด้วยมือเหล่าน้ี บ่อยคร้ัง
จะพบคนที่ตื่นตัวสนใจต้องการอ ่าน
พระวจนะของพระเจ้า และพระคมัภีร์บาง
ตอนกจ็ะถกูมอบด้วยความยนิดใีห้แก่ผูท้ี่
ต้องการรับไว้ {GC 71.1}

งานของมิชชันนารีเหล่าน้ีเริ่มต้นข้ึน
ในท่ีราบและหุบเขารอบๆ บริเวณภูเขาท่ี
เขาอาศัยอยู่ และขยายกว้างออกไปเลย
อาณาบรเิวณเหล่านี ้พวกเขาเดนิด้วยเท้า
เปล่าและสวมใส่อาภรณ์เนื้อหยาบท่ีมี
ร่องรอยของการเดินทางเหมือนเช่นที่
พระอาจารย์ของพวกเขาสวมใส่  พวกเขา
เดินทางเข้าไปยังเมืองใหญ่ๆ และเจาะ
ทะลุไปยังดินแดนที่ห่างไกล พวกเขา
หว่านเมล็ดอันล้ําค่าไปทุกแห่งหน โบสถ์
มากมายเกดิขึน้ตามทางทีพ่วกเขาเดนิทาง
ผ่านไป และเลอืดของผูพ้ลชีพีกเ็ป็นพยาน
ให้กับความเชื่อ เราจะเห็นดวงวิญญาณ
ท้ังหมดทีเ่ป็นผลงานทีค่นเหล่านีห้ว่านไว้ 
ถกูเก็บเก่ียวอย่างเต็มทีใ่นวันแห่งพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้า กําลังมุ่งหน้าอย่าง
เงียบๆ และถูกปกปิดไว้จนเข้าไปใน
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อาณาจักรของคริสเตียน และได้รับการ
ต้อนรับด้วยความชื่นชมทั้งในบ้านและ
ในจิตใจของผู้คน {GC 71.2}

สาํหรบัชาววอลเดนซสิแล้ว พระคมัภร์ี
ไม่เพยีงแต่บนัทกึส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงจดัการ
ต่อมนุษย์ในอดีตและเปิดเผยความรับ
ผิดชอบและหน้าที่ของมนุษย์ในปัจจุบัน
เท่านั้น แต่พระคัมภีร์ยังเปิดเผยถึงภัย
พิบัติและสง่าราศีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
ด้วย พวกเขาเชื่อว่าจุดจบของทุกสิ่งอยู่
ไม่ไกลนัก และในขณะที่พวกเขาศึกษา
พระคัมภร์ีด้วยการอธิษฐานและด้วยน้ําตา
นั้น พวกเขาได้รับความซาบซ้ึงใจกับ
พระวจนะอันมีค่าเหล่าน้ันมากย่ิงข้ึนและ
กับหน้าท่ีที่พวกเขาจะต้องประกาศให้
ผู้อื่นทราบความจริงแห่งการช่วยให้รอด
พวกเขาเห็นแผนการไถ่ที่เปิดเผยอย่าง
ชัดเจนในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ และได้พบว่า
ความเช่ือของพวกเขาท่ีมีในพระเยซู
ทําให้พวกเขาได้รับการปลอบประโลมใจ
ความหวังและสันติสุข เมื่อความกระจ่าง
ทําให้พวกเขาเข้าใจ และทําให้จิตใจยินดี
ปรีดา พวกเขาปรารถนาท่ีจะให้ลําแสงน้ัน
ส่องไปยังเหล่าคนท่ีตกอยู่ภายใต้ความมืด
จากคําสอนผิดๆ ของเปปาซี {GC 72.1}

พวกเขาเห็นว่าภายใต้การนําของ
พระสนัตะปาปาและบาทหลวง ประชาชน
มากมายกําลังพยายามหาทางหลุดพ้น
จากบาปท่ีอยูใ่นจิตวญิญาณของพวกเขา
อย่างไร้ผลด้วยการทรมานร่างกาย คน
เหล่าน้ีถูกสอนให้พึ่งพิงในการทําดีเพื่อ
ช่วยตัวเองให้รอด จึงทําให้พวกเขามอง

แต่ตัวเอง ความนึกคิดยึดติดอยู่แต่ใน
สภาพท่ีเต็มไปด้วยบาปของตนเอง มอง
เห็นตนเองตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของ
พระเจ้า คนเหล่านีจ้งึพยายามสร้างความ
เจ็บปวด ทรมานท้ังฝ่ายจิตวิญญาณและ
ร่างกายตนเอง แต่กระน้ันก็ยังไม่พบทาง
บรรเทาทกุข์ ด้วยประการฉะนี ้ผู้ท่ีรู้สาํนกึ
ในใจจึงถูกหลักคําสอนของโรมผูกมัด
คนนับพนัละท้ิงมิตรสหายและญาติพีน้่อง
มาใช้ชวีติในห้องเล็กๆ ภายในสํานักสงฆ์ 
คนนบัพนัพยายามแสวงหาสนัตสุิขให้กับ
ความนกึคดิของเขาเองด้วยการอดอาหาร
และเฆี่ยนตีตัวเองอย่างทารุณอยู่บ่อยๆ
สวดมนต์กลางดึก นอนราบกับก้อนหินที่
อยู่ภายในห้องพักท่ีมืดทึบ ชื้น และเยือก
เย็นเป็นเวลาหลายชั่วโมงอย่างทุกข์
ทรมาน เดินทางไกลเพ่ือแสวงบุญ การรับ
ใช้โทษอย่างน่าอดสูและการทรมานอัน
น่ากลัว แต่การกระทําเช่นนี้ก็ไร้ผล พวก
เขาถูกบีบบังคับด้วยความรู้สึกผิด และถูก
หลอนด้วยความกลวัพระพโิรธของพระเจ้า
ทีจ่ะคอยแก้แค้น คนมากมายต้องทนทกุข์
ทรมานต่อไป จนกว่าสภาพธรรมชาตขิอง
ร่างกายจะยอมแพ้ และคนเหล่านีจ้งึลงไป
ยังหลุมศพโดยปราศจากลาํแสงหรือความ
หวังใดๆ {GC 72.2}

ชาววอลเดนซิสปรารถนาท่ีจะยื่น
อาหารแห่งชวีติให้แก่จติวญิญาณทีห่วิโหย
เหล่านี้ พวกเขาต้องการนําข่าวสารแห่ง
สันติสุขที่มีในพระสัญญาของพระเจ้ามา
ให้และช้ีให้คนเหล่าน้ันเห็นว่าพระคริสต์
ทรงเป็นความหวังเดียวที่เขาทั้งหลายจะ
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ได้รับความรอด คําสอนท่ีคนเหล่านั้น
ยึดถือที่ว่าการทําความดีชดเชยการล่วง
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าได้นั้น
เป็นคําสอนท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เท็จ การพ่ึงในคุณความดีของมนุษย์
กีดขวางภาพความรักอันไม่มีขอบเขตของ
พระคริสต์ เหตุทีพ่ระเยซูต้องส้ินพระชนม์
เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาของมนุษย์ก็เพราะ
เผ่าพนัธุม์นุษยชาติท่ีล้มในบาปไม่อาจทํา
สิง่ใดเพือ่นาํตนเองกลบัไปคืนดกัีบพระเจ้า
ได้ คุณความดีท่ีพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
ถูกตรึงบนกางเขนและทรงกลับเป็นข้ึน
จากตายนัน้ต่างหากคอืรากฐานของความ
เชื่อคริสเตียน การที่วิญญาณจิตต้องพึ่ง
พงิในพระครสิต์จงึเป็นเรือ่งจรงิ และความ
สมัพนัธ์กับพระองค์จะต้องใกล้ชดิ เหมอืน
ด่ังแขนที่ติดอยู่กับร่างกาย หรือกิ่งที่ติด
อยู่กับเถา {GC 73.1}

คําสอนของพระสันตะปาปาและของ
บาทหลวงชักนาํมนุษย์ให้มองพระลักษณะ
ของพระเจ้าและแม้กระท่ังของพระคริสต์
เป็นความเกรี้ยวกราด หงุดหงิด และ
น่ากลัว พวกเขาทําให้พระผู้ช่วยให้รอด
กลายเปน็ผูท้ีไ่ม่เหน็ใจมนษุย์ซึง่ตกอยูใ่น
บาปจนต้องใช้บาทหลวงและพวกนักบุญ
มาไกล่เกลี่ย ส่วนผู ้ที่สติปัญญาได้รับ
ความกระจ่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า
ต่างต้องการนําจิตวิญญาณของตนไปหา
พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่
เป่ียมด้วยพระเมตตาและความรัก พระองค์
ผู ้ทรงยืนอ้าแขนออกรอคอยพวกเขา
เชิญชวนทุกคนให้เข้ามาหาพระองค์พร้อม

กับภาระแห่งบาป ความกังวล และความ
อ่อนล้าของพวกเขา คนเหล่านี้ปรารถนา
ท่ีจะกําจัดส่ิงกีดขวางซ่ึงซาตานกองทับถม
ข้ึนจนมนุษย์ไม่อาจมองเห็นพระสัญญา
และไม่อาจเข้าหาพระเจ้าโดยตรงเพื่อ
สารภาพบาปของพวกเขา และได้รับการ
อภัยโทษและสันติสุข {GC 73.2}

มิชชันนารีชาววอลเดนซิสเปิดเผย
ความจรงิอนัลํา้ค่าของข่าวประเสรฐิให้แก่
สติปัญญาของผู ้ใฝ่แสวงหาด้วยความ
กระตือรือร้น พวกเขานําข้อพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์บางตอนท่ีคัดลอกด้วยความ
เพียรพยายามออกมาอย่างระมัดระวัง
เป็นความสุขยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเขาที่ได้ให้
ความหวังใจแก่จิตวิญญาณท่ีรู้สํานึกและ
ตกอยู่ในบาปท่ีมองเห็นพระเจ้าเป็นแค่ผู้
ท่ีผกูพยาบาท คอยตดัสินความ  บ่อยครัง้
ท่ีพวกเขามักจะคุกเข่าพร้อมกับริมฝีปาก
ท่ีส่ันเทาและนํ้าตาคลอเต็มเบ้า เปิดเผย
ความหวังเดียวของคนบาปให้แก่พี่น้อง
ของพวกเขา ด้วยวธินีี ้แสงสว่างแห่งความ
จริงจึงเจาะทะลุเข้าสู่สติปัญญาที่มืดมน
มากมาย ขับไล่เมฆหมอกแห่งความส้ิน
หวังออกไป จนดวงอาทติย์แห่งความชอบ
ธรรมส่องสว่างเข้าไปในจิตใจด้วยลําแสง
แห่งการรักษาของพระองค์ จึงมีบ่อยครั้ง
ท่ีข้อพระคัมภีร์บางตอนถูกอ่านซํ้าแล้ว
ซํ้าอีกตามความประสงค์ของผู ้ฟังซ่ึง
ต้องการให้แน่ใจว่าได้ยนิถกูต้องแล้ว โดย
เฉพาะข้อความที่พวกเขาต้องการรับฟัง
ซํ้าแล้วซ้ําอีกด้วยความกระตือรือร้นว่า
“พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของ
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พระองค์ก็ชําระเราให้ปราศจากบาปทั้ง
สิ้น” 1 ยอห์น 1:7 “โมเสสยกงูขึ้นในถ่ิน
ทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูก
ยกข้ึนอย่างน้ัน เพือ่ทุกคนท่ีวางใจพระองค์
จะได้ชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:14, 15 {GC
73.3}

มีคนมากมายไม่ยอมให้คํากล่าวอ้าง
ของโรมมาหลอกได้ พวกเขามองว่าการ
ที่มนุษย์หรือทูตสวรรค์จะมาทําหน้าที่ผู้
ไกล่เกล่ียแทนคนบาปน้ันเป็นเร่ืองไร้สาระ
ยิ่ง เม่ือแสงสว่างท่ีแท้จริงส่องมายัง
ความคดิ พวกเขาจึงร้องออกมาด้วยความ
เปรมปรีด์ิว่า “พระคริสต์ทรงเป็นปุโรหิต
ของฉัน พระโลหิตเป็นเคร่ืองถวายบูชา
ของฉัน แท่นบูชาของพระองค์เป็นท่ี
สารภาพบาปของฉัน” พวกเขานําตนเข้า
มาพ่ึงพิงในพระคุณความดีของพระเยซู
อย่างเต็มท่ี พร้อมกับพูดซ้ําแล้วซํ้าอีกว่า
“ถ้าไม่มีความเช่ือแล้วจะไม่เป็นที่พอ
พระทัยเลย” ฮีบรู 11:6 “นามอ่ืนซึ่งให้เรา
ทัง้หลายรอดได้นัน้ ไม่โปรดให้มีท่ามกลาง
มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” กิจการ 4:12 {GC 74.1}

ความม่ันใจในความรักของพระผู้ช่วย
ให้รอดนัน้ดเูหมอืนจะลกึซึง้เกนิกว่าทีบ่าง
จิตวิญญาณที่น ่าสงสารและถูกมรสุม
กระหน่ําเหล่านี้จะรับรู้ได้ การปลดปล่อย
ที่พวกเขาได้รับน้ันช่างย่ิงใหญ่เหลือเกิน
ความสว่างเช่นนีแ้หละท่ีส่องลงมายังพวก
เขา จนเคลิบเคลิ้มราวกับว่าพวกเขาไป
อยูใ่นสวรรค์แล้ว คนเหล่านีว้างมอืของตน
ไว้ในพระหัตถ์ของพระคริสต์อย่างมั่นใจ
เท้าของพวกเขายึดตดิอยู่บนพระมหาศิลา

ความกลัวตายท้ังปวงอันตรธานหายไป
บัดนี้พวกเขาปรารถนาเรือนจําและโซ่
ตรวน ถ้านัน่จะเป็นท่ีถวายเกียรตพิระนาม
ของพระผู้ไถ่ของพวกเขา {GC 74.2}

ในท่ีลับต่างๆ พระวจนะของพระเจ้า
ถูกนําขึ้นมาอ่าน ในบางครั้งก็อ่านให้
จติวญิญาณเพยีงดวงเดยีว บางครัง้กอ่็าน
ให้กลุ่มเล็กๆ ท่ีแสวงหาแสงสว่างและ
ความจริง บ่อยครั้งพวกเขาทําเช่นนี้ท้ัง
คืน ความอยากรู้และช่ืนชมของผู้ฟังน้ันมี
มาก จนบ่อยคร้ังท่ีผูฟั้งไม่ยอมให้ผูน้าํข่าว
แห่งความเมตตาหยดุอ่านจนกว่าพวกเขา
จบัใจความของขา่วดแีห่งการช่วยให้รอด
ได้ จะมีคําเช่นน้ีพูดออกมาบ่อยๆ ว่า
“พระเจ้าจะยอมรับของถวายของฉันหรือ
เปล่า พระองค์จะทรงยอมรับฉันไหม
พระองค์จะทรงอภัยให้ฉันไหม” จึงมีคํา
ตอบอ่านให้ฟังว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะ
ให้ท่านทัง้หลายได้หยดุพกั” มัทธวิ 11:28
{GC 74.3}

เม่ือความเช่ือสัมผัสถึงพระสัญญาของ
พระเจ้า จะได้ยินคําตอบสนองด้วยความ
ชื่นชมยินดีว่า “ไม่ต้องไปแสวงบุญที่ต้อง
ใช้เวลานานอีกแล้ว ไม่ต้องเดินทางท่ีแสน
ลําบากเพ่ือไปยังศาลเจ้าศักด์ิสิทธิ์ ฉัน
เข้ามาหาพระเยซูในสภาพที่เต็มไปด้วย
บาปและไม่บริสุทธิ์อย่างที่ฉันเป็นอยู่ใน
เวลานี้ได้ และพระองค์จะไม่ทรงละเลย
คําอธิษฐานของผู้ท่ีเสียใจกับบาป ‘บาป
ของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว’ บาปของฉันก็
จะได้รับการอภัยด้วย” {GC 75.1}
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ความปีติยินดีอันศักด์ิสิทธิ์จะเต็มล้น
จติใจ และคําสรรเสริญและโมทนาพระคุณ
แด่พระนามของพระเยซูจะแพร่สะพัด
ออกไป จิตวิญญาณที่มีความสุขเหล่านี้
จะกลับไปยังบ้านของตนเพ่ือกระจายแสง
สว่าง เพือ่แบ่งปันแก่ผูอ้ืน่อกีครัง้แล้วครัง้
เล่าตราบเท่าท่ีจะทําได้ถึงประสบการณ์
ใหม่ทีพ่วกเขาได้พบหนทางแห่งชีวติท่ีแท้
จริง พระวจนะจากพระคัมภีร์นัน้มีอาํนาจ
ประหลาดและน่าเกรงขามซ่ึงตรัสโดยตรง
ถึงจิตใจของผู้ที่แสวงหาความจริง เป็น
พระสรุเสยีงของพระเจ้าและนาํความสํานกึ
มาสู่ผู้ที่ได้ยิน {GC 75.2}

ผูน้าํข่าวแห่งความจริงจะเดินทางของ
เขาต่อไป แต่ลักษณะที่ถ่อมตน จริงใจ
ต้ังใจและความศรัทธาอย่างลกึล้ําของเขา
มักจะถูกผู้คนกล่าวขานถึงเสมอ บ่อยคร้ัง
ที่ผู ้ฟังไม่ได้ถามว่าเขามาจากไหนหรือ
กําลังจะไปไหน ในตอนแรก ผู้ฟังจะถูก
ความแปลกใจมาบดบัง และในตอนหลัง
ความสํานึกในบุญคุณและชื่นชมยินดี
เบ่ียงเบนความสนใจจนลืมซักถาม เม่ือ
ถกูเชิญให้ไปท่ีบ้าน เขาจะตอบว่า ต้องไป
เยีย่มแกะทีห่ลงหายจากฝงู พวกผูฟั้งต่าง
ถามกันว่า เป็นไปได้ไหมท่ีเขาจะเป็นทูต
ที่ลงมาจากสวรรค์ {GC 75.3}

มีหลายรายท่ีพวกผู้ฟังจะไม่ได้เห็น
ผู้นําข่าวแห่งความจริงนี้อีกเลย เขาอาจ
เดนิทางไปยังดินแดนอ่ืน หรือชวีติของเขา
กําลังเหี่ยวเฉาลงในคุกมืดที่ไม่มีใครรู้จัก
หรืออาจเป็นไปได้ว่า กระดูกของเขาถูก
เผาไหม้จนเหลือแต่เถ้าอยู่ในบริเวณท่ีเขา

เป็นพยานเพ่ือความจริง อย่างไรก็ตาม
คาํพดูทีพ่วกเขาทิง้ไว้นัน้ไม่อาจถกูทาํลาย
ไป คาํพูดเหล่านัน้กําลังทํางานอยู่ในจติใจ
ของมนุษย์ ซึ่งทุกคนจะรู้ถึงผลงานท่ี
ประเสริฐเหล่าน้ีอย่างเต็มท่ีในวันพิพากษา
ท่ีจะมาถึงเท่านั้น {GC 75.4}

มิชชันนารีชาววอลเดนซิสกําลังรุก
เข้าไปในอาณาจกัรของซาตานและอาํนาจ
ของความมืดถูกปลุกให้ระมัดระวังตัว
ยิ่งขึ้น อํานาจแห่งความมืดเฝ้าติดตาม
ความพยายามทุกข้ันตอนท่ีทาํให้ความจริง
รุดหน้าไป และจะกระตุ้นตัวแทนของมัน
ให้เกิดความกลัว ผู้นําเปปาซีมองเห็น
อันตรายอันใหญ่หลวงท่ีมีต่อเป้าหมาย
ของตนซ่ึงเกิดจากการทํางานของนักเดิน
ทางผู้ถ่อมตนเหล่านี้ หากปล่อยให้แสง
สว่างแห่งความจริงส่องไปโดยไม่ถูก
ขัดขวาง แสงน้ีจะปัดเป่าเมฆแห่งความ
ผิดอันหนาทึบซึ่งปิดล้อมประชาชนไว้ 
ความจรงินีจ้ะนําให้ความนกึคดิของมนษุย์
ไปยังพระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน และในท่ีสดุ
ก็จะทําลายอํานาจของโรมไป {GC 76.1}

การท่ีมีคนเหล่าน้ีซึ่งยึดถือความเช่ือ
ของครสิตจกัรยคุแรกเริม่อยูน่ัน้เป็นพยาน
อย่างต่อเน่ืองถึงการละท้ิงความเช่ือของ
โรม ดังน้ัน จึงปลุกความเกลียดชังและการ
กดข่ีข่มเหงคร้ังรุนแรงท่ีสุดข้ึนมา การท่ี
พวกเขาปฏเิสธไม่ยอมทิง้พระคมัภร์ีก็เป็น
ความผิดท่ีโรมยอมไม่ได้ เธอตัง้ใจทาํลาย
พระคัมภีร์ให้หมดไปจากโลก ถึงตอนน้ี 
โรมเร่ิมรณรงค์ให้ทุกคนเข้ามาร่วมทํา
สงครามท่ีน่ากลัวที่สุดต่อประชากรของ
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พระเจ้าท่ีอาศัยอยู่บนภูเขา มีการจัดวาง
การไต่สวนตามเส้นทางของพวกเขา และ
ภาพของอาเบลผู้บริสุทธ์ิที่ถูกฆ่าต่อหน้า
ฆาตรกรอย่างคาอินก็ปรากฏให้เห็นอยู่
อย่างต่อเนื่อง {GC 76.2}

คร้ังแล้วคร้ังเล่า ท้องนาอันอุดมถูก
ทิ้งให้รกร้าง ที่อยู ่อาศัยและโบสถ์ของ
พวกเขาถูกทําลายไป จนกระทั่งในที่ซึ่ง
ครัง้หนึง่เคยเป็นทุง่นาทีอ่ดุมสมบรูณ์และ
บ้านเรือนของคนบริสุทธ์ิและขยัน บัดน้ี
กลายเป็นที่รกร้าง เช่นเดียวกับสัตว์ป่าท่ี
หวิกระหายจะดุร้ายมากข้ึนเม่ือได้ชมิเลือด
ความดุดันของเหล่าผู้นิยมเปปาซีถูกจุด
ปะทุให้รุนแรงมากขึ้นด้วยความทรมาน
ของเหย่ือของพวกเขา พยานเพ่ือความ
เช่ือท่ีบริสุทธิ์มากมายถูกไล่ล่าข้ามภูเขา
และลงมาตามท่ีราบท่ีพวกเขาซ่อนตัว ขงั
ตวัเองในป่าหนาทึบและตามยอดภูเขาสูง
{GC 76.3}

ไม่มีข้อหาใดจะนํามากล่าวหาต่อการ
ฝักใฝ่ศีลธรรมของคนกลุ่มนี้ได้ แม้ศัตรู
ของพวกเขายังประกาศว่า คนเหล่านี้รัก
ความสงบ เรียบง่ายและเป็นพวกเคร่ง
ศาสนา ความผิดรุนแรงของพวกเขา
คือการไม่ยอมนมัสการพระเจ ้าตาม
พระประสงค์ขององค์สันตะปาปา ความ
ผิดนี้เอง พวกเขาจึงถูกกระหน่ําด้วย
ความอดส ูการเหยียดหยาม การเยาะเย้ย
และการทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆ เท่าท่ี
มนุษย์หรือมารร้ายจะประดิษฐ์ข้ึนมา
{GC 76.4}

เม่ือถึงจุดท่ีโรมมุ่งม่ันจะทาํลายลัทธท่ีิ

เขาเกลียดชัง พระสันตะปาปาทรงตรา
กฎหมายขึน้เพือ่ปรกัปรําคนเหล่านีว่้าเป็น
คนนอกรีตและต้องนําไปประหาร (โปรด
ดูภาคผนวก) พวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือคนไม่ซื่อสัตย์
หรือเป็นคนไร้ระเบียบ แต่ถูกตราว่ามี
ลักษณะเป็นคนที่ศรัทธาแก่กล้าและน่า
นบัถอื เทีย่วไปหลอกลวง “ลูกแกะจากฝงู
แกะท่ีแท้จริง” ดังน้ัน พระสันตะปาปาจึง
ทรงตราคาํส่ังถึง “ลทัธิท่ีเลวร้ายซ่ึงมุ่งร้าย
และเป็นที่น่ารังเกียจ” หากพวกเขา “ยัง
คงปฏิเสธไม่ยอมกลับตัว ให้บดขย้ีได้ดัง่งู
พิษ” Wylie เล่มท่ี 16 บทท่ี 1 ผู้มีอํานาจ
ท่ีออกคําส่ังน้ีเคยคาดคิดบ้างไหมว่า เขา
จะต้องกลับมาพบกับคําพูดเหล่านั้นอีก
คร้ังหนึ่ง พวกเขาเคยรู้หรือไม่ว่าคําพูด
เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกแห่ง
สวรรค์ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าในวัน
พิพากษา พระเยซูตรัสว่า “ซึ่งพวกท่าน
ได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเราน้ี ก็เหมือนทํากับเราด้วย”
มัทธิว 25:40 {GC 77.1}

พระบัญชาของพระสันตะปาปาน้ีเรียก
ร้องให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนเข้าร่วม
สงครามต่อสู้กับคนนอกรีตเหล่านี้ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมในภารกิจอัน
ทารุณโหดร้ายนี้ ผู้ท่ีเข้าร่วมจะ “หลุดพ้น
จากความผิดและการลงโทษทางศาสนา
ท้ังส้ิน ทั้งบาปท่ัวไปและบาปท่ีเฉพาะ
เจาะจง และทุกคนท่ีเข้าร่วมจะหลุดพ้น
จากคําสาบานทีเ่คยทาํไว้ ทัง้ยงัมสีทิธิอ์นั
ชอบธรรมในการเป็นเจ้าของสมบัติที่ได้
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มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย และพวกเขายัง
ได้รับสัญญาว่าบาปท้ังหมดของพวกเขา
จะได ้ รับการอภัยถ ้าพวกเขาฆ่าคน
นอกรีตได้  คําสัง่นีใ้ห้ยกเลิกสัญญาทัง้หมด
ที่เคยทําไว้กับชาววอลเดนซิส ส่ังให้คน
ในท้องถิน่ทิง้พวกเขา  ห้ามทุกคนให้ความ
ช่วยเหลอืใดๆ แก่พวกเขา และให้อาํนาจ
ทุกคนท่ีจะริบเอาสมบัติของพวกเขาไป
ได้” Wylie, เล่มท่ี 16 บทท่ี 1 เอกสารช้ิน
นี้เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงวิญญาณท่ีอยู่
เบื้องหลังฉากเหล่านี้ เสียงที่ได้ยินนั้น
คือเสียงคํารามของพญานาค ไม่ใช ่
พระสุรเสียงของพระคริสต์ {GC 77.2}

ผู้นาํของระบอบเปปาซไีม่ยอมปฏบัิติ
ตนตามมาตรฐานย่ิงใหญ่ในพระบัญญัติ
ของพระเจ้า แต่สร้างมาตรฐานข้ึนตาม
ความต้องการของตนเอง และตัง้ใจบงัคบั
ทกุคนให้ทาํตามมาตรฐานน้ี เพราะน่ีเป็น
ความต้องการของโรม กฎหมายท่ีน่ากลัว
ที่สุดถูกตราออกมาแล้ว บาทหลวงและ
พระสนัตะปาปาท่ีคดโกงและหม่ินประมาท
พระเจ้าเร่ิมทํางานท่ีซาตานกําหนดให้
พวกเขาทํา ความเมตตาปรานีไม่มีใน
อุปนิสัยของพวกเขา วิญญาณเดียวกับท่ี
ตรึงพระคริสต์บนกางเขนและฆ่าอัครสาวก
ทั้งหลาย วิญญาณเดียวกับท่ีขับเคล่ือน

จักรพรรดิเนโรผู้กระหายเลือดให้กําจัด
ผู้เช่ือท่ีซื่อสัตย์ในสมัยน้ัน เป็นวิญญาณ
เดียวกับท่ีกําลังทํางานกําจัดผู้ท่ีพระเจ้า
ทรงรักให้หมดไปจากโลกน้ี {GC 77.3}

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่การกดขี่
ข ่มเหงเช่นนี้เข ้ามาเยือนผู ้ที่ยําเกรง
พระเจ้า พวกเขาอดทนด้วยความขนัตแิละ
ความมั่นคงเพื่อถวายเกียรติแด่พระผู้ไถ่ 
โดยท่ีไม่คาํนึงถึงสงครามปราบปรามและ
การสงัหารโหดทีไ่ร้มนษุยธรรมซึง่กระทาํ
ต่อพวกเขา คนเหล่านีย้งัคงส่งมชิชนันารี
ออกไปเพ่ือกระจายความจริงอันล้ําค่า
พวกเขาถูกตามล่าจนตาย แต่กระน้ัน
เลือดของพวกเขารดลงบนเมล็ดท่ีถูก
หว่านออกไป และบังเกิดผลออกมาอย่าง
ไม่เคยสร้างความผิดหวัง ด้วยประการ
ฉะนี ้ชาววอลเดนซสิเป็นพยานให้พระเจ้า
เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนท่ีลูเธอร์จะ
เกิด พวกเขากระจายไปอยู ่ในหลาย
ประเทศ พวกเขาเพาะเมลด็ของการปฏรูิป
ทางศาสนาทีเ่ริม่ต้นขึน้ในสมยัของไวคลฟิ
แผ่ขยายออกไปและฝังลึกในสมัยของ
ลูเธอร์ และจะถูกดําเนินการต่อไปจนถึง
คราสิ้นยุคโดยผู้ท่ียอมทนทุกข์ในทุกสิ่ง
เพือ่ “พระวจนะของพระเจา้และคาํพยาน
ของพระเยซู” วิวรณ์ 1:9 {GC 78.1}
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ก่อนการปฏรูิปศาสนา พระคัมภีร์มีอยู่
ในทีต่่างๆ จาํนวนน้อย แต่พระเจ้าไม่ทรง
ปล่อยให้พระวจนะของพระองค์ถกูทําลาย
ไปอย่างส้ินเชิง ความจริงทีอ่ยู่ในพระคัมภร์ี
จะไม่ถกูปกปิดไว้ตลอดกาล พระองค์ทรง
ถอดโซ่ที่ล่ามพระวจนะแห่งชีวิตออกได้
อย่างง่ายดายเฉกเช่นที่พระองค์ทรงเปิด
ประตูเรือนจําและถอดกลอนของประตู
เหล็กเพ่ือปล่อยผูรั้บใช้ของพระองค์ให้เป็น
อสิระ พระวญิญาณของพระเจ้าดลใจคนใน
ประเทศต่างๆ ของยุโรปให้ค้นหาความ
จริงด่ังขุมทรัพย์ท่ีซ่อนไว้ พระเจ้าทรงนํา
พวกเขาไปยังพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ดลใจ
ให้พวกเขาศึกษาแต่ละหน้าของหนังสือ
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง คน
เหล่านีเ้ตม็ใจยอมรบัแสงสว่างแม้ต้องจ่าย
ด้วยราคาสูงสักเพียงไรก็ตาม ถึงแม้พวก
เขาไม่อาจมองเห็นทุกส่ิงได้อย่างชัดเจน
แต่กระนัน้พวกเขาก็ยงัเข้าถึงความจริงท่ี
ฝังไว้มานาน พวกเขาก้าวออกไปราวกับ
ผู้สื่อข่าวท่ีสวรรค์ส่งมา เพ่ือหักโซ่ตรวน
แห่งความผิดพลาดและความงมงายพร้อม
กับเรยีกร้องให้ผูท่ี้ถกูจองจาํมานานลกุขึน้
และประกาศเสรีภาพของตน {GC 79.1}

พระวจนะของพระเจ้าถูกกักเก็บไว้อยู่
เป็นเวลานานด้วยภาษาท่ีผู้คงแก่เรียน
เท่านั้นเข้าใจ ยกเว้นอยู่ในท่ามกลางชาว
วอลเดนซิส แต่เวลาแห่งการแปลและ

แจกจ่ายพระคัมภร์ีให้ผูค้นในดินแดนต่างๆ
ตามภาษาพืน้เมอืงของพวกเขาเองมาถงึ
แล้ว โลกผ่านช่วงเวลาเท่ียงคืนอันมืดสนิท
ไปแล้ว ชั่วโมงแห่งความมืดมนกําลังจะ
ผ่านพ้นไปและมีหมายสําคัญตามท่ีต่างๆ
แสดงให้เห็นว่าฟ้าวันใหม่กําลังจะมาถึง
{GC 79.2}

ในช่วงศตวรรษท่ีสิบส่ี ยอห์น ไวคลิฟ
[John Wycliffe] “ดาวรุ่งของการปฏิรูป
ศาสนา” ปรากฏตัวท่ีประเทศอังกฤษ เขา
ไม่ใช่ผู ้ประกาศข่าวการปฏิรูปสําหรับ
ประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่สําหรับท่ัวทั้ง
คริสต์ศาสนจักรด้วย คําประท้วงยิ่งใหญ่
ท่ีโรมเคยอนุญาตให้เขากล่าวจะไม่มีวัน
เงียบหายไป การประท้วงน้ันเปิดฉากการ
ต่อสู ้ท่ีจะนําไปสู่การปลดปล่อยบุคคล
คริสตจักรและประชาชาติ {GC 80.1}

ไวคลิฟเรียนมาทางด้านศิลปศาสตร์ 
และสําหรับเขาแล้วความยําเกรงพระเจ้า
เป็นบ่อเกิดของปัญญา เขาเป็นที่รู้จักดี
ในวิทยาลัยว่าเป็นคนเคร่งศาสนา ท้ังยัง
เป็นคนท่ีมีความสามารถพิเศษมากมาย
และเป็นผู้คงแก่เรียน ด้วยความกระหาย
ความรู้ เขาลงแรงศึกษาหาความรู้ในทุก
สาขาวิชา เขาศึกษาหาความรู้ทางด้าน
ปรัชญา หลักศาสนาของคริสตจักรและ
กฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะ
กฎหมายของประเทศของเขาเอง คุณค่า



62 ปลายทางแห่งความหวัง

ของการฝึกอบรมในช่วงต้นของชีวิตให้
คุณประโยชน์ต่อการทํางานของเขาใน
ช่วงต่อมาอย่างเห็นได้ชัด ความรอบรู้ใน
รายละเอยีดของปรชัญาแห่งการคาดคะเน
ในยคุของเขาทําให้เขาเปิดโปงข้อผิดพลาด
ต่างๆ ได้ และโดยการเรยีนกฎหมายของ
ประเทศและของฝ่ายศาสนา เขาจึง
พร้อมท่ีจะเข้าร่วมในการต่อสู้ยิง่ใหญ่เพ่ือ
เสรีภาพของการปกครองและศาสนา ใน
ขณะท่ีเขาใช้อาวุธพระวจนะของพระเจ้า
ได้นั้น เขาเรียนรู้วิชาการทางปัญญา
ของโรงเรียนและเข้าใจถึงกลเม็ดของผู้มี
ความรู้ ความสามารถทางอัจฉริยภาพและ
ความรู้ที่ลึกซ้ึงและรอบรู้ของเขาทําให้
เขาเป็นท่ีนับถือของท้ังมิตรและศัตรู ผู้ที่
ติดตามเขามองดูเขาด้วยความพึงพอใจ
ว่าเขามีความนึกคิดอยู่ในระดับแนวหน้า
ของประเทศ และไม่เปิดโอกาสให้ศตัรูของ
เขาสร้างความสงสัยให้กับเป้าหมายของ
การปฏรูิปด้วยการเปิดโปงความไม่รู้หรือ
จุดอ่อนของผู้สนับสนุนศัตรูของเขา {GC
80.2}

ในขณะที่ไวคลิฟยังอยู ่ในวิทยาลัย
เขาเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ในยุคแรกๆ
นั้น พระคัมภีร ์มีเฉพาะภาษาโบราณ
เท่าน้ัน ผู้คงแก่เรียนจึงมีโอกาสเข้าถึง
บ่อน้ําพุแห่งความจริง แต่กลุ่มคนท่ีไม่มี
การศึกษาจะเข้าไม่ถึง ด้วยประการฉะนี้
จงึเป็นการปทูางให้กับงานในอนาคตของ
ไวคลิฟในฐานะนักปฏิรูปศาสนา คนมี
ความรู้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและ
พบความจริงย่ิงใหญ่ที่เปิดเผยให้เห็น

พระคุณท่ีประทานให้โดยไม่คิดราคา ใน
คําสอนของคนเหล่าน้ี พวกเขาเผยแพร่
ความรอบรูท่ี้อยูใ่นความจรงินีแ้ละนาํผูอ้ืน่
ให้หนัไปหาพระวจนะทีมี่ชวีติ {GC 80.3}

เมื่อไวคลิฟหันมาสนใจพระคัมภีร์ 
เขาลงแรงศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง
ละเอยีดเช่นเดยีวกับทีเ่ขาศกึษาวชิาอืน่ๆ
ในโรงเรียน ก่อนหน้านี้ เขารู้สึกว่าตัวเอง
ยงัขาดตกบกพรอ่งอยูม่าก วิชาการทีเ่ขา
เล่าเรียนมาหรือคําสอนของคริสตจักร
ไม่อาจทําให้เขาพึงพอใจ ในพระวจนะ
ของพระเจ้า เขาพบส่ิงท่ีเขาเคยพยายาม
แสวงหาแต่ไม่ประสบผลมาก่อน เขามอง
เห็นแผนการแห่งความรอดท่ีเปิดออกอยู่
ในน้ัน และกําหนดให้พระคริสต์เป็นผู ้
ไกล่เกล่ียของมนุษย์เพียงพระองค์เดียว
เขาจงึมอบถวายตวัเองเพือ่รบัใช้พระครสิต์
และต้ังใจท่ีจะประกาศความจริงท่ีเขา
ค้นพบนี้ {GC 81.1}

เหมือนนักปฏิรูปศาสนาในยุคต่อมา
เมือ่เริม่ต้นการทํางาน ไวคลฟิมองไม่เหน็
ว่างานของเขาจะนําเขาไปทิศทางใด เขา
ไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะนาํตวัเองเข้าไปต่อต้านโรม
แต่ความศรัทธาต่อความจริงไม่อาจนําเขา
ให้หลีกเล่ียงการขัดแย้งกับความเท็จได้ 
ยิง่เขารูค้วามผดิของระบอบเปปาซชีดัเจน
มากข้ึนเท่าไร เขาก็ยิง่ต้ังใจสอนพระคัมภีร์
อย่างแรงกล้ามากข้ึนเท่าน้ัน เขามอง
เห็นว่าโรมละท้ิงพระวจนะของพระเจ้า
เพ่ือเปิดทางให้ประเพณีของมนุษย์ เขา
ติเตียนเหล่านักบวชท่ีละท้ิงพระคัมภีร์
อย่างไม่กลัวเกรง และเรียกร้องให้นํา



5 ยอห์น ไวคลิฟ 63

พระคัมภีร์กลับคืนมาให้กับประชาชน และ
ให้นําอํานาจของพระคัมภีร์กลับคืนมาสู่
คริสตจักร เขาเป็นครูที่มีความสามารถ
และจริงใจและเป็นนักเทศน์ท่ีมีโวหารดี 
และชีวิตประจําวันของเขาแสดงออกถึง
ความจริงที่เขาเทศน์ ความรู้ของเขาใน
พระคัมภีร์ พลังในการใช้เหตุผล ความ
บริสุทธิ์ในชีวิตของเขา ความกล้าหาญ
ที่ไม่โอนเอียง และความซื่อตรงของเขา
ทาํให้เขาได้รับความนบัถอืและความมัน่ใจ
อย่างกว้างขวางจากคนทั่วไป หลายคน
ไม่พอใจกับความเช่ือในอดีต และเม่ือ
เห็นความช่ัวท่ีดาษด่ืนในคริสตจักรโรมัน
พวกเขาจึงขานรับความจริงท่ีไวคลิฟ
เปิดเผยให้พวกเขาเห็นด้วยความชื่นชม
ยินดีอย่างไม่ปกปิด แต่ผู ้นําในระบอบ
เปปาซีกลับเต็มไปด้วยความเดือดดาล
เม่ือเห็นว่านักปฏิรูปศาสนาคนน้ีได้รับ
ความนิยมมากกว่าพวกเขา {GC 81.2}

ไวคลิฟเป็นนักจับผิดท่ีเก่งกาจ และ
เขาโจมตีอย่างไม่เกรงกลัวต่อการละเมิด
หลายประการท่ีผู้มีอํานาจแห่งโรมอนุมัติ
ให้ทาํ ในขณะท่ีเป็นอนศุาสนาจารย์รับใช้
พระมหากษัตริย์นั้น เขายืนหยัดอย่าง
กล้าหาญต่อต้านการจ่ายค่าบรรณาการท่ี
พระสันตะปาปาเรียกเก็บจากพระมหา-
กษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษและชี้ให้เห็น
ว่าการที่ระบอบเปปาซีถือสิทธิมีอํานาจ
เหนือฝ่ายปกครองของประเทศน้ันเป็น
เ ร่ืองท่ีขัดกับเหตุผลและความจริงที่
พระคัมภีร์เปิดเผยไว้ ข้อเรียกร้องต่างๆ
ของพระสันตะปาปาก่อให้เกิดความไม่

พอใจ และคําสอนของไวคลิฟยงัมีอทิธิพล
ต่อความคิดของเหล่าผู้นาํระดับแนวหน้า
ของประเทศ กษัตริย์และขุนนางท้ังหลาย
ร ่วมมือกันไม ่ยอมรับข ้ออ ้างว ่าพระ
สันตะปาปามีอํานาจทางฝ่ายโลกและ
ปฏเิสธไม่ส่งเครือ่งบรรณาการ การทาํเช่น
นีจ้งึเป็นการตบหน้าอย่างได้ผลต่ออาํนาจ
ยิ่งใหญ่ของระบอบเปปาซีในประเทศ
อังกฤษ {GC 82.1}

มีความช่ัวอีกเร่ืองหน่ึงท่ีนักปฏิรูป
ศาสนาคนน้ีต่อสู้ด้วยความแน่วแน่และ
ยาวนานคือสถาบันของคณะนักบวช
ภราดร [Friar ไฟรเออร์ คณะนักบวชท่ี
พเนจรไปท่ัวเพ่ือขอรับทานบริจาค] 
นักบวชภราดรเหล่าน้ีมีอยู่ดารดาษท่ัว
ประเทศอังกฤษ ทําตัวเป็นบ่อนทําลาย
ความยิง่ใหญ่และความรุง่เรอืงของประเทศ
วงการอตุสาหกรรม การศกึษาและศลีธรรม
ต่างรู้สึกถึงอิทธิพลอันน่าเศร้าใจน้ี ชีวิต
นกับวชท่ีเกียจคร้านและทําตัวเป็นขอทาน
ไม่เพียงเป็นเหตุให้แหล่งทรัพยากรของ
ประชาชนร่ัวไหลอย่างหนัก แต่ยังนําให้
เกดิการดถูกูเหยยีดหยามผูท้ีท่าํงานทีเ่กดิ
ประโยชน์ ศีลธรรมของเยาวชนตกตํ่า
และเส่ือมโทรม ด้วยอิทธิพลจากนักบวช
ภราดรเหล่านี ้คนมากมายได้รับการชกันํา
ให้หันหน้าเข้าวัดและอุทิศตนเองเพื่อใช้
ชีวิตเป็นนักบวช การกระทําน้ีไม่ใช่เพียง
ปราศจากการยินยอมของพ่อแม่เท่านั้น
แต่ทําไปโดยไม่ให้พ่อแม่รับรู้ และแม้
กระท่ังขัดขืนคําสั่งของพ่อแม่ บาทหลวง
รุ่นแรกท่านหนึ่งของคริสตจักรโรมันอ้าง
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สิทธิของการเป็นนักบวชอยู่เหนือความ
รักและหน้าท่ีซึ่งมีต่อบุพการี ประกาศว่า
“แม้ว่าบดิาของท่านนอนร้องไห้คร่ําครวญ
อยู ่หน้าบ้านและมารดาของท่านอ้าง
บุญคุณของร่างกายท่ีให้กําเนิดท่านและ
เต้านมท่ีเลี้ยงท่านมา ท่านจะต้องเหยียบ
คนทั้งสองลงใต้ฝ่าเท้าและมุ่งหน้าตรงไป
หาพระคริสต์” ซึ่งภายหลังต่อมา ลูเธอร์
เรียก “การกระทําที่โหดเหี้ยมไร้มนุษย-
ธรรม” นี้ว่า “บ่งบอกถึงลักษณะของสุนัข
ป่าและทรราชมากกว่าคริสเตียนหรือ
มนุษย์” นั่นคือจิตใจของลูกๆ ที่ถูกหล่อ
หลอมให้แข็งกระด้างต่อพ่อแม่ Barnas
Sears, The Life of Luther หน้า 70, 69
เร่ืองเช่นน้ี ผู้นําระบอบเปปาซีจึงทําตัว
เหมือนพวกฟาริสีในสมัยโบราณที่ใช้
ขนบธรรมเนียมของตนทาํให้พระบัญญัติ
ของพระเจ้าไม่มีความหมาย ดังนัน้ มีบ้าน
จํานวนมากถูกทิ้งร้าง และพ่อแม่ต้อง
สญูเสียการสมาคมกับบุตรธิดาของตนไป
{GC 82.2}

แม้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังถูก
หลอกโดยการนาํเสนอตัวแบบจอมปลอม
ของนักบวชแล้วชักจูงให้เข้าร่วมเป็น
นกับวชกบัพวกเขา หลายคนกลบัใจภาย
หลัง เพราะเห็นว่าพวกเขากําลังทําลาย
ชวีติของตนเองและนาํความทุกข์โศกเศร้า
มาสู่พ่อแม่ แต่หากพวกเขาติดแน่นอยู่
ในกับดักการจะได้เสรีภาพกลับคืนมา
นัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ มีพ่อแม่มากมาย
กลัวอิทธิพลของนักบวช พวกเขา
ปฏิเสธไม่ยอมส่งลูกๆ เข้าไปศึกษาใน

มหาวทิยาลยั ในศนูย์กลางการศกึษาขนาด
ใหญ่ จํานวนนักเรียนลดลงอย่างเห็นได้
ชัด สถาบันการศึกษาต้องถดถอยลงและ
ความโง่เขลามีให้เห็นอย่างแพร่หลาย {GC
83.1}

พระสันตะปาปาทรงมอบอํานาจให้
นกับวชเหล่านีฟั้งคาํสารภาพและใหอ้ภยั
บาปได ้จงึเป็นเหตใุห้เกดิความชัว่มหนัต์
ขึ้น มุ่งหวังเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง
นกับวชเหล่าน้ีพร้อมให้อภยับาปท้ังหมด
อย่างง่ายดาย จนกระท่ังอาชญากรทุกรูป
แบบมาหาพวกเขาเพื่อลบล้างความผิด
และผลท่ีตามมาคือ ความช่ัวท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนเจ็บป่วย
และคนยากจนถูกทอดท้ิงไว้ให้อยู่อย่าง
ระกําลําบาก ในขณะท่ีสิ่งของที่ควรจะนํา
ไปช่วยแก้ไขความขัดสนกลับถูกนาํไปให้
กับนักบวชที่คอยข่มขู่บังคับให้ผู้คนต้อง
ทาํทาน และประณามผู้ทีกั่กเก็บไม่นาํของ
มาให้ตามที่พวกเขาสั่งนั้นว่าเป็นคนที่ไม่
ศรัทธาในศาสนา แม้ว่านักบวชเหล่านี้จะ
แสดงตนเป็นคนยากจนกต็ามท ีแต่ทรพัย์
สมบัติของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
ตัวโบสถ์ท่ียิ่งใหญ่และความฟุ่มเฟือย
บนโต๊ะอาหารคือส่ิงท่ีทําให้ประเทศชาติ
ยากจนยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่
ใช้ชีวิตด้วยความหรูหราและสุขสบาย
พวกเขากลับส่งตัวแทนท่ีไม่มีความรู้ออก
ไปทําหน้าที่แทน ตัวแทนเหล่านี้ชํ่าชอง
ในการเล่านิยายพิสดารและตํานานหรือ
เร่ืองสนุกเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้
กับประชาชน และยิ่งทําให้ชาวบ้าน
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กลายเป็นเหย่ือโง่ของบรรดานกับวชต่อไป
อย่างสมบูรณ์ ด้วยวิธีนี้เหล่านักบวช
ภราดรจึงยังคงกําฝูงชนที่งมงายไว้ใน
อุง้มอืและนาํใหพ้วกเขาเชือ่ว่าหน้าทีท่าง
ศาสนาทั้งหมดประกอบด้วยการยอมรับ
ว่าพระสนัตะปาปายิง่ใหญ่ท่ีสุด  การบูชา
เหล่านกับญุทัง้หลายและการถวายสิง่ของ
ให้นักบวช และส่ิงทั้งหมดน้ีก็เพียงพอท่ี
จะจับจองท่ีในสวรรค์สําหรับตนเอง {GC
83.2}

ผูมี้การศึกษาและฝักใฝ่ในทางศาสนา
ต่างต้องพบกับความล้มเหลวในการ
พยายามปฏิรูปกฎระเบียบของนักบวช
เหล่าน้ี แต่ไวคลิฟมีมุมมองท่ีชัดเจนกว่า
เขามุ่งโจมตีไปยังรากเง้าของความชั่วนี้ 
เขาประกาศว่า ความผดิอยูท่ีต่วัระบบเอง
และจะต้องกําจัดให้หมดส้ิน การถกเถียง
และความสงสัยเกิดต่ืนตัวข้ึน ในขณะท่ี
นักบวชเดินทางไปท่ัวประเทศ ขายใบ
ลบมลทินบาปของพระสันตะปาปา คน
มากมายเร่ิมสงสัยถึงความเป็นไปได้ของ
การใช้เงินซ้ือการอภัยบาป พร้อมกับต้ัง
คาํถามว่า เขาควรจะต้องขอการอภยับาป
จากพระเจ้าหรอืจากพระสนัตะปาปาแห่ง
โรมกันแน่ (โปรดดูภาคผนวกหน้า 59) มี
คนไม่น้อยทีต่ืน่ตระหนกกบัความโลภของ
นกับวชภราดรท้ังหลาย ซึง่ดูจะไม่รู้จกัพอ
พวกเขากล่าวกันว่า “พระและนักบวช
แห่งโรมกําลังกัดกร่อนพวกเขาเหมือนกับ
โรคมะเร็ง พระเจ้าจําเป็นต้องมาช่วยเรา
ให้หลุดพ้น มิฉะน้ันแล้วเราจะพินาศ”
D’Aubigné เล่มท่ี 17 บทท่ี 7 นักบวชท่ี

เท่ียวขอทานเหล่าน้ีพยายามปกปิดความ
โลภด้วยการอ้างว่าพวกเขาทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาอ้าง
ว่าพระเยซูและสาวกของพระองค์ต่างได้
รับการสนับสนุนด้วยการทําทานของ
ประชาชน คํากล่าวอ้างนี้สร้างผลเสียให้
กับการกระทําของพวกเขาเอง เพราะ
ทําให้คนจํานวนมากกลับไปค้นหาศึกษา
พระคัมภีร์เพือ่เรียนรู้ความจริงด้วยตัวเอง
ซึ่งเป ็นสิ่งท่ีโรมไม่ต ้องการมากที่ สุด
ความคดิของคนทัง้หลายถกูนาํไปสูแ่หล่ง
ความจริง ซึ่งเป็นส่ิงที่โรมต้องการปกปิด
{GC 84.1}

ไวคลิฟเร่ิมเขียนและตีพิมพ์ใบปลิว
ต่อต้านนักบวชภราดร เขาไม่ต้องการ
สร้างความขัดแย้งกับนกับวชเหล่าน้ีมาก
ไปกว่าการเรียกร้องให้ประชาชนหัน
เข้าหาคําสอนในพระคมัภร์ีและพระผูท้รง
ประพันธ์พระคัมภีร ์ เขาประกาศว่า
พระสนัตะปาปาไม่มีอาํนาจอภยับาปหรอื
ขับผูค้นออกจากศาสนามากไปกว่านกับวช
ธรรมดา และจะไม่มีผู้ใดถูกขับออกจาก
ศาสนาอย่างแท้จริงนอกเสียจากว่าผู้นั้น
จะได้รับคาํพพิากษาจากพระเจา้เสยีก่อน
ไม่มีทางอืน่ใดซ่ึงให้ผลดีกว่าในการล้มล้าง
โครงสร้างอันใหญ่โตของฝ่ายวิญญาณ
และฝ่ายโลกซึง่พระสนัตะปาปาทรงก่อขึน้
และกกักนัจติวญิญาณและร่างกายของคน
นับล้านไว้ {GC 84.2}

อีกครั้งหนึ่งไวคลิฟถูกเรียกให้เข้า
มาปกป้องสิทธิของกษัตริย์แห่งประเทศ
องักฤษเพ่ือต่อต้านการรุกล้ําของโรมและ
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โดยการได้รับแต่งต้ังให้เป็นเอกอัครราชทูต
เขาอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา
สองปีเพื่อติดต่อหารือกับตัวแทนของ
พระสันตะปาปา ที่นั่นเองเขาติดต่อกับ
คณะสงฆ์จากประเทศฝร่ังเศส ประเทศ
อติาลแีละประเทศสเปน และมโีอกาสเหน็
เบ้ืองหลังเหตุการณ์ต่างๆ และรับรู้เร่ือง
ราวมากมายทีเ่ขาไม่มีทางรบัรูห้ากเขาอยู่
ในประเทศอังกฤษ เขาเรียนรู้เร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์มากมายต่อการทํางานของเขา
ในเวลาต่อมา เขามองเห็นลักษณะและ
เป้าหมายที่แท้จริงของสภาการปกครอง
ของสงฆ์จากตัวแทนท่ีมาจากราชสํานัก
ของระบอบเปปาซี  เม่ือเขากลับไปประเทศ
องักฤษ เขาย้ําสอนในเร่ืองท่ีเขาเคยสอน
อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น และด้วยความ
กระตือรือร้นท่ีมากกว่าเดิม เขาประกาศ
ว่าความโลภ ความหยิ่งยโสและการ
หลอกลวงเป็นพระเจ้าของโรม {GC 84.3}

ในใบปลิวฉบับหนึ่ง เขากล่าวถึง
พระสันตะปาปาและคนเก็บเงินทั้งหลาย
ว่า “พวกเขาดูดเงินจากความเป็นอยูข่อง
คนยากจนในแผ่นดินของเรา และในแต่ละ
ปี พวกเขาเอาเงินจํานวนหลายพันจาก
คลังของกษัตริย์ไปใช้ในพิธีทางศาสนา
และฝ่ายจิตวิญญาณ น่ันเป็นคําแช่งสาป
ที่เป็นบาปทางศาสนาของพวกนอกรีต
และทําให้คริสต์ศาสนจักรยอมรับและคง
คําสอนท่ีผิดน้ีต่อไป และแน่นอนทีเดียว
แม้อาณาบริเวณของเราจะมีเนินเขา
ทองคําอันใหญ่โตก็จะไม่มีผูใ้ดได้แตะต้อง
นอกจากนักบวชเก็บเงินหย่ิงยโสท่ีฝักใฝ่

ทางโลกคนนี้ เวลาผ่านไป เนินเขานี้จะ
ถกูใช้จนหมด เพราะเขาจะนําเงินท้ังหมด
ออกไปจากดินแดนของเรา และจะไม่ส่ง
อะไรกลับมาให้เรานอกจากคําสาปของ
พระเจ้าต่อบาปทางศาสนาที่เขาทําไว้” 
John Lewis, History of the Life and
Sufferings of J. Wiclif หน้า 37 {GC
85.1}

หลังจากท่ีไวคลิฟกลับไปประเทศ
องักฤษไม่นาน กษัตริย์ทรงแต่งต้ังให้เขา
เป็นอธิการบดีแห่งเมืองลัตเตอร์เวิร์ธ นี่
คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อย่างน้อย
พระราชาทรงพอพระทยักบัการพดูอย่าง
ตรงไปตรงมาของเขา อิทธพิลของไวคลิฟ
เหน็ได้จากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
พระราชสาํนกัและในการหล่อหลอมความ
เชื่อของประเทศชาติอีกด้วย {GC 85.2}

ในไม่ช้า เสียงขู่คํารามจากผู้นําของ
ระบอบเปปาซีก็ดังโหมกระหน่ํามาใส่เขา
สาส์นตราต้ังของพระสันตะปาปา 3 ฉบับ
ส่งตรงมายังประเทศอังกฤษ มาถึง
มหาวิทยาลัย พระมหากษัตริย ์และ
พระราชาคณะ คําสัง่ทกุฉบบัสัง่ให้ปิดปาก
ครูสอนนอกรีตให้เงียบทันทีและอย่าง
เด็ดขาด (Augustus Neander, General
History of the Christian Religion and
Church ประโยคท่ี 6 ส่วนที่ 2 ตอนที่ 1
ย่อหน้าที่ 8 โปรดดูภาคผนวกด้วย) แต่
ก ่อนที่สาส ์นตราตั้งจะมาถึง บิชอป
ท้ังหลายทีร้่อนรนออกหมายเรยีกให้ไวคลฟิ
มาขึ้นศาลต่อหน้าพวกเขา แต่ไวคลิฟ
มาท่ีศาลพร้อมกับเจ้าชายท่ีมีอาํนาจมาก
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ที่สุดในอาณาจักรถึงสองพระองค์ และ
ประชาชนกห้็อมล้อมอยูร่อบตกึและว่ิงกรู
เข้าไป ข่มขวัญผู้พิพากษาจนต้องยกเลิก
การพิจารณาไปช่ัวคราว และไวคลิฟก็ได้
รับอนุญาตให้กลับออกไปอย่างสันติ ไม่
นานจากน้ัน กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดท่ี 3 ผู ้
ชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ท่ีพวกพระราชาคณะ
คอยหาทางท่ีจะใช้อิทธิพลของพระองค์
เพื่อต่อต้านนักปฏิรูปคนนี้เสด็จสวรรคต
และผู้ที่เคยปกป้องไวคลิฟกลายเป็นผู้
สําเร็จราชการแทน {GC 85.3}

คําส่ังของระบอบเปปาซีกําหนดให้
ประชาชนท่ัวประเทศอังกฤษจับกุมและ
คุมขังคนนอกรีต มาตรการนี้หมายถึง
หลกัประหารเผาทัง้เป็น ดูเหมอืนค่อนข้าง
แน่ว่าไวคลิฟคงต้องตกเป็นเหย่ือความ
อาฆาตของโรม แต่พระเจ้าผู ้ทรงเคย
ประกาศในอดีตกาลว่า “อย่ากลัวเลย เรา
เป็นโล่ของเจ้า” ปฐมกาล 15:1 พระองค์
ทรงย่ืนพระหัตถ์ปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์ 
ความตายไม่ได้มาเยือนนักปฏิรูปศาสนา
คนน้ี แต่กลับมาถึงพระสันตะปาปาท่ี
ออกคําส่ังให้ทําลายเขา พระสันตะปาปา
เกรกอรีที่ 11 สิ้นพระชนม์ และคณะสงฆ์
ที่ชุมนุมกันเพื่อพิพากษาไวคลิฟก็สลาย
ตัวไปด้วย {GC 86.1}

การคุม้ครองของพระเจ้ายงัคงควบคมุ
เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้การ
ปฏิรูปศาสนาเติบใหญ่ข้ึน ภายหลังจากท่ี
พระสันตะปาปาเกรกอรีส้ินพระชนม์ มี
การเลือกต้ังพระสันตะปาปาสององค์ที่
เป็นคู่แข่งกันข้ึน อํานาจของท้ังสองฝ่าย

ท่ีขัดแย้งกนั แต่ละฝ่ายอ้างว่าตนไม่รู้พลัง้
และเรียกร้องให้อกีฝ่ายหน่ึงเช่ือฟัง (โปรด
ดภูาคผนวกสาํหรบัหน้า 50 และ 86) ต่าง
ฝ่ายต่างเรียกร้องให้ผู้เชื่อร่วมมือกับตน
เพื่อทําสงครามต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วย
การยืนยันข้อเรียกร้องของตนโดยการ
สาปแช่งท่ีร้ายแรงต่อคู่ต่อสู้ และสัญญาท่ี
จะให้รางวัลในสวรรค์แก่ผู้ท่ีสนับสนุนตน
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทําให้อํานาจของ
ระบอบเปปาซีอ่อนกําลังลง ต่างฝ่ายต่าง
ทุ่มเทอย่างสุดกําลังที่ทําได้เพื่อโจมตีอีก
ฝ่ายหนึ่ง ส่งผลให้ไวคลิฟมีเวลาพักระยะ
หนึ่ง มีการประณามกันอย่างรุนแรงและ
โต้ตอบกันระหว่างพระสันตะปาปาท้ังสอง
องค์ และมีการหลั่งเลือดเพื่อสนับสนุน
คํากล่าวอ้างที่ขัดแย้งกัน อาชญากรรม
และเรื่องน่าละอายไหลบ่าจนท่วมคริสต-
จักร ในเวลาเดียวกัน นักปฏิรูปท่านนี้อยู่
ท่ีโบสถ์แห่งเมืองลัตเตอร์เวิร์ธด้วยความ
สงบสุข เขาทาํงานด้วยความขยันขันแข็ง
เพื่อชี้ให้มนุษย์หันจากพระสันตะปาปาที่
ชิงดีชิงเด่นไปหาพระเยซู พระผู้ทรงเป็น
เจ้าชายแห่งสันติภาพ {GC 86.2}

ความขัดแย้งท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความ
รุนแรงและความต่ําทรามท้ังหมดเตรียม
ทางให้กับการปฏิรูปศาสนาโดยช้ีให้
ประชาชนเห็นธาตุแท้ของอํานาจของ
ระบอบเปปาซี ในใบปลิวฉบับหนึ่งที่
ไวคลิฟพมิพ์ออกมาเร่ืองความขัดแย้งของ
พระสันตะปาปาคู่นี้ [On the Schism of
the Popes] เขาเรียกร้องให้ประชาชน
พิจารณาว่า บาทหลวงท้ังสองนั้นพูด
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ความจรงิหรอืไม่ในการกล่าวโทษอีกฝ่าย
หน่ึงว่าเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ เขากล่าว
ว่า “พระเจ้าจะไม่ทรงยอมปล่อยให้ปีศาจ
แบบบาทหลวงเช่นนี้เพียงคนเดียวมี
อํานาจปกครองอีกต่อไป...แต่ทําให้ท้ัง
สองฝ่ายแตกแยก เพ่ือว่าโดยพระนาม
ของพระคริสต์ มนุษย์จะมีชัยชนะเหนือ
บาทหลวงท้ังสองง่ายข้ึน” R. Vaughan,
Life and Opinions of John de Wycliffe
เล่มท่ี 2 หน้าท่ี 6 {GC 86.3}

ไวคลิฟทําตัวเหมือนพระอาจารย์ด้วย
การประกาศพระกิตติคณุให้แก่คนยากจน
เขาไม่พอใจกับการแบ่งปันแสงสว่างไป
ตามบ้านท่ีอ่อนน้อมในละแวกโบสถ์แห่ง
เมืองลัตเตอร์เวิร์ธของเขาเท่านั้น เขายัง
มุ่งม่ันท่ีจะนําแสงสว่างน้ีประกาศไปท่ัว
ประเทศอังกฤษ เพ่ือทําการน้ีให้สําเร็จ
เขาจัดต้ังกลุ่มนักเทศน์ซึ่งเป็นคนท่ีเรียบ
ง่ายและเคร่งศาสนา คนท่ีรักความจริง
และไม่ปรารถนาสิง่อืน่ใดนอกจากต้องการ
ประกาศความจริง ชายเหล่านี้ไปท่ัวทุก
หนแห่ง สอนตามตลาด ตามท้องถนนใน
เมืองใหญ่ และตามตรอกซอยของชนบท
พวกเขาเข้าถึงคนชรา คนเจ็บป่วยและ
คนยากจน และนําข่าวแห่งความช่ืนชม
ยนิดขีองพระคณุพระเจ้าไปสูค่นเหล่านัน้
{GC 87.1}

ในฐานะท่ีไวคลิฟเป็นศาสตราจารย์ทาง
ศาสนศาตร์ท่ีมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
เขาเทศนาพระวจนะของพระเจ้าในหอ
ประชุมของมหาวิทยาลัย เขาสอนความ
จริงให้แก่นักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของเขาด้วยความซ่ือสัตย์ถึงกับได้รับ
ตาํแหน่ง “ดษุฎบัีณฑติแห่งพระกติตคุิณ”
แต่ผลงานย่ิงใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของเขา
คือการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษ
ในผลงานเขียนเร่ือง “ความจริงและ
ความหมายของพระคมัภร์ี” [On the Truth
and Meaning of Scripture] เขากล่าวถึง
ความต้ังใจท่ีจะแปลพระคัมภีร์ เพ่ือให้
ทุกคนในประเทศอังกฤษอ่านพระราชกิจ
ท่ีประเสริฐย่ิงของพระเจ้าในภาษาท่ีเขา
เกิดมา {GC 87.2}

แต่งานของเขาต้องหยุดชะงกัในทันที 
แม้ว่าเขาอายุยังไม่ถึงหกสิบปี แต่การ
ทาํงานอย่างไม่มีวนัหยดุ การศกึษาค้นคว้า
และการโจมตีจากศัตรูท้ังหลาย บ่ันทอน
พละกําลังของเขาและทาํให้เขาแก่ก่อนวัย
โรคร้ายอันตรายจู่โจมเขา ข่าวนี้นําความ
ชื่นชมท่ียิ่งใหญ่มาให้นักบวชภราดรท้ัง
หลาย พวกเขาคิดว่า บัดน้ีไวคลิฟคงจะ
สาํนกึผดิด้วยความขมขืน่ต่อความชัว่ร้าย
ท่ีเขาทํากับคริสตจักร และต่างรีบเร่งไป
ยังบ้านพักของเขาเพื่อฟังคําสารภาพ
จากไวคลิฟ ผู้แทนจากนิกายท้ังสี่ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสี่นายมายืน
ห้อมล้อมรอบชายท่ีพวกเขาคิดว่ากําลัง
จะตาย พร้อมกับพูดว่า “ความตายอยู่ท่ี
ริมฝีปากของเจ้า จงสํานึกผิดและถอน
คาํพูดท่ีเจ้าทาํให้พวกเราเสียหายต่อหน้า
พวกเรา” นักปฏิรูปศาสนารับฟังด้วย
ความสงบ แล้วเขาขอร้องให้ผู้ท่ีดูแลเขา
ช่วยพยุงเขาขึ้นนั่งบนเตียงและจ้องหน้า
พวกที่กําลังรอฟังการถอนคําพูดของตน
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เขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นซ่ึงเป็นเสียง
ที่ทําให้พวกเขากลัวจนตัวส่ันอยู่บ่อยๆ
“ข้าพเจ้ายงัไม่ตาย แต่จะมีชวีติต่อไป และ
ยังจะเปิดเผยความช่ัวร้ายของนักบวช
ภราดรอีก” D’Aubigné เล่มท่ี 17 บทท่ี 7
นักบวชเหล่านั้นต้องรีบออกจากห้องนั้น
ไปด้วยความตกใจและเสยีหน้า {GC 87.3}

คําพูดของไวคลิฟเป็นจริงตามที่เขา
กล่าวไว้ เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อนําอาวุธ
ที่มีพลังยิ่งใหญ่ท่ีสุดเพื่อต่อสู้กับโรม นั่น
คือการมอบพระคัมภีร์ไว้ในมือของเพื่อน
ร่วมชาติของเขา เป็นเครื่องมือที่สวรรค์
ประทานมาเพ่ือปลดปล่อย ให้ความ
กระจ่าง และนําประชาชนมายังพระเจ้า
เพ่ือทํางานน้ีให้สําเร็จ เขาต้องฟันฝ่า
อปุสรรคยิง่ใหญ่มากมาย ไวคลฟิถกูความ
เจ็บป่วยถ่วงไว้ เขารู้ดีว่ามีเวลาเหลือให้
เขาทํางานเพียงอีกไม่ก่ีปี เขามองเห็น
แรงคัดค้านท่ีเขาต้องเผชิญ แต่พระสัญญา
จากพระวจนะของพระเจ้าทําให้เขามี
กําลังใจขึ้น เขาก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ไม ่คร่ันคร ้าม ด ้วยพลังสติป ัญญาท่ี
เต็มไปด้วยความกระปร้ีกระเปร่า ด้วย
ประสบการณ์มากมาย พระเจ้าทรงนาํเขา
เป็นพิเศษ ทรงปกป้องและเตรียมเขาให้
พร้อมสาํหรบัภารกจินี ้ซึง่เป็นงานยิง่ใหญ่
ที่สุดของเขา ในขณะท่ีโลกคริสเตียน
ปั่นป่วนไปทั่ว นักปฏิรูปศาสนาท่านนี้
เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องทํางานท่ีเมือง
ลัตเตอร์เวิร์ธ ไม่หวาดหว่ันต่อพายุที่โหม
กระหน่ําอยู่ภายนอก  ตัง้หน้าตัง้ตาทาํงาน
ที่เขาเลือกทํา {GC 88.1}

ในที่สุด งานที่เขาทําก็สําเร็จ เป็น
พระคมัภร์ีฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษเล่ม
แรกท่ีไม่มีผู้ใดทํามาก่อน พระวจนะของ
พระเจ้าเปิดออกให้แก่ประเทศอังกฤษแล้ว
บัดน้ี นักปฏิรูปศาสนาท่านนี้ไม่เกรงกลัว
ต่อห้องขังหรือหลักประหารเผาทั้งเป็น
อีกแล้ว เขามอบแสงสว่างท่ีไม่มีวันดับไว้
ในมือของชาวอังกฤษแล้ว ด้วยการมอบ
พระคัมภีร์ให้แก่เพื่อนร่วมชาติ เขาตัด
เคร่ืองพันธนาการแห่งความโง่เขลาและ
ความชัว่ ปลดปล่อยและยกระดบัประเทศ
ของเขา ซึ่งบรรลุผลได้มากกว่าชัยชนะท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดจากสนามรบใดๆ {GC 88.2}

ในสมัยศาสตร์การพิมพ์ยังไม่เป็นที่
รู้จกั จาํนวนพระคมัภร์ีจะเพิม่ขึน้ด้วยการ
คัดลอกทีเ่ชือ่งช้าและน่าเบือ่หน่ายเท่านัน้
ความสนใจอยากได้พระคัมภีร์มีมหาศาล
จนมีคนมากมายยินดีลงมือทํางานการ
คัดลอก แต่การคัดลอกน้ีทําไปอย่างยาก
ลําบาก ไม่เพียงพอท่ีจะสนองความ
ต้องการ ผู ้ซื้อที่ รํ่ารวยกว่าต ้องการ
พระคัมภีร์ท้ังเล่ม ส่วนคนอ่ืนๆ ก็ซื้อ
เพียงบางตอน มีหลายครอบครัวร่วมกัน
ซื้อทั้งฉบับ ด้วยวิธีนี้ ไม่ช้า พระคัมภีร์
ของไวคลิฟก็กระจายไปสู่บ้านเรือนของ
ประชาชน {GC 88.3}

คําวงิวอนเรยีกร้องทีเ่ข้าถงึความมเีหตุ
มีผลของมนุษย์ปลุกพวกเขาให้ตืน่ขึน้จาก
การยอมจํานนอย่างหลับหูหลับตาให้กับ
คําสอนของระบอบเปปาซี บัดนี้ไวคลิฟ
สอนหลักธรรมโดดเด่นของชาวโปรเตส-
แตนต์คือ ความรอดโดยความเชื่อใน
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พระคริสต์ และพระคัมภีร์เท่าน้ันท่ีไม่มี
วันผิดพลาด นักเทศน์ที่เขาส่งออกไปน้ัน
นําพระคัมภีร์ไปแจกจ่าย พร้อมกับนํา
บทความที่นักปฏิรูปศาสนาท่านน้ีเขียน
ขึ้นติดตัวไปด้วยและประสบความสําเร็จ
อันย่ิงใหญ่โดยท่ีชาวอังกฤษเกือบคร่ึง
ประเทศยอมรับความเช่ือใหม่นี ้{GC 89.1}

การปรากฏของพระคัมภีร์นําความ
วิตกมาสู่ผู ้มีอํานาจในคริสตจักร บัดนี้
พวกเขาต้องเผชิญกับส่ิงท่ีมีพลังอํานาจ
มากกว่าไวคลฟิ เป็นเครือ่งมอืทีอ่าวธุของ
พวกเขาใช้ประโยชน์ได้แต่น้อย ในเวลา
นัน้ ประเทศองักฤษยงัไม่มีกฎหมายห้าม
มีพระคัมภีร์ เพราะยังไม่เคยมีการพิมพ์
พระคมัภีร์ออกมาเป็นภาษาของประชาชน
กฎหมายดังกล่าวถูกตราขึ้นในภายหลัง
และบังคับใช้อย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกัน
ถงึแม้พวกบาทหลวงจะพยายามอย่างเตม็
ที่ก็ตาม แต่ช่วงเวลานี้ก็เป็นโอกาสอัน
เหมาะสมสําหรับการกระจายพระวจนะ
ของพระเจ้า {GC 89.2}

อีกคร้ังหน่ึงท่ีผู้นําของระบอบเปปาซี
วางแผนเพื่อปิดปากนักปฏิรูปท่านนี้ เขา
ถูกเรียกให้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลถึง
สามแห่งติดต่อกัน แต่ก็ไม่ได้ผล แรกสุด
สภาสงฆ์ประกาศว่างานเขียนของเขา
นอกรีต และพวกเขาหว่านล้อมกษัตริย์
ริชาร์ดที ่2 ผูมี้อายเุยาว์วยัมาเป็นฝ่ายตน
พวกเขารับพระราชกฤษฎีกาให้มีอํานาจ
ส่งทุกคนท่ีถือคําสอนต้องห้ามน้ีเข้าคุก
{GC 89.3}

ไวคลิฟยืน่อุทธรณ์จากสภาสงฆ์ไปยัง

รัฐสภา เขากลา่วหาสภาปกครองสงฆต่์อ
หน้าสมาชกิสภาแห่งชาตอิย่างไม่เกรงกลวั
และเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวิธีการผิดๆ
จํานวนมากที่คริสตจักรจัดตั้งขึ้น ด้วย
ความสามารถในการโน้มน้าวผู ้อื่นให้
คล้อยตาม เขาบรรยายถึงการแย่งชิง
อาํนาจและความเหลวแหลกของราชสาํนกั
ของระบอบเปปาซี ทําให้ศัตรูของเขา
สับสน มิตรสหายและผู ้สนับสนุนของ
ไวคลิฟถูกบังคับให้ยอมจาํนนไปก่อนหน้า
เขาแล้ว และศัตรูของเขาคาดหวังอย่าง
ม่ันใจว่านกัปฏรูิปผูน้ีจ้ะต้องยอมจํานนใน
คร้ังนี้แน่ ความชราภาพ ความโดดเด่ียว
และความไร้มิตรน่าจะทําให้เขาก้มหัวให้
กับผู้มีอํานาจของท้ังราชสํานักและของ
ศาสนา แต่แทนที่จะเห็นเช่นนี้ บรรดาผู้
นยิมระบอบเปปาซกีลบัต้องพบกบัความ
พ่ายแพ้ คําอุทธรณ์ของไวคลิฟกระตุ้น
รัฐสภาให้ต ้องกลับคําพิพากษาของ
คณะศาลและนักปฏิรูปศาสนาผู้นี้ก็ได้รับ
อิสรภาพอีกคร้ังหน่ึง {GC 89.4}

เขาถูกนําข้ึนศาลเป็นคร้ังท่ีสาม และ
ในครั้งนี้ เขาต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาล
สูงสุดทางฝ่ายศาสนาของราชอาณาจักร
ศาลน้ีไม่เคยปรานีต่อพวกคนนอกรีต ใน
ศาลน้ี โรมน่าจะได้รบัชยัชนะ และภารกจิ
ของนักปฏิรูปผู้นี้คงต้องยุติลง เหล่าผู้
นยิมระบอบเปปาซต่ีางคาดคะเนไวอ้ย่าง
นัน้ หากพวกเขาสามารถทําได้ตามท่ีตัง้ใจ
ไว้ ไวคลิฟจะถูกบีบบังคับให้เพิกถอน
หลักคําสอนของเขาหรือไม่ก็ออกจากศาล
ไปสู่เปลวเพลิงเท่านั้น {GC 90.1}



5 ยอห์น ไวคลิฟ 71

แต่ไวคลิฟไม่ถอย เขาไม่ยอมเปลี่ยน
แปลงความเชื่อของเขา เขายังคงรักษา
คาํสอนของเขาอยา่งปราศจากความกลวั
และปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้ที่ต้องการ
ลงโทษเขา เขาไม่คิดถึงตนเอง ไม่คิดถึง
ตําแหน่ง ไม่คิดถึงเหตุการณ์ เขาเรียก-
ร้องคณะผู้พิจารณาเขาท่ีอยู่หน้าบัลลังก์
สูงสุดฝ่ายศาสนาน้ัน นําความเจ้าเล่ห์
และการหลอกลวงท้ังหลายของพวกเขา
มาช่ังน้ําหนักเทียบกับความจริงนิรันดร์ 
ผู ้ที่อยู่ในห้องประชุมสภาต่างสัมผัสถึง
อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อํานาจ
ของพระเจ้าสถิตอยู่เหนอืคณะผู้พจิารณา
ดูประหนึ่งว่าพวกเขาหมดเรี่ยวแรงที่จะ
เดินออกจากสถานที่แห่งนั้น คําพูดของ
นักปฏิรูปศาสนาท่านน้ีเป็นเหมือนด่ังลูก
ธนูที่ยิงจากพระเจ้า เจาะทะลุเข้าไปใน
หวัใจของพวกเขา ข้อหานอกรตีทีพ่วกเขา
นาํมาเพือ่ปรักปรําเขา กลับถกูอาํนาจแห่ง
การโน้มน้าวของเขาโยนกลบัไปสูพ่วกเขา
เอง ไวคลิฟร้องถามว่าทําไมพวกเขาถึง
กล้าเผยแพร่ส่ิงที่ผิดๆ ทําไมพวกเขาจึง
กล้าเอาพระคุณของพระเจ้ามาหาผล
ประโยชน์ มาเป็นสินค้าได้อย่างไร {GC
90.2}

ในที่สุดเขาก็กล่าวว่า “ลองคิดดูว่า
ท่านกําลังต่อสู้กับใคร ต่อสู้กับชายแก่
คนหน่ึงท่ีกําลังใกล้จะลงหลุมฝังศพหรือ
ไม่ใช่ แต่ท่านกําลังต่อสู้กับความจริง
ความจริงที่มีพละกําลังมากกว่าท่านและ
ความจริงนั้นจะชนะท่าน” Wylie เล่มท่ี 2
บทท่ี 13 เม่ือเขากล่าวจบแล้ว ไวคลิฟ

ก็เดินออกไปจากที่ประชุมและไม่มีศัตรู
คนใดกล้าท่ีจะขัดขวางเขา {GC 90.3}

ภารกิจของไวคลิฟเกือบสําเร็จแล้ว
ในไม่ช้า ธงแห่งความจริงทีเ่ขายกชูมานาน
กําลังจะพ้นไปจากมือของเขา แต่เขายัง
ต้องถูกเรียกไปเป็นพยานให้กับพระ
กิตติคุณอีกคร้ังหนึ่ง ความจริงจะต้องถูก
ประกาศออกมาจากป้อมปราการของ
อาณาจักรแห่งความผิดพลาด ไวคลิฟ
ถูกหมายเรียกให้มาสอบสวนท่ีศาลของ
ระบอบเปปาซีในกรุงโรม สถานท่ีซึง่เลือด
ของเหล่าธรรมิกชนมักต้องเอามาหล่ัง
ไว้ที่นี่ เขาไม่ใช่มองไม่เห็นภัยอันตรายท่ี
กําลังคุกคามเขาอยู่ เขาน่าจะปฏิบัติตาม
คาํสัง่ หากไม่ใช่เพราะเขาเกดิเป็นอมัพาต
อย่างฉับพลันซ่ึงทําให้เขาออกเดินทาง
ไม่ได้ ถึงแม้ว่า เสียงของเขาจะไม่ดังขึ้น
ในกรุงโรมก็ตามที แต่เขาก็สามารถพูด
ผ่านทางจดหมาย นัน่เป็นสิง่ทีเ่ขาตัง้ใจทาํ
จากบ้านพักอธิการบดี นักปฏิรูปศาสนา
คนน้ีเ ขียนจดหมายฉบับหน่ึงไปถึง
พระสันตะปาปา ซึ่งด้วยคําพูดที่แสดง
ความเคารพและด้วยวิญญาณของความ
เป็นคริสเตียน แต่แฝงไปด้วยคําตําหนิ
ในพิธีการอันโอ ่อ ่าและภู มิฐานของ
ราชสํานักของระบอบเปปาซี {GC 90.4}

เขาเขียนว่า “ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีด้วย
ความจริงใจท่ีจะเปิดเผยและประกาศให้
มนษุย์ทกุคนทราบถงึความเชือ่ทีข้่าพเจ้า
ยึดถือ และโดยเฉพาะให้กับท่านบิชอป
แห่งกรุงโรมรับทราบ ซ่ึงเท่าที่ข้าพเจ้า
คาดหวงัไว้ว่าท่านยงัคงมสีตปัิญญาทีป่กติ
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ดีและเท่ียงธรรมอยู่ ท่านจะต้องเต็มใจ
รับรองความเช่ือที่ข ้าพเจ้ามีอยู ่อย่าง
แน่นอน หรือหากผิดก็จะรีบช่วยแก้ไข
{GC 91.1}

“ก่อนอ่ืน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระกิตตคิณุ
ของพระคริสต์เป็นสาระสําคัญท้ังหมด
ของพระบัญญัติของพระเจ้า...ข้าพเจ้า
ยอมรับและถือว่าบิชอปแห่งกรุงโรมซ่ึง
เป็นผู้แทนของพระคริสต์บนโลกน้ี จะ
ต้องยึดติดกับพระบัญญัตแิห่งพระกิตตคิณุ
นั้นมากกว่าคนอ่ืนๆ เพราะความย่ิงใหญ่
ในท่ามกลางสาวกของพระคริสต์ไม่ได้
ประกอบด้วยความสูงศักด์ิหรือเกยีรติยศ
ของโลกน้ี แต่อยู่ท่ีการติดตามการดํารง
ชวีติของพระครสิต์และปฏบิตัติามพระองค์
อย่างเคร่งครัด...ในช่วงชีวิตที่พระคริสต์
ทรงปฏิบัตพิระราชกิจในโลกน้ัน พระองค์
ทรงเป็นผูท้ีย่ากจนทีสุ่ด พระองค์ทรงถ่อม
พระองค์ลงและละท้ิงอํานาจและเกียรติยศ
ทั้งสิ้นของโลกน้ี... {GC 91.2}

“ผูท้ีซ่ือ่สตัย์ทุกคนไม่ควรทําตามอย่าง
ของพระสันตะปาปาหรือผู้บริสุทธิ์ใดๆ
แต่เขาควรปฏิบัติตามแบบอย่างของ
พระเยซูคริสต์ สําหรับเปโตรและบุตร
ของเศเบดีที่ปรารถนาเกียรติยศทางโลก
สวนทางกับหนทางของพระคริสต์ สร้าง
ความระคายเคืองต่อพระทัยของพระองค์ 
ดังนั้น จึงไม่ควรทําตามความผิดพลาด
ของพวกเขาในเรื่องเหล่านี้... {GC 91.3}

“พระสันตะปาปาควรละวางอํานาจฝ่าย
ฆราวาสท้ังในเรื่องกฎหมายและการ
ปกครองท้ังหมดให้อยู่กับอํานาจทางฝ่าย

โลก แล้วขับเคล่ือน หนุนชูใจคณะสงฆ์
ท้ังหมดให้ทําหน้าท่ีของตนอย่างเกิดผล
เพราะพระคริสต์ทรงกระทําเช่นน้ี และ
โดยเฉพาะสาวกของพระองค์ก็ทําตาม
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้หากข้าพเจ้าได้กระทํา
ความผิดประการใด ข้าพเจ้าจะยอมเข้า
มอบตัวอย่างอ่อนน้อมท่ีสุดเพ่ือรับการ
แก้ไข ถึงแม้ว่าจะต้องถึงแก่ความตาย
หากจําเป็นก็ตาม และนี่หากข้าพเจ้า
สามารถฝืนสังขารตนเองและทําตามใจ
ปรารถนาของข้าพเจ้าเองได้แล้ว ข้าพเจ้า
คงมาเข้าพบท่านบิชอปแห่งกรุงโรมด้วย
ตนเองแล้วอย่างแน่นอน แต่พระเจ้าทรง
กระทําการทีต่รงกนัข้ามกบัความต้องการ
ของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงสอนให้
ข้าพเจ้าเช่ือฟังพระเจ้ามากกว่าเช่ือฟัง
มนุษย์” {GC 91.4}

เขาเขียนปิดท้ายว่า “ให้เราอธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกระตุ้น
พระสันตะปาปาเออเบนท่ี 6 ของเรา
เพือ่พระองค์กับคณะสงฆ์ของพระองค์จะ
ดําเนนิตามอย่างพระเยซคูรสิต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าในการใช้ชีวิตและความประพฤติ 
แล้วพวกเขาจะสอนประชาชนอย่างเกิด
ผล ในทํานองเดียวกันประชาชนจะทํา
ตามอย่างพวกเขาด้วยความซ่ือสัตย์” 
John Foxe, Acts and Monuments
เล่มท่ี 3 หน้า 49, 50 {GC 92.1}

ไวคลิฟนํา เสนอความอ ่อนน ้อม
ถ่อมตนของพระคริสต์ให ้ปรากฏแก่
พระสันตะปาปาและเหล่าพระคาร์ดินัล
ในลักษณะน้ี ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้
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พวกเขาเห็นเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนใน
อาณาจักรของคริสเตียนเปรียบเทียบ
ความแตกต ่างระหว ่างพวกเขากับ
พระอาจารย์ผู้ซึ่งเขาท้ังหลายอ้างตัวว่า
เป็นตัวแทนของพระองค์ {GC 92.2}

ไวคลิฟคาดไว้อย่างเต็มท่ีว่าเขาจะ
ต้องชดใช้ความภักดีของเขาด้วยชีวิต
กษัตริย์ พระสันตะปาปาและบิชอปร่วม
มือกันเพื่อสร้างความหายนะให้แก่เขา
และดูน่าจะแน่ชดัแล้วว่าภายในไม่ก่ีเดอืน
ข้างหน้านี้ เขาคงจะต้องถูกนําเข้าไปสู่
หลักประหาร แต่ความกล้าหาญของเขา
ไม่สั่นคลอน เขาพูดว่า “ทําไมพวกท่าน
จึงเฝ้าพูดแต่เรื่องการแสวงหามงกุฎแห่ง
การสังเวยชีพเพื่อความเชื่อที่ยังอยู่ห่าง
ไกล จงประกาศพระกติตคิณุของพระครสิต์
ให้แก่พวกพระราชาคณะที่ถือตัว ท่านก็
จะไม่พลาดจากการถูกสังเวยชีพอย่าง
แน่นอน เป็นอะไรกัน จะให้ข้าพเจ้ามีชวีติ
อยูต่่อไปและปิดปากเงยีบหรอื...ไม่มีทาง
ขอให้การโจมตีฟาดลงมา ข้าพเจ้ารอให้
มันมาอยู่แล้ว” D’Aubigné เล่มท่ี 17
บทท่ี 8 {GC 92.3}

แต่พระเจ้ายงัทรงคุม้ครองดแูลปกป้อง
ผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ ชายที่ยืนหยัด
อย่างกล้าหาญตลอดท้ังชีวิตเพื่อปกป้อง
ความจริง เผชิญภยันตรายประจําวันใน
ชวีติของเขา จะไม่ตกเป็นเหย่ือแห่งความ
เกลียดชังของศัตรูของเขา ไวคลิฟไม่เคย
หาทางปกป้องตัวเอง แต่พระเจ้าเองทรง
เป็นผู ้ปกป้องเขา และบัดนี้เมื่อเหล่า
ศัตรูม่ันใจว่าจะจับเหย่ือของพวกเขาได้ 

พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงนําเขาให้พ้น
จากเง้ือมมือของคนเหล่าน้ัน ในขณะท่ี
เขากําลงัประกอบพธิศีลีมหาสนทิในโบสถ์
ของเขาท่ีเมืองลัตเตอเวิร์ธอยู่นัน้ เขาเป็น
อมัพาตและลม้ลง และไมน่านตอ่มาเขาก็
เสียชีวิต {GC 92.4}

พระเจ้าทรงมอบภารกิจนี้แก่ไวคลิฟ
พระองค์ทรงนําพระวจนะแห่งความจริง
ใส่ไว้ในปากของเขา และทรงปกป้องเขา
เพื่อให้พระวจนะนี้เข้าถึงประชาชน ชีวิต
ของเขาได้รับการพทิกัษ์ไว้และภารกจิของ
เขาถูกขยายให้ยาวนานออกไป จนกระท่ัง
เขาปพูืน้ฐานให้กับงานปฏิรูปทางศาสนา
คร้ังย่ิงใหญ่ {GC 92.5}

ไวคลิฟก้าวออกมาจากความมืดมน
ของยุคมืด ไม่มีผู้ใดเคยทาํหน้าทีน่ีม้าก่อน
เพื่อเป็นต้นแบบให้เขาใช้ในการวางโครง
ร่างระบบการปฏิรูปของเขา เขารับการ
เลี้ยงดูอบรมขึ้นมาเหมือนเช่นยอห์นผู้ให้
บัพตศิมาเพือ่ทาํหน้าทีพ่เิศษของพระเจ้า
เขาเป็นผู้เริ่มต้นศักราชใหม่ นอกเหนือ
จากน้ัน สัจธรรมท่ีเขาประกาศน้ัน ยังมี
เอกภาพและสมบูรณ์แบบซ่ึงนักปฏิรูป
ศาสนาคนอ่ืนๆ ทีต่ามมาภายหลังไม่อาจ
ทําได้ดีกว่าหรือทําได้เท่าเทียมเขา แม้
เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีก็ตาม พืน้ฐานที่
วางไว้นั้นกว้างและลึก ขอบข่ายงานน้ัน
ม่ันคงและสัจจริง จนผู้ท่ีตามมาภายหลัง
ไม่จําเป็นต้องปรับร่างสร้างใหม่อีกเลย
{GC 93.1}

ขบวนการยิง่ใหญ่ทีไ่วคลฟิจดุประกาย
ข้ึนเพื่อปลดปล่อยสามัญสํานึกและสติ
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ปัญญาและให้อิสรภาพแก่ประเทศชาติที่
ตกอยู่ในขบวนแห่ย่ิงใหญ่อย่างมีชัยของ
โรมน้ันมีจุดเร่ิมต้นจากพระคัมภีร์ นี่คือ
ต้นกําเนิดของลําธารแห่งพระพรซึ่งเป็น
เหมือนนํา้พแุห่งชวีติทีไ่หลต่อลงมาตลอด
ทุกยุคนับต้ังแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา
ไวคลิฟยอมรับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ความเชือ่อย่างไมส่งสยัว่าพระคมัภร์ีเป็น
พระวจนะทีเ่ปิดเผยนํา้พระทยัของพระเจ้า
ซึ่งได้รับการดลใจ เป็นกฎที่เพียงพอต่อ
ความเชื่อและการกระทํา เขาถูกอบรม
ให้นับถือคริสตจักรแห่งโรมว่ามาจาก
พระเจ้า มีอํานาจไม่รู้พลั้ง และยอมรับ
คําสอนและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาเป็น
พันปีด้วยความเคารพและไม่มีข้อสงสัย
แต่เขาหันหลังให้กับส่ิงเหล่านี้เพ่ือฟัง
พระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า นี่คือ
สิทธิอํานาจที่เขาอ้อนวอนให้ประชาชน
ยอมรับ เขาประกาศว่า พระสุรเสียงของ
พระเจ้าที่ตรัสผ่านมาทางพระวจนะของ
พระองค์เท่านัน้ทีเ่ป็นสิทธอิาํนาจอนัแท้จริง
แทนที่จะเป็นการพูดของคริสตจักรผ่าน
มาทางพระสันตะปาปา และเขาไม่เพียง
สอนว่าพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยถึง
นํ้าพระทัยของพระเจ้าที่สมบูรณ์ท่ีสุด
เท่านัน้ แต่ยงัสอนว่าพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงเป็นผู้ท่ีจะแปลความหมายได้แต่เพยีง
ผู้เดียว และมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้
หน้าท่ีของเขาเองโดยการศึกษาคําสอน
ในพระคัมภีร์ ด้วยวิธีนี้ เขาจึงหันเห
ความคิดของมนุษย์จากพระสันตะปาปา
และคริสตจักรแห่งโรมไปยังพระวจนะ

ของพระเจ้า {GC 93.2}
ไวคลิฟเป็นนักปฏิรูปศาสนาผู้ยิง่ใหญ่

ท่ีสุดคนหนึ่ง ในเชิงความกว้างไกลของ
สติปัญญา ความชัดเจนในความคิด การ
ยึดมั่นในความจริง และความห้าวหาญ
ในการปกป้องความจริง มีเพียงไม่ก่ีคน
ท่ีมาในภายหลงัสามารถเทยีบเคยีงกบัเขา
ได้ ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ความหม่ันเพียรใน
การศึกษาและการทํางานอย่างไม่ย่อท้อ
คุณธรรมทีไ่ม่เสือ่มถอย ความรกัและความ
ซื่อสัตย์ในการรับใช้ที่เหมือนพระคริสต์ 
เหล่าน้ีคืออุปนิสัยของนักปฏิรูปคนแรก
ท้ังๆ ท่ีเขามีชีวิตอยู ่ในยุคมืดมนทาง
ปัญญาและความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
{GC 94.1}

บุคลกิของไวคลิฟเป็นพยานให้เห็นถงึ
ฤทธานภุาพในการอบรมและเปลีย่นแปลง
ของพระคัมภีร์อันบริสุทธ์ิ พระคัมภีร์
เป็นส่ิงที่ทําให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น
ความพากเพยีรท่ีจะไขว่คว้าความจริงอนั
ยิง่ใหญ่ตามทีเ่ปิดเผย นําความสดชืน่และ
กําลังวังชามาให้แก่ทุกส่วนของร่างกาย
ทําให้สติปัญญาพัฒนาขึ้น ความนึกคิด
เฉียบแหลมและตัดสินใจได้เหมาะสม
การศึกษาพระคัมภีร์จะทําให้ความคิด
ความรู้สึกและความต้ังใจสูงส่งขึ้นชนิด
ท่ีไม่มีการศึกษาอื่นใดทําได้ ให้ความ
แน่วแน่แก่ความต้ังใจ ความอดทน ความ
กล้าหาญ และความแข็งแกร่ง ขัดเกลา
อปุนสิยัให้งดงามขึน้และชาํระจติวญิญาณ
ให้บริสุทธ์ิ การศึกษาพระคัมภีร์ด้วย
ความจริงใจและความยําเกรงจะนําความ
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คิดของผู้นั้นเข้าไปสัมผัสกับพระปัญญา
อันไร้ขอบเขตของพระเจ้า ส่งผลให้โลกมี
คนที่มีปัญญาเข้มแข็งขึ้นและว่องไวขึ้น
และเป็นคนท่ีมีหลักการแห่งคุณธรรมที่
สูงส่งข้ึนกว่าการฝึกอบรมท่ีดีที่สุดด้วย
ปรัชญาของมนุษย์ ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าว
ว่า “การอธบิายพระวจนะของพระองค์ให้
ความสว่าง ทัง้ให้ความเข้าใจแก่คนรูน้้อย”
สดุดี 119:130 {GC 94.2}

คาํสอนทีไ่วคลฟิสอนนัน้แพรก่ระจาย
ออกไปอย่างต่อเนื่องระยะหน่ึง ผู้ติดตาม
ทั้งหลายของเขาซึ่งมักจะเรียกกันว่า
พวกไวคลิฟไฟท์ [Wycliffites] และพวก
โลลาร์ด [Lollards]ไม่เพียงแต่เดินทางไป
ทัว่ประเทศองักฤษเท่านัน้ แต่ยงักระจาย
ไปยังดินแดนอื่นๆ โดยนําความรู้แห่ง
พระกิตติคุณไปประกาศด้วย บัดน้ี ผู้นํา
ของพวกเขาจากไปแล้ว นักเทศน์เหล่านี้
จงึทาํงานด้วยความกระตอืรอืร้นมากกว่า
ก่อน และฝูงชนก็แห่กันมาฟังคาํสอนของ
พวกเขา คนที่กลับใจมีท้ังขุนนางชั้นสูง
และแม้กระท่ังพระมเหสีของพระราชา
ในบางแห่งจะเห็นการปฏิรูปเกิดขึ้นจาก
กิริยาท่าทางของประชาชน และมีการ
นํารูปเคารพท่ีเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิ
โรมันออกไปจากโบสถ์ต่างๆ ด้วย แต่ไม่
นานต่อมา คล่ืนการกดข่ีอย่างไร้ปรานี
กระหน่ําใส่ผูท้ีก่ล้ารับพระคัมภีร์เป็นผู้นํา
ทางของเขา พระราชาแห่งประเทศอังกฤษ
ผู้ร้อนรนท่ีจะเสริมกําลังของตนด้วยการ
สนับสนุนจากโรม ไม่รีรอที่จะกําจัดนัก
ปฏิรูปศาสนาท้ังหลาย เป็นคร้ังแรกใน

ประวตัศิาสตร์ของประเทศองักฤษทีห่ลกั
ประหารถกูตราในกฎหมายให้ใช้เป็นเครือ่ง
สังเวยชีพของสาวกแห่งพระกิตติคุณ
การพลีชีพเพ่ือศาสนาคนแล้วคนเล่าก็
เกิดขึ้น ผู้สนับสนุนความจริงถูกเนรเทศ
และทรมาน ส่ิงเดียวที่พวกเขาทําได้คือ
การโอดครวญไปสู ่พระกรรณขององค์
พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธา แม้จะถูกตามล่า
ว่าเป็นศตัรขูองครสิตจกัรและถกูกล่าวหา
ว่าเป็นคนทรยศต่อราชอาณาจักร พวก
เขายืนหยัดเทศนาต่อไปในสถานท่ีลี้ลับ
แสวงหาที่หลบภัยที่ดีท่ีสุดเท่าที่ทําได้ใน
บ้านที่สมถะของคนยากจน และบ่อยคร้ัง
ต้องหลบซ่อนอยู่ในถ้ําและอุโมงค์ {GC
94.3}

ถึงแม้ว่า การกดข่ีข่มเหงจะดําเนิน
ไปด้วยความรุนแรง คนเหล่านี้ก็ยังคง
ประท้วงความเลวร้ายทางความเช่ืออย่าง
ต่อเนือ่งอกีนานหลายศตวรรษดว้ยความ
สงบ ศรัทธา จริงใจ และอดทน คริสเตียน
ในยุคแรกๆ นั้นรู้ความจริงแต่เพียงบาง
ส่วน แต่พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะรกัและเช่ือฟัง
พระวจนะของพระเจ้า และพวกเขายอม
ทนความทุกข์ยากเพ่ือความเช่ือ ดั่งเช่น
สาวกในสมัยของอัครทูตท้ังหลาย มี
หลายคนสละทิ้งทรัพย์สินฝ่ายโลกเพื่อ
พระราชกิจของพระคริสต์ ผู้ท่ียังมีโอกาส
อยู่ในบ้านของตนเองก็ยินดีให้ที่พักพิง
แก่พี่น้องที่ถูกเนรเทศ และเมื่อพวกเขา
ถกูขับไล่ออกไปเช่นกัน พวกเขาก็ยอมรับ
ชะตากรรมของการเป็นคนท่ีสังคมไม่
ยอมรับ จริงอยู่ มีคนนับพันๆ คนท่ีหวาด
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กลัวต่อความรุนแรงของผู้กดขี่ เลือกซื้อ
เสรีภาพของตนด้วยการสละท้ิงความเช่ือ
และก้าวออกจากห้องขังโดยสวมใส่เสื้อ
คลุมแห่งการสํานึกผิดเพ่ือเป็นการประกาศ
ถอนความเช่ือของตน แต่มีคนจํานวน
ไม่น้อย ซึง่มีทัง้คนท่ีเกดิในตระกูลสูงศักด์ิ 
และคนท่ีตํา่ต้อยยากจนท่ีแบกรับคําพยาน
แห่งความจริงอย่างไม่เกรงกลัวในคุกมืด
ในหอคอยโลลาร์ดและในการทรมานและ
เปลวเพลิง พวกเขาช่ืนชมยินดีท่ีจะตี
คุณค่าตนเองว่าเหมาะสมท่ีจะ “มีส่วนร่วม
ในความทุกข์ของพระองค์” ฟิลิปปี 3:10
{GC 95.1}

ในขณะท่ีไวคลิฟยังมีชีวิตอยู่ บรรดา
ผู้นิยมระบอบเปปาซีคว้าน้ําเหลวในการ
จัดการกับเขาดังที่ตั้งใจไว้ และตราบที่
ร่างกายของเขานอนพักอย่างสงบสุขใน
หลุมฝังศพ พวกเขาไม่มีทางที่จะลดเลิก
ความแค้นที่มีต่อเขาได้ 40 ปีหลังจาก
ไวคลิฟตาย มีพระราชกฤษฎีกาจากสภา
แห่งคอนสแทนซ์ตราคําสั่งให้ขุดกระดูก
ของเขาขึน้มาเผาต่อหน้าสาธารณชนและ
นาํเถ้ากระดกูไปทิง้ในลําธารทีไ่ม่ไกลออก

ไป นกัเขียนอาวุโสบันทึกไว้ว่า “เถ้ากระดูก
ของเขาลอยจากลําธารนี้ไปยังแม่นํ้า
เอวอน จากแม่นํ้าเอวอนไปยังแม่นํ้า
เซอเวริน และจากแม่นํ้าเซอเวรินไปยัง
ทะเลน้อยแล้วต่อไปยังมหาสมุทร และ
คาํสอนของไวคลฟิกจ็ะมลัีกษณะทีเ่หมอืน
ข้ีเถ้าของเขา ซึ่งบัดน้ีกระจายไปท่ัวท้ัง
โลก” T. Fuller, Church History of Britain
เล่มท่ี 4 ตอนที่ 2 ย่อหน้าท่ี 54 ศัตรูของ
เขาไม่รู้แม้แต่น้อยถึงความหมายอันสาํคัญ
ของการกระทําอันตํ่าทรามน้ี {GC 95.2}

จากข้อเขยีนของไวคลฟินาํพาให้ยอห์น
ฮสัแห่งประเทศโบฮเีมยีประณามความผดิ
พลาดมากมายของลัทธิโรมัน และเข้าร่วม
ในงานปฏิรูป แม้ว่าสองประเทศนี้จะอยู่
ห่างไกลกันมาก แต่เมล็ดแห่งความจริง
ถกูหว่านออกไป งานการปฏิรูปนีแ้ผ่ขยาย
จากประเทศโบฮีเมียไปยังดินแดนอ่ืนๆ
นาํความคดิของมนษุย์ไปสูพ่ระวจนะของ
พระเจ้าท่ีถูกละลืมไปยาวนาน พระหัตถ์
ของพระเจ้ากําลังปูทางไว้สําหรับการ
ปฏิรูปศาสนาคร้ังยิ่งใหญ่ {GC 96.1}
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พระกิตติคณุฝังรากในประเทศโบฮีเมีย
แต่แรกแล้วตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 9 พระ
คัมภีร์แปลออกมาแล้ว และมีการจัด
ประชมุนมสัการในทีส่าธารณะด้วยภาษา
ของประชาชน แต่ในขณะท่ีอิทธิพลของ
พระสันตะปาปาแผ่ขยายมากข้ึน พระ
วจนะของพระเจ้าก็ยิ่งถูกบดบัง พระ
สนัตะปาปาเกรกอรทีี ่7 ทรงลงมอืเองเพือ่
สยบกษัตรย์ิท้ังหลายท่ีทะนงตนไม่เชือ่ฟัง
และกไ็ม่ทรงลดละความต้ังใจท่ีจะครอบงาํ
ประชาชนให้เป็นทาสอีกด้วย และเพ่ือการ
นี้จึงประกาศพระราชกฤษฎีกาห้ามการ
ประชมุนมสัการในทีส่าธารณะด้วยภาษา
ของชาวโบฮีเมีย พระสันตะปาปาทรง
ประกาศว่า “พระเจ้าองค์สัพพญัญูทรงพอ
พระทัยกับการนมัสการพระองค์ด้วยภาษา
ที่คนไม่รู ้จัก ความช่ัวร้ายและคําสอน
นอกรีตมากมายเกิดขึ้นมาเนื่องจากการ
ไม่ถือรักษากฎระเบียบข้อน้ี” Wylie
เล่มท่ี 3 บทท่ี 1 ด้วยประการฉะน้ี โรมจึง
บัญชาว่าแสงสว่างจากพระวจนะของ
พระเจ้าจะต้องดับไปและจะต้องกักขัง
ประชาชนไว้ในท่ีมืด แต่พระเจ้าทรงจัด
เตรียมตัวแทนอื่นๆ เพื่อปกป้องรักษา
คริสตจักรให้คงไว้ ชาววอลเดนซิสและ
ชาวอัลบีเจียนซิสที่ถูกกดขี่ข่มเหงให้ท้ิง
บ้านของตนในประเทศฝรัง่เศสและประเทศ
อิตาลีได้เดินทางไปยังประเทศโบฮีเมีย

แม้ว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะสอนอย่างเปิด
เผย แต่ก็ทํางานอย่างลับๆ ด้วยความ
กระตอืรอืร้น ด้วยวธินีีค้วามเชือ่ทีถ่กูต้อง
จงึถกูถนอมเกบ็รกัษาไว้จากศตวรรษหนึง่
ไปยังอีกศตวรรษหน่ึง {GC 97.1}

ก่อนสมัยของฮัส มีคนในประเทศ
โบฮีเมียลุกขึ้นประณามอย่างเปิดเผยต่อ
ความเส่ือมทรามในคริสตจักรและความ
เสเพลหลงระเริงของประชาชน ผลงาน
ของพวกเขาปลุกความสนใจไปอย่างกว้าง
ขวาง ปลุกความวิตกของสภาปกครอง
สงฆ์ และเปิดฉากการกดข่ีข่มเหงสาวก
ของพระกิตติคุณ พวกเขาถูกกดดันให้
ต้องหนีไปนมัสการในป่าและตามภูเขา
พวกทหารไล่ล่าพวกเขาและมคีนมากมาย
ถูกสังหาร เวลาผ่านไปอีกระยะหน่ึงมี
คําส่ังประกาศให้เผาทุกคนท่ีออกไปจาก
การนมสัการแบบโรมนันยิม แต่ในขณะที่
คริสเตียนต่างยอมพลีชีพ พวกเขาก็เฝ้า
รอคอยชัยชนะในอุดมการณ์ของพวกเขา
มีคนหน่ึง “สอนว่าความรอดจะได้มาโดย
ความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงถูก
ตรงึบนกางเขนเทา่นัน้” เขาประกาศกอ่น
ส้ินใจว่า “บัดน้ีความโกรธแค้นของศัตรู
แห่งความจริงโหมกระหนํ่าใส่พวกเรา
แต่จะไม่เป็นเช่นนีต้ลอดไป ท่ามกลางคน
ธรรมดาสามัญจะมีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น
ปราศจากดาบและอํานาจ และพวกเขาจะ
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ไม่มีทางเอาชนะเขา” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 
1 ยคุของลเูธอร์ยงัอยูห่่างไกล แต่มีผูห้นึง่
กําลงัปรากฏตวั คาํพยานของเขาทีต่่อต้าน
โรมจะปลุกคนท้ังประเทศ {GC 97.2}

ยอห์น ฮัส [John Huss] เกิดมายากจน
และกําพร้าต้ังแต่เด็กเน่ืองจากพ่อตาย
คุณแม่ผู้เคร่งศาสนาเชื่อมั่นว่าการศึกษา
และความยําเกรงพระเจ้าเป็นสมบัตลิํา้ค่า
ที่สุด จึงแสวงหามรดกนี้ให้บุตรชายของ
เธอ ฮัสเรียนท่ีโรงเรียนท้องถิ่นแล้วจึงไป
ต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงปราก เขาเรียน
ด้วยทุนการศึกษาการกุศล เขาเดินทาง
ไปกรุงปรากพร้อมกับคุณแม่ที่เป็นท้ังแม่
ม่ายและยากจน เธอไม่มีของฝากท่ีมีคณุค่า
ทางฝ่ายโลกเพ่ือมอบให้บุตรชายของเธอ
แต่ในขณะท่ีเดินทางใกล้จะถึงเมืองหลวง
เธอคุกเข่าลงข้างลูกน้อยไร้พ่อและทูลขอ
พระพรจากพระบิดาบนสวรรค์ของท้ังสอง
คุณแม่คนน้ันไม่รู้เลยว่าคําอธิษฐานของ
เธอจะได้รับคําตอบอย่างไร {GC 98.1}

ทีม่หาวิทยาลัย ฮสัก้าวข้ึนสู่ความโดด
เด่นในไม่ช้าด้วยความต้ังใจเรียนอย่างไม่รู้
จักเหนื่อยและเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ชวีติอย่างไม่มีท่ีตแิละกริิยาท่าทางอนัอ่อน
สุภาพและชนะใจผู้อื่นนั้นทําให้เขาเป็นที่
ชื่นชอบอย่างกว้างขวาง เขาฝักใฝ่ด้วย
ความจริงใจต่อคริสตจักรโรมันและเป็นผู้
ที่แสวงหาอย่างเอาจริงเอาจังต่อพระพร
ทางฝ่ายวิญญาณที่คริสตจักรโรมันอ้าง
เป็นผู ้ประทาน ในเทศกาลฉลองครบ
รอบห้าสิบปีคร้ังหน่ึงเขาไปสารภาพบาป
เขาชาํระเศษเหรียญสุดท้ายจากเงินท่ีเขา

มีอยู ่น้อยนิดและเข้าร่วมเดินในขบวน
เพือ่หวงัจะได้ส่วนแบ่งของการอภัยอย่าง
หมดจดตามทีสั่ญญา  หลงัจากทีเ่ขาเรยีน
จบวิทยาลัย  เขาบวชเป็นพระและก้าวข้ึน
สู่ความโดดเด่นอย่างรวดเร็ว ไม่นานเขา
ไปรับใช้อยู่ในสํานกัพระราชวัง เขายังได้
รับตาํแหน่งศาสตราจารย์และต่อมาดาํรง
ตาํแหน่งเป็นอธกิารบดีของมหาวิทยาลัย
ท่ีเขาเคยเรียนมาก่อน ในเวลาเพียงไม่ก่ี
ป ี นักเรียนทุนผู ้ยากจนก้าวข้ึนไปสู ่
ตําแหน่งท่ีน่าภาคภูมิของประเทศและ
ชื่อของเขาเป็นที่รู ้จักกันทั่วทวีปยุโรป
{GC 98.2}

แต่เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ฮัสเริ่มงาน
ของการปฏิรูป หลงัจากทีเ่ขารบัตาํแหน่ง
บาทหลวงมาแล้วหลายปี เขาได้รับการ
แต่งตัง้ให้เป็นนกัเทศน์ประจาํโบสถ์เลก็ๆ
ของเมืองเบธเลเฮม ผู้ก่อต้ังโบสถ์แห่งน้ี
ยํ้าอย่างหนักแน่นถึงความสําคัญของ
การเทศนาสอนพระคัมภีร์ด้วยภาษาของ
ประชาชน ถึงแม้จะมีคาํส่ังห้ามของโรมใน
การปฏิบัติเรื่องนี้ก็ตาม ประเทศโบฮีเมีย
ก็ไม่ได้เลิกไปเสียท้ังหมด แต่การขาด
ความรู้เร่ืองพระคัมภร์ียงัมีมาก และความ
ชั่วช้าร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นอย่างดาษดื่น
ท่ามกลางประชากรทกุชนชัน้ ฮสัประณาม
ความช่ัวเหล่านีอ้ย่างไม่ลดละ เขาอ้อนวอน
ขอให้ใช้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหลัก
การแห่งความจริงและความบริสทุธ์ิท่ีเขา
พร่ําสอนอยู่มาใช้ {GC 99.1}

เจอโรมี [Jerome] เป็นพลเมืองคนหน่ึง
ของกรุงปราก ต่อมาภายหลังได้มาเป็น
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เพื่อนร่วมงานท่ีใกล้ชิดของฮัส [Huss] 
เมื่อเขาเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ
เขานาํผลงานเขยีนของไวคลฟิตดิตวักลบั
มาด้วย พระราชินแีห่งอังกฤษท่ีกลับใจมา
เชื่อคําสอนของไวคลิฟ ทรงเป็นเจ้าหญิง
ชาวโบฮีเมีย และโดยอาศัยอิทธิพลส่วน
หนึง่ของเธอ ผลงานของนกัปฏรูิปศาสนา
ท่านนี้จึงกระจายไปอย่างกว้างขวางใน
ประเทศบ้านเกิดของพระองค์ ฮัสอ่าน
ผลงานเหล่านี้ด้วยความสนใจ เขาเชื่อว่า
ผู้ประพันธ์จะต้องเป็นคริสเตียนที่จริงใจ
และเกิดความโน้มเอยีงท่ีจะเช่ือการปฏิรูป
ที่ท่านสอน ฮัสก้าวเข้าสู่เส้นทางที่จะนํา
เขาออกห่างจากโรมแล้วโดยไม่รู้ตัว {GC
99.2}

ในช่วงเวลานี้ มีชายแปลกหน้า 2 คน
เดินทางจากประเทศอังกฤษมาถึงกรุง
ปราก ท้ังสองเป็นคนมกีารศกึษา พวกเขา
ผู้ได้รับความกระจ่างแห่งสัจธรรมมาแล้ว
และเดินทางมาเพ่ือเผยแพร่ในดินแดนท่ี
ห่างไกลนี ้พวกเขาเริม่งานด้วยการโจมตี
ความเป็นใหญ่ของพระสันตะปาปาอย่าง
เปิดเผย ในไม่ช้า ผู้ท่ีอยู่ในอํานาจก็ได้มา
จัดการให้พวกเขาเงียบเสียงไป แต่พวก
เขาไม่ยอมทิ้งความมุ่งมั่นไปจึงพยายาม
หาวิธีอื่นมาแทน ทั้งสองเป็นทั้งจิตรกร
และนักเทศน์ จงึเดินหน้าเอาความสามารถ
ทีม่อียูใ่นตัวออกมาใช้  ในสถานท่ีสาธารณะ
แห่งหนึ่ง พวกเขาวาดภาพไว้สองภาพ
ภาพหน่ึงแสดงให้เห็นการเดินทางของพระ
เยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็ม “ด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน พระองค์ทรงลา ทรงลูกลา” มัทธิว

21:5 สาวกสวมเส้ือเปื ้อนฝุ่นจากการ
เดินทางตามพระองค์ด้วยเท้าเปล่า อีก
รูปหนึ่งแสดงภาพขบวนแห่ของพระ
สันตะปาปา พระสนัตะปาปาสวมเสือ้คลมุ
โอ่อ่าและสวมมงกุฎสามช้ัน ข่ีม้าท่ีตกแต่ง
อย่างงามสง่า  มีคนเป่าแตรนาํหน้าขบวน
และตามมาด้วยพระคาร์ดินลัและพระราชา
คณะแต่งกายอย่างหรูหรา {GC 99.3}

นี่คือบทเทศน์ที่ดึงดูดความสนใจของ
คนทุกชนชั้น ฝูงชนกรูเข้ามาดูภาพวาด
ไม่มีผู้ใดมองไม่เห็นคติธรรมที่แฝงอยู่ใน
ภาพและหลายคนประทับใจอย่างลึกซ้ึง
ถงึความแตกต่างระหว่างความอ่อนสุภาพ
และความถ่อมตนของพระคริสต์ผู้ทรง
เป็นพระอาจารย์กับความภมิูฐานของพระ
สันตะปาปาท่ีประกาศว่าตนเป็นผู้รับใช้
ของพระองค์ เกิดความแตกต่ืนย่ิงใหญ่
ขึน้ในกรงุปราก เวลาผ่านไประยะหนึง่คน
แปลกหน้าทั้งสองก็เห็นว่าจําเป็นต้องไป
จากที่นี่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
แต่ไม่มีใครลืมบทเรียนท่ีพวกเขาสอนไว้ 
ภาพวาดส่งผลอย่างแรงต่อความคิดของ
ฮสัและผลกัดนัให้เขาใส่ใจศกึษาพระคมัภร์ี
และงานเขียนของไวคลิฟให้มากย่ิงข้ึน
แม้ในเวลาน้ันเขายังไม่พร้อมท่ีจะปฏิรูป
งานท้ังหมดตามท่ีไวคลิฟเสนอแนะ เขา
มองเห็นอุปนสัิยแท้จริงของระบอบเปปาซี
ได ้อย ่างชัดเจนแล ้วและด ้วยความ
กระตือรือร้นอย่างแรงกล้า เขาประณาม
ความหยิ่งยโส ความทะเยอทะยานและ
ความเส่ือมโทรมของบรรดาพระราชาคณะ
{GC 100.1}
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จากประเทศโบฮีเมีย แสงสว่างส่อง
ขยายออกไปยงัประเทศเยอรมน ีเนือ่งจาก
ความไม่สงบเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยปราก
นักศึกษาชาวเยอรมันจํานวนนับร้อยลา
ออกไป นกัศึกมากมายในจํานวนน้ันได้รับ
ความรู้เรือ่งพระคมัภีร์เป็นครัง้แรกจากฮสั
และเม่ือพวกเขากลับไปยังประเทศของ
ตนจึงประกาศกิตติคุณในบ้านเกิดของตน
{GC 100.2}

ข่าวของงานทีก่รุงปรากถกูรายงานไป
ถึงกรุงโรม และในไม่ช้าฮัสได้รับคําส่ังให้
ไปปรากฏตัวต่อหน้าพระสันตะปาปา
การทําตามคําส่ังก็เท่ากับการนําตนเอง
ไปหาความตายอย่างแน่นอน กษัตริย์และ
ราชินีแห่งประเทศโบฮีเมีย มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภา ขุนนางและข้าราชการของ
รัฐบาลเข้าร่วมถวายฎกีาต่อพระสนัตะปาปา
เพ่ือขออนุญาตให้ฮัสยังคงอยู่กรุงปราก
และตอบโรมโดยทางผู้แทน แทนที่พระ
สันตะปาปาจะทรงอนุมัติคําขอนี้กลับ
ดําเนินการพิพากษาและตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิตฮัสและทรงประกาศให้กรุง
ปรากเป็นเมืองต้องห้าม {GC 100.3}

ในยุคสมัยนั้น เม่ือใดท่ีมีการประกาศ
คําตัดสินเช่นนี้จะก่อให้เกิดความตื่น
ตระหนกไปถ้วนทั่ว การประกอบพิธีใน
การประกาศคําตัดสินน้ีถูกปรับเพ่ือ
สร้างการขู่ขวัญต่อประชาชนที่มองพระ
สันตะปาปาเป ็นผู ้แทนของพระเจ ้า
พระองค์ทรงเป็นผูถ้อืลกูกุญแจของสวรรค์
และของนรกและมีอํานาจท่ีจะตัดสิน
พพิากษาท้ังทางฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

เป็นท่ีเชื่อกันว่าประตูสวรรค์จะปิดให้กับ
อาณาบริเวณที่ถูกคําสั่งต้องห้ามอย่างนี้ 
จนกว่าจะทําให้พระสันตะปาปาพึงพอใจ
ท่ีจะยกเลกิคําสัง่ห้าม คนตายจะถกูปิดกัน้
จากที่พักพิงแห่งความสุขสําราญ เพื่อ
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความหายนะที่
น่ากลัวนี ้พธิทีางศาสนาท้ังหมดถูกยกเลิก
โบสถ์ต่างๆ ถูกปิดลง พิธีสมรสประกอบ
กันในสนามหญ้าหน้าโบสถ์ ห้ามฝังคน
ตายในที่ดินศักดิ์สิทธิ์ แต่จะนําไปฝังใน
ร่องสวนหรือท้องทุ่งโดยไม่มีการประกอบ
พิธีศาสนา ด้วยการใช้มาตรการเพื่อให้
เข้าถึงจินตนาการเช่นนี้ โรมลงแรงแสดง
อาํนาจเพ่ือเข้าควบคุมจติสํานึกของมนุษย์ 
{GC 101.1}

ความโกลาหลมีอยู่ทั่วไปในกรุงปราก
มีชนกลุ่มใหญ่ประณามฮัสว่าเป็นต้นเหตุ
ท่ีทําให้เกิดความหายนะน้ีและยื่นคําขาด
ว่าจะต้องส่งมอบเขาให้โรมชาํระความแค้น
นักปฏิรูปศาสนาคนนี้หลบไปอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านเกิดชั่วระยะเวลาหน่ึงเพื่อทําให้
พายุสงบ เขาเขียนจดหมายถึงเพ่ือนท่ีกรุง
ปรากซึง่เขาจากมาวา่ “ทีข้่าพเจ้าถอนตวั
จากสังคมในหมู่พวกท่านก็เพื่อดําเนิน
ตามคําสอนและแบบอย่างของพระเยซู
ครสิต์ เพือ่จะไม่เปิดโอกาสให้ผูไ้ม่ประสงค์
ดีทําบาปจนต้องรับโทษพินาศช่ัวนิรันดร์
มาสู่ตนเองและเพื่อไม่เป็นต้นเหตุให้คน
เคร่งศาสนาเกิดความเจ็บปวดและรับการ
กดขี่ข่มเหงมากขึ้น ข้าพเจ้าถอยออกมา
ด้วยความกลัวเช่นกันว่าบาทหลวงท่ีไม่
เคร่งครดัจะคอยขดัขวางการประกาศพระ
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วจนะของพระเจ้าในหมูพ่วกท่านทัง้หลาย
ให้เนิ่นนานต่อไป แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถอย
ออกมาเพื่อให้ท่านปฏิเสธสัจธรรมของ
พระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งท่ีหากเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเต็มใจท่ีจะตาย”
Bonnechose, The Reformers Before
the Reformation เล่มท่ี 1 หน้า 87 ฮัส
ไม่ได้ยุติภารกิจของเขา แต่เดินทางไป
ทั่วชนบทโดยรอบ เทศนาให้กับฝูงชนที่
กระตอืรอืร้น ด้วยประการฉะนี ้มาตรการ
ทีพ่ระสนัตะปาปาใช้เพือ่กําจดัข่าวประเสรฐิ
กลับส่งผลให้ข่าวนี้แพร่กระจายออกไป
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น “เราไม่อาจทําสิ่ง
ใดทีข่ดักบัความจรงิ แต่ทาํเพือ่ความจรงิ”
2 โครินธ์ 13:8 {GC 101.2}

“ณ จุดนี้ในอาชีพของเขา สมองของ
ฮสัดเูหมอืนว่าตกอยูใ่นภาพความขดัแย้ง
ที่น่าเจ็บปวด แม้ว่าคริสตจักรใช้ความ
พยายามครอบงาํเขาด้วยการขู่ฟ้าผ่าก็ตาม
เขาก็ยังไม่ปฏิเสธอํานาจของเธอ สําหรับ
เขาแล้ว คริสตจักรโรมันยังเป็นเจ้าสาว
ของพระครสิต์และพระสนัตะปาปายงัทรง
เป็นตัวแทนและผู้แทนของพระเจ้า ส่ิงที่
ฮสักําลังทําสงครามต่อต้านอยู่นัน้คือการ
ใช้อาํนาจไปในทางทีผ่ดิ ไม่ใช่การต่อต้าน
หลักการ เร่ืองน้ีสร้างความขัดแย้งรุนแรง
ที่เกิดขึ้นระหว่างความเข้าใจถูกผิดของ
เขากับการเรียกร้องของจติสํานกึของเขา
หากอาํนาจนัน้ยตุธิรรมและไม่รู้พลัง้ ตาม
ความเช่ือของเขา แล้วทําไมเขาจึงต้อง
รู้สกึว่าถกูบงัคับให้ขัดขนืมนั หากทําตาม
เขากจ็ะทาํบาปตามท่ีเขาเข้าใจ แล้วทําไม

การเช่ือฟังคริสตจักรที่ไม่รู้พล้ังน้ีจึงต้อง
นาํไปสู่ประเด็นน้ี นีเ่ป็นปัญหาท่ีเขาแก้ไม่
ได้ นี่เป็นความสงสัยท่ีคอยตามทรมาน
เขาชัว่โมงแล้วชัว่โมงเล่า คําตอบใกล้เคยีง
ท่ีสุดที่เขาประเมินได้คือเหตุการณ์เช่นน้ี
ได้เกิดข้ึนอีกแล้วเหมือนก่อนหน้าน้ันใน
สมัยของพระผูช่้วยให้รอด เม่ือปโุรหิตของ
คริสตจักรกลายเป็นคนชั่วร้ายและกําลัง
ใช้อํานาจตามกฎหมายเพ่ือเป้าหมายท่ี
ผดิกฎหมาย เรือ่งนีท้าํให้เขานาํหลกัเกณฑ์
ในคาํสอนของพระคัมภร์ีมาใช้เป็นแนวทาง
ของตนเองและเทศนาสอนให้ผู ้อื่นทํา
เช่นกัน สําหรับพวกเขาเอง จะต้องเอา
ความเข้าใจในพระคมัภร์ีมาควบคมุจติสํานกึ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แนวทางที่ไม่รู้พลั้งคือ
พระวจนะท่ีพระเจ้าตรัสผ่านทางพระคัมภีร์
และไม่ใช่ส่ิงท่ีคริสตจักรพูดผ่านบาทหล
วงของคริสตจักร Wylie เล่มท่ี 3 บทท่ี 2
{GC 102.1}

เวลาผ่านไปอีกระยะหน่ึงเมือ่ความตืน่
เต้นในกรุงปรากเร่ิมบรรเทาลง ฮสักลับไป
ยังโบสถ์เล็กๆ ของเขาที่เมืองเบธเลเฮม
เพื่อเทศนาพระวจนะของพระเจ้าต่อไป
ด้วยความกระตือรอืร้นและความกล้าหาญ
ยิง่ข้ึน ศัตรูของเขาแข็งขันและเต็มล้นด้วย
อาํนาจ แต่พระราชนิแีละขนุนางมากมาย
เป็นมิตรสหายของเขาและประชาชนอีก
มากมายอยู่ข้างเขา เม่ือเปรียบเทียบคํา
สอนท่ีบริสทุธิแ์ละสูงส่งและชีวติท่ีบรสิทุธิ์
ของเขากับหลักธรรมเส่ือมโทรมท่ีลัทธิ
โรมันเทศนาบวกกับชวีติท่ีโลภและเสเพล
ท่ีบรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันปฏิบัติทําให้คน
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มากมายถอืว่าเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีแ่สดง
ตนเข้าข้างเขา {GC 102.2}

จนกระท่ังบัดน้ี ฮัสยังอยู่โดดเด่ียวใน
การทํางาน แต่ในเวลาน้ีเจอโรมีที่รับเช่ือ
คําสอนของไวคลิฟต้ังแต่อยู่ในประเทศ
อังกฤษน้ันได้เข้ามาร่วมในงานของการ
ปฏิรูปแล้ว ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ท้ัง
สองเข้าร่วมกันทั้งในความเป็นและความ
ตายและจะไม่พรากจากกัน ความฉลาดท่ี
หลักแหลม วาทะศิลป์โดดเด่นดีเลิศและ
ความรู้สูงเป็นคุณสมบัตท่ีิชนะใจผู้คนน้ัน
ล้วนมีเพียบพร้อมอยู่ในตัวของเจอโรมี แต่
คุณสมบตัต่ิางๆ ท่ีเป็นจดุแขง็ของอปุนสิยั
นั้น ฮัสจะเหนือกว่า จิตใจที่สงบนิ่งของ
เขาทําหน้าทีย่บัย้ังความหุนหนัพลันแล่น
ของเจอโรมีได้อย่างเหมาะสม ส่วนเจอโร
มีนัน้ ด้วยความถ่อมใจท่ีแท้จริง ตระหนัก
ถึงคุณค่าของเพ่ือนคนน้ี ยอมรับคําแนะ
นาํของฮัสแต่โดยดี ภายใต้การทาํงานร่วม
กันของคนท้ังสอง งานการปฏิรูปขยายตัว
ไปอย่างรวดเร็ว {GC 102.3}

พระเจ้าประทานความกระจ่างอัน
ยิ่งใหญ่ส่องมายังสมองของชายที่ได้รับ
การเลือกสรรเหล่าน้ี พระองค์ทรงเปิดเผย
ให้พวกเขามองเห็นข้อผิดพลาดมากมาย
ของโรม แต่พวกเขาไม่ได้รับความกระจ่าง
ทั้งหมดท่ีจะทรงมอบให้โลก พระเจ้าทรง
กําลงันาํคนทัง้หลายให้ออกจากความมดื
ของลัทธิโรมัน โดยผ่านบุคคลเหล่านี้ซึ่ง
เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ยังมีอุปสรรค
มากมายและใหญ่หลวงที่พวกเขาต้อง
รับมือและพระองค์ทรงนําพวกเขาต่อไป

ทีละก้าวตามท่ีพวกเขาจะทนรับได้ พวก
เขาไม่พร้อมท่ีจะรับความกระจ่างท้ังหมด
ในทันที ด่ังรัศมีเจิดจ้าของดวงอาทิตย์
ยามเท่ียงวันสําหรับผู้ทีมี่ชวีติอยู่ในความ
มืดเป็นเวลานาน หากนาํเสนอใหแ้ก่พวก
เขาในทันทีทั้งหมดก็คงจะทําให้เขาทั้ง
หลายหันหนี ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรง
เปิดเผยให้แก่ผูน้าํเหล่านีที้ละเลก็ทลีะน้อย
ตามทีป่ระชาชนจะรบัได้ จากศตวรรษหนึง่
ถึงอีกศตวรรษหน่ึง คนงานซ่ือสัตย์อื่นๆ
จะเดนิตามเพือ่นาํประชาชนต่อไปบนเส้น
ทางของงานปฏิรูป {GC 103.1}

ความแตกแยกในคริสตจักรยังคง
ดําเนินต่อไป ตอนนี้มีพระสันตะปาปาถึง
สามองค์กําลงัแก่งแย่งความเป็นใหญ่และ
การต่อสู ้ทําให้คริสตศาสนจักรเต็มไป
ด้วยอาชญากรรมและความวุ่นวาย พระ
สันตะปาปาท้ังสามองค์ไม่หนําใจกับการ
ประณามสาดใส่กัน ยังหันไปใช้อาวุธของ
ทางโลก แต่ละฝ่ายทุ่มทุนควานหารอบตัว
เพื่อซื้ออาวุธและเกณฑ์ทหาร แน่นอน
ทีเดยีวจะต้องใช้ทรพัย์สินเงนิทองมากมาย
และเพ่ือให้ได้อาวุธเหล่าน้ีมา อสังหา-
ริมทรพัย์ ตาํแหน่งและของประทานต่างๆ
ของคริสตจักรถูกประกาศขาย (โปรดดู
ภาคผนวกสําหรับหน้า 59) บาทหลวง
ท้ังหลายต่างเลียนแบบผู้บังคับบัญชาท่ี
อยู่เหนือข้ึนไปด้วยการใช้ศาสนาหาผล
ประโยชน์ทางการค้าและการทําสงคราม
เพ่ือสยบคู่แข่งและทาํให้อาํนาจของตนเอง
แข็งแกร่งข้ึน ด้วยความกล้าหาญท่ีเพิ่ม
ข้ึนทุกวัน ฮัสประณามความน่ารังเกียจ
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ซึ่งยอมให้เกิดข้ึนในนามของศาสนาน้ัน
และประชาชนพากันต่อว่าผู้นําชาวโรม
อย่างเปิดเผยทีเ่ป็นสาเหตใุนการทาํให้เกดิ
ความทุกข์โศกเศร้าที่มีอย่างดาษดื่นใน
คริสต์ศาสนจักร {GC 103.2}

อีกคร้ังหน่ึง ดูประหน่ึงว่ากรุงปราก
ใกล้จะตกอยู่กลางสนามหํา้หัน่ท่ีนองเลือด
เช่นเดียวกับสมัยอดีตที่ผ่านมา ผู้รับใช้
ของพระเจ้าถกูกล่าวหาว่าเป็น “ผูท้าํความ
ลําบากให้อสิราเอล” 1 พงศ์กษตัรย์ิ 18:17
เมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอีกคร้ัง
ฮัสถอนตัวกลับไปยังหมู่บ้านถ่ินเกิดของ
เขา คําพยานที่เขากล่าวอย่างซื่อสัตย์
จากโบสถ์เล็กๆ แห่งเมืองเบธเลเฮมท่ีเขา
รักย่ิงนัน้ต้องยตุลิง เขาจะต้องพดูจากเวที
ที่กว้างใหญ่กว่านี้ ประกาศให้แก่โลก
ครสิเตยีนก่อนทีเ่ขาจะสงัเวยชวีติในฐานะ
พยานให้กับความจริง {GC 104.1}

เพื่อแก้ไขความช่ัวท่ีกําลังรบกวน
ประเทศต่างๆ ในยุโรปให้หมดไป มีคําสั่ง
เรียกประชุมสภานัดทั่วไปที่เมืองคอน-
สแตนซ์ คําสัง่นีมี้ขึน้ตามดํารขิองจกัรพรรดิ
ซีจิสมันด์ [Sigismund] ออกโดยพระ
สันตะปาปายอห์นที่ 23 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามของพระสนัตะปาปาคูแ่ข่ง การขอให้
เปิดประชุมสภาเป็นสิ่งที่พระสันตะปาปา
ยอห์นไม่ประสงค์ให้มีขึ้น เพราะตาม
อุปนิสัยและนโยบายของพระองค์นั้นไม่
น่าผ่านการตรวจสอบของแม้แต่พระราชา
คณะผู้มีศีลธรรมหละหลวมเหลวไหล
พอๆ กับนักบวชของยุคนั้น แต่พระองค์
ไม่กล้าขดัขวางพระประสงค์ของจกัรพรรดิ

ซจีสิมนัด์ (โปรดดภูาคผนวก) {GC 104.2}
จดุประสงค์หลักของการประชุมสภาน้ี

คือสมานความแตกร้าวในคริสตจักรและ
ถอนรากการสอนนอกรีตออกไป ด้วยเหตุ
นี้จึงมีคําสั่งให้พระสันตะปาปาสององค์
ท่ีค้านกนัมาปรากฏตวัต่อหน้าสภารวมทัง้
ยอห์น ฮัสผู้นําการเผยแพร่แนวคิดใหม่
ด้วย คนกลุ่มแรกท่ีคิดถึงความปลอดภัย
ของตนเองนัน้ไม่ได้มาเข้าร่วมด้วยตนเอง
แต่ส่งผู้แทนมาปรากฎ พระสันตะปาปา
ยอห์นในขณะท่ีแสดงออกให้เหน็ว่าเป็นผู้
เรียกการประชุมสภาน้ันได้เข้ามาด้วย
ความหวาดหว่ันอย่างย่ิง ตั้งข้อสงสัยว่า
จักรพรรดิมุ่งหมายอย่างลับๆ ท่ีจะปลด
ตนเองออกจากตําแหน่งท้ังยังกังวลถึงการ
ถูกเปิดโปงเรื่องความชั่วร้ายที่ตนเองได้
หลู่เกียรติตําแหน่งของพระสันตะปาปา
รวมท้ังอาชญากรรมต่าง ๆ ที่พระองค์ทํา
เพ่ือได้มาซ่ึงตําแหน่งน้ี อย่างไรก็ตาม
พระองค์ทรงพระดําเนินเข้าเมืองคอน-
สแตนซ์ด้วยความโอ่อ่าตระการตา มีผู้อยู่
ในตําแหน่งสูงศักด์ิในศาสนาต่างๆ เข้า
ร่วมอยู่ในขบวน ตามด้วยข้าราชสํานัก
ขบวนใหญ่ คณะสงฆ์และเจ้าหน้าท่ีชั้น
ผู ้ใหญ่ของเมืองพร้อมด้วยประชาชน
มากมายออกไปต้อนรับพระองค์ เหนือ
พระเศียรของพระองค์มีกลดทองคาํท่ีหาม
โดยพนักงานสี่คนของศาลของพระมหา-
กษัตริย์ ฝูงชนขนาดใหญ่เดินนําหน้า
พระองค์และชุดอาภรณ์ทีส่วยงามของพระ
คาร์ดินัลและขุนนางท้ังหลายแสดงออก
ถึงความสง่าโอ่โถง {GC 104.3}
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ในเวลาเดียวกัน มีอีกคนหนึ่งกําลัง
เดินทางมุ่งหน้ามายังเมืองคอนสแตนซ์
เช่นกัน ฮสัตระหนักถงึภัยอนัตรายท่ีกําลงั
คุกคามเขาอยู ่เขาลามติรสหายราวกบัว่า
จะไม่มีโอกาสพบกับพวกเขาอีกและออก
เดินทางไปด้วยความรู้สึกว่าเป็นทางท่ี
กําลังนําเขาไปสู่หลักเผาท้ังเป็น แม้ว่า
เขาจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
จากกษัตริย์แห่งประเทศโบฮีเมีย และอีก
ทางหน่ึงจากจักรพรรดิซีจิสมันด์สําหรับ
การเดินทางครั้งนี้ก็ตาม เขาเตรียมทุก
อย่างด้วยแนวคิดท่ีจะเผชิญความตายท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึน {GC 104.4}

ในจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถึงมิตร
สหายของเขาที่กรุงปราก เขากล่าวว่า
“พี่น้องของข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าเดินทางไป
ด้วยการคุ ้มครองความปลอดภัยจาก
กษตัรย์ิเพือ่ไปพบศตัรท่ีูเป็นมนษุย์และมี
เป็นจาํนวนมากด้วย...ข้าพเจ้ามอบความ
วางใจท้ังหมดในพระเจ้าผูท้รงพลังอาํนาจ
ยิ่งใหญ่ในพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าเชื่อ
ม่ันว่าพระองค์จะทรงสดับคําอธิษฐานที่
ร้อนรนของท่านทัง้หลาย พระองค์จะทรง
ประสาทความรอบรู้และพระปัญญาไว้
ในปากของข้าพเจ้า เพือ่ข้าพเจ้าจะสู้พวก
เขาได้และพระองค์ทรงโปรดประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แก่
ข้าพเจ้าตามความเหมาะสมเพื่อเสริม
ข้าพเจ้าให้ม่ันคงในความจรงิของพระองค์ 
เพ่ือข้าพเจ้าจะเผชิญหน้าด้วยความกล้า
หาญกับการทดลอง เรือนจําและหาก
จาํเป็นกบัความตายทีโ่หดเหีย้ม พระเยซู

คริสต์ทรงทนทุกข์เพ่ือผู้ทีพ่ระองค์ทรงรัก
และด้วยเหตุนี้เรายังต้องแปลกใจอีก
หรือว่าที่พระองค์ทรงวางแบบอย่างของ
พระองค์ให้เราก็เพื่อให้เราทั้งหลายจะ
อดทนต่อความทุกข์ท้ังปวงเพ่ือความรอด
ของเราเอง พระองค์คือพระเจ้า เราคือ
ผู ้ที่พระองค์ทรงสร้างข้ึนมา พระองค์
ทรงเป็นพระอาจารย์ เราเป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย
ของโลก เราเป็นมนุษย์น่ารังเกียจท่ีต้อง
ตาย แต่ถึงกระน้ันพระองค์ทรงทนทุกข์ 
แล้วทําไมเราจึงไม่ร่วมทุกข์ด้วยเล่า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความทุกข์ยากนั้น
เป็นการชําระเราให้บริสุทธิ์ ดังนั้น ท่าน
ท่ีรกั หากความตายของขา้พเจ้าจะมส่ีวน
ในการถวายเกียรติแด่พระสิรขิองพระองค์ 
ขอท่านอธษิฐานให้ความตายมาเรว็ๆ และ
เพ่ือให้พระองค์ประทานฤทธานุภาพแก่
ข้าพเจ้าในการอดทนต่อความทกุข์ทรมาน
ท้ังสิ้นด้วยความม่ันคง แต่จะดีกว่านี้
หากข้าพเจ้าจะกลับมาอยู่ท่ามกลางท่าน
ท้ังหลาย โปรดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อ
ให้ข้าพเจ้าจะกลับมาอย่างไร้ตําหนิ นั่น
คือเพ่ือข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังความจริงของ
พระกิตติคุณไปแม้สักข้อเดียว เพื่อจะ
วางแบบอย่างทีดี่ไว้กับพีน้่องของข้าพเจ้า
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ท่ีท่านอาจไม่เห็น
หน้าข้าพเจ้าที่กรุงปรากอีก แต่หากเป็น
นํ้าพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
ท่ีจะโปรดพระกรุณาให้นาํข้าพเจ้ากลับมา
หาท่านแล้ว ให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วย
หัวใจที่ม่ันคงกว่านี้ในความรอบรู ้และ
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ความรักในพระบัญญัติของพระองค์” 
Bonnechose เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 147, 148
{GC 105.1}

ในจดหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีเขียนถึง
บาทหลวงคนหน่ึงท่ีมาเป็นสาวกของข่าว
ประเสริฐ ฮัสพูดด้วยความถ่อมตนอย่าง
ลึกซึ้งถึงความผิดของตนเอง เขากล่าว
โทษตัวเอง “ท่ีเคยรู้สึกยินดีในการสวมใส่
อาภรณ์อย่างหรูและใช้เวลาอย่างส้ินเปลือง
ไปกับอาชีพการงานที่ไร้สาระ” แล้วเขาก็
ให้คําตักเตือนท่ีน่าจับใจเพ่ิมเติมว่า “ขอ
ให้รําลึกไว้ในใจของท่านเสมอถึงพระสิริ
ของพระเจ้าและความรอดของวิญญาณ
ทัง้ปวงแต่ไม่ใช่คาํนงึแต่ผลประโยชน์และ
ทรัพย์สมบัติ จงระวังเรื่องการตกแต่งแต่
บ้านเรอืนของท่านมากกว่าจติวญิญา และ
เหนอืส่ิงอืน่ใด จงดูแลวิหารฝ่ายวิญญาณ
ของท่าน จงเมตตาปรานแีละนอบน้อมต่อ
ผู้ยากจนและอย่าใช้ทรัพย์สมบัติในการ
เลี้ยงฉลอง หากท่านไม่ยอมแก้ไขชีวิต
ของท่านและหลีกเล่ียงจากการฟุ่มเฟือย
ข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงดังเช่นข้าพเจ้า...ท่านเข้าใจคําสอน
ของข้าพเจ้าดีเพราะท่านได้รับการส่ังสอน
จากข้าพเจ้าตั้งแต่เด็ก จึงเปล่าประโยชน์
ทีข้่าพเจ้าจะเขียนถึงท่านมากไปกว่านี ้แต่
ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านผ่านพระคุณของ
พระเจ้าของเรา จงอย่าทําตามแบบอย่าง
ของข้าพเจ้าในเร่ืองไร้สาระท่ีท่านเคยเห็น
ข้าพเจ้าล้มลงต่อสิ่งเหล่านั้น” บนซอง
จดหมายเขาเขียนเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้า
ขอร้องท่าน เพื่อนรัก จงอย่าเปิดตราปิด

ผนึกน้ีจนกว่าท่านได้รับคํายืนยันว่าข้าพเจ้า
ตายแล้ว” Ibid. เล่มท่ี 1 หน้า 148, 149
{GC 105.2}

ในระหว่างการเดินทางของเขาน้ัน
เขาได้รับรู้ถึงสัญญาณบ่งบอกถึงความ
แพร่หลายในหลักคําสอนและความนิยม
ชมชอบที่มีให้กับงานของเขา ประชาชน
วิ่งเข้ามาพบเขา และในบางเมืองเจ้า
พนักงานการปกครองเข้ามาร่วมเดินไป
ตามถนนกับเขา {GC 106.1}

เมือ่ฮัสเดินทางมาถึงเมืองคอนสแตนซ์ 
ฮัสได้รับเสรีภาพอย่างเต็มท่ี เขาอยู่ภาย
ใต้การคุ ้มครองของจักรพรรดิอยู ่แล้ว
และได้รับคํารับรองการคุ้มครองเพ่ิมเติม
เป็นการส่วนตัวของพระสันตะปาปา แต่
ด้วยการฝ่าฝืนคําสั่งห้ามที่ประกาศอย่าง
ซํา้ซากบ่อยๆ ไม่ช้านกัปฏิรูปศาสนาท่าน
นีจ้งึถกูจบัตามคําส่ังของพระสันตะปาปา
และพระคาร์ดินัลและถูกโยนเข้าไปใน
คุกใต้ดนิท่ีสกปรก ต่อมาเขาถูกย้ายไปยัง
ป้อมปราการแข็งแรงแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยู่อีก
ฟากหนึ่งของแม่นํ้าไรน์และถูกกักขัง
เป็นนักโทษอยู่ที่นั่น ไม่นานต่อมาพระ
สันตะปาปาผู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนัก
จากการทุจริตของตนก็ถูกจับเข้ามาอยู่
ในเรือนจําแห่งน้ี Ibid. เล่มท่ี 1 หน้า 247
สภานี้สอบสวนและพิสูจน์แล้วว่าพระ
สันตะปาปาองค์นี้ทําความชั่วช้าที่สุด
นอกจากการฆาตกรรม การทําวิทยาคม
และการผิดประเวณีแล้ว ยังมี “บาปไม่
เหมาะท่ีจะเอ่ยถึง” ด้วยความผิดเหล่าน้ี
สภาเองจึงประกาศและในท่ีสดุปลดมงกุฎ
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ประจําตําแหน่งพระสันตะปาปาออกและ
โยนพระองค์ใส่เรือนจํา พระสันตะปาปา
คู่แข่งก็ถูกจับเช่นกันและได้เลือกพระ
สันตะปาปาองค์ใหม่ขึ้นมา {GC 106.2}

แม้ว่าพระสันตะปาปาเองทรงทําผิด
ศีลธรรมที่ร้ายแรงกว่าที่ฮัสเคยกล่าวหา
พวกบาทหลวงและซ่ึงเป็นความผิดท่ีฮัส
เรียกร้องให้มีการปฏิรูป แต่สภาแห่ง
เดียวกันท่ีถอดถอนพระสันตะปาปากลับ
เลือกเดินหน้าบดขย้ีนักปฏิรูปศาสนา
ท่านนี้ต่อไป การจับฮัสเข้าไปอยู่ในเรือน
จาํก่อให้เกิดความโกรธแค้นอย่างย่ิงใหญ่
ในประเทศโบฮีเมีย ขุนนางท่ีมีอํานาจ
เข้าหาสภา ประท้วงด้วยความจริงใจต่อ
ต้านการกระทําที่ก้าวร้าวน้ี จักรพรรดิ
ผู ้ไม่ทรงพอพระทัยกับการละเมิดการ
คุม้ครองความปลอดภัยออกมาขวางการ
กระทําท่ีต่อต้านพระองค์ แต่ศัตรูของ
นกัปฏรูิปอาฆาตมาดร้ายและมุง่มัน่ พวก
เขาชักจงูจกัรพรรดิโดยใช้ความโน้มเอียง
ความกลัว และความปรารถนาแรงกล้า
ของพระองค์ท่ีมีต่อคริสตจักร พวกเขา
เอาเหตุผลโต้แย้งที่ยืดยาวเพื่อพิสูจน์ว่า
“ความเช่ือต้องไม่อยู่กับคนนอกรีต หรือ
คนท่ีเข้าข่ายสงสัยว่านอกรีต แม้ว่าเขา
จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจาก
จักรพรรดิและพระมหากษัตริย์ก็ตามที” 
Jacques Lenfant, History of the Council
of Constance เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 516 ด้วย
ประการฉะน้ี พวกเขาจึงมีชยั {GC 107.1}

ฮัสถูกรุมเร้าด้วยอาการเจ็บป่วยและ
การกักขัง อากาศในคุกมืดท่ีอับชื้นทําให้

เขาเป็นไข้จนเกือบเสียชีวิต ในที่สุดฮัส
ถูกนําไปปรากฏตัวต่อหน้าสภา ด้วยโซ่
ตรวนที่พันธนาการอยู่รอบตัว เขายืนอยู่
เบือ้งพระพักตร์จกัรพรรดิผูท้รงกอปรด้วย
เกียรติและความวางใจเป็นอย่างสูงใน
คําสัญญาว่าจะปกป้องเขา ตลอดเวลา
แสนยาวนานของการต่อสู้คดีนั้น เขายึด
ความเช่ือไว้อย่างม่ันคงและเม่ือมาปรากฏ
อยู่ต่อหน้าเหล่าขุนนางของคริสตจักรและ
ของรฐัทีม่าชมุนมุกนั เขากล่าวคําประท้วง
ท่ีจริงจังและน่าเช่ือถือต่อการฉ้อราษฎร์
ของสภาปกครองสงฆ์ เมื่อถูกกําหนดให้
เลือกว่าจะถอนคําสอนหรือยอมรับความ
ตายอย่างทรมาน เขายอมรับจุดจบของ
ผู้ท่ียอมสังเวยชีพ {GC 107.2}

พระคุณของพระเจ้าทรงคํ้าชูเขาไว้ 
ในระหว่างความทุกข์ยากหลายสัปดาห์
ของการตัดสินระยะสุดท้าย จิตวิญญาณ
ของเขาเต็มล้นด้วยสันติสุขแห่งสวรรค์ 
เขากล่าวกับเพ่ือนคนหน่ึงว่า “ข้าพเจ้า
เขียนจดหมายฉนับนี้จากห้องขังและมือ
ท่ีล่ามด้วยโซ่ คาดว่าคําสั่งประหารของ
ข้าพเจ้าคงจะมาในวันพรุ่งน้ี...เม่ือน้ัน
โดยการทรงช่วยของพระเยซคูรสิต์ เราจะ
พบกันอีกในสันติสุขท่ีแสนสําราญใจของ
ชวีติแห่งอนาคต ท่านจะเรยีนรูว่้าพระเจ้า
ทรงสําแดงพระเมตตาของพระองค์เองต่อ
ข้าพเจ้ามากเพียงไร พระองค์ทรงคํ้าจุน
ข้าพเจ้าอย่างเกดิผลท่ามกลางการล่อลวง
และความทุกข์ยากลําบาก {GC 107.3}

ในความมืดของคุกใต้ดินของเขา เขา
มองเห็นล่วงหน้าถึงชัยชนะของความเช่ือ
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ที่แท้จริง ในความฝันเขาได้กลับไปยัง
โบสถ์เลก็ๆ ในกรุงปรากซ่ึงเขาเคยเทศนา
พระกิตติคุณ เขาเห็นพระสันตะปาปา
และบิชอปของเขาลบภาพของพระคริสต์
ที่เขาวาดไว้บนฝาผนังท้ิงไป “ภาพน้ีทํา
ให้เขาเป็นทุกข์ แต่ในวันต่อมาเขาเห็น
จิตรกรมากมายยุ่งอยู่กับงานฟื้นฟูรูป
เหล่าน้ีให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและเพ่ิม
จํานวนมากข้ึนรวมท้ังด้วยสีสันท่ีสดใส
ยิ่งข้ึน ในทันทีที่ภาระงานของพวกเขา
เสร็จสิ้น เหล่าจิตรกรที่มีฝูงชนห้อมล้อม
อยู่นั้นได้อุทานขึ้นมาว่า “บัดนี้ขอให้พระ
สนัตะปาปาและบิชอปเข้ามาเลย พวกเขา
ไม่มีวันลบภาพน้ีทิ้งไปได้อีก” นักปฏิรูป
ศาสนาพูดต่อไปขณะที่เล่าถึงเรื่องของ
ความฝันว่า “ข้าพเจ้ายืนยันด้วยความ
ม่ันใจในเรื่องนี้ว่าจะไม่มีการลบภาพของ
พระเยซูทิ้งไปอีกแล้วอย่างแน่นอน พวก
เขาหวังท่ีจะทําลายท้ิงไป แต่นักเทศน์ที่
เหนือกว่าข้าพเจ้าจะวาดใหม่ไว้ในหัวใจ
ของคนท้ังปวง” D’Aubigné เล่มท่ี 1
บทท่ี 6 {GC 108.1}

ฮัสถูกนําไปปรากฏตัวต่อหน้าสภา
เป็นครัง้สดุท้าย เป็นการประชมุท่ีย่ิงใหญ่
และตระการตา จักรพรรดิ เจ้าชายของ
อาณาจักร ผู้ช่วยประจําพระราชสํานัก
พระคาร์ดนิลั บิชอปและบาทหลวงรวมทัง้
ฝูงชนขนาดใหญ่มาสังเกตการณ์ใน
เหตุการณ์วนัน้ัน คนจากทุกภาคในคริสต์
ศาสนจักรได้มาร่วมเป็นพยานการสังเวย
บูชาครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกนี้ในการดิ้นรน
ต่อสูอ้นัยาวนานของการได้มาซึง่เสรภีาพ

ของจิตสํานึก {GC 108.2}
เมื่อฮัสได้รับคําส่ังให้ตัดสินใจคร้ัง

สุดท้าย เขาปฏิเสธที่จะเพิกถอนและเพ่ง
ด้วยสายตาทีท่ะลทุะลวงไปยงัเจ้าแผ่นดนิ
ผู้ได้ทรงละเมิดอย่างน่าอับอายต่อคํามั่น
สัญญาท่ีให้ไว้ “ข้าพเจ้าตัง้ใจโดยท่ีข้าพเจ้า
เลือกเองที่จะปรากฏตัวอยู่หน้าสภาแห่ง
นีภ้ายใต้การคุม้ครองจากสาธารณชนและ
ความเชื่อมั่นในองค์จักรพรรดิผู้ทรงอยู่
ร่วมกับพวกเราในท่ีนี”้ Bonnechose เล่ม
ท่ี 2 หน้า 84 พระพักตร์ของจักรพรรดิ
ซีจิสมันด์แดงกํ่า ขณะที่สายตาทุกคู่หัน
ไปยังพระองค์ {GC 108.3}

เมื่อประกาศคําตัดสินไปแล้ว พิธีการ
ถอดยศก็เร่ิมขึ้น บรรดาบิชอปแต่งตัวให้
นักโทษอย่างพระ และขณะท่ีเขาหยิบ
เสื้อคลุมของบาทหลวงข้ึนมาน้ัน เขาพูด
ว่า “พวกเขาสวมเส้ือคลุมสีขาวให้แก่
พระเยซูคริสต์ของเราเพื่อเป็นการลบหลู่
พระองค์เม่ือตอนท่ีกษัตริย์เฮโรดไต่สวน
พระองค์ต่อหน้าปีลาต” Ibid. เล่มท่ี 2
ย่อหน้าที ่86 อกีครัง้หนึง่ เมือ่ถกูเคีย่วเขญ็
ให ้ถอนคําพูดนั้น เขาหันหน้าไปยัง
ประชาชนและตอบว่า “ข้าพเจ้าจะเอา
ใบหน ้าใดแหงนข้ึนไปมองดูสวรรค ์ 
ข้าพเจ้าจะมองดูฝูงชนท่ีข้าพเจ้าเคย
เทศนาสอนพระกิตติคุณท่ีใสบริสุทธ์ิได้
อย่างไร ไม่เลย ข้าพเจ้าถือว่าความรอด
ของพวกเขาสําคัญกว่าร่างกายท่ีแสน
เวทนานี้ ซ่ึงบัดน้ีถูกกําหนดให้ตาย” เขา
ถอดเครือ่งยศไปทลีะชิน้ บิชอปแต่ละองค์
ประกาศคาํแช่งสาปขณะท่ีประกอบพธิใีน
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ส่วนของตน ในท่ีสุด “พวกเขาเอาหมวก
ทรงพีระมิดที่ทําจากกระดาษสวมลงบน
ศีรษะของเขา บนหมวกกระดาษนี้มี
รูปวาดของปีศาจที่น่ากลัว เขียนด้วยคํา
บรรยายภาพว่า “คนนอกรีตผู้ยิ่งใหญ่” 
อย่างเด่นชัดไว้ด้านหน้า ฮสักล่าวว่า ‘ด้วย
ความช่ืนชมยินดีเป็นอย่างย่ิง ข้าพเจ้า
ขอสวมมงกุฎอันน่าอับอายน้ีเพือ่พระองค์ 
โอพระเยซเูจ้า พระผูท้รงสวมมงกุฎหนาม
เพื่อข้าพเจ้า’” {GC 108.4}

เม่ือพวกเขาแต่งกายให้ฮัสเช่นน้ีแล้ว
“พระราชาคณะกล่าวว่า ‘บัดน้ีเราขอมอบ
วิญญาณของท่านให้กับมาร’ ยอห์น ฮัส
พดูขณะทีแ่หงนตามองไปยงัสวรรค์เบือ้ง
บน ‘และพระองค์เจ้า ข้าพระองค์ขอถวาย
วิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า เพราะ
พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดแล้ว’” 
Wylie เล่มท่ี 3 บทท่ี 7 {GC 109.1}

บัดนี้เขาถูกมอบไว้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
โลกและนําออกไปสู ่สถานที่ประหาร
ขบวนใหญ่โตเดินตามเขาไป มีทั้งคน
จํานวนหลายร้อยที่ถืออาวุธ บาทหลวง
และบิชอปในชุดเสื้อคลุมราคาแพงและ
ชาวเมืองคอนสแตนซ์ เม่ือพวกเขาผูกฮัส
เข้ากับหลักประหารและพร้อมที่จะจุดไฟ
อีกคร้ังหน่ึงผู้พลีชีพได้รับการชักชวนให้
ช่วยตวัเองให้รอดด้วยการประณามความ
ผิดของตน ฮัสพูดว่า “ความผิดอะไรท่ีจะ
ให้ข้าพเจ้าประณาม ข้าพเจ้าเองทราบดี
ว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดเลย ข้าพเจ้า
ร้องทูลพระเจ้าให้มาเป็นพยานว่าเรื่องที่

ข้าพเจ้าเขยีนและเทศนาทัง้หมดได้ทาํไป
เพื่อช่วยจิตวิญญาณให้พ้นจากบาปและ
ความพินาศและด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอ
ยืนยันอย่างช่ืนชมยินดีด้วยโลหิตของ
ข้าพเจ้าถึงความจริงที่ข้าพเจ้าเขียนและ
เทศนาสอนไว้” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 7 เมื่อ
เปลวไฟลุกรอบตัวเขา เขาเร่ิมร้องเพลง
“พระเยซู บุตรดาวิด ขอทรงโปรดเมตตา
ข้าพระองค์” และร้องเช่นน้ีต่อไปจนเสียง
ของเขาเงียบไปตลอดกาล {GC 109.2}

แม้แต่ศตัรขูองเขากย็งัตะลงึกบัความ
กล้าหาญของเขา ผู้นิยมระบอบเปปาซีท่ี
ร้อนรนคนหน่ึงบรรยายการสังเวยชีพของ
ฮสัและของเจอโรมีท่ีตายในเวลาอีกไม่นาน
ต่อมาว่า “คนทั้งสองมีสติท่ีม่ันคงแน่วแน่
เมื่อเวลาสุดท้ายของพวกเขามาถึง พวก
เขาเตรยีมตวัสําหรบัไฟราวกบัว่ากําลงัจะ
ไปงานเล้ียงสมรส พวกเขาไม่ปริปากร้อง
เพราะความเจ็บปวด เม่ือเปลวไฟลุกสูง
ข้ึนไป พวกเขาเริม่ร้องเพลงสรรเสรญิและ
ความรุนแรงของไฟไม่อาจจะหยุดการร้อง
เพลงของพวกเขาได้” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 
7 {GC 109.3}

เมื่อร่างของฮัสถูกเผาเป็นจุณไปแล้ว
เถ้าพร้อมดินที่อยู่ข้างใต้ถูกรวบรวมและ
นําไปโปรยในแม่นํ้าไรน์และไหลไปจากท่ี
นั่นลงสู่ทะเล ผู้กดข่ีของเขาจินตนาการ
อย่างไร้ผลว่าพวกเขาได้ถอนรากแห่ง
ความจริงท่ีเขาเทศน์ไว้ พวกเขาไม่ได้คาด
ฝันแม้แต่น้อยว่าเถ้าในวันน้ันท่ีไหลไปสู่
ทะเลจะเป็นเมลด็พนัธุท่ี์กระจายไปยงัทกุ
ประเทศทั่วโลก ในดินแดนที่ยังไม่มีใคร



6 ฮัสและเจอโรมี 89

รู ้จักจะเกิดผลอย่างอุดมจากการเป็น
พยานให้กับความจรงิ เสยีงทีดั่งขึน้ในห้อง
ประชุมสภาแห่งเมืองคอนสแตนซ์ปลุก
เสียงสะท้อนท่ีจะได้ยนิในทุกยุคต่อมา ฮสั
ไม่อยูแ่ล้ว แต่ความจรงิทีเ่ขาพลชีพีให้นัน้
ไม่อาจพินาศไป แบบอย่างความเช่ือและ
ความมั่นคงของเขาจะให้กําลังใจคนอีก
มากมายให้ยนืหยดัเพือ่ความจรงิ แม้ต้อง
เผชิญหน้ากับการทรมานและความตาย
การประหารชีวิตของเขาแสดงให้ท่ัวทั้ง
โลกเห็นถงึความทารุณโหดเห้ียมของโรม
ศตัรขูองความจรงิไม่ระแคะระคายเลยวา่
พวกเขากําลงัสานต่ออดุมการณ์ทีต่นเอง
ใฝ่หาที่จะทําลายอย่างไร้ผล {GC 110.1}

แต่กระนั้น หลักประหารโดยการเผา
ทั้งเป็นอีกต้นหนึ่งกําลังตั้งขึ้นที่เมือง
คอนสแตนซ์ โลหติของอกีคนหนึง่จะต้อง
เป็นพยานให้กับความจริง ตอนท่ีร่ําลาฮัส
ก่อนท่ีฮสัจะออกเดินทางไปปรากฏตัวต่อ
ทีป่ระชุมสภา เจอโรมีแนะให้เขากล้าหาญ
และตั้งม่ันไว้ โดยประกาศว่าหากฮัส
ตกอยู่ในภัยอันตรายใดๆ ตวัเขาเองจะบิน
ไปช่วย เมื่อเขาได้รับข่าวว่านักปฏิรูปถูก
นําเข้าห้องขังแล้ว สาวกผู้ซื่อสัตย์ท่านนี้
เตรียมตัวทันทีเพ่ือทําตามท่ีสัญญาไว้ 
เขาออกเดนิทางพร้อมด้วยเพือ่นร่วมทาง
เพยีงคนเดียวโดยไม่มีการคุ้มครองความ
ปลอดภยัจากผู้มีอาํนาจผู้ใด เม่ือเดินทาง
ถึงเขาจึงรู้ตัวว่าตนเองไม่มีหนทางช่วย
ปลดปล่อยฮสัเลยนอกจากนําตวัเองเข้าหา
ภยัอนัตรายเสยีเอง เขาหนอีอกจากเมอืง
แต่ถูกจับได้ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน

เกิดและถูกนาํตัวกลับพร้อมด้วยโซ่ตรวน
ภายใต้การควบคุมของทหารอย่างแน่น
หนา เมื่อเขาปรากฏต่อหน้าสภาเป็นคร้ัง
แรก ความพยายามในการโต้ข้อกล่าวหา
ท่ีนํามาใส่ร้ายเขาต้องพบกับเสียงตะโกน
ร้องว่า “นําเขาไปเผา นําเขาไปเผา”
Bonnechose เล่มที ่1 หน้าที ่234 เขาถกู
โยนเข้าไปในคุกใต้ดิน ถูกล่ามโซ่ในท่าท่ี
ทรมานมากและเล้ียงด้วยขนมปังและน้ํา
หลายเดือนผ่านไป ความทารุณโหดร้าย
จากการกักขังนําความเจ็บป่วยที่คุกคาม
ชีวิตมาสู่เจอโรมีและศัตรูของเขาซ่ึงตอน
แรกกลัวว่าเขาจะหลบหนีไปน้ัน ยอม
ปฏิบัตต่ิอเขาด้วยความรุนแรงน้อยลง แต่
ว่าเขายังคงถูกขังอยู่ในคุกต่อเป็นเวลา
หนึ่งปี {GC 110.2}

การตายของฮัสไม่ประสบผลตามที่
เหล่าผู ้นิยมระบอบเปปาซีคาดหวังไว้ 
การละเมิดการคุ้มครองความปลอดภัย
ของเขาก่อให้เกิดกระแสความโกรธแค้น
และเพื่อเป็นแนวทางที่ปลอดภัยกว่า
สภาจึงตัดสินใจบังคับเจอโรมีให้ถอนความ
เชื่อแทนที่จะนําเขาไปเผา เจอโรมีถูก
นาํมาปรากฏตัวต่อท่ีประชุมสภาและเสนอ
ทางเลือกให้เขากลับความเชื่อหรือตายที่
หลักเผาทั้งเป็น ความตายต้ังแต่เริ่มแรก
ของการกักขังน่าจะเป็นความเมตตาเม่ือ
เปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานอัน
น่ากลัวที่เขาได้รับ แต่บัดน้ีเขาอ่อนแอลง
ไปมากจากโรคภัยไข้เจ็บ ความโหดของ
สภาพห้องขังและการทรมานจากความ
กังวลและความต่ืนตระหนก การเหินห่าง
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จากมิตรสหายและท้อแท้จากเรื่องความ
ตายของฮัส ความแข็งแกร่งของเจอโรมี
จาํต้องหลกีทางให้เขายนิยอมเข้ามอบตวั
ต่อสภา ปฏญิาณตัวเองท่ีจะยึดความเช่ือ
ของคาทอลิกไว้และยอมรับมติของสภา
ที่ประณามคําสอนของไวคลิฟและฮัส
คัดค้าน “ความจรงิบรสุิทธิ”์ ทีพ่วกเขาเคย
สอน Ibid. เล่มท่ี 2 หน้า 141 {GC 111.1}

ด้วยการกระทําเช่นนี้ เจอโรมียอมให้
เสียงของจิตสํานึกเงียบไปและหลุดพ้น
จากวาระสดุท้ายของเขา แต่ในความโดด
เดี่ยวของคุกใต้ดิน เขามองเห็นสิ่งที่เขา
ทําลงไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เขาคิดถึง
ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของฮัส
และใคร่ครวญเปรียบเทียบกับการปฏิเสธ
ความจรงิของตนเอง เขานกึตรกึตรองถงึ
พระอาจารย์ท่ีเขาเองปฏิญาณว่าจะรับใช้
และพระผู้ทรงทนทกุข์ต่อความมรณาบน
กางเขนเพ่ือเขา ก่อนท่ีเขาจะถอนความ
เชื่อ เขาพบแรงปลอบประโลมหนุนใจ
ท่ามกลางความทุกข์ยากท้ังหมดของเขา
ภายใต้ความคุ้มครองของพระเจ้า แต่บัดน้ี
ความเศร้าเสียใจและความสงสัยทรมาน
จิตวิญญาณของเขา เขารู้ดีว่าเขาจะต้อง
ถูกบังคับให้ถอนความเช่ืออ่ืนๆ อีกก่อน
ที่เขาจะบรรลุสันติภาพกับโรม เส้นทางที่
เขากําลังเดินไปนี้จะสิ้นสุดลงที่การละทิ้ง
ความเช่ืออย่างสิ้นเชิง เขาจึงตัดสินใจ
อย่างแน่วแน่ว่าเพียงเพื่อหลบหนีความ
ทกุข์ทรมานช่ัวระยะเวลาส้ันๆ เขาไม่ควร
ปฏิเสธพระเจ้าของเขา {GC 111.2}

ไม่นานต่อมา เขากถ็กูนํามาปรากฏตัว

ต่อสภา การยอมจาํนนของเขาไม่ได้สร้าง
ความพึงพอใจแก่คณะผู้พิพากษา ความ
กระหายเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างแรงจากการ
ตายของฮัสน้ันร้องถามหาเหย่ือรายใหม่ 
เจอโรมีจะรักษาชีวิตของเขาได้ด้วยการ
สละทิ้งความจริงทั้งหมดเท่านั้น แต่เขา
ตดัสนิใจแล้วว่าจะยืนยันความเช่ือของเขา
และยอมพลีชีพตามพี่ชายของเขาเข้าสู่
เปลวเพลิง {GC 112.1}

เขาประกาศยกเลกิการถอนความเชือ่
ครั้งก่อนและในขณะที่เป็นคนใกล้ตาย
เขาเรียกร้องอย่างขึงขังขอโอกาสต่อสู้
แก้ข้อกล่าวหา พระราชาคณะกลัวผล
กระทบจากคาํแก้ต่างของเขาจึงยนืกราน
ว่าเขาควรรับรองหรือปฏิเสธความจริงของ
ข้อกล่าวหาเขาเท่าน้ัน เจอโรมีประท้วง
ความโหดร้ายและความอยุติธรรมเช่นน้ี 
เขากล่าวว่า “เป็นเวลาสามร้อยสี่สิบวันที่
ท่านได้กักขังข้าพเจ้าไว้ในคุกมืดอันน่า
กลัว ท่ามกลางความสกปรก เหม็นคลุ้ง
สาบคาวและขาดแคลนแทบทุกสิ่ง แล้ว
ท่านกน็าํข้าพเจ้าออกมาให้ยนือยูต่่อหน้า
ท่าน ท่านยอมฟังแต่ศัตรูแห่งความตาย
ของข้าพเจ้าเพียงฝ่ายเดียว ท่านปฏิเสธ
ท่ีจะฟังข้าพเจ้า...หากท่านเป็นคนฉลาด
อย่างแท้จริงและเป็นแสงสว่างของโลก
จงระวังตัวอย่าทําบาปต่อความยุติธรรม
สาํหรบัตวัข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเพยีง
คนอ่อนแอท่ีต้องตาย ชีวิตของข้าพเจ้า
นั้นมีความสําคัญเพียงน้อยนิด และท่ี
ข้าพเจ้าร้องขอท่านอย่าทําการตัดสิน
อย่างไม่ยตุธิรรมนัน้ ข้าพเจ้าพดูเพือ่ท่าน
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มากกว่าพูดเพื่อตนเอง” Ibid. เล่มที่ 2
หน้าท่ี 146, 147 {GC 112.2}

ในท่ีสุด เขาก็ได้ตามท่ีขอ ต่อหน้าผู้
พิพากษาทั้งหลาย เจอโรมีคุกเข่าลงและ
อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงควบคุมความคิดและคําพูดของเขา
เพ่ือเขาจะไม่พูดสิ่งอ่ืนใดท่ีตรงข้ามกับ
ความจริงหรือไม่คู่ควรกับพระอาจารย์ของ
เขา สาํหรบัเขาแล้วพระสญัญาของพระเจ้า
ที่ประทานแก่สาวกยุคแรกน้ันได้สําเร็จ
แล้ว คนเขา “จะมอบพวกท่านให้เจ้าเมือง
และกษตัรย์ิเพราะเรา...อย่ากงัวลว่าจะพดู
อะไรหรืออย่างไร เพราะเม่ือถึงเวลาน้ัน
คําทีพ่วกท่านจะพดูนัน้ พระเจ้าจะประทาน
แก่พวกท่าน เพราะว่าผูท่ี้พดูไม่ใช่ตวัท่าน
เอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของ
พวกท่านผูต้รัสผ่านท่าน” มัทธวิ 10:18-20
{GC 112.3}

คําพดูของเจอโรมสีร้างความประหลาด
ใจและความชื่นชมแม้ในหมู่ศัตรูของเขา
เขาถูกกกัขงัไว้ในคุกใต้ดนิทีมื่ดทัง้ปี ไม่มี
โอกาสอ่านหรือแม้แต่เห็น ในสภาพท่ี
ทกุข์ระทมทางกายและหว่ันวติกทางจิตใจ
แต่ถงึกระน้ันเขายังนาํเสนอคําโต้แย้งของ
เขาได้อย่างชัดเจนและด้วยพลงัราวกับว่า
เขามีโอกาสศึกษาอย่างไม่ว่างเว้น เขาชี้
ให้ผู้ฟังมองดูคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรียง
รายเป็นแถวยาวท่ีถกูผูพ้พิากษาไร้ความ
ยตุิธรรมตัดสินประหาร ในคนแทบทุกรุ่น
ผูท้ีแ่สวงหาการยกระดบัจติวญิญาณของ
ประชาชนในรุ่นของตนต้องถูกประณาม
และถูกกําจัดออกไป แต่ในเวลาต่อมา

กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าสมควรได้รับเกียรติ 
พระคริสต์เองทรงถูกตัดสินเป็นผู้ร้าย ณ
บัลลังก์ศาลท่ีไม่ชอบธรรม {GC 112.4}

ในการถอนความเช่ือของเขาครั้งนั้น
เจอโรมเีหน็ชอบกบัความยุตธิรรมของการ
ตัดสินประหารฮัส บัดน้ี เขาประกาศการ
สํานึกผิดในการกระทําของเขาและเป็น
พยานให้กับความบริสุทธิ์และความเป็น
คนศักดิ์สิทธิ์ของผู้ท่ียอมสังเวยชีพเพื่อ
พระเจ้าท่านนั้น เขาพูดว่า “ข้าพเจ้ารู้จัก
ท่านเป็นอย่างดีตัง้แต่เด็ก ท่านเป็นบุคคล
ท่ีประเสริฐคนหน่ึง เป็นคนเท่ียงธรรมและ
คนบรสุิทธิ ์ท่านถกูตดัสนิประหารทัง้ๆ ท่ี
ไม่มีความผิด...ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน พร้อม
ทีจ่ะตาย ข้าพเจ้าจะไม่หดหัวถอยกลบัไป
ต่อหน้าความทรมานท่ีศตัรูและพยานเท็จ
จัดเตรียมไว้ให้ข้าพเจ้า ซึ่งสักวันหนึ่งคน
เหล่าน้ีจะต้องรายงานการกระทําของ
ตนเองต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้ายิ่ง
ใหญ่ ผู ้ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถลวงได้” 
Bonnechose เล่มท่ี 2 หน้าท่ี 151 {GC
113.1}

เจอโรมีกล่าวต่อในการตําหนตินเองท่ี
ปฏเิสธความจรงิว่า “ในบรรดาความบาป
ผิดที่ข้าพเจ้าทําไปตั้งแต่วัยเยาว์เป็นต้น
มา ไม่มีความผิดใดที่สร้างความทุกข์ใจ
มากและทําให้ข้าพเจ้าเสียใจอย่างแสน
สาหัสเท่ากับสิ่งท่ีข้าพเจ้าทําไปในสถาน
ท่ีเลวร้ายแห่งนีเ้ม่ือข้าพเจ้าเหน็ชอบด้วย
กับคําพิพากษาโทษแสนชั่วช้าท่ีตัดสิน
ต่อไวคลิฟและยอห์น ฮัสผู ้พลีชีพอัน
ศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นทั้งอาจารย์และมิตรของ
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ข้าพเจ้า ถกูแล้วครับ ข้าพเจ้าขอสารภาพ
จากใจและขอประกาศด้วยความรู ้สึก
ขยะแขยงว่าข้าพเจ้าหวาดกลัวต่อความ
ตายอย่างน่าอบัอายจนได้ประณามคําสอน
ของพวกเขา ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงทูลขอ
วิงวอน…พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอทรงโปรด
เมตตาอภัยบาปของข้าพเจ้าผู้ไม่คูค่วรจะ
ได้รับโดยเฉพาะแก่บาปคร้ังน้ีซึง่เป็นบาป
เลวร้ายที่สุด” เขาชี้ไปยังผู้พิพากษาทั้ง
หลายและพูดอย่างหนักแน่นว่า “ท่าน
ตดัสนิประหารไวคลิฟและยอห์น ฮสัไม่ใช่
เพราะท่านทั้งสองส่ันคลอนหลักคําสอน
ของคริสตจักรแต่เพียงเพราะท่านท้ังสอง
ประณามเรื่องอื้อฉาวของพฤติกรรมที่
กระทําออกมาจากคณะสงฆ์ ในความ
หรูหราฟุ่มเฟือย ความยโสและความชั่ว
ของบรรดาพระราชาคณะและบาทหลวง
ทัง้หลาย สิง่ท่ีพวกเขายืนยันเห็นพ้องต้อง
กันและไม่อาจกลบเกล่ือนได้ ข้าพเจ้าก็
ขอคิดและประณามเช่นเดียวกับพวกเขา
ด้วย” {GC 113.2}

คาํพูดของเขาถูกขดัจงัหวะ พระราชา
คณะทัง้หลายโกรธจนตวัสัน่ร้องขึน้มาวา่
“เราต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เราเห็น
กับตาแล้วว่าคนนอกรีตนี้ ด้ือรั้นที่สุด”
{GC 114.1}

โดยไม่สะทกสะท้านต่อความโผงผาง
รุนแรง เจอโรมีเปล่งเสียงต่อไปว่า “อะไร
กันนะ ท่านคิดว่าข้าพเจ้ากลัวความตาย
หรอื ท่านกกัขงัข้าพเจ้ามาหนึง่ปีในคกุมดื
ทีน่่ากลวั น่าขยะแขยงกวา่ความตายเสยี
อีก ท่านปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายต่อ

ข้าพเจ้ามากกว่าที่ทํากับคนชาวเติร์ก
คนยวิหรอืคนนอกศาสนาและเน้ือหนงัของ
ข้าพเจ้าเปื่อยเน่าหลุดออกจากกระดูก
ท้ังเป็นและกระน้ันข้าพเจ้าไม่เคยบ่นเพราะ
ความยุ ่งยากที่โศกเศร้ากลายเป็นคน
เข้มแข็งทางใจและทางจิตวิญญาณ แต่
ข ้าพเจ ้าอดไม ่ได ้ที่ต ้องแสดงความ
ประหลาดใจต่อระดับความป่าเถ่ือนท่ีท่าน
กระทําต่อคริสเตียนคนหนึ่ง” Ibid. เล่มท่ี 
2 หน้า 151-153 {GC 114.2}

อารมณ์โกรธแค้นฉุนเฉียวปะทุข้ึนมา
อกีคร้ังหน่ึง แล้วพวกเขาก็นาํเจอโรมีกลบั
ไปยังห้องขังอย่างเร่งด่วน แต่ถึงกระนั้น
คาํพูดของเขาส่งผลอย่างแรงต่อความคิด
ของบางคนท่ีอยู่ในท่ีประชุมในวันน้ัน
และปรารถนาที่จะช่วยชีวิตของเจอโรมี 
เจ้าหน้าท่ีชัน้ผูใ้หญ่ของคริสตจักรมาเย่ียม
เขาและขอให้เขามอบตัวยอมต่อสภา
เสนอโอกาสสดใสที่สุดให้แก่เขาเพื่อเป็น
รางวัลของการประกาศเลิกต่อต้านโรม
แต่เช่นเดียวกับพระอาจารย์ของเขาเมื่อ
ทรงได้รับข้อเสนอความเกรียงไกรฝ่าย
โลก เจอโรมียังคงยืนหยัดมั่นคงอย่างไม่
ส่ันคลอน {GC 114.3}

เขาพูดว่า “พิสูจน์ให้ข้าพเจ้าเห็นจาก
พระคําอันศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้าผิด แล้ว
ข้าพเจ้าก็จะบอกเลิก” {GC 114.4}

ผู ้ล ่อลวงคนหน่ึงพูดว ่า “พระคํา
ศักด์ิสิทธ์ิทําได้ทุกอย่างนอกจากท่ีจะเอา
มาพิพากษาคน ใครจะเข้าใจข้อเขียนได้
จนกว่าคริสตจักรจะแปลความหมายแล้ว”
{GC 114.5}
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เจอโรมีตอบว่า “ประเพณีของมนุษย์
ที่สืบกันต่อๆ มามีคุณค่าของความเช่ือ
มากกว่าพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้
รอดของเราหรือ เปาโลไม่ได้วิงวอนผู้ที่
ได้จดหมายของท่านให้ฟังประเพณีของ
มนุษย์แต่กล่าวว่าให้ ‘ค้นหาพระคัมภีร์’” 
{GC 114.6}

คําตอบร้องดังขึ้นมาว่า “คนนอกรีต
ข้าพเจ้าเสียใจที่ได้อ้อนวอนเธอมานาน
เช่นนี้ ข ้าพเจ้าเห็นแล้วว่าเธอมีมาร
อ้อนวอนอยู่ข้างตัวเธอ” Wylie เล่มที่ 3
บทท่ี 10 {GC 114.7}

ต่อมาไม่นาน คําตัดสินประหารได้ตก
มาถึงเขา เขาถูกนาํไปยังจดุเดียวกับท่ีฮสั
สังเวยชีพ เขาร้องเพลงในระหว่างที่เดิน
ทางไป สีหน้าของเขาแจ่มใสด้วยความ
ชื่นชมยินดีและมีสันติสุข สายตาของเขา
มุ่งอยู ่ที่พระคริสต์และสําหรับเขาแล้ว
ความตายไม่ได้ทาํให้เขาหวาดกลัวอีกต่อ
ไป เม่ือเพชรฆาตประหารจะมาจุดไฟท่ี
กองเพลิง ก้าวเข้ามายืนอยู่ข้างหลังของ
เขา ผู้สังเวยชีพร้องอุทานข้ึนมาว่า “เดิน
มาข้างหน้าอย่างกล้าหาญเถิด จุดไฟต่อ
หน้าข้าพเจ้าเลย หากข้าพเจ้ากลัวตาย
ข้าพเจ้าคงจะไม่มายนือยูท่ีน่ี”่ {GC 114.8}

ขณะทีเ่ปลวเพลงิลกุอยูร่อบตวัของเขา
คําพูดสุดท้ายของเขาเป็นคําอธิษฐาน
“พระองค์เจ้าข้า พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
โปรดทรงเมตตาข้าพระองค์และอภยับาป
ของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพระองค์รักความจริงของพระองค์
ตลอดมา” Bonnechose เล่มที่ 2 หน้า

168 เสยีงของเขาเงียบไปและริมฝีปากยัง
ขยับอธิษฐานต่อไป เมื่อไฟทําหน้าท่ีของ
มันแล้ว เถ้าถ่านของผู้สังเวยชพีพร้อมดิน
ท่ีตดิกับเถ้าถกูเก็บรวบรวมข้ึนมาไปโปรย
ลงในแม่นํ้าไรน์เหมือนเช่นที่ทํากับเถ้า
ของฮัส {GC 115.1}

ผู้ถือคบเพลิงที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า
ต่างพินาศไปเช่นนี้ แต่ความกระจ่างแห่ง
ความจริงที่พวกเขาประกาศ ซ่ึงเป็นแสง
สว่างแห่งความกล้าหาญของพวกเขา ไม่มี
ส่ิงใดจะมาดับได้ เช่นเดียวกับท่ีมนุษย์ไม่
อาจลองหมุนดวงอาทติย์ให้ถอยหลงักลบั
ทางเดินของมันเพือ่ห้ามฟ้าวันใหม่ท่ีกําลัง
มาถึงโลก {GC 115.2}

การประหารฮัสจุดประกายเปลวเพลิง
แห่งความโกรธแค้นและความหวาดกลัว
ในประเทศโบฮีเมีย คนทั่วทั้งประเทศ
รู้สึกได้ว่าเขาตกเป็นเหย่ือของความผูก
พยาบาทของบาทหลวงและการทรยศของ
จกัรพรรดิ ฮสัได้รับการขนานนามว่าครูที่
ซื่อสัตย์ผู ้สอนความจริงและสภาซ่ึงส่ัง
ประหารเขาถกูตัง้ข้อหาด้วยความผดิฐาน
กระทาํการฆาตกรรม บดัน้ีคําสอนของเขา
ดงึดดูความสนใจได้มากข้ึนกว่าก่อน โดย
คําส่ังของพระสันตะปาปา งานเขียนของ
ไวคลิฟถูกนําไปเผา แต่บัดนี้ส่วนที่หลุด
รอดจากการทาํลายกถ็กูนําขึน้จากทีห่ลบ
ซ่อนและศึกษาร่วมกับพระคัมภีร์หรือตาม
แต่ส่วนที่ประชาชนจะได้มาและนําคน
มากมายเข้ามาต้อนรับการปฏิรูปความ
เชื่อ {GC 115.3}

พวกฆาตกรของฮัสไม่ได้ยืนสงบนิ่ง
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มองดูความสําเร็จในส่ิงท่ีทําไป พระ
สันตะปาปาและจักรพรรดิจับมือกันร่วม
บดขย้ีขบวนการเคล่ือนไหว และกองทัพ
ของจักรพรรดิซีจิสมันด์ก็บุกกระหน่ําใส่
ประเทศโบฮีเมีย {GC 115.4}

แต่มีผูป้ลดปล่อยคนหน่ึงได้เกิดข้ึนมา
ซสิก้าเป็นหนึง่ในแม่ทัพทีมี่ความสามารถ
ทีส่ดุและเป็นผูน้าํของประเทศโบฮีเมียใน
ยุคน้ัน สายตาของเขาเกิดบอดสนิทไม่
นานหลังจากสงครามเปิดฉาก ด้วยความ
วางใจในการทรงช่วยของพระเจ้าและ
ความชอบธรรมของอุดมการณ์ของ
พวกเขา ชนชาตินั้นได้ร่วมใจกันต่อต้าน
กองทัพยิ่งใหญ่ท่ีโหมกระหน่ําลงมาใส่
พวกเขา ครั้งแล้วคร้ังเล่า จักรพรรดิ
รวบรวมกองทหารท่ีสดใหม่ข้ึนมาเพ่ือ
บุกประเทศโบฮีเมีย เพียงเพ่ือได้รับการ
ขบัไล่กลับออกไปอย่างน่าอับอาย ชาวฮัส
นยิม [Hussite ผูต้ดิตามและเช่ือคําสอนข
องฮัส] ถูกปลูกฝังให้อยู่เหนือการกลัว
ความตายและไม่มีส่ิงใดจะมาขดัขวางพวก
เขาได้ หลายปีหลังจากสงครามเปิดฉาก
ซสิก้าผู้กล้าหาญตายแต่โปรโดปิอสูเข้ามา
รับหน้าท่ีแทน เขาเป็นนายพลท่ีมีความ
กล้าหาญและความสามารถท่ีเท่าเทียมกัน
และในบางด้านเป็นผูน้าํท่ีมีความสามารถ
มากกว่า {GC 116.1}

เม่ือศัตรูของชาวโบฮีเมียได้ข่าวถึง
การตายของนักสู้ตาบอด เห็นว่าเป็น
โอกาสดีที่จะเอาคืนส่ิงท่ีสูญเสียไป บัดนี้
พระสันตะปาปาประกาศทําสงครามครู
เสด [Crusade War สงครามศาสนา] กับ

ผู้ติดตามท่ีเชื่อฮัส และอีกคร้ังหน่ึงกอง
กําลังขนาดมหึมาถูกส่งมาจู่โจมประเทศ
โบฮเีมีย แต่พวกเขาต้องประสบกับความ
พ่ายแพ้ แล้วก็มีการประกาศทําสงคราม
ครูเสดอีกคร้ังหนึ่ง ทุกประเทศท่ัวยุโรปท่ี
อยู่ภายใต้อาํนาจของระบอบเปปาซีมีการ
รณรงค์กองกําลัง เงินทองและอาวุธ
สงคราม ผูค้นมากมายวิง่เข้ามาซบใต้ธงชยั
ของระบอบเปปาซีเพ่ือรับประกันว่าใน
ท่ีสุดจะกําจัดคนนอกรีตที่เป็นสาวกของ
ฮัสไปได้ ด้วยความม่ันใจในชัยชนะ กอง
กําลังขนาดใหญ่บุกเข้าประเทศโบฮีเมีย
ประชาชนรวมพลังเพื่อต่อต้านผู้บุกรุก
กองทหารสองฝ่ายมุ่งหน้าเดินทัพเข้าหา
กันจนประชิดแม่นํ้าเพียงสายเดียวท่ีก้ัน
ขวางระหว่างพวกเขา “พวกกองทหารครู
เสดมีกําลังทีเ่หนอืกว่า แต่แทนท่ีพวกเขา
จะบุกข้ามแม่นํ้าไปและปิดฉากการสู้รบ
กับชาวฮสันยิมซึง่ต้องเดนิทางมาไกล พวก
เขาได้แต่ยนืจ้องมองนกัสูเ้หล่านัน้” Wylie
เล่มท่ี 3 บทที่ 17 แล้วทันใดนั้น ความ
หวาดกลัวลึกลับปะทุขึ้นท่ามกลางพวก
เขา โดยท่ีไม่ได้เข้าจู่โจมแม้สักคร้ังเดียว
กองกําลังยิ่งใหญ่แตกกระจายประหนึ่งมี
อํานาจท่ีตาเปล่ามองไม่เห็นเข้ามาขับไล่ 
ทหารชาวฮัสนิยมตามสังหารกองทหาร
ท่ีมาบกุได้เป็นจาํนวนมาก พวกเขาไล่ตาม
ผู้หลบหนีไปและยึดทรัพย์ไว้มากมาย
สงครามครัง้นีแ้ทนทีจ่ะทําให้ยากจน กลบั
สร้างความร่ํารวยให้แก่ชาวโบฮีเมีย {GC
116.2}

สองสามปีต่อมา ภายใต้การนําของ
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พระสันตะปาปาองค์ใหม่ มีการทาํสงคราม
ครูเสดขึ้นอีกคร้ัง เหมือนเช่นครั้งก่อนๆ
มีการเกณฑ์ชายหญงิจากประเทศในยโุรป
ภายใต้การปกครองของระบอบเปปาซี 
มีการย่ืนเสนอรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมอันตรายนี้ สัญญาจะให้
อภัยความผิดร้ายแรงที่สุดอย่างสมบูรณ์
แก่นักรบครูเสดทุกคน ทุกคนท่ีตายใน
สงครามจะได้การตอบแทนอย่างอุดมใน
สวรรค์ และผู้ท่ีรอดมาจะได้รับเกียรติยศ
และทรัพย์สมบัตทิีไ่ด้จากการสู้รบ อีกคร้ัง
หนึ่งกองกําลังทหารมหึมาได้เข้าร่วม
และเดินข้ามชายแดน เข้าไปในประเทศ
โบฮีเมีย กองกําลังของชาวฮัสนิยมถอย
กรูดต่อหน้าพวกเขา ปล่อยให้ผูบุ้กรุกถลาํ
ลึกเข้าไปในประเทศ และลวงให้พวกเขา
คิดว่าได้รับชัยชนะแล้ว ในท่ีสุดกองกาํลัง
ทหารของนายพลโปรโดปิอูสปักหลักอยู่
กับที่แล ้วกลับตัวหันหน้าเข ้าหาศัตรู 
รุกหน้าเข้าประจัญบาน บัดน้ีชาวครูเสด
จงึค้นพบความผดิพลาดของตนเอง พวก
เขาเก็บตัวอยู่ในค่ายคอยการจู่โจม เมื่อ
เสียงกระห่ึมของกองกําลังรุกหน้าเข้ามา
ใกล้ แม้ก่อนทีจ่ะมองเห็นชาวฮสันยิม พวก
เขาแตกตื่นด้วยความหวาดกลัว เจ้าชาย
นายพลและทหารธรรมดาละท้ิงยุทธภัณฑ์
และวิง่หนไีปทัว่สารทศิ ผูแ้ทนของระบอบ
เปปาซท่ีีเป็นหวัหน้าการบกุครัง้นีพ้ยายาม
รวบรวมกองกําลังท่ีแตกต่ืนและไร้ระเบียบ
แต่กลับไร้ผล แม้เขาจะพยายามอย่างถึง
ที่สุดแล้วก็ตามที แม้แต่ตัวเขาเองก็ยัง
ถูกกวาดต้อนไปในกลุ่มผู้หลบหนี เมื่อ

ความชุลมุนวุ่นวายสิ้นสุดลง และอีกครั้ง
หนึ่งทรัพย์สินที่ทิ้งไว้ตกอยู่ในกํามือของ
ผู้ชนะ {GC 116.3}

ด้วยลักษณะเช่นน้ี เป็นคร้ังท่ีสองท่ี
กองกําลังมหึมาซ่ึงรวบรวมจัดส่งโดย
ประเทศมหาอํานาจต่างๆ ในยุโรปและ
ประกอบด้วยชายฉกรรจ์นักสู้กล้าหาญท่ี
ผ่านการฝึกมาแล้วรวมท้ังเพยีบพร้อมด้วย
อาวธุต้องหลบหนโีดยท่ียงัไม่ทนัเป็นฝ่าย
โจมตแีม้แต่ครัง้เดยีวต่อหน้ากองกําลงัของ
ประเทศอ่อนแอเล็กๆ เหตุการณ์เช่นนี้
สาํแดงให้เหน็ถงึอาํนาจของพระเจ้า ผูบุ้กรกุ
ถูกจู่โจมด้วยความกลัวซึ่งมีฤทธานุภาพ
เหนือธรรมชาติ พระองค์ผู้ทรงเอาชนะ
กองกําลังทหารขนาดใหญ่ของฟาโรห์ที่
ทะเลแดง ผู้ทรงกระทําให้กองทหารของ
ชาวมีเดียนหลบหนีต่อหน้ากิเดโอนและ
นกัสูส้ามร้อยคน ผูท้รงกระทาํให้กองกําลงั
ของชาวอาซเีรียนทีย่โสสยบลงชัว่ข้ามคนื
ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาอีกครั้งเพื่อต่อสู้
อาํนาจของผู้กดข่ี “เขาท้ังหลายจะอยู่ท่ีนัน่
อย่างหวาดกลัวยิ่งนัก หวาดกลัวอย่างที่
ไม่เคยเป็น เพราะพระเจ้าจะทรงกระจาย
กระดูกของคนท่ีตัง้ค่ายสู้เจ้า เจ้าจะทาํให้
พวกเขาอับอาย เพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธ
เขา” สดุดี 53:5 {GC 117.1}

ผูน้าํระบอบเปปาซถีอดใจทีจ่ะเอาชนะ
ด้วยการต่อสู้ ในท่ีสุดจึงเข้าหาด้วยวิธี
ทางการทูต พวกเขาใช้วิธีประนีประนอม
ทําเป็นว่ายอมให้ชาวโบฮีเมียมีเสรีภาพ
ทางจิตสํานึกแต่แท้จริงได้ทรยศให้พวก
เขาเข้าสูอ่าํนาจของโรม ชาวโบฮเีมยีระบุ
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หัวข้อสําคัญส่ีประการเพ่ือเป็นเง่ือนไข
สันติภาพกับโรมคือการมีเสรีภาพในการ
เทศน์คําสอนของพระคัมภีร์ สิทธิของทั่ว
ทัง้คริสตจักรทีจ่ะรับขนมปังและเหล้าองุ่น
ในพิธีศีลมหาสนิท และใช้ภาษาแม่ใน
การนมสัการ การละเว้นบคุคลในตาํแหน่ง
ฝ่ายสงฆ์จากการรับหน้าท่ีและตําแหน่ง
ใดๆ ทางฝ่ายโลก และในกรณีของอาชญ-
กรรม อํานาจตัดสินคดีของศาลการเมือง
จะเหนือกว่าของการฝ่ายสงฆ์และฝ่าย
ฆราวาส ในท่ีสุดผู้มีอํานาจฝ่ายเปปาซี 
“เห็นด้วยที่จะให้การยอมรับเงื่อนไขสี่ข้อ
ของชาวฮัสนิยม แต่สิทธิของการตีความ
เรือ่งเหล่านีซ้ึง่หมายถงึการกําหนดความ
สําคัญที่แน่นอนจะต้องขึ้นอยู่กับสภา—
กล ่าวอีกนัยหนึ่ งคือต ้องขึ้นกับพระ
สันตะปาปาและจักรพรรดิ” Wylie เล่มท่ี 
3 บทที่ 18 มีการลงนามในสนธิสัญญา
ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเง่ือนไขเหล่าน้ี 
ในที่สุด โรมก็ได้สิ่งท่ีตนเองต้องการ ซึ่ง
พลาดจากการใช้กําลัง ด้วยวิธีเสแสร้ง
และฉ้อฉล เพราะเวลาที่ตีความหมายข้อ
เขียนของฮัสเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ 
โรมอยูใ่นสถานะทีจ่ะบดิเบอืนความหมาย
เพ่ือรองรับจุดประสงค์ของตนเองได้ {GC
118.1}

มีคนกลุ่มใหญ่ในประเทศโบฮีเมียทีม่อง
เห็นว่าการกระทําเช่นน้ีทรยศต่อเสรีภาพ
ของพวกเขา พวกเขาไม่อาจให้การยนิยอม
กับสนธิสัญญาน้ีได้ ความขัดแย้งและ
การแตกแยกจงึเกดิขึน้ ก่อให้เกดิการต่อสู้
และการนองเลือดภายในกันเอง ในการ

ต่อสู้ครั้งนี้ นายพลโปรโคปิอูสพ่ายแพ้
และประเทศโบฮีเมียสูญเสียเสรีภาพไป
{GC 118.2}

บัดน้ีจักรพรรดิซีจิสมันด์ผู้ทรยศฮัส
และเจอโรมีได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์
ของประเทศโบฮีเมียและพระองค์ทรง
เดนิหน้าสถาปนาหลกัคาํสอนและพธิกีรรม
ของระบอบเปปาซีข้ึนโดยไม่คํานึงถึง
คําปฏิญาณที่ให้ไว้ว่าจะคํ้าจุนสิทธิของ
ชาวโบฮีเมีย แต่พระองค์ได้รับประโยชน์
เพียงเล็กน้อยจากการยอมอยู่ใต้การบัง
คับบัญชาของโรม เป็นเวลายี่สิบปีที่ชีวิต
ของพระองค์เต็มไปด้วยงานตรากตรํา
และภัยอันตราย กองทัพของพระองค์ไร้
ประโยชนแ์ละคลงัสมบตัร่ัิวไหลเนือ่งจาก
การต่อสู้ท่ียืดยาวและไร้ผลและบัดน้ีหลัง
จากได้เสวยราชสมบัตหิน่ึงปีก็สิน้พระชนม์
ปล่อยให้อาณาจกัรของพระองค์จ่ออยูบ่น
ขอบหลุมของสงครามกลางเมืองและท้ิง
ชื่อท่ีตีตราด้วยความอัปยศเป็นมรดกให้
แก่คนรุ่นหลัง {GC 118.3}

ความวุ่นวาย ความโกลาหลและการ
นองเลือดยืดเย้ือต่อไป อีกคร้ังหน่ึงท่ีกอง
กําลังต่างชาติรุกเข้าไปในประเทศโบฮีเมีย
ความไม่พอใจภายในยังคงบ่ันทอนประเทศ
อย่างต่อเน่ือง ผู้ท่ีคงความซ่ือสัตย์ต่อ
พระกิตตคิณุต้องตกอยู่ใต้การกดข่ีข่มเหง
ท่ีนองเลือด {GC 118.4}

เช่นเดียวกับท่ีพี่น้องร่วมชาติในอดีต
จับมือทําพันธสัญญากับโรมและซึมซับ
ความผิดของเธอ ผูท้ียึ่ดความเช่ือโบราณ
ก็ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นคริสตจักรที่มี
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ลักษณะเฉพาะ โดยตั้งชื่อว่า “ยูไนเตด 
เบรเธรน” [United Brethren] การกระทํา
นี้ชักนําคําสาปแช่งของทุกชนช้ันมาใส่
พวกเขา แต่ถึงกระน้ันความม่ันคงของ
คนเหล่านี้ไม่ยอมส่ันคลอน พวกเขาถูก
กดดันให้ต้องหาท่ีหลบซ่อนในป่าและถ้ํา
พวกเขายังคงประชุมร่วมกันเพื่ออ่าน
พระวจนะของพระเจ้าและเข้าร่วมนมัสการ
พระองค์ด้วยกัน {GC 119.1}

โดยทางผูน้าํสาส์นทีถ่กูส่งออกไปอย่าง
ลับๆ ไปยังประเทศต่างๆ พวกเขาเรียนรู้
จากทีโ่น่นบ้าง ทีน่ีบ้่างว่ายงั “มีผูเ้ช่ือความ
จริงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกระจัดกระจายอยู่
ตามเมอืงต่างๆ ซึง่เป็นเหยือ่ของการกดขี่
ข่มเหงเช่นเดยีวกบัพวกเขาและทีใ่จกลาง
เทือกเขาแอลป์มีคริสตจักรโบราณแห่ง
หนึ่งท่ียังคงยึดม่ันอยู่ในรากฐานของพระ
คัมภีร์และต่อต้านการเทิดทูนบูชาความ
ทุจริตของโรม” Wylie เล่มท่ี 3 บทท่ี 19
พวกเขารับทราบข่าวลับน้ีด้วยความสุขใจ
อย่างเหลือล้นและเริ่มติดต่อสื่อสารกับ
เหล่าคริสเตียนชาววอลเดนซิส {GC
119.2}

ชาวโบฮเีมยียืนหยดัอยู่ในพระกติตคิณุ
พวกเขาเฝ้ารอคอยให้ผ่านพ้นราตรีแห่ง
การกดข่ีข่มเหง ในช่ัวโมงมืดมิดท่ีสุด
พวกเขาคงอดทนเพ่งสายตาไปยงัขอบฟ้า

เหมือนดั่งผู้ท่ีเฝ้ารอเวลารุ่งอรุณ “ชะตา
กรรมของพวกเขาตกอยู่ในวันแห่งความ
เลวร้าย แต่...พวกเขาจาํคําพดูทีฮ่สักล่าว
เป็นคนแรกและย้ําโดยเจอโรมีว่าหนึ่ง
ศตวรรษจะต้องหมุนมาบรรจบก่อนที่
วันใหม่จะมาถึง คําพูดนี้ท่ีให้ไว้กับชาว
ตาโบไรต์ [Taborites คือ ผู้ปฏิรูปชาวฮัส
นิยม] เป็นเหมือนคําพูดของโยเซฟที่ให้
ไว้กับชนเผ่าทั้งสิบสองที่ค่ายกักกันทาส
ว่า “เราจะตายแล้ว แต่พระเจ้าจะเสดจ็มา
เยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆ และจะพาออก
ไปจากดินแดนน้ี” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 19
ช่วงเวลาปิดท้ายของศตวรรษท่ีสบิห้าเป็น
พยานให้กับการเติบโตขึ้นของคริสตจักร
เบรเธรนอย่างช้าๆ แต่ม่ันคง ถึงแม้ว่า
พวกเขาจะอยู ่ห่างไกลจากการไม่ถูก
รังควานก็ตาม พวกเขาก็ยังคงมีโอกาส
ได้ชื่นชมกับการพักผ่อนท่ีค่อนข้างสงบ
บ้าง เม่ือต้นศตววรษท่ีสิบหกเปิดฉากข้ึน
มา โบสถ์ของพวกเขาในประเทศโบฮเีมยี
และโมราเวียมีจํานวนถึงสองร้อยแห่ง
Ezra Hall Gillett, Life and Times of
John Huss เล่มท่ี 2 หน้า 570 ผู้ที่เหลือ
อยู่จํานวนน้อยนิดซึ่งหลุดพ้นจากเปลว
เพลิงและคมดาบได้ชื่นชมท่ีมีโอกาสเห็น
ฟ้าใหม่ซึง่ฮสัได้ทาํนายไว้ล่วงหน้า” Wylie
เล่ม 3 บทท่ี 19 {GC 119.3}
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มาร์ตนิ ลเูธอร์ [Martin Luther] ยืนอยู่
ในแนวหน้าสุดของบรรดาผู้ที่ได้รับการ
ทรงเรียกให้นําคริสตจักรออกจากความ
มืดของหลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซีเพ่ือเข้าสูค่วามกระจ่างของ
ความเช่ือท่ีบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน เขาเป็นคน
กระตือรือร้น มุ่งม่ัน ภักดี ไม่กลัวผู้ใด
นอกจากความยําเกรงพระเจ้าและไม่
ยอมรับรากฐานความเช่ือทางศาสนาใด
นอกจากพระคมัภร์ี ลูเธอร์เป็นบคุคลแห่ง
ยุคในสมัยของเขา พระเจ้าทรงบรรลุ
พระราชกิจยิ่งใหญ่เพื่อการปฏิรูปคริสต-
จักร และเพ่ือความกระจ่างแก่ชาวโลก
โดยผ่านทางเขา {GC 120.1}

ด่ังผู ้ประกาศข่าวประเสริฐรุ ่นแรก
ลูเธอร์เติบโตขึ้นจากกลุ ่มชนที่ยากจน
เขาใช้ชีวิตช่วงต้นในบ้านท่ีสมถะของ
ชาวนาชาวเยอรมันคนหน่ึง คุณพ่อของ
เขาทาํงานตรากตราํทุกวันในฐานะคนงาน
เหมืองเพ่ือให้ได้เงินสําหรับการศึกษา
ของเขา เขาตั้งใจให้ลูกเป็นทนาย แต่
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาเป็นผู้ก่อสร้าง
ในวิหารยิ่งใหญ่ซึ่งเติบใหญ่อย่างเชื่องช้า
ในหลายศตวรรษท่ีผ่านมา ความยาก
ลาํบาก ความอดอยากและการอยู่ในวินยั
อย่างเคร่งครัดเป็นโรงเรียนซ่ึงพระปัญญา
ของพระเจ้าเตรียมลูเธอร์สําหรับงานการ
รับใช้ที่สําคัญยิ่งในชีวิตของเขา {GC
120.2}

คณุพ่อของลูเธอร์เป็นคนท่ีมีความคิด
ม่ันคงและว่องไว และมีอปุนิสัยท่ีเข้มแข็ง
อย่างแรงกล้า ซื่อสัตย์ มุ่งม่ันและซ่ือตรง
เขาจริงใจต่อความสํานึกในหน้าที่ และ
ปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามท่ีควรจะเป็น
ความสามารถในการใช้ดุลพนิจิอย่างดแีละ
บริสุทธิ์ของเขาทําให้เขามองระบบของ
นักบวชด้วยความคลางแคลงใจ เขาไม่
พอใจอย่างมากเมื่อลูเธอร์ก้าวเข้าสู่ชีวิต
นกับวชโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขา และ
เวลาผ่านไปสองปีก่อนทีพ่่อลูกจะคนืดกัีน
กระนัน้ทศันคตขิองเขากย็งัคงเหมอืนเดมิ
{GC 120.3}

พ่อและแม่ของลูเธอร์ให้ความสนใจ
ต่อการศึกษาและการฝึกอบรมของลูกๆ
อย่างมาก พวกเขาบากบั่นสอนลูกเรื่อง
ความรู้ของพระเจ้าและปฏิบัติตามจริย-
ธรรมอันดีของคริสเตยีน บ่อยคร้ังลูกชาย
คนน้ีจะได้ยินคําอธิษฐานของคุณพ่อ
ดังขึน้เพือ่เขาจะจดจาํพระนามของพระเจ้า
และสักวันหน่ึงจะช่วยเผยความจริงของ
พระองค์ให้กว้างไกลข้ึน ด้วยชีวิตตราก-
ตรําของพวกเขาที่พอจะเอื้อได้อย่างมี
ความสุข พ่อแม่ทั้งสองนี้จะใช้ทุกโอกาส
พฒันาด้วยความกระตอืรอืร้นเพือ่ปลูกฝัง
ศีลธรรมหรือปัญญา ความพยายามของ
พวกเขาน้ันจริงใจและอุตสาหะเพ่ือเตรียม
ลูกๆ สําหรับชีวิตเคร่งครัดในศาสนา
และเป็นคนที่มีประโยชน์ ด้วยอุปนิสัยที่
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ม่ันคงแน่วแน่และแข็งแกร่ง บางคร้ัง
พวกเขากวดขันมากเกินไป แต่นักปฏิรูป
เองแม้จะรูต้วัว่าในบางส่วนพวกเขาพลาด
ไปก็จริงอยู่ แต่ก็ยังรู ้ว่าการฝึกอบรม
ของพวกเขาเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมมากกว่า
การตําหนิ {GC 121.1}

ขณะอยูท่ี่โรงเรยีนซึง่เขาเข้าเรยีนเมือ่
อายุยังน้อยน้ัน ลูเธอร์ได้รับการปฏิบัติ
อย่างแข็งกร้าวจนถึงขั้นรุนแรง พ่อแม่
ของเขายากจนมากจนในการเดินทางจาก
บ้านไปโรงเรียนต่างเมือง เขาจําเป็น
ต้องขออาหารด้วยการร้องเพลงตามบ้าน
และบ่อยคร้ังท่ีเขาต้องทนกับความหิว
แนวคิดทางศาสนาอันน่าเศร้าสลดและ
งมงายทีน่ยิมกันในเวลานัน้ทาํให้เขากลวั
เขานอนลงในเวลากลางคืนด้วยหัวใจที่
เศร้าสลด มองไปด้วยความหวาดหว่ัน
ถงึอนาคตทีม่ดืมนและหวาดกลวัอยูเ่สมอ
เมื่อคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เข้มงวด เป็น
ผู้ตัดสินความที่ไม่ยอมผ่อนปรน เป็นผู้
ปกครองที่เกรี้ยวกราดโหดเหี้ยม แทนที่
จะเป็นพระบดิาผูท้รงพระเมตตาแห่งสรวง
สวรรค์ {GC 121.2}

แต่กระนั้น ภายใต ้ความผิดหวัง
มากมายและใหญ่หลวง ลูเธอร์มุ่งหน้า
บากบ่ันรุกคืบหน้าไปสู่มาตรฐานที่สูงทั้ง
ฝ่ายศลีธรรมและความเป็นเลศิทางปัญญา
ซึง่ดงึดดูจติวญิญาณของเขา เขากระหาย
ความรู ้ และลักษณะความคิดที่จริงใจ
และปฏิ บัติ ได ้ของเขานั้นนํา เขาให ้
ปรารถนาส่ิงท่ีม่ันคงและมีประโยชน์
มากกว่าสิ่งที่มีไว้เพ่ือโอ้อวดและผิวเผิน

{GC 121.3}
เม่ืออายุได้สิบแปดปี ลูเธอร์เข้าเรียน

ท่ีมหาวิทยาลัยเออร์เฟิร์ท  สภาพของเขา
ดีข้ึนและอนาคตสดใสกว่าชีวิตในช่วง
แรกเร่ิม ด้วยความมัธยัสถ์และความขยัน
ขันแข็งพ่อแม่ของเขาหาเงินได้พอที่จะ
เล้ียงปากเล้ียงท้องและให้การเล้ียงดูตาม
ท่ีเขาต้องการ และอิทธิพลของมิตรรอบ
ข้างท่ีรู้ใจช่วยลดความมืดมนของชีวิตท่ี
เคยถูกอบรมมาก่อน เขาสมัครเข้าเรียน
กับอาจารย์ชื่อดังที่สุด เขาขยันขันแข็ง
เก็บสะสมแนวคิดอันล้ําค่าท่ีสุดของพวก
เขาและเอาความรู้ของผู้มีปัญญามาเป็น
ของตน แม้เขาเคยอยูภ่ายใต้ระเบยีบวนิยั
ท่ีเข้มงวดของครูผู้สอนในอดีต เขาฉาย
แววความโดดเด่นต้ังแต่แรก และด้วย
อิทธิพลท่ีเอื้ออํานวย สมองของเขา
พฒันาขึน้อย่างรวดเรว็ ความจาํทีแ่ม่นยาํ
ความคิดที่กระฉับกระเฉง พลังการใช้
เหตุผลอันแรงกล้าและการนาํมาประยุกต์
ใช้อย่างไม่ย่อท้อ ในไม่ช้าส่งเขาข้ึนไปอยู่
ระดับหัวแถวท่ามกลางผู้ร่วมงาน การ
ฝึกวินัยทางปัญญาทําให้เขาเข้าใจอย่าง
เตม็ทีแ่ละปลกุการทํางานของสมองให้ตืน่
และทําให้ความเข้าใจเฉียบแหลม สิ่ง
เหล่าน้ีกําลังจัดเตรียมเขาให้พร้อมสาํหรับ
ความขัดแย้งในชีวิต {GC 121.4}

ความยาํเกรงพระเจ้าฝังลึกอยู่ในหัวใจ
ของลูเธอร์ ทําให้เขายังคงรักษาความ
ม่ันคงของเป้าหมายและนําเขาไปสูค่วาม
ถ่อมใจอยู่เบ้ืองพระพักตร์พระเจ้า ในส่วน
ลึกของหัวใจ เขารู ้ว ่าต้องพึ่งการทรง
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ช่วยของพระเจ้า เขาจึงไม่เคยพลาดท่ีจะ
เริ่มต้นแต่ละวันด้วยคําอธิษฐาน ในขณะ
ทีจ่ติใจของเขาอ้อนวอนทูลขอการทรงนาํ
และการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เขาพูด
อยู่เสมอว่า “การอธษิฐานท่ีดี เป็นอีกด้าน
ที่ดีของการศึกษา” D’Aubigné เล่มที่ 2
บทท่ี 2 {GC 122.1}

วันหนึ่ง ในขณะที่เขาค้นคว้าศึกษา
หนังสือในห้องสมุดอยู่นั้น เขาพบพระ
คัมภร์ีภาษาละตนิเล่มหนึง่ หนงัสอืเช่นนี้
เขาไม่เคยเหน็มาก่อน เขาไม่เคยรู้เลยว่า
มีหนงัสอืเช่นนี้ เขาเคยได้ยนิว่ามหีนงัสอื
พระกิตติคุณและจดหมายของอัครทูต
บางตอน ซึ่งนํามาอ่านในที่ประชุมให้
ประชาชนฟังและเขาคิดว่าน่ันเป็นพระ
คัมภีร์ทั้งเล่ม บัดนี้เขาเห็นพระวจนะของ
พระเจ้าท้ังเล่มเป็นคร้ังแรก เขาพลิก
หน้ากระดาษศักด์ิสทิธิด้์วยความเกรงขาม
ระคนกับความพิศวง ด้วยชีพจรท่ีเต้น
แรงและหัวใจท่ีเต้นเป็นจังหวะอย่างแรง
เขาอ่านพระวจนะแห่งชีวิตให้ตัวเองฟัง
หยุดชะงักคร้ังแล้วคร้ังเล่าและอุทานว่า
“โอ หากพระเจ้าจะประทานหนังสือเช่นน้ี
ให้เป็นของข้าสักเล่มหน่ึง” Ibid. เล่มท่ี 2
บทท่ี 2 ทูตสวรรค์อยู่เคียงข้างเขาและ
ลําแสงจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าเปิด
เผยขุมทรัพย์แห่งความจริงให้เขาเข้าใจ
เขาหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาที่จะทําให้
พระเจ้าไม่พอพระทัย แต่บัดน้ีเขาสํานึก
ถงึสภาวะของเขาทีเ่ป็นคนบาปอย่างทีเ่ขา
ไม่เคยรู้สึกมาก่อน {GC 122.2}

ในท่ีสุด ความปรารถนาอย่างจริงใจท่ี

จะหลุดพ้นจากบาปและพบกับสันตสิขุใน
พระเจ้านําเขาให้ก้าวเข้าไปประจําอยู่ใน
วัดและอุทิศตนเองสู่ชีวิตของนักบวช ใน
สถานทีแ่ห่งนีเ้ขาถกูกาํหนดให้ทาํงานหนกั
จาํเจทีต่ํา่ต้อยทีส่ดุและให้ขอทานตามบ้าน
เขาอยู่ในวัยท่ีต้องการความเคารพและ
คําชมเชยมากท่ีสุด แต่หน้าท่ีการงานอัน
ตํ่าเช่นนี้ทําลายความรู้สึกตามธรรมชาติ
ของเขา แต่เขาก็ทนทํางานท่ีอับอายขาย
หน้าน้ีอย่างอดทนโดยเช่ือว่าเป็นส่ิงจาํเป็น
ท่ีต้องทําเพราะบาปของตน {GC 123.1}

ทุกเส้ียวนาทีท่ีเขาปลีกตัวจากหน้าท่ี
ประจําวันของเขาได้ เขาจะใช้ในการ
ศึกษา อดหลับอดนอนและแม้แต่เจียด
เวลาท่ีใช้ในการรับประทานอาหารอัน
น้อยนิดของเขา เขาช่ืนชอบกับการ
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเหนือส่ิงอ่ืน
ใด เขาพบพระคัมภีร์เล่มหน่ึงท่ีล่ามโซ่
ติดกับผนังของคอนแวนต์ และบ่อยคร้ัง
จะไปท่ีแห่งน้ี ขณะท่ีความสํานึกผิดใน
บาปของเขาเพ่ิมมากข้ึน เขาลงแรงด้วย
การกระทําของเขาเองเพือ่จะรบัการอภยั
และมีสันติสุข เขาดําเนินชีวิตอย่างเคร่ง-
ครัดด้วยการอดอาหาร การเฝ้าระวังระไว
และทุบตีตัวเองเพื่อยับยั้งความชั่วตาม
ธรรมชาติของวัยของเขา ซึ่งชีวิตนักบวช
ของเขาไม่อาจปลดปล่อยเขาให้พ้นจาก
ส่ิงเหล่านี้ได้ เขาไม่หลบหลีกจากหน้าที่
การเสยีสละใดทีจ่ะช่วยเขาไปให้ถงึความ
บริสุทธิ์แห่งหัวใจเพ่ือทําให้เขาเข้าเฝ้า
เป็นที่ชอบเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า
เขาพูดในเวลาต่อมาว่า “ข้าพเจ้าเป็น
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นกับวชทีเ่คร่งครดัอย่างจรงิแท้และปฏบัิติ
ตามกฎระเบียบอย่างกวดขันเกินกว่าที่
ข้าพเจ้าจะเอ่ยเป็นวาจาได้ หากมนีกับวช
คนใดจะเข้าสวรรค์ได้ด้วยการงานของ
นกับวชเช่นนีแ้ล้ว ข้าพเจ้าจะต้องเป็นคน
ทีคู่่ควรอย่างแน่นอน...หากข้าพเจ้ายงัคง
กระทําการนี้ยืดยาวต่อไปอีก ข้าพเจ้า
น่าจะแบกความบัดสีของข้าพเจ้าไปถึง
ความตายเป็นแน่” Ibid. เล่มท่ี 2 บทท่ี 3
จากผลของความเข้มงวดทางวินัยอัน
เจ็บปวดเช่นนี้ เขาสูญเสียพละกําลังและ
เป็นลมอยู่เสมอ ส่งผลให้เขากลับฟื้นสู่
สภาพปกติอีกต่อไปไม่ได้ แต่ด้วยความ
พากเพียรทั้งหมดนี้จิตวิญญาณของเขา
กลับไม่พบกับสันติสุข ในที่สุดเขาถูกบีบ
ค้ันจนเกอืบตกสูค่วามส้ินหวงั {GC 123.2}

เมือ่ลเูธอร์ดูเหมอืนว่าสญูเสยีทกุอย่าง
ไปแล้ว พระเจ้าประทานมติรและผูช่้วยคน
หน่ึงมาให้เขา สเตาพิทซ์ผู้เคร่งครัดใน
ศาสนามาเปิดพระวจนะของพระเจ้าให้
ลูเธอร์เข้าใจและขอให้เขามองข้ามตนเอง
ยตุกิารไตร่ตรองถึงการลงโทษของพระเจ้า
อนัเนือ่งมาจากการล่วงละเมดิพระบญัญตัิ
ของพระองค์และมองไปยังพระเยซู พระ
ผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงอภัยบาป “แทนที่จะ
ทรมานตัวเองอันเนื่องจากบาป ให้ท่าน
วิ่งเข้าหาอ้อมแขนของพระผู้ไถ่ จงวางใจ
ในพระองค์ ในชีวิตแห่งความชอบธรรม
ของพระองค์ ในความตายทีล่บล้างบาป...
จงฟังพระบตุรของพระเจา้ พระองค์เสดจ็
มารับสภาพมนุษย์เพือ่ประทานความม่ันใจ
แก่ท่านว่าจะได้รบัความพึงพอพระทัยของ

พระเจ้า” “จงรบัพระองค์ผูท้รงรกัท่านก่อน”
Ibid. เล่มท่ี 2 บทท่ี 4 ผู้สื่อข่าวแห่งพระ
กรุณาพูดไว้เช่นน้ี คําพูดของเขาสร้าง
ความประทับใจต่อความคิดของลูเธอร์ 
ภายหลงัจากการดิน้รนมากมายกบัความ
ผิดที่เขายึดไว้มาเน่ินนาน คําพูดทําให้
เขาเข้าใจความจริงและแล้วสันติสุขจึง
เกิดขึ้นในจิตวิญญาณท่ีทุกข์โศกของเขา
{GC 123.3}

ลู เธอร ์ ได ้ รับการเ จิมตั้ ง ให ้ เป ็น
บาทหลวงและย้ายจากการจําวัดไปดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
แห่งวิตเทนเบิร์ก เขาพากเพียรกับการ
ศึกษาพระคัมภีร์ภาษาดั้งเดิม เริ่มเอา
เรื่องพระคัมภีร์มาบรรยายและนําพระ
ธรรมสดดีุ พระกติตคิณุและจดหมายของ
อคัรทูตมาเปิดเผยให้กลุ่มชนท่ีชืน่ชอบฟัง
คําเทศน์ของเขาเข้าใจ สเตาพิทซ์ผู้เป็น
ท้ังเพ่ือนและผู้บังคับบัญชาของเขาขอร้อง
ให้เขาก้าวข้ึนธรรมาสน์และเทศนาพระ
วจนะของพระเจ้า ลูเธอร์ลังเลใจ รู้สึกว่า
ตนเองไม่คู ่ควรท่ีจะพูดกับประชาชน
ในฐานะเป็นตัวแทนของพระคริสต์ หลัง
จากทีเ่ขาดิน้รนเปน็ระยะเวลานานเขาจงึ
ยอมทําตามคําขอของเพ่ือน เขาเป็นผู้ท่ี
ชํานาญเร่ืองของพระคัมภีร์อยู่แล้วและ
พระคณุของพระเจ้าสถติอยูกั่บเขา ความ
คล่องแคล่วในการพูดของเขาดึงดูดความ
สนใจของผู้ฟัง การนาํเสนอความจริงของ
เขานัน้ชดัเจนและมีพลงั สามารถโน้มน้าว
ความเข้าใจ และความศรทัธาแรงกล้าของ
เขาสัมผสัจติใจของเหล่าผูฟั้ง {GC 124.1}



7 ลูเธอร์ตีตัวออกห่างจากโรม 103

ลูเธอร์ยังคงเป็นบุตรท่ีซื่อสัตย์ของ
คริสตจักรเปปาซีและไม่เคยคิดท่ีจะทํา
สิ่งอื่นใดเลย ภายใต้การจัดเตรียมของ
พระเจ้า เขาได้ไปเยือนกรุงโรม เขาออก
เดินทางด้วยเท้า พักแรมตามวัดริมทาง
ณ คอนแวนต์แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี 
เขาตะลงึกบัความรํา่รวยโออ่่าตระการตา
และความหรหูรา ด้วยรายได้มากมายจาก
เงินบริจาค นกับวชพักอาศยัอยู่ในห้องพัก
ที่โอ่โถง แต่งกายด้วยเส้ือผ้าท่ีหรูหรา
และราคาแพงที่สุด และกินเลี้ยงที่โต๊ะ
อาหารอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย ด้วยความ
สงสัยท่ีเจ็บปวด ลูเธอร์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของภาพเชน่นีกั้บชวีติของเขาที่
ละท้ิงตนและความยากลําบาก ความคิด
ของเขาเริ่มสับสน {GC 124.2}

ในท่ีสุด เขามองเห็นเมืองท่ีมีภูเขา
เจด็ยอดแต่ไกล เขาก้มลงกบัพืน้กราบด้วย
ความซ้ึงใจพร้อมกับร้องว่า “กรุงโรมที่
บริสุทธ์ิ ข้าขอน้อมคํานับท่าน” Ibid.
เล่มที่ 2 บทที ่6 เขาเดนิทางเข้าไปในเมอืง
ไปเย่ียมตามโบสถ์ต่างๆ ฟังนิยายอันแสน
ประหลาดท่ีพวกบาทหลวงและนักบวช
เล่าซํ้าแล้วซํ้าอีก และประกอบพิธีกรรม
ทั้งหมดตามท่ีกําหนด ทุกแห่งหน ส่ิงท่ี
เขามองเห็นทําให้เขาเต็มไปด้วยความ
ประหลาดใจและความหวาดกลัว เขา
ตระหนักว่าความช่ัวร้ายมีดาษด่ืนอยู่ใน
นักบวชทุกชนชั้น เขาได้ยินการพูดตลก
ลามกจากพวกพระราชาคณะและวิตก
กับวาจาหยาบคายอนัน่ารงัเกยีจของพวก
เขาแม้ในขณะประกอบพิธีมิสซา ในขณะ

ท่ีเขาคลุกคลีอยู่กับนักบวชและประชาชน
เขากพ็บกบัความสํามะเลเทเมาและความ
เสเพล ไม่ว่าเขาจะหันหน้าไปทิศใด แม้
ในสถานทีบ่รสิทุธิเ์ขากพ็บแต่คําพดูหยาบ
คาย เขาเขียนบันทึกไว้ว่า “ไม่มีใครจะ
นึกภาพออกได้เลยว่า บาปหรือการกระ
ทําท่ีน่าอับอายจะพบได้ในโรม จะต้องไป
ดูและฟังเองก่อนจึงจะเชื่อ ด้วยเหตุนี้จึง
มีคนพูดติดปากว่า ‘หากมีนรก กรุงโรมก็
สร้างอยู่บนน้ัน เป็นอเวจีที่ให้กําเนิดบาป
ทุกชนิด’” Ibid. เล่มที่ 2 บทท่ี 6 {GC
124.3}

ด้วยคําสั่งของพระสันตะปาปาที่ตรา
ออกมาไม่นานนักเร่ืองการอภัยบาปท่ี
สัญญาปลดปล่อยทุกคนที่คุกเข ่าขึ้น
“บันไดปีลาต” เป็นบนัไดทีอ้่างว่าพระเยซู
เสด็จก้าวลงขณะออกจากห้องพิพากษา
ของชาวโรมันและทรงเคลื่อนย้ายจาก
กรุงเยรซูาเลม็มายงักรงุโรม วันหนึง่ขณะ
ท่ีลูเธอร์กําลังคุกเข่าข้ึนบันไดด้วยความ
เล่ือมใสศรัทธาอยู่ ทันใดน้ัน เขาได้ยิน
เสยีงดงัดัง่ฟ้าร้องบอกกบัเขาว่า “คนชอบ
ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเช่ือ”
โรม 1:17 เขากระโดดข้ึนยืนและว่ิงไปจาก
ท่ีนั่นด้วยความอับอายและความหวาด
กลัว ข้อพระคัมภีร์นีไ้ม่เคยสูญเสียอาํนาจ
การดลใจไปจากจิตวิญญาณของเขาเลย
ตั้งแต่เวลาน้ันเป็นต้นมา เขามองเห็น
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าก่อนถึงความล้ม
เหลวในการพึง่การกระทาํของมนษุย์เพือ่
ได้ความรอดและความจําเป็นท่ีจะต้องมี
ความเช่ือท่ีม่ันคงเสมอในพระคุณความดี
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ของพระคริสต์ ตาของเขาเปิดออกแล้ว
และจะไม่มีวนัเปิดให้กับการหลอกลวงของ
ระบอบเปปาซีอกี เม่ือเขาหันหน้าออกไป
จากโรม เขาก็หนัหัวใจของเขาออกไปด้วย
ตั้งแต่เวลาน้ันรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้นจน
เขาตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดออกจาก
คริสตจกัรของระบอบเปปาซ ี{GC 125.1}

หลังจากท่ีลูเธอร์กลับจากโรม เขารับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต [ดอกเตอร์ หรือ
doctor ผู้ได้รับปริญญาเอก] ทางด้าน
ศาสนศาสตร์จากมหาวทิยาลยัวติเทนเบร์ิก
บัดนีเ้ขามเีสรภีาพทีจ่ะอทุศิตนให้กับพระ
คัมภีร์ทีเ่ขารักอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน เขา
สัญญาอย่างจริงจังว่าจะศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้าด้วยความใส่ใจและเทศนา
ด้วยความสัตย์ซื่อตลอดชั่วชีวิต ไม่ใช่คํา
สอนหรือหลกัข้อเช่ือของพระสันตะปาปา
เขาไม่ได้เป็นนักบวชหรือศาสตราจารย์
ธรรมดาคนหน่ึงแต่เป็นผู ้ประกาศพระ
คัมภีร์ที่ผ่านการรับรองมาแล้วคนหนึ่ง
เขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้เลี้ยงแกะ
เพือ่อภิบาลลูกแกะในฝูงของพระเจ้าทีห่วิ
และกระหายความจริง เขาประกาศอย่าง
แน่วแน่ว่า คริสเตียนจะต้องไม่รับหลัก
คําสอนอ่ืนใดนอกจากท่ีวางอยู่บนหลักฐาน
ของพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิ คําพูดเช่นนี้
โจมตีทีฐ่านรากโดยตรงของระบอบเปปาซี 
เป็นคําพูดท่ีประกอบด้วยหลักการสําคัญ
ของการปฏิรูปศาสนา {GC 125.2}

ลูเธอร์มองเห็นถึงอันตรายของการ
ยกชทูฤษฎขีองมนษุย์ขึน้เหนอืพระวจนะ
ของพระเจ้า เขาโจมตีอย่างไม่เกรงกลัว

ถึงความซื่อสัตย์จอมปลอมที่หวังผลของ
ผู้คงแก่เรียนและต่อต้านปรัชญาและ
ศาสนศาสตร์ซึง่ครอบงาํประชาชนมานาน
เขาประณามว่าความรู้เช่นน้ีไม่เพียงไร้ค่า
แต่ยังเป็นพิษท่ีอันตราย และเขาลงแรง
ท่ีจะนําความคิดของผู้ฟังของเขาให้หัน
จากเล ่ห ์ เหลี่ยมของนักปรัชญาและ
นกัศาสนศาสตร์ให้มาหาความจริงนิรันดร์
ตามคําสอนของผู ้เผยพระวจนะและ
อัครทูต {GC 126.1}

ข่าวสารที่เขาประกาศแก่ประชาชนที่
สนใจฟังน้ันล้ําค่าย่ิงนัก หูของพวกเขา
ไม่เคยได้ยินคําสอนเช่นนี้มาก่อน ข่าว
ประเสริฐแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้
รอด ความมัน่ใจของการอภยัและสนัตสิขุ
โดยผ่านพระโลหิตของการไถ่บาป ทําให้
หัวใจของเขาทั้งหลายเปรมปรีด์ิและแตะ
ต้องใจของพวกเขาให้มีความหวังอมตะ
ข้ึนในใจ ท่ีเมืองวิตเทนเบิร์กลําแสงแห่ง
ความกระจ่างดวงหนึ่งถูกจุดให้สว่างขึ้น
และจะแผ่กว้างออกไปจนถึงท่ีสุดปลาย
ของโลกและจะทวคีวามสว่างยิง่ขึน้จนถงึ
เวลาปิดฉากลง {GC 126.2}

แต่ความสว่างและความมืดประสาน
เข้ากันเป็นหนึ่งไม่ได้ ระหว่างความจริง
และความเท็จมีความขัดแย้งที่ไม่อาจ
ปกปิดได้ การเชิดชูและปกป้องฝ่ายหนึ่ง
หมายถึงการโจมตีและเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึง
พระผู้ช่วยให้รอดเองทรงเปิดเผยว่า “เรา
ไม่ได้นาํสนัตภิาพมาให้  แต่เรานาํดาบมา”
มัทธิว 10:34 ไม่ก่ีปีต่อมาหลังจากท่ีการ
ปฏิรูปทางศาสนาเปิดฉากข้ึน ลูเธอร์
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พูดว่า “พระเจ้าไม่ได้ทรงนําข้าพเจ้า
พระองค์ทรงผลักข ้าพเจ ้าให ้เดินไป
ข้างหน้า พระองค์เป็นผู้ขับเคล่ือนข้าพเจ้า
ข ้าพเจ ้ าไม ่ ได ้ เป ็นนายของตัวเอง
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะอยู่อย่างสงบแต่
ข้าพเจ้าถูกผลักให้เข้ามาอยู่ท่ามกลาง
ความทกุข์ยากและการปฏวิตั”ิ D’Aubigné
เล่มท่ี 5 บทท่ี 2 บัดน้ีเวลาที่กดดันให้เขา
เข้าสู่การต่อสู้กําลังมาถึงแล้ว {GC 126.3}

คริสตจักรโรมันเอาพระคุณของพระเจ้า
มาทําเป็นสินค้า โต๊ะของคนแลกเงิน
(มัทธวิ 21: 12) ถกูจดัตัง้ขึน้ข้างแท่นบูชา
ของคริสตจักร และบรรยากาศของบริเวณ
คริสตจักรกระห่ึมไปด้วยเสียงร้องของผู้
ซื้อและผู้ขาย เบื้องหลังเสียงเชิญชวนใน
การหาเงินทุนเพื่อก่อสร้างโบสถ์เซนต์
ปีเตอร์ท่ีกรุงโรม มีการเสนอขายใบลบ
มลทนิบาปอย่างเปิดเผยด้วยสิทธอิํานาจ
ของพระสันตะปาปา อาคารโบสถ์หลังหน่ึง
จะถกูสร้างขึน้ด้วยราคาอาชญากรรมเพือ่
ใช้นมัสการพระเจ้า ฐานรากของโบสถ์ตั้ง
อยู่บนค่าจ้างของความชั่ว แต่วิธีการซึ่ง
โรมนํามาใช้เพื่อขยายอํานาจของตนน้ัน
ยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการตอบโต้อย่างเลว
ร้ายท่ีสุดต่ออํานาจและความย่ิงใหญ่ของ
โรม วิธีการเช่นน้ีกระตุ้นให้เกิดศัตรูต่อ
หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซีผู้มุ่งมั่นและทํางานอย่างเกิดผล
และนาํไปสู่สงครามท่ีส่ันคลอนบลัลังก์ของ
ระบอบเปปาซีและกระแทกมงกุฎสามช้ัน
บนพระเศียรของพระสันตะปาปา {GC
127.1}

เททเซลเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้จดัการเร่ืองการขายใบลบมลทิน
บาปในประเทศเยอรมนี เขาเคยถูกตัดสิน
ในความผิดเลวร้ายท่ีสุดต่อสังคมและต่อ
พระบัญญตัขิองพระเจ้า แต่เขาก็หลุดพ้น
จากการลงโทษท้ังยังได้รับการจ้างให้
สานต่อโครงการระดมทนุทีไ่ร้ศลีธรรมของ
พระสันตะปาปา ด้วยความฮึกเหิม เขา
เน้นยํ้าคําล่อลวงอย่างเปิดเผยและเล่า
นิทานลวงโลก ท้ังหลายเ พ่ือหลอก
ประชาชนที่ไม่รู ้ ที่เชื่องมงายได้อย่าง
ง่ายดาย หากพวกเขามีพระวจนะของ
พระเจ้าอยู่กับตวั พวกเขาก็จะไม่ถกูหลอก
เช่นน้ี เพ่ือควบคุมประชาชนเหล่าน้ีให้
อยู่ใต้การปกครองของระบอบเปปาซีและ
เพื่อขยายอํานาจและทรัพย์สมบัติของ
บรรดาผูน้าํ พระคมัภร์ีจงึเป็นของต้องห้าม
สําหรับพวกเขา (โปรดดู John C. L.
G iese l e r , A Compend ium o f
Ecclesiastical History ตอนที่ 4 เล่มท่ี 1
ย่อหน้าท่ี 5) {GC 127.2}

เม่ือเททเซลเดินทางเข้าไปยังเมืองหน่ึง
จะมีผู้ส่งข่าวคนหนึ่งเดินนําหน้าเขาและ
ประกาศว่า “พระคุณของพระเจ้าและของ
คุณพ่อศกัดิสิ์ทธิม์าเยอืนท่านถงึประตบู้าน
ของท่านแล้ว” D’Aubigné เล่มท่ี 3 บทท่ี 
1 และประชาชนจะออกมาต้อนรับผู ้
เสแสร้งท่ีหม่ินประมาทพระเจ้าคนน้ีราวกับ
ว่าเขาเป็นพระเจ้าเองท่ีเสด็จมาจากสวรรค์
เพือ่ลงมาหาพวกเขา ธุรกจิอนัน่าอบัอาย
นีเ้กดิข้ึนในครสิตจกัรและเททเซลก้าวขึน้
ธรรมาสน์กล่าวยกย่องว่าใบลบมลทินบาป



106 ปลายทางแห่งความหวัง

เป็นของประทานประเสรฐิทีสุ่ดของพระเจ้า
เขาเปิดเผยว่าโดยความดีของใบลบมลทิน
บาปของเขา บาปท้ังหมดท่ีผู้ซือ้ปรารถนา
จะกระทาํในภายหลังจะได้รับการอภัยและ
ยังบอกด้วยว่า “การกลับใจเป็นส่ิงท่ีไม่
จําเป็น” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 1 นอกเหนือ
จากนี้ เขายังให้ความมั่นใจแก่ผู้ฟังว่าใบ
ลบมลทนิบาปมอีาํนาจไม่เพยีงแต่จะช่วย
ผูท้ีย่งัมชีวีติให้รอดแต่จะช่วยคนทีต่ายไป
แล้วด้วย ทันทีที่เหรียญเงินตกกระทบ
ดังกริ๊งกับก้นตู้รับบริจาค ดวงวิญญาณ
ทีถ่กูชาํระด้วยเงนินัน้จะรอดพ้นจากแดน
ชําระและมุ่งหน้าข้ึนไปสวรรค์ (โปรดดู 
K. R. Hagenbach, History of the
Reformation ตอนที่ 1 หน้า 96) {GC
127.3}

เม่ือซีโมน มากัสเสนอที่จะซื้ออํานาจ
ที่จะทําการอัศจรรย์จากอัครสาวกน้ัน
เปโตรตอบเขาว่า “เงินของเจ้าจงพินาศ
พร้อมกับตัวเจ้า เพราะเจ้าคิดว่าของ
ประทานจากพระเจ้าสามารถซ้ือด้วย
เงินได้” กิจการ 8:20 แต่คนนับพัน
กระเสือกกระสนคว้าส่ิงท่ีเททเซลเสนอ
ทองคําและเงินไหลเข้าสู่กองคลังของเขา
ความรอดท่ีเงินทองหาซ้ือได้นั้นจะรับมา
ได้มาง่ายกว่าความรอดที่ต้องการการก
ลับใจ ความเชื่อและการลงแรงอย่าง
พากเพียรเพ่ือต่อต้านและเอาชนะบาป
(โปรดดูภาคผนวก) {GC 128.1}

ผูค้งแก่เรยีนและเคร่งครดัในครสิตจกัร
โรมันต่อต้านหลักคําสอนเร่ืองใบลบมลทิน
บาปและมีคนมากมายท่ีไม่ศรัทธาในคํา

กล่าวอ้างที่ขัดแย้งต่อทั้งเหตุผลและการ
เปิดเผย ไม่มีพระราชาคณะองค์ใดกล้า
แม้แต่ส่งเสียงคัดค้านการค้าขายท่ีชั่วช้า
เช่นนี้ แต่สติปัญญาของคนมากมายถูก
รบกวนและหงุดหงิด และหลายคนทูล
ถามพระเจ้าอย่างกระวนกระวายใจว่า
พระองค์จะไม่ทรงกระทําการใดๆ ผ่าน
เครื่องมือบางอย่างเพื่อชําระคริสตจักร
ของพระองค์หรือ {GC 128.2}

แม้ลูเธอร์จะยังคงเป็นผู้นิยมระบอบ
เปปาซอีย่างเข้มงวดก็ตามท ี เขาวติกกบั
การหม่ินประมาทพระเจ้าอย่างอกุอาจใน
เรื่องธุรกิจใบลบมลทินบาปนี้ คนจํานวน
มากในโบสถ์ของเขาซ้ือใบรับรองการอภัย
บาปและต่อมาไม่นานพวกเขากเ็ข้ามาหา
ศาสนาจารย์ของตนเพ่ือสารภาพบาป
ของตนและหวังจะได้รับการปลดเปล้ือง
บาปไม่ใช่เพราะการสาํนกึผดิและมคีวาม
ปรารถนาจะปฏิรูปแต่อาศัยเหตุผลของ
การมีใบลบมลทินบาป ลูเธอร์ปฏิเสธที่
จะปลดเปลื้องพวกเขาและเตือนเขาทั้ง
หลายว่า หากพวกเขาจะไม่กลับใจและ
ปฏิรูปชีวิตของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะ
ต้องพินาศไปพร้อมบาป ด้วยความ
สังสัยพวกเขากลับไปหาเททเซล บ่นกับ
เขาว่าผู ้รับสารภาพบาปปฏิเสธใบลบ
มลทินบาปของเขาและมีบางคนกล้าทวง
เงินคืนจากเขา นักบวชภราดรผู้นี้โกรธ
เป็นฟืนเป็นไฟ เขากล่าวคําสาปแช่ง
รุนแรงมากมาย จัดการวางเพลิงตาม
สี่แยกต่างๆ พร้อมกับประกาศว่า “เขา
ได้รับพระบัญชาจากพระสันตะปาปา



7 ลูเธอร์ตีตัวออกห่างจากโรม 107

ให้เผาคนนอกรีตทั้งหลายที่กล้าต่อต้าน
ใบลบมลทินบาปอันศักดิ์ สิทธิ์ ท่ีสุด ”
D’Aubigné เล่มท่ี 3 บทท่ี 4 {GC 128.3}

บัดน้ีลเูธอร์ก้าวสู่งานของเขาอย่างกล้า
หาญในฐานะผู้เชิดชูสัจธรรม เสียงเตือน
อย่างจรงิใจและน่ายําเกรงของเขาดงัออก
มาจากธรรมาสน์ เขาเปิดเผยลักษณะอัน
ก้าวร้าวของบาปต่อหน้าประชาชนและ
สอนพวกเขาว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะ
บรรเทาความผิดหรือหนกีารลงโทษให้พ้น
ด้วยการกระทําของตนเอง ไม่มีสิ่งใด
นอกจากการสํานึกผิด การกลับใจหัน
เข้าหาพระเจา้และความเชือ่ในพระครสิต์
จึงจะช่วยคนบาปให้รอดได้ พระคุณของ
พระคริสต์ซื้อขายกันไม่ได้ เป็นของ
ประทานท่ีให้เปล่า เขาแนะประชาชนไม่
ให้ซื้อใบลบมลทินบาปแต่ให้มองด้วย
ความเชื่อไปยังพระผู้ไถ่ผู้ทรงถูกตรึงบน
กางเขน เขาเล่าประสบการณ์อันแสน
เจบ็ปวดของตนในการแสวงหาความรอด
อย่างไร้สาระโดยการลงโทษตนเองและให้
ความมั่นใจแก่ผู้ฟังว่า ด้วยการหันมอง
ออกไปจากตัวเองและการมีความเช่ือใน
พระคริสต์ พวกเขาจะพบสันติสุขและ
ความสุข {GC 129.1}

ในขณะที่เททเซลยังดําเนินการค้า
ของเขาและการเสแสร้งอย่างไม่ยําเกรง
พระเจ้าน้ัน ลูเธอร์ตัดสินใจต่อต้านการ
ล่วงละเมิดน้ีให้ได้ผลย่ิงข้ึน แล้วในไม่ช้า
โอกาสก็มาถึง โบสถ์ปราสาทแห่งเมือง
วิตเทนเบิร์กมีวัตถุตามตํานานโบราณ
มากมายและจะนาํออกแสดงให้ประชาชน

บูชาในเทศกาลศักด์ิสิทธิ์ต ่างๆ เพื่อ
สารภาพบาปและจะได้รับการอภัยอย่าง
หมดส้ิน ด้วยเหตุฉะนี้ ในวันเหล่านี้ 
ประชาชนจํานวนมากจะเข้าเย่ียมสถานท่ี
แห่งนี้ มีเทศกาลสําคัญที่สุดเทศกาล
หนึ่งคือวันฉลองนักบุญทั้งหลาย และ
กําลังใกล้จะมาถึงแล้ว ก่อนหน้าน้ันหน่ึง
วัน ลูเธอร์ซึ่งมาพร้อมกับฝูงชนไปยัง
โบสถ์ เขานําแผ่นป้ายประกอบด้วยข้อ
เสนอเก้าสบิห้าข้อซึง่ต่อต้านหลกัคาํสอน
เร่ืองใบลบมลทินบาปไปปิดไว้ท่ีหน้าประตู 
เขาเปิดเผยถึงความเต็มใจของเขาท่ีจะไป
ปกป้องบทความเหล่านี้ในวันรุ ่งข้ึนที่
มหาวทิยาลัยจากทกุคนทีเ่หน็สมควรท่ีจะ
โจมตีข้อเสนอเหล่านี้ {GC 129.2}

ข้อเสนอของเขาดึงดูดความสนใจของ
ฝูงชนอย่างกว้างขวาง มีคนมาอ่านแล้ว
อ่านอีกและเล่าต่อๆ กันในทุกท่ี ความ
ตื่นเต้นเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและทั่ว
ท้ังเมือง บทความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
อํานาจท่ีจะประทานการอภัยบาปและ
ยกความผิดไม่เคยมอบไว้ให้กับพระ
สันตะปาปาหรือมนุษย์คนหนึ่งคนใด
อุบายท้ังหมดเป็นเร่ืองตลกท่ีสร้างข้ึนมา
เอง เพื่อขูดรีดเงินด้วยการเล่นอยู ่กับ
ความงมงายของประชาชน เป็นเคร่ืองมือ
ของซาตานท่ีจะทําลายจิตวิญญาณของ
คนทัง้หมดทีว่างใจในเล่ห์เหลีย่มทีเ่สแสร้ง
และหลอกลวงน้ี ทั้งยังแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าข่าวประเสริฐของพระคริสต์
เป็นสมบัติล้ําค่าท่ีสุดของคริสตจักร และ
พระคุณของพระเจ้าท่ีเปิดเผยให้เห็นน้ัน
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ทรงโปรดประทานให้อย่างเสรีแก่ทกุคนท่ี
แสวงหาด้วยการกลบัใจและด้วยความเชือ่
{GC 130.1}

บทความของลูเธอร์ท้าทายการเปิด
อภิปรายปัญหานี้ แต่ไม่มีผู ้ใดกล้ารับ
คําท้านี้ เพียงไม่ก่ีวัน แนวคิดท่ีเขาเสนอ
กระหึ่มไปทั่วประเทศเยอรมนีและเพียง
ไม่ก่ีสปัดาห์ก็ดังก้องไปท่ัวอาณาจักรคริสต์
ศาสนา ผู ้นิยมลัทธิโรมันที่ เคร ่งครัด
มากมายผูม้องเห็นและโอดครวญถึงความ
ชั่วท่ีดาษด่ืนอยู่ในคริสตจักร แต่ไม่รู้ว่า
จะยับย้ังการแพร่กระจายของมันในคริสต-
จักรได้อย่างไร พวกเขาอ่านข้อความ
เหล่านั้นด้วยความช่ืนชมยินดี รู้ดีว่าเป็น
พระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขารู้สึกว่า
พระเจ้าทรงวางพระหตัถ์ทีก่อปรด้วยพระ
เมตตาคุณลงมาเพ่ือหยุดย้ังคล่ืนแห่งความ
ชัว่ทีกํ่าลงัทะลกัออกมาจากราชสํานกัของ
โรม เจ้าชายและเจ้าสํานักการปกครอง
ฉลองด้วยความยินดีอย่างลับๆ ท่ีเกิดแรง
ทัดทานอํานาจซึ่งปฏิเสธสิทธิ์ ในการ
อุทธรณ์คําตัดสิน {GC 130.2}

แต่คนมากมายท่ีรักบาปและเช่ืออย่าง
งมงายกลับหวาดผวาเมื่อกลลวงต่างๆ
ของสาํนักสงฆ์ท่ีพวกเขายึดถือเพือ่คลาย
ความกังวลของตนถูกทลายลง เหล่า
สงฆ์เจ้าเล่ห์ทัง้หลายเม่ือพบว่างานส่งเสริม
อาชญากรรมของพวกตนถกูขดัขวางและ
ผลประโยชน์กําลังตกอยู่ในอันตราย จึง
เดือดดาลย่ิงนักและรวบรวมกําลังเพ่ือ
รักษาธุรกิจจอมปลอมของพวกตน นัก
ปฏิรูปศาสนาผู้นีต้้องเผชิญหน้ากับผูก้ล่าว

หาที่โหดร้าย บางคนกล่าวหาว่าเขา
กระทําตนอย่างหุนหันพลันแล่น และทํา
ไปโดยอารมณ์ชั่ววูบ คนอ่ืนกล่าวหาว่า
เขาสันนิษฐานข้ึนเอง ประกาศว่าพระเจ้า
ไม่ได้ทรงนําในส่ิงท่ีเขาทําอยู่แต่ทําจาก
ความยโสและทําไปด้วยความเถรตรง
เขาโต้กลบัไปว่า “มีผู้ใดไม่รู้หรอืว่า ไม่บ่อย
นักที่มนุษย์จะเสนอความคิดใหม่โดยไม่
แสดงออกบ้างถึงความภาคภูมิใจและไม่
ถกูกล่าวหาว่าเป็นผูย้ยุงการทะเลาะกัน...
ทาํไม พระครสิต์และผูย้อมพลชีพีทัง้หลาย
จึงถูกประหาร ก็เพราะดูเหมือนว่าพวก
เขาหมิน่ประมาทปัญญาของสมยันัน้และ
นําเสนอเร่ืองแปลกใหม่โดยไม่ได้ขอคํา
แนะนําอย่างถ่อมตนจากผู้ควบคุมดูแล
ความคิดเห็นโบราณ” {GC 130.3}

เขาประกาศอีกครั้งหนึ่งว่า “ไม่ว่า
ข้าพเจ้าจะทําสิ่งใด ส่ิงน้ันจะสําเร็จ ไม่ใช่
โดยความรอบรู ้ของมนุษย์แต่โดยการ
ทรงนําของพระเจ้า หากงานน้ันเป็นของ
พระเจ้า มีผู้ใดจะห้ามงานน้ันได้ หากไม่ใช่
แล้วใครเล่าจะทําได้ ไม่ใช่ด้วยความต้ังใจ
ของข้าพเจ้าหรือของพวกเขาหรือของ
พวกเรา แต่โดยน้ําพระทัยของพระองค์ 
พระบิดาผู้บริสุทธ์ิ พระองค์ผู้สถิตอยู่บน
สรวงสวรรค์” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 6 {GC
131.1}

ถงึแม้พระวญิญาณของพระเจ้าทรงขบั
เคลือ่นลเูธอร์ให้เริม่งานของเขา แต่เขาก็
ไม่ได้ดําเนินงานคืบหน้าโดยปราศจาก
ความขัดแย้งที่รุนแรง คําตําหนิของศัตรู
ของเขา การแปลความหมายจุดประสงค์
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ของเขาไปในทางท่ีผิด คําถากถางมุ่ง
ร้ายอย่างไร้ความยุติธรรมถึงอุปนิสัย
และเจตนาของเขานั้นถาโถมใส่เขาดั่ง
กระแสน้ําเชี่ยวกราก และส่ิงเหล่านี้ไม่ได้
ปราศจากผล เขาเคยม่ันใจว ่าผู ้นํา
ประชาชนท้ังในคริสตจักรและในโรงเรียน
จะร่วมมือกับเขาด้วยความยินดีในความ
พยายามที่จะให ้ มีการปฏิรูปเกิดข้ึน
กําลังใจท่ีมาจากผู ้อยู ่ในตําแหน่งสูง
ดลบนัดาลให้เขามคีวามสขุและความหวงั
ด้วยความคาดหวังเขาเร่ิมมองเห็นท้องฟ้า
วันใหม่ของคริสตจักรที่สดใสกว่า แต่
กําลังใจกลับกลายเป็นคําตําหนิและคํา
ประณาม เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของทั้งคริสต-
จกัรและรัฐต่างยอมรับว่าบทความของเขา
นั้นจริง แต่ในไม่ช้าพวกเขากลับมองเห็น
ว่าการยอมรับความจริงเหล่านี้จะต้อง
พัวพันกับการเปล่ียนแปลงมากมาย การ
ทําให้ประชาชนรอบรู้และปฏิรูปหมายถึง
การลอบทําลายอํานาจของโรม หยุด
สายน้ํานับพันที่บัดน้ีกําลังไหลเข้าสู่คลัง
สมบัตขิองคริสตจักรและเป็นการตัดตอน
ความฟุ่มเฟือยและความหรูหราของผู้นํา
ระบอบเปปาซี ยิ่งกว่านั้น การสอนให้
ประชาชนคิดและปฏิบัติตนอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยมองหาความรอดในพระ
คริสต์เท่าน้ันจะคว่ําบัลลังก์ของพระ
สันตะปาปาและในที่สุดทําลายอํานาจ
ของพวกเขาเอง ด้วยเหตุผลน้ี พวกเขา
ปฏิเสธสติปัญญาท่ีพระเจ้าทรงโปรด
ประทานแก่เขาท้ังหลายและต้ังตนข้ึนต่อ
ต้านพระคริสต์และสัจธรรมด้วยการต่อ

ต้านผู้คนที่พระองค์ทรงบัญชาให้มาเปิด
เผยความกระจ่างแก่พวกเขา {GC 131.2}

ลูเธอร์ตัวส่ันเม่ือมาคํานึงถึงตนเอง
เขาลําพังเพียงคนเดียวที่ต่อต้านอํานาจ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก บางคร้ังเขาสงสัย
ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงนําเขาอยู่หรือ
ไม่ในการต้ังตนต่อต้านอาํนาจของคริสต-
จักร เขาบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าคือผู้ใดเล่า
ท่ีจะมาต้านความยิ่งใหญ่ของพระสันตะ-
ปาปา ผู้ซึ่ง...พระราชาท้ังโลกและคนท้ัง
พิภพกลัวจนตัวส่ัน...ไม่มีผู้ใดรู้ว่าหัวใจ
ของข้าพเจ้าทุกข์ทรมานเพียงไรในช่วง
เวลาสองปีแรกนี้และต้องท้อแท้ใจจน
ข้าพเจ้าแทบจะพูดได้ว่าอับปางไปแล้ว
ก็ได้” Ibid. เล่มท่ี 3 บทท่ี 6 แต่เขา
ไม่ถึงกับสิ้นหวังเสียเลยทีเดียว เม่ือการ
สนบัสนนุของมนษุย์ล้มเหลว เขากม็องไป
ยังพระเจ้าแต่ผู้เดียวและเรียนรู้ว่าเขาพ่ึง
พิงสวัสดิภาพอันสมบูรณ์ในพระหัตถ์ท่ี
ยิ่งใหญ่ได้ {GC 132.1}

ลูเธอร์เขียนจดหมายไปถึงเพื่อนคน
หนึ่งของการปฏิรูปศาสนาว่า “เราเข้าไม่
ถงึความรอบรูใ้นพระคมัภร์ีด้วยการศกึษา
หรือด้วยทางปัญญา หน้าท่ีอนัดับแรกของ
ท่านคือเร่ิมต้นด้วยการอธิษฐาน จงร้อง
ทูลขอพระเจ้าเพือ่ประทานพระเมตตาคณุ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่ท่าน ซึ่งเป็น
ความรอบรูท้ีแ่ท้จรงิในพระคาํของพระองค์ 
ไม่มีใครแปลความหมายพระวจนะของ
พระเจ้าได้นอกจากพระผู้ทรงเป็นแหล่ง
กําเนิดของพระวจนะน้ี เพราะพระองค์ตรัส
เองว่า “พระเจ้าจะทรงสัง่สอนพวกเขาทกุ
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คน” ยอห์น 6:45 จงอย่าหวังส่ิงใดจาก
ผลการทํางานของท่าน จากความรู้ของ
ท่านเอง จงวางใจในพระองค์แต่ผู้เดียว
และในการดลใจของพระวิญญาณของ
พระองค์ จงเชื่อเรื่องนี้จากคําพูดของ
ชายคนหน่ึงท่ีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว”
Ibid . เล ่มท่ี 3 บทท่ี 7 เ ร่ืองน้ีเป ็น
บทเรียนท่ีมีความสําคัญย่ิงสําหรับผู้ที่
สัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เขาเสนอ
สัจธรรมที่สําคัญสําหรับยุคนี้แก่ผู ้อื่น
สจัธรรมเหล่านีจ้ะกระตุน้ซาตานและสมนุ
ผูรั้กนทิานลวงโลกทีมั่นแต่งขึน้ให้เป็นศตัรู
กับเรา เราต้องการบางส่ิงบางอย่างท่ีมาก
กว่ากําลังทางปัญญาและความรู้ของมนุษย์ 
ในการต่อสูกั้บอํานาจความช่ัว {GC 132.2}

เม่ือฝ่ายศัตรูใช้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีหรือคํารับรองและอํานาจของ
พระสันตะปาปามาล่อลวง ลเูธอร์ก็เผชิญ
หน้ากับส่ิงเหล่าน้ีด้วยพระคัมภร์ีและพระ
คัมภีร์เท่านั้น น่ีเป็นคําโต้เถียงที่พวกเขา
ตอบไม่ได้ ดังน้ันทาสของลัทธินิยมยึด
ตามตัวบทกฎเกณฑ์และความงมงายจึง
ประกาศก้องตามหาโลหิตของเขา เช่น
เดียวกับที่ชาวยิวเคยร้องเรียกพระโลหิต
ของพระคริสต์มาแล้ว คนคล่ังไคล้ชาว
โรมันร้องว่า “เขาเป็นคนนอกรีต เป็น
การทรยศที่ร้ายแรงต่อคริสตจักรที่ปล่อย
ให้คนนอกรีตมีชวีติอยู่ต่อไปอีกหน่ึงชัว่โมง
จงสร้างตะแลงแกงแขวนเขาทันที” Ibid.
เล่มท่ี 3 บทที่ 9 แต่ลูเธอร์ไม่ได้ตก
เป็นเหยื่อความรุนแรงของคนเหล่านี้ 
พระเจ้าทรงมีงานให้เขาทําและส่งทูต

สวรรค์มาปกป้องเขา อย่างไรก็ตามมีคน
อกีมากมายทีไ่ด้รับความกระจ่างอนัลํา้ค่า
จากลูเธอร์ต้องตกเป็นเป้าความเคียดแค้น
ของซาตานและยอมพลชีพีต่อความทกุข์
ทรมานและความตายอย่างอาจหาญเพ่ือ
เห็นแก่สัจธรรม {GC 132.3}

คําสอนของลูเธอร์ดึงดูดความสนใจ
ของผู้ทีมี่สติปัญญารอบคอบท่ัวท้ังประเทศ
เยอรมนี ลําแสงแห่งความกระจ่างส่อง
ออกมาจากคําเทศนาและผลงานเขียน
ของเขาปลุกและส่องสว่างแก่คนนับพัน
ความเช่ือท่ีกอปรด้วยชีวิตกําลังเข้ามา
แทนท่ีลัทธิถือระเบียบไร้ชีวิตที่ดักจับ
คริสตจักรมาแล้วอย่างเนิ่นนาน วันแล้ว
วนัเล่าประชาชนกําลงัสญูเสยีความวางใจ
อย่างงมงายท่ีมีให้กับลัทธิโรมัน อคติท่ี
ขวางกั้นอยู่กําลังพังทลายไป พระวจนะ
ของพระเจ้าทีล่เูธอร์ใช้ทดสอบหลกัคําสอน
ทุกอย่างและข้อโต้แย้งทกุเรือ่งเป็นเหมอืน
ดาบสองคมที่เฉือนเข้าไปในหัวใจของ
ประชาชน ท่ัวทุกแห่งหนเกิดการต่ืนตัว
ของความปรารถนาทีจ่ะก้าวหน้าทางฝ่าย
จิตวิญญาณ ทุกแห่งหนเกิดความหิว
กระหายความชอบธรรมอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมานานแสนนาน สายตาของ
ประชาชนท่ีเคยหันไปมองแต่พิธีกรรม
ของมนุษย์และผู้ไกล่เกล่ียฝ่ายโลกน้ันบัดน้ี
กําลงัหันมาหาพระคริสต์และองค์ผูท้รงถกู
ตรึงกางเขนด้วยความสํานึกต่อบาปและ
ด้วยความเช่ือ {GC 133.1}

ความสนใจที่แพร่กระจายอย่างกว้าง
ขวางน้ียิ่งปลุกความกลัวของผู้ท่ีอยู่ใน
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อํานาจของระบอบเปปาซีเป็นทวีคูณ
ลูเธอร์ได้รับคําสั่งให้ไปรายงานตัวที่กรุง
โรมเพ่ือให้การกับข้อกล่าวหาเร่ืองคาํสอน
นอกรีต คําสั่งนี้ทําให้เพื่อนๆ ของเขา
วิตกกังวลเป็นอย่างย่ิง พวกเขาทราบดี
อย่างเต็มอกถึงภัยอันตรายท่ีจะคุกคาม
ตัวเขาในเมืองที่เลวทรามน้ัน ซ่ึงเมามาย
ด้วยโลหติของผูท้ีย่อมพลชีพีเพือ่พระเยซู
มาแล้ว พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการเดิน
ทางไปกรงุโรมของลเูธอร์และยืน่ขอให้เขา
รับการตรวจสอบท่ีประเทศเยอรมนี {GC
133.2}

ในที่สุดคําขอก็ประสบผลสําเร็จและ
มีการแต่งต้ังผู้แทนทางกฎหมายของพระ
สันตะปาปาเพ่ือมาฟังคดีนี้ ในคําสั่งที่
พระสนัตะปาปาทรงให้ไว้กับผูแ้ทนท่านนี้ 
ลูเธอร์ถูกระบุว่าเป็นคนนอกรีตแล้ว ผู้-
แทนของพระสันตะปาปาจึงส่ังให้ “ฟ้อง
และบังคับโดยไม่รอช้า” หากลูเธอร์ยังคง
ไม่ยอมอ่อนข้อและยังยืนกรานต่อไปและ
ผูแ้ทนไม่อาจจบัตวัเขาได้ ผูแ้ทนมอีาํนาจ
“เนรเทศเขาในทกุภาคของประเทศเยอรมนี 
กําจัด สาปแช่งและบัพพาชนียกรรม
[กรรมท่ีสงฆ์ทําแก่ภกิษุทีจ่ะพึงขับไล่ออก
จากศาสนา] ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับเขา”
Ibid. เล่มที่ 4 บทท่ี 2 นอกจากนี้ เพื่อ
จดัการถอนรากการแพร่กระจายของกลุ่ม
นอกรีตน้ี พระสันตะปาปายังทรงส่ังให้ผู้
แทนของพระองค์บัพพาชนียกรรมทุก
คนนอกจากจักรพรรดิไม่ว่าจะมีตําแหน่ง
ใดในครสิตจกัรหรอืตาํแหน่งการปกครอง
ทีล่ะเลยการจับกุมลูเธอร์และผู้ตดิตามของ

เขาและส่งมอบตัวพวกเขาให้กับโรมเพื่อ
การแก้แค้นได้อย่างสาสมใจ {GC 133.3}

พฤตกิรรมนีแ้สดงถงึวญิญาณอนัแท้จรงิ
ของหลักคําสอนและพิธกีรรมของระบอบ
เปปาซี คําส่ังท้ังฉบับไม่ปรากฏร่องรอย
ของหลักการของคริสเตียนหรือแม้แต่
ความยตุธิรรมของคนทัว่ไป ลูเธอร์อยูห่่าง
จากโรมเป็นระยะทางไกลมาก เขาไม่มี
โอกาสท่ีจะอธิบายหรือปกป้องจุดยนืของ
เขา แต่ถงึกระน้ันก่อนท่ีจะมีการพิจารณา
คดีของเขา เขาก็ถูกสรุปว่าเป็นคนนอก
รีตเสียแล้ว และในวันเดียวกันนั้นเขาก็
ถูกเคี่ยวเข็ญ ถูกกล่าวโทษ ถูกพิพากษา
และถูกตัดสินลงโทษ และเรื่องทั้งหมดนี้
กระทําโดยคุณพ่อศักด์ิสิทธ์ิที่ตั้งตนเอง
ข้ึนมาเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดที่ไม่รู้พลั้งใน
คริสตจักรหรือในการปกครอง {GC 134.1}

ในช่วงเวลาน้ีซึ่งลูเธอร์ต้องการความ
เหน็ใจและคาํแนะนาํของมติรแท้ พระเจ้า
ทรงจัดส่งเมลังค์ธอน [Melanchthon] 
ไปยังเมืองวิตเทนเบิร์ก เขามีอายุน้อย มี
กิริยาสงบเสงี่ยมและสุภาพถ่อมตน การ
พนิจิพเิคราะหท่ี์รอบคอบของเมลงัค์ธอน
ความรอบรู้ท่ีกว้างขวางและความคล่อง-
แคล่วในวาทะรวมทั้งความบริสุทธิ์และ
อุปนิสัยที่ซื่อตรงได้ชนะใจความเลื่อมใส
และความช่ืนชมของคนอย่างกว้างขวาง
ความสามารถอันปราดเปร่ืองของเขาก็ไม่
แพ้อารมณ์อันสุขุมของเขา ไม่นานเขา
กลายเป็นสาวกท่ีซือ่สัตย์ของข่าวประเสริฐ
และเป็นมิตรที่ลูเธอร์วางใจมากที่สุดและ
เป็นผู ้สนับสนุนอันลํ้าค่า ความสุภาพ



112 ปลายทางแห่งความหวัง

ความระมัดระวังและความละเอียดของเขา
กลายเป็นสิง่ทีเ่สรมิกาํลงัให้แก่ความกล้า
หาญและพลังของลูเธอร์ การเข้าร่วม
ทาํงานด้วยกันของพวกเขาส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับงานของการปฏิรูปศาสนา
และเป็นแหล่งกําลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ลูเธอร์ 
{GC 134.2}

เมืองออกซ์บูร์กถูกกําหนดให้เป็นที่
พิจารณาคดี และนักปฏิรูปท่านนี้จึงออก
เดินทางด้วยเท้ามุ่งหน้าไปที่นั่น ความ
น่ากลัวรุนแรงรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลา
คําขู่อย่างเปิดเผยว่าเขาจะถูกจับกุมและ
ลอบฆ่าในระหว่างทางและมิตรสหายท้ัง
หลายต่างขอให้เขาอย่าออกเดินทาง แม้
กระท่ังยังขอร้องเขาให้ออกไปจากเมือง
วิตเทนเบิร์กสักระยะหน่ึงและเข้าไปหาท่ี
หลบซ่อนปลอดภัยกับผู้ท่ีจะปกป้องเขา
ด้วยความยินดี แต่เขาไม่ยอมทิ้งหน้าที่
ที่พระเจ้าทรงจัดวางไว้ให้เขา เขาต้อง
รักษาสัจธรรมไว้อย่างซื่อสัตย์ต่อไป แม้
ต้องทนกับปัญหาและความลําบากอย่าง
ใหญ่หลวง คําพูดท่ีเขาให้ไว้คือ “ข้าพเจ้า
เป็นเหมือนเยเรมีย์ เป็นผู้ท่ีต่อสู ้และ
ด้ินรน แต่คาํขูข่องพวกเขายิง่เพิม่มากขึน้
เท่าไร ความสุขของข้าพเจ้าก็จะทวีมาก
ยิ่งขึ้นเท่านั้น...พวกเขาทําลายเกียรติยศ
และช่ือเสียงของข้าพเจ้าไปแล้ว มีอยู่
เพยีงสิง่เดยีวทีค่งเหลอือยู่ นัน่คอืร่างกาย
ที่น่าสมเพชของข้าพเจ้า ให้พวกเขาเอา
ไปเลย พวกเขาจะทาํให้ชวีติของข้าพเจ้า
สัน้ลงไปไม่ก่ีชัว่โมง แต่สําหรบัจติวญิญาณ
ของข้าพเจ้าแล้วพวกเขาเอาไปไม่ได้ ผูท้ี่

ปรารถนาจะประกาศพระวจนะของพระ
คริสต์แก่โลกจะต้องคาดว่าความตายจะ
มาเยือนได้ในทุกขณะ” Ibid. เล่มท่ี 4
บทท่ี 4 {GC 134.3}

ข่าวเรื่องลูเธอร์เดินทางมาถึงเมือง
ออกซ์บูร ์กทําให้ผู ้แทนกฎหมายของ
ระบอบเปปาซีพึงพอใจเป็นล้นพ้น ดู
ประหน่ึงว่าคนนอกรีตท่ีปลุกความสนใจ
ของคนทัง้โลกนัน้บดันีต้กอยูใ่นอาํนาจของ
โรมแล้ว และผู้แทนระบอบเปปาซีตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ปล่อยเขาให้หลุดไป
นกัปฏรูิปทาํพลาดไปทีไ่ม่ได้ขอใบสัง่การ
คุ ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง
มิตรสหายท้ังหลายของเขาต่างกําชับเขา
ว่าอย่าไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้แทนของ
ระบอบเปปาซีหากไม่ได้ใบสั่งนี้ และ
พวกเขาร่วมกันลงแรงท่ีจะขอจักรพรรดิ
ให้ตราใบคุ ้มครองนี้  ทูตของระบอบ
เปปาซีตั้งใจไว้แล้วว่าหากทําได้จะบังคับ
ให้ลูเธอร์ถอนความเช่ือ หรือหากทําไม่
สําเร็จจะบังคับย้ายเขาไปกรุงโรมเพ่ือรับ
จุบจบเช่นเดียวกับฮัสและเจอโรมี ด้วย
เหตุนี้ โดยผ่านทางผู้แทนของตน เขา
ลงแรงโน้มน้าวให้ลูเธอร์ไปปรากฏตวัโดย
ปราศจากใบคุ้มครองความปลอดภัย ให้
วางใจในความเมตตาของเขา เรื่องนี้นัก
ปฏิรูปไม่ยอมทําตามอย่างแข็งขันจน
กระทั่งเขาได้ใบคุ้มครองของจักรพรรดิ
แล้ว เขาจึงไปปรากฏตัวต่อหน้าทูตของ
ผู้นําระบอบเปปาซี {GC 135.1}

เพื่อทําตามนโยบาย ผู้แทนของเหล่า
ผู้นิยมลัทธิโรมันตัดสินใจท่ีจะพยายาม
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เอาชนะลเูธอรด้์วยการแสดงความสภุาพ
อ่อนโยน ในการสมัภาษณ์ของผูแ้ทนพระ
สันตะปาปานั้น เขาแสดงออกถึงความ
เป็นมิตรเป็นอย่างดี แต่ยืน่ข้อเรียกร้องให้
ลูเธอร์ยอมจาํนนต่ออาํนาจของครสิตจกัร
โดยปริยายและยอมในทุกเร่ืองโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งหรือความสงสัย เขาไม่ได้ประเมิน
อุปนิสัยของชายที่เขากําลังต่อกรด้วย
อย่างถูกต้อง ในคําตอบของลูเธอร์ เขา
อธบิายถงึความเคารพต่อครสิตจกัร ความ
ปรารถนาของเขาเพ่ือสัจธรรม ความพร้อม
ของเขาท่ีจะตอบเร่ืองท้ังหมดท่ีขัดแย้ง
กับเรื่องที่เขาสอนและยินดีมอบคําสอน
ของเขาให้มหาวิทยาลัยชั้นนําบางแห่ง
ตัดสิน แต่ในเวลาเดียวกันเขาประท้วง
แนวทางของพระคาร์ดินลัทีกํ่าหนดให้เขา
ถอนความเช่ือของเขาโดยไม่ได้พสูิจน์เสีย
ก่อนว่าเขาผิดจริง {GC 135.2}

คําตอบสนองเดยีวทีเ่ขาได้รับคอื “ถอน
ความเชือ่ ให้ถอนความเชือ่เสยี” นกัปฏรูิป
ศาสนาคนน้ีแสดงให้เห็นว่าจดุยืนของเขา
นั้นมีพระคัมภีร์สนับสนุนและยืนกราน
อย่างแข็งขันว่าเขาจะไม่ละท้ิงสัจธรรม ผู้
แทนของระบอบเปปาซตีอบคําโต้แย้งของ
ลูเธอร์ไม่ได้ จึงประโคมคําตําหนิ คํา
ถากถางเสยีดส ีและคาํยกยอทีแ่ทรกด้วย
ข้อความจากธรรมเนียมประเพณีและ
คาํกล่าวของบรรพบรุุษโหมกระหนํา่ลงใส่
เขา ทาํให้นกัปฏรูิปศาสนาไม่มีโอกาสพดู
เมื่อเห็นว่าการประชุมคงจะดําเนินต่อไป
เช่นนี้และไม่เกิดผล ในท่ีสุด ด้วยความ
ไม่เตม็ใจ ลเูธอร์ได้รับอนุญาตให้นาํเสนอ

คําตอบด้วยลายลกัษณ์อกัษร {GC 136.1}
เขากล่าวในจดหมายท่ีเขียนถึงเพ่ือน

คนหน่ึงว่า “ด้วยการทําเช่นน้ี ผู้ถูกกดข่ี
กลับได้ประโยชน์ถึงสองต่อ ประการแรก
ส่ิงที่เขียนไว้นั้นอาจถูกยื่นไปให้ผู ้อื่น
พิจารณา และประการท่ีสองเขามีโอกาส
ท่ีดีกว่าที่จะจัดการกับความหวาดหว่ัน
มากกว่ากับจิตสาํนึกของผู้กดข่ีทีมี่อาํนาจ
เดด็ขาด ยโสและพดูจาพล่ามไม่เป็นภาษา
ผู้ซึง่หากเป็นได้จะเอาชนะด้วยภาษาข่มขู่
บังคับของตนเอง” Martyn, The Life and
Times of Luther หน้า 271, 272 {GC
136.2}

ในการสอบสวนคร้ังต่อมา ลูเธอร์นํา
เสนอคําอธิบายทัศนะของเขาท่ีชัดเจน
รวบรัดและหนักแน่น สนับสนุนอย่าง
เต็มท่ีด้วยข้ออ้างจากพระคัมภีร์ หลังจาก
ท่ีลูเธอร์อ่านเสียงดังจบลง เขาก็ยืน่เอกสาร
นั้นให้พระคาร์ดินัล ซึ่งรับมาโยนไว้ข้าง
ตัวด้วยอาการดูหม่ินเหยียดหยามและ
ประกาศว่าล้วนเป็นคําพูดที่ไร้สาระและ
เป็นข้ออ้างท่ีไร้เหตุผล ลูเธอร์ฉุนจัด
ตอนนี้เขาเผชิญหน้ากับพระราชาคณะท่ี
ยโสคนนี้บนจุดยืนของท่านเอง—นั่นคือ
ธรรมเนียมและคําสอนของคริสตจักร—
และได้ล้มล้างข้ออ้างของพระราชาคณะ
ลงอย่างเด็ดขาด {GC 136.3}

เม่ือพระราชาคณะเห็นว่าตนเองไม่
อาจโต้คําอธิบายอย่างมีเหตุและผลของ
ลูเธอร์ได้ ท่านก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่และ
ตะโกนลั่นว่า “ถอนคําพูดเสีย มิฉะนั้น
เราจะส่งเจ้าไปกรุงโรมให้ไปรายงานตัวต่อ
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หน้าคณะผู้พพิากษาทีแ่ต่งตัง้ไว้เพือ่จดัการ
กับอุดมการณ์ของเจ้า เราจะบัพพาชนีย-
กรรมเจ้าและพรรคพวกท้ังหมดของเจ้า
และทุกคนที่สนับสนุนเจ้าไม่ว่าจะเป็น
เวลาใดก็ตาม และจะขับไล่พวกเขาออก
จากโบสถ์” และในท่ีสุดท่านประกาศด้วย
นํ้าเสียงโอหังและโกรธว่า “ถอนคําพูด
เสีย หากไม่ถอนก็อย่าได้กลับมาอีก”
D’Aubigné, London ed. เล่มท่ี 4 บทท่ี 
8 {GC 136.4}

นกัปฏิรูปศาสนาพร้อมด้วยมิตรสหาย
ของเขารีบออกไปจากที่นั่นทันที การทํา
เช่นนีป้ระกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ถอน
คําพูด พระคาร์ดินัลไม่คาดคิดว่าจะเกิด
เร่ืองเช่นน้ี ท่านเคยนึกชมตนเองว่าจะ
สามารถใช้ความรุนแรงข่มขู ่ลูเธอร์ให้
ยอมจํานนได้ บัดนี้ท่านถูกท้ิงให้อยู่ตาม
ลําพังกับผู้สนับสนุน ท่านมองหน้าแต่ละ
คนด้วยความเสียใจอย่างแสนสาหัสท่ี
แผนการล้มเหลวอย่างไม่คาดฝัน {GC
137.1}

ความพยายามของลเูธอร์ในเหตกุารณ์
คร้ังนี้ มิได ้ไร ้ผล ฝูงชนขนาดใหญ่ที่
ติดตามเหตุการณ์ในวันน้ันมีโอกาส
เปรียบเทียบชายสองคนและตัดสินด้วย
ตนเองถึงสภาพจิตวิญญาณของแต่ละคน
ที่แสดงออกมา รวมท้ังจุดแข็งและความ
จริงของจุดยืนของพวกเขา ช่างแตกต่าง
มากเพียงไร นักปฏิรูปมีลักษณะท่ีเรียบ
ง่าย ถ่อมตน ม่ันคง ยืนหยัดด้วยพระ
กําลังของพระเจ้า มีความจริงอยู่กับตัว
ส่วนผู ้แทนของพระสันตะปาปาถือว่า

ตนเองสําคัญ หย่ิงยโส โอหังและไร ้
เหตุผล ไม่มีข้อโต้แย้งอ้างอิงแม้สักข้อ
ท่ีได้จากพระคัมภีร์ แต่ถึงกระน้ันก็ยัง
ร้องล่ันว่า “จงถอนคําพูดหรือจะให้นําตัว
ส่งไปลงโทษท่ีกรุงโรม” {GC 137.2}

แม้ว่าลูเธอร์ได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยแล้วก็ตาม เหล่าผู้นิยมลัทธิ
โรมันก็ยังวางแผนที่จะบุกจับและนําเขา
เข้าคุกให้ได้ มิตรสหายของเขาแนะว่า
หากอยู่ในเมืองน้ีต่อจะไม่เกิดประโยชน์ 
เขาควรกลับไปยังเมืองวิตเทนเบิร์กอย่าง
ไม่รอช้า และให้ปกปิดแผนน้ีไว้อย่าง
เข้มงวด ก่อนฟ้าสาง บนหลงัม้าเขาพร้อม
กับผู้นําทางเพียงคนเดียวที่เจ้าพนักงาน
ปกครองจัดหามาให้เดินทางออกจาก
เมืองออกซ์บูร์ก ด้วยข้อเตือนห้ามต่างๆ
ลูเธอร์เดนิทางอย่างลบัๆ ฝ่าความมดืและ
ถนนอันเงียบสงัดของเมือง ศัตรูที่ตื่นตัว
อยู่และโหดเหีย้มกําลงัวางแผนทาํลายเขา
เขาจะหนพ้ีนกบัดกัทีเ่ตรยีมไว้สาํหรบัเขา
หรือไม่ เป็นช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงและ
ต้องอธิษฐานอย่างแรงกล้า เขามาถึงประตู
เลก็บานหน่ึงของกําแพงเมือง ประตูเปิด
ไว้สําหรับเขา เขาพร้อมด้วยคนนําทาง
เดินผ่านประตูไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ
ทันทีที่ออกนอกเมืองอย่างปลอดภัย ผู้
หลบหนีท้ังสองเร่งการเดินทางและก่อนท่ี
ผู้แทนของพระสันตะปาปาจะทราบเรื่อง
การหลบหนีของลูเธอร์ เขาก็อยู่ไกลเกิน
ผู้กดข่ีจะเอ้ือมมือไปถึง ซาตานและผู้แทน
ของมันพ่ายแพ้ ผู้ท่ีพวกเขาคิดว่าอยู่ใน
กํามือของพวกเขานั้นหนีไปเสียแล้ว ด่ัง
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นกที่รอดพ้นจากกับดักของนายพราน
{GC 137.3}

เม่ือผู้แทนของพระสันตะปาปาทราบ
ข่าวการหลบหนีของลูเธอร์ ท่านรู ้สึก
แปลกใจและโกรธแค้นเป็นอย่างย่ิง ท่าน
เคยคาดหวังว่าจะได้รับเกียรติยิ่งใหญ่
สําหรับปัญญาและความแน่วแน่ในการ
จัดการกับผู้ก่อกวนของคริสตจักรได้ แต่
กลบัพลาดหวงัไปแล้ว ท่านบรรยายความ
โกรธเคืองในจดหมายที่เขียนถึงเจ้าชาย
เฟรเดอริค ผู ้ทรงเป็นอิเล็กเตอร์แห่ง
แซกโซนี โดยประณามลูเธอร์อย่างขมข่ืน
และย่ืนคําขาดว่าเจ้าชายเฟรเดอริคจะ
ต้องส่งตัวนักปฏิรูปไปยังกรุงโรมหรือ
ต้องอเปหิลเูธอร์ออกไปจากเมืองแซกโซนี 
{GC 138.1}

เพื่อเป็นการปกป้องตนเอง ลูเธอร์
เรียกร้องให้ผู้แทนของพระสันตะปาปา
หรือองค์พระสันตะปาปาเองแสดงให้เขา
เห็นข้อผิดพลาดของเขาท่ีต่างจากพระ
คัมภร์ีและเขาปฏญิาณตนอย่างจรงิจงัทีสุ่ด
ที่จะละทิ้งคําสอนของเขาหากสามารถ
แสดงให้เห็นว่าขัดแย้งกับพระวจนะของ
พระเจ้า และเขาขอบคุณพระเจ้าท่ีเห็นว่า
ตนเองสมควรได้รับการทรมานในอุดม-
การณ์ท่ีศักด์ิสิทธิ์เช่นนี้ {GC 138.2}

ในเวลาน้ันอิเล็กเตอร์ยังทรงมีความรู้
เรื่องคําสอนของนักปฏิรูปเพียงเล็กน้อย
แต่พระองค์ทรงประทับใจอย่างสุดซึ้งใจ
กับคําพูดท่ีตรงไปตรงมา หนักแน่นและ
ชดัเจนของลเูธอร์ และเจ้าชายเฟรเดอรคิ
ทรงตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้างปกป้องเขา

จนกว่าจะพิสูจน์ว่านักปฏิรูปน้ันอยู่ฝ่าย
ผิด พระองค์ทรงตอบคําสั่งของผู้แทน
พระสันตะปาปาด้วยการเขียนว่า “เน่ือง
จาก ดร. มาร์ตนิรายงานตัวต่อท่านท่ีเมือง
ออกซ์บูร์กแล้ว น่าจะเป็นที่พึงพอใจ
สําหรับท่าน พวกเราไม่คาดว่าท่านจะ
พยายามบังคับให้เขาถอนคําพูดโดยท่ียงั
ไม่ได้ทําให้ม่ันใจว่าเขาผิด ไม่มีคนมีการ
ศึกษาสักคนในละแวกของพวกเราท่ีมา
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าหลักคําสอนของ
มาร์ตนิน้ันขาดจริยธรรม ต่อต้านคริสเตียน
หรือนอกรีต’ นอกจากน้ีเจ้าชายยังทรง
ปฏิเสธท่ีจะส่งเขาไปกรุงโรมหรือขับเขา
ออกไปจากรัฐการปกครองของพระองค์” 
D’Aubigné เล่มท่ี 4 บทท่ี10 {GC 138.3}

อิเล็กเตอร์ทรงมองเห็นว่าศีลธรรม
ของสังคมโดยท่ัวไปเส่ือมลงมานานแล้ว
จาํเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างมากมาย การ
จัดการอย่างสลับซับซ้อนและส้ินเปลือง
เพือ่ควบคุมและลงโทษอาชญากรรมเป็น
ส่ิงที่ไร้ความจําเป็นหากมนุษย์เพียงแต่
ยอมรบัและเชือ่ฟังข้อกําหนดของพระเจ้า
และคําสั่งของจิตสํานึกที่ได ้ รับความ
กระจ่างแล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าลูเธอร์
กําลังทํางานเพ่ือบรรลุถงึเป้าหมายน้ีและ
ทรงแอบดีใจท่ีในคริสตจักรเร่ิมรู้สกึถึงผล
กระทบในเร่ืองน้ี {GC 138.4}

พระองค์ยังทรงมองเห็นว่าลเูธอร์ประสบ
ความสําเร็จอย่างโดดเด่นในฐานะที่เป็น
ศาสตราจารย์คนหน่ึงของมหาวิทยาลัย
เวลาผ่านไปเพียงปีเดียวตั้งแต่นักปฏิรูป
ตดิบทความของเขาทีโ่บสถ์ประจาํปราสาท
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จํานวนคนท่ีเดินทางมาแสวงบุญท่ีโบสถ์
ในเทศกาลนกับุญทัง้หลายลดลงไปอย่าง
มาก ทําให้โรมขาดท้ังคนเข้าร่วมนมัสการ
และเงินถวาย แต่มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้า
มาแทนท่ี พวกเขามายังเมืองวิตเทนเบิร์ก
ไม่ใช่ในฐานะนักแสวงบุญเพ่ือบูชาวัตถุ
ของขลังแต่ในฐานะนักเรียนเพื่อเข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนของเมือง ผลงานเขียน
ของลูเธอร์จดุประกายไปท่ัวทุกแห่งหนให้
เกดิความสนใจในพระคมัภร์ีศกัด์ิสทิธิข์ึน้
มาใหม่และไม่ใช่เฉพาะในทุกภาคของ
ประเทศเยอรมนีเท่าน้ัน แต่มาจากดินแดน
ห่างไกลอ่ืนๆ ด้วย นักศึกษาพากันมายัง
มหาวิทยาลัย เยาวชนคนหนุ่มเม่ือเดิน
ทางมาเหน็เมอืงวติเทนเบร์ิกเป็นครัง้แรก
จะ “ชูมือข้ึนไปยังท้องฟ้าและสรรเสริญ
พระเจ้าผู ้ทรงทําให้ความกระจ่างแห่ง
สจัธรรมส่องออกมาจากเมอืงนีเ้หมอืนเช่น
ได้ส่องออกมาจากศิโยนในสมัยโบราณ
และแผ่ขยายจากท่ีนั่นไปยังท่ีสุดปลาย
ของประเทศห่างไกล” Ibid. เล่มท่ี 4
บทท่ี 10 {GC 139.1}

ในเวลานั้นลูเธอร์ไม่เห็นด้วยแต่เพียง
บางส่วนของคําสอนผิดๆ ของลัทธิโรมัน
แต่เมือ่เขาเปรยีบเทยีบข้อเขยีนศกัดิส์ทิธิ์
กับคาํสัง่และธรรมนญูของระบอบเปปาซี 
เขาตกใจและแปลกใจอย่างมาก เขาบันทึก
ไว้ว่า “ข้าพเจ้ากําลังอ่านคําส่ังของพระ
สนัตะปาปาและ...ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพระ
สันตะปาปาเองเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ
หรอืเป็นอคัรทตูของพระองคกั์นแน่ แบบ
อย่างของพระคริสต์ถูกบิดเบือนไปจาก

ความจรงิอย่างมากและถกูตรงึไว้ในบรรดา
พระสันตะปาปาเหล่าน้ี” Ibid. เล่มท่ี 5
บทที่  1 อย ่างไรก็ตาม ในเวลานั้น
ลูเธอร์ก็ยงัเป็นผู้สนับสนุนคริสตจักรโรมัน
และไม่เคยคิดที่จะแยกตัวออกจากความ
สัมพันธ์ของเธอ {GC 139.2}

ผลงานเขียนของนักปฏิรูปศาสนาและ
หลักคาํสอนของเขาขยายไปยังทุกประเทศ
ของอาณาจักรคริสเตียน ผลงานนี้แผ่
กระจายไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์และ
ประเทศฮอลลันดา งานเขียนเป็นเล่ม
กระจายไปถึงประเทศฝร่ังเศสและประเทศ
สเปน ประเทศอังกฤษต้อนรับคําสอน
ของเขาด่ังพระวจนะแห่งชีวติ สจัธรรมแผ่
ขยายไปยงัประเทศเบลเยยีมและประเทศ
อติาลีด้วย คนเป็นพันต่ืนจากความเซ่ือง-
ซึมเหมือนตายมาสู่ความช่ืนชมยินดีและ
ความหวังของชีวิตแห่งความเช่ือ {GC
139.3}

การโจมตีของลูเธอร ์ยิ่งทําให้โรม
ฉุนเฉียว ผู้คัดค้านเขาอย่างบ้าระห่ําบาง
คนรวมท้ังบรรดาดุษฎีบัณฑิตในมหา-
วิทยาลัยคาทอลิกท้ังหลายต่างพากัน
ประกาศว่าผู ้ใดที่ฆ่านักบวชทรยศผู ้นี้
ได ้จะเป ็นคนท่ีไร ้บาป วันหน่ึงมีคน
แปลกหน้าคนหนึ่งซ ่อนปืนสั้นไว ้ใต ้
เสื้อคลุมเดินเข้ามาหานักปฏิรูปศาสนา
และถามว่าทําไมจึงเดินอยู่ตามลําพัง
ลูเธอร์ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์
ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกําลังและ
โล่ของข้าพเจ้า มนษุย์จะทาํอะไรข้าพเจ้า
ได้เล่า” Ibid. เล่มท่ี 6 บทท่ี 2 เม่ือคน
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แปลกหน้าได้ยนิเช่นนัน้ สีหน้าของเขาซดี
ลงทนัทแีละวิง่ออกไปจากทีน่ัน่เหมอืนเหน็
ทตูสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ท่ีนัน่ {GC 140.1}

โรมมุ่งม่ันท่ีจะทําลายลูเธอร์ แต่พระเจ้า
ทรงเป็นผู้ต่อสู้ปกป้องแทนเขา คําสอน
ของเขามีให้ฟังทุกที่ “ในกระท่อมและใน
คอนแวนต์...ในปราสาทของผู ้ดี ใน
มหาวิทยาลัยและในพระราชวังของพระ
ราชา” และขุนนางทั้งหลายกําลังลุกขึ้น
ในทุกที่เพื่อสนับสนุนความพยายามของ
เขา Ibid. เล่มท่ี 6 บทท่ี 2 {GC 140.2}

ในช่วงเวลาน้ีลูเธอร์อ่านผลงานของฮัส
และพบความจรงิยิง่ใหญ่ในเรือ่งการทาํให้
ชอบธรรมโดยความเช่ือ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเขา
กําลังพากเพียรเพื่อยึดถือและสอน เป็น
คําสอนตรงกับที่นักปฏิรูปชาวโบฮีเมียน
ผู ้นี้ยึดถือไว้ก่อนแล้ว ลูเธอร์กล่าวว่า
“พวกเรารวมทั้งเปาโล ออกัสตินและตัว
ข้าพเจ้าล้วนเป็นชาวฮัสนิยมมาตลอด
โดยไม่รู้ตวั” ลเูธอร์กล่าวต่อไปว่า “พระเจ้า
จะเสด็จมาเยือนโลกนี้อย ่างแน่นอน
เพราะมีผูเ้ทศนาเร่ืองน้ีแก่ชาวโลกเม่ือหน่ึง
ศตวรรษทีแ่ล้วและถกูเผาสงัเวยไป” Wylie
เล่มท่ี 6 บทท่ี 1 {GC 140.3}

ในคําอุทธรณ์ท่ีเขียนไปถึงจักรพรรดิ
และขุนนางของประเทศเยอรมนีในนาม
ของการปฏิรูปศาสนาคริสต์นั้น ลูเธอร์
เขียนถงึเรือ่งของพระสันตะปาปาว่า “เป็น
เร่ืองน่าสะพรึงกลัวเพียงไรท่ีมองดูมนษุย์
คนน้ันอุปโลกน์ตัวเองให้เป็นผู้แทนของ
พระคริสต์ แสดงความย่ิงใหญ่ตระการตา
ที่ไม่มีจักรพรรดิองค์ใดจะเสมอเหมือน

บุคคลท่านน้ีมีลักษณะเหมือนพระเยซู
ผู ้ยากจนหรือเปโตรผู้ถ่อมตนหรือไม่ 
พวกเขาพดูกนัว่าเขาเป็นเจ้านายของโลก
แต่พระคริสต์ ผู ้ท่ีบุคคลท่านน้ีอ้างว่า
เป็นตัวแทนของพระองค์ ตรัสว่า “ราช
อาํนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกน้ี” ยอห์น
18:36 อาณาบริเวณการปกครองของ
ผู้แทนพระคริสต์จะครอบคลุมเกินกว่า
อาณาเขตของเจ้านายผู้ทรงเป็นหัวหน้า
ของเขารึ” D’Aubigné เล่มท่ี 6 บทท่ี 3
{GC 140.4}

เขาเขียนถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้
เช่นนี้ว่า “ข้าพเจ้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะกลายเป็นประตู
ทางเข้าของนรก นอกเสียจากว่าพวก
เขาจะพากเพียรเพ่ืออธิบายและจารึก
พระคัมภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิไว้ในหัวใจของเยาวชน
ข้าพเจ้าไม่ขอแนะนําให้ผู้ใดเอาบุตรของ
ตนไปอยู่ในท่ีๆ พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นผู้
ปกครองหลัก สถาบันทุกแห่งท่ีมนุษย์ไม่
ใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลา
จะตกต่ําไปสู่ความชั่วช้าเลวทราม” Ibid.
เล่มท่ี 6 บทท่ี 3 {GC 140.5}

คําอทุธรณ์นีแ้พร่กระจายไปท่ัวประเทศ
เยอรมนีอย่างรวดเร็วและส่งอทิธพิลอย่าง
มากต่อประชาชน คนทั้งประเทศถูกปลุก
ข้ึนมาและฝูงชนจํานวนมากถูกกระตุ้น
เพื่อรวมกําลังไปอยู่รอบธงชัยของการ
ปฏิรูป ผู ้ต่อต้านลูเธอร์เดือดดาลด้วย
ความต้องการแก้แค้น พวกเขาเรียกร้อง
ให้พระสันตะปาปาจัดการข้ันเด็ดขาด
กับเขา มีคําสั่งประกาศว่าให้ประณาม
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คําสอนของเขาทันที ให้เวลาหกสิบวัน
แก่นกัปฏรูิปและพรรคพวกใหถ้อนคาํพดู
หากพ้นกําหนดนี้แล้วจะถูกบัพพาชนีย-
กรรม {GC 141.1}

นั่นเป็นวิกฤตอันน่าโหดร้ายสําหรับ
นักปฏิรูปศาสนาคนน้ี เป็นเวลาหลาย
ศตวรรษมาแล้วที่คําสั่งบัพพาชนียกรรม
ของโรมสร้างความหวาดผวาแก่เหล่า
ราชวงศ์ที่มีอํานาจ เป็นคําส่ังท่ีนําความ
วิบัติและความหายนะมาสู่อาณาจักร
ยิง่ใหญ่มากมาย คนท่ัวไปจะถือเป็นเรือ่ง
น่ากลัวและหวาดหว่ันหากผู้ใดได้รับ
คําสาปเช่นนี้ พวกเขาจะถูกตัดขาดจาก
การคบค้าสมาคมกับเพ่ือนร่วมชาติและ
ถูกปฏิบัติเย่ียงคนนอกกฎหมายและ
ถกูตามล่าล้างผลาญ ลเูธอร์ตระหนักดีถงึ
พายุทีกํ่าลังโหมกระหน่ํามาใส่เขา แต่เขา
ยนืหยัดอย่างม่ันคงวางใจในพระคริสต์เพือ่
สนับสนุนและปกป้องเขา ด้วยความเชื่อ
และความกล้าหาญของผู้ยอมสังเวยชีพ
เขาบันทึกไว้ว่า “สิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนน้ัน
ข้าพเจ้าไม่อาจบอกได้ และข้าพเจ้าก็ไม่
สนใจเช่นกนัทีจ่ะกลวั ให้มันเกดิ ณ สถาน
ที่ใดก็ได้ เพราะข้าพเจ้าปราศจากความ
กลัว ไม่มีใบไม้แม้แต่เพียงหนึ่งใบที่ร่วง
โดยทีไ่ม่ใช่พระประสงค์ของพระบดิา เช่น
นั้นแล้วพระองค์จะทรงดูแลพวกเรา
มากกว่านี้เพียงไร เป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะ
ตายเพือ่พระวจนะ ในเมือ่พระวจนะทีท่รง
บังเกิดเป็นเน้ือหนังเองทรงส้ินพระชนม์
แล้ว หากเราตายไปกับพระองค์ เราก็จะ
มีชวีติอยูกั่บพระองค์ และดําเนินชวีติผ่าน

ส่ิงทีพ่ระองค์ทรงดําเนนิผ่านไปก่อนพวก
เรา เราจะไปอยู่ในท่ีๆ พระองค์ทรงอยู่
และอยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดไป” Ibid. 3d
London ed., Walther, 1840 เล่มท่ี 6
บทท่ี 9 {GC 141.2}

เม่ือสาส์นตราต้ังของระบอบเปปาซีมา
ถงึลเูธอร์ เขาพดูว่า “ข้าพเจ้าชงัและตาํหนิ
คาํสัง่นีว่้าไร้จรยิธรรมและเป็นความเท็จ...
คาํส่ังน้ีเป็นการประณามองค์พระคริสต์...
ข้าพเจ้าชืน่ชมยนิดทีีต้่องมาแบกรบัความ
เลวเช่นน้ีเพ่ือผลดีท่ีสุดของอุดมการณ์
นี้ บัดน้ีข้าพเจ้ารู้สึกมีเสรีภาพมากข้ึนใน
หวัใจเพราะในทีส่ดุข้าพเจ้าทราบดว่ีาพระ
สันตะปาปาเป็นพระคริสต์เทียมเท็จและ
บัลลังก์ของพระองค์นั้นเป็นของซาตาน
เอง” D’Aubigné เล่มท่ี 6 บทท่ี 9 {GC
141.3}

อย่างไรกต็ามคําสัง่ของโรมไม่ใช่ไร้ผล
ห้องขัง การทรมานและดาบเป็นอาวุธ
อย่างรุนแรงท่ีจะบังคับให้ปฏิบัติตาม คน
อ่อนแอและคนท่ีเช่ืองมงายต่างกลัวจน
ตวัสัน่อยูภ่ายใต้คําสัง่ของพระสนัตะปาปา
และแม้ว่าโดยทัว่ไปจะมคีวามเหน็อกเหน็
ใจลูเธอร์ก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ถือว่าชีวิต
ตนเองมีค่ามากเกินกว่าที่จะเข้าเสี่ยงกับ
อุดมการณ์ของการปฏิรูป ทุกส่ิงบ่งบอก
ว่างานการปฏิรูปศาสนากําลังจะปิดฉาก
ลง {GC 142.1}

แต่ลูเธอร์ก็ยังไม่กลัว โรมโยนคํา
ประณามใส่ลูเธอร์และโลกก็จ ้องมอง
เหตุการณ์นี้ ไม่น่าสงสัยเลยว่าเขาจะ
ต้องพินาศหรือไม่ก็ถกูบังคับให้ยอมจาํนน
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แต่ด้วยพละกาํลงัอนัเหลือเช่ือ เขาโยนคํา
สั่ ง ตั ด สิ น ป ร ะ ห า ร ก ลับ ไ ป ใ ส ่ พ ร ะ
สนัตะปาปาและเปิดเผยต่อสาธารณชนถึง
ความตั้งใจที่จะละทิ้งความเคารพต่อองค์
พระสันตะปาปาตลอดไป ลูเธอร์นาํสาส์น
ตราต้ังของพระสันตะปาปาพร้อมท้ังกฎ
ระเบียบทางวินัยศาสนา กฎระเบียบของ
พระสันตะปาปาในเร่ืองของศาสนาและ
เอกสารบางอย่างท่ีสนับสนุนอํานาจของ
ระบอบเปปาซีมาเผาต่อหน้ากลุ่มนักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตทั้งหลายและประชาชนทุก
ระดับช้ันท่ีมาชุมนุม เขากล่าวว่า “ศัตรู
ของข้าพเจ้าเผาหนังสือของข้าพเจ้าเพื่อ
ทําร้ายอุดมการณ์ของสัจธรรมในสมอง
ของประชาชนและทาํลายจิตวิญญาณของ
พวกเขา ด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าก็ขอเผา
หนังสือของพวกเขาเป็นการตอบแทน
ความขัดแย้งที่รุนแรงกําลังเร่ิมต้นข้ึน
จนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าเพียงแค่เล่นกับพระ
สนัตะปาปา ข้าพเจ้าเริม่งานนีใ้นพระนาม
ของพระเจ้า งานน้ีจะถูกทําให้สิน้สุด เสร็จ
สิ้นโดยไม่มีข้าพเจ้าแต่โดยฤทธานุภาพ
ของพระองค์” Ibid. เล่มท่ี 6 บทท่ี 10 {GC
142.2}

ลูเธอร์ตอบโต้คําตําหนิของศัตรูทั้ง
หลายที่เหน็บแนมเขาถึงจุดอ่อนของ
อุดมการณ์ของเขาว่า “ใครจะรู้ได้ว่า
พระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกและทรงเรียก
ข้าพเจ้า และหากพวกเขาไม่กลวัแล้ว โดย
การดูแคลนข้าพเจ้า พวกเขาก็กําลัง
ดูแคลนพระเจ้าเองมิใช่หรือ โมเสสอยู่ตัว
คนเดียวขณะเดินทางออกจากประเทศ

อียิปต์ เอลียาห์อยู ่เพียงลําพังในสมัย
กษัตริย์อาหับครองราชสมบัติ อิสยาห์
อยู่คนเดียวในกรุงเยรูซาเล็ม เอเสเคียล
อยู่ตามลําพังท่ีกรุงบาบิโลน...พระเจ้าไม่
ทรงเคยเลือกผู้เผยพระวจนะไม่ว่าจาก
มหาปโุรหติหรอืบคุคลยิง่ใหญอ่ืน่ แต่โดย
ท่ัวไปพระองค์ทรงเลือกคนท่ีตํ่าต้อยและ
ถูกเหยียดหยามซ่ึงคร้ังหนึ่งทรงเลือกแม้
กระท่ังคนเลี้ยงแกะอย่างอาโมส ในทุก
ยคุ คนของพระเจ้าจะต้องตาํหนผิูย้ิง่ใหญ่ 
เช่นพระราชา ขุนนาง ปุโรหิต และนัก
ปราชญ์ด้วยการเสีย่งภยัต่อชวีติ...ข้าพเจ้า
ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นผู้เผยพระวจนะ
แต่ข้าพเจ้าบอกว่าพวกเขาจะต้องเกรง
กลวัอย่างแน่นอนเพราะว่าข้าพเจ้ามเีพยีง
คนเดียวและพวกเขามีคนมากมาย
ข้าพเจ้าม่ันใจในข้อน้ีว่าพระวจนะของ
พระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าและไม่ได้อยู่
กับพวกเขา” Ibid. เล่มท่ี 6 บทท่ี 10 {GC
142.3}

แต่ถึงกระนั้น ลูเธอร์ต้องต่อสู ้กับ
ตนเองอย่างรุนแรงในการตัดสินใจข้ัน
สุดท้ายท่ีจะแยกตัวออกจากคริสตจักร
ในช่วงเวลาน้ีเขาบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้า
ตระหนักมากขึ้นในแต่ละวันถึงความ
ลําบากท่ีจะต้องละท้ิงหลักธรรมท่ีฝังใน
สมองมาตั้งแต่เด็ก โอ มันช่างเจ็บปวด
กระไรปานน้ัน แม้ข้าพเจ้ามีพระคัมภีร์อยู่
เคียงข้างข้าพเจ้า เพื่อรับรองแก่ข้าพเจ้า
ให้กล้ายืนหยัดตามลําพังต่อต้านพระ
สันตะปาปาและจบัได้ว่าเขาเป็นพระครสิต์
เทียมเท็จ มีความทุกข์ลําบากในใจอะไร



120 ปลายทางแห่งความหวัง

บ้างท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ประสบ มีสักก่ีคร้ังท่ี
ข้าพเจ้าไม่ได้ถามตนเองด้วยความขมขืน่
ถงึคําถามท่ีตดิอยู่บนริมฝีปากของบรรดา
ผูน้ยิมระบอบเปปาซว่ีา ‘มีเจ้าเพยีงผูเ้ดยีว
ที่ฉลาดหรือ คนอ่ืนเป็นฝ่ายผิดหรือ จะ
เป็นเช่นไร หากในที่สุดตัวเจ้าเองที่เป็น
ฝ่ายผิดและทําให้จิตวิญญาณมากมายที่
ยุง่เก่ียวกบัความผดิของเจ้าต้องพนิาศไป
ตลอดกาล’ ข้าพเจ้าต่อสู้เช่นนี้กับตัวเอง
และกับซาตานจนพระคริสต์เสด็จมาเสริม
กําลังหัวใจของข้าพเจ้าเพ่ือต่อสู้กับข้อสงสัย
เหล่านี้” Martyn หน้า 372, 373 {GC
143.1}

พระสนัตะปาปาข่มขูล่เูธอร์ว่าหากเขา
ไม่ถอนคําพดูจะถกูบัพพาชนยีกรรม และ
บัดนี้คําขู ่นั้นก็เกิดขึ้นจริง มีคําสั่งของ
พระสันตะปาปาฉบับใหม่ปรากฏออกมา
ประกาศเร่ืองการตัดนักปฏิรูปออกจาก
ครสิตจกัรโรมนัเป็นครัง้สดุท้าย ประณาม
เขาว่าเป็นผู้ท่ีถูกสวรรค์แช่งสาปและยัง
รวมถึงทกุคนทีรั่บเชือ่หลกัคําสอนของเขา
ก็ได้รับคําตัดสินเช่นนี้ด้วย พวกเขาก้าว
เข้าสู่การต่อสู้ยิ่งใหญ่อย่างเต็มตัวแล้ว
{GC 143.2}

การต่อต้านเป็นชะตากรรมซ่ึงเกิดข้ึน
กับทุกคนท่ีพระเจ้าทรงใช้ให้เสนอความ
จรงิโดยเฉพาะท่ีประยุกต์ใช้กับยุคของพวก
เขา ยุคสมยัของลเูธอร์มีความจรงิสาํหรบั
ในยคุนัน้ ซึง่เป็นความจรงิทีส่าํคญัสําหรบั
เวลานัน้ มีความจรงิแห่งยคุสําหรบัครสิต-
จกัรในปัจจบัุนนีด้้วย พระองค์ผู้ทรงกระทํา
การตามคําแนะนําของพระประสงค์ของ

พระองค์จะทรงพอพระทัยท่ีจะนํามนุษย์
ไปอยู่ในสภาวการณ์ต่างๆ และบัญชาให้
พวกเขารับหน้าท่ีพิเศษสําหรับยุคท่ีพวก
เขามีชีวิตอยู่และภายใต้สภาพท่ีพวกเขา
ถูกใช้ให้ไป หากพวกเขาจะซาบซ้ึงใน
คุณค่าของความกระจ่างท่ีประทานให้แก่
พวกเขา สัจธรรมอันย่ิงใหญ่ก็จะถูกเปิด
ออกแก่พวกเขา แต่คนส่วนใหญ่ในทุกวัน
นี้ไม่ปรารถนาสัจธรรมมากไปกว่าพวก
นิยมระบอบเปปาซีท่ีต่อต้านลูเธอร์ พวก
เขามีความปรารถนาแบบเดียวกนัท่ีจะรับ
ทฤษฎีและธรรมเนียมของมนุษย์แทน
พระวจนะของพระเจ้าเหมือนเช่นสมัยก่อน
ผู้ท่ีนําเสนอความจริงสําหรับยุคน้ีไม่ควร
คาดหวงัทีจ่ะได้รับความพงึพอใจทีม่ากไป
กว่านักปฏิรูปในอดีตท่ีผ่านมา ความขัด
แย้งย่ิงใหญ่ระหว่างสัจธรรมกับความเท็จ
ระหว่างพระครสิต์และซาตานจะตอ้งเพิม่
ความรุนแรงมากขึ้นจนถึงวันปิดฉาก
ประวัติศาสตร์ของโลก {GC 143.3}

พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า
“ถ้าพวกท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะ
รักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่าน
ไม่ได้เป็นของโลก คือเราเลือกท่านออก
จากโลก เพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชัง
ท่าน จงระลึกถงึคําทีเ่รากล่าวกับพวกท่าน
แล้วว่า ‘บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้า
พวกเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงพวก
ท่านด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคําของเรา
พวกเขาก็จะปฏิบัติตามคําของพวกท่าน
ด้วย” ยอห์น 15:19, 20 และในอีกทาง
หน่ึงพระเจ้าทรงประกาศอย่างชัดเจนว่า



7 ลูเธอร์ตีตัวออกห่างจากโรม 121

“วิบัติเมื่อทุกคนบอกว่าท่านดี เพราะ
บรรพบุรุษของเขาก็ทําอย่างนั้นกับพวก
ผูเ้ผยพระวจนะเท็จเหมือนกัน” ลกูา 6:26
ในวันน้ี วิญญาณของโลกเข้าประสาน
กับพระวิญญาณของพระคริสต์ไม่ได้มาก
ไปกว่าในสมัยอดีต และในเวลานี้ผู ้ที่
เทศนาสอนพระวจนะของพระเจ้าอย่าง

บริสุทธ์ิถูกต้องจะไม่ได้รับความช่ืนชอบ
มากไปกว่าในสมัยน้ัน รูปแบบของการ
ต่อต้านสัจธรรมอาจเปลี่ยนไป ความ
เป็นศัตรูกันอาจไม่โจ่งแจ้งเพราะปกปิดได้
ดียิ่งข้ึน แต่ความขัดแย้งแบบเดียวกัน
ยังคงมีอยู่และจะปรากฏให้เห็นจนถึงยุค
สุดปลาย {GC 144.1}
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ชาร์ลส์ที่ 5 [Charles V] ทรงเป็น
จักรพรรดิองค์ใหม่ท่ีข้ึนครองราชย์ใน
ประเทศเยอรมนี และผู้แทนของโรมรีบส่ง
สารแสดงความยนิดมีาทนัทแีละโน้มน้าว
ให้พระราชาใช้อํานาจต่อต้านการปฏิรูป
ศาสนา ในทางกลับกัน อิเล็กเตอร์แห่ง
แซกโซนีซึ่งจักรพรรดิชาร์ลส์เป็นหนี้บุญ
คุณจากการได้ข้ึนครองราชย์กลับทรง
ขอร้องให้พระองค์อย่าทรงกระทําการใด
ต่อต้านลูเธอร์จนกว่าพระองค์จะทรงให้
โอกาสฟังเขาเสียก่อน จักรพรรดิจึงทรง
ตกทีน่ัง่ลําบากและเสยีหน้าอย่างยิง่ เหล่า
ผูน้ยิมระบอบเปปาซจีะไม่พงึพอใจกบัสิง่
ใดเลยจนกว่าจะมีพระบัญชากําหนดโทษ
ประหารชีวิตลูเธอร์ อิเล็กเตอร์เคยทรง
ประกาศอย่างแข็งขันแล้วว่า “พระราชา
หรือบุคคลอ่ืนใดก็ยังไม่เคยพิสูจน์ว่าผล
งานเขียนของลูเธอร์ผิด” ดังนั้นพระองค์
จึงทรงขอให้ “จัดหาการคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้กับ ดร. ลูเธอร์เพื่อเขาจะ
ปรากฏตัวต่อหน้าการไต่สวนของคณะผู้
พิพากษาที่มีความรู้ มีจริยธรรมและไม่
ลําเอียง” D’Aubigné เล่มท่ี 6 บทท่ี 11
{GC 145.1}

บัดน้ี หลังจากท่ีจักรพรรดิชาร์ลส์ขึ้น
ครองราชสมบัตไิม่นาน ทุกฝ่ายหันความ
สนใจไปที่การประชุมสภาของรัฐต่างๆ
ของประเทศเยอรมนีซึ่งจัดข้ึนท่ีเมือง
วอร์มส์ มีปัญหาการเมืองและเรื่องน่า

สนใจที่ต้องให้ท่ีประชุมสภาแห่งชาตินี้
พิจารณา เป็นครั้งแรกท่ีเจ้าผู้ครองแคว้น
ท้ังหลายของประเทศเยอรมนีจะเข้าเฝ้า
จักรพรรดิหนุ่มในการประชุมที่ปรึกษาน้ี 
เจ้าหน้าทีช่ัน้สงูของครสิตจกัรและของรฐั
จากทุกมุมของบ้านเกิดต่างเดินทางมาที่
นี ่เจ้านายทางฝ่ายโลก คนท่ีเกิดในตระกูล
ชัน้สงู คนมีอาํนาจและหวงในศักด์ิศรีชาติ
ตระกูลของตน  คณะสงฆ์ท่ีโอ่อ่า  ภาคภมิู
ด้วยความรู้สึกที่เหนือกว่าผู้อื่นทั้งฐานะ
และอํานาจ อัศวินจากพระราชสํานักกับ
มหาดเล็กดูแลอาวุธของตนและทูตานุทูต
จากดินแดนต่างชาติที่ห่างไกล ต่างมา
ชุมนุมกันที่เมืองวอร์มส์ กระนั้นเรื่องที่
ปลุกความสนใจอย่างลึกซึ้งของผู้ชุมนุม
จาํนวนมากน้ันเป็นเรือ่งของนักปฏิรูปชาว
แซกโซนท่านนั้น {GC 145.2}

ก่อนหนา้นี ้จกัรพรรดชิารล์ส์ทรงแนะ
อเิล็กเตอร์ให้นาํลูเธอร์มาท่ีประชุมรัฐสภา
ด้วยโดยทรงรับรองเรื่องความปลอดภัย
และทรงสัญญาทีจ่ะให้มีการอภปิรายหารอื
ปัญหาทีโ่ต้แย้งกนัอยูอ่ย่างเสรกัีบผูร้อบรู้
และมีความสามารถ ลูเธอร ์ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะมาปรากฏตัวต่อเบ้ืองพระ
พกัตร์จกัรพรรด ิบัดนี ้สขุภาพของเขาไม่สู้
แข็งแรงนัก แต่ถึงกระน้ันเขาเขียนจด
หมายถึงอิเล็กเตอร์มีใจความว่า “หาก
ข้าพเจ้าไปเมอืงวอร์มส์ในสภาพทีแ่ขง็แรง
ไม่ได้ ก็ให้หามข้าพเจ้าไป ไม่ว่าข้าพเจ้า
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จะเจ็บป่วยมากเพียงไร เพราะว่าเมื่อ
จกัรพรรดิทรงเรียกข้าพเจ้าให้เข้าเฝ้าแล้ว
ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่าน่ันคือการทรงเรียก
ของพระเจ้า หากพวกเขาปรารถนาท่ีจะ
ใช้ความรุนแรงต่อข้าพเจ้าและเป็นเรื่อง
ที่มีโอกาสเป็นไปได้มาก (เพราะนี่ไม่ใช่
เป็นคําส่ังของพวกเขาเองท่ีเรียกข้าพเจ้า
ให้ปรากฏตัว) ข้าพเจ้าขอมอบเรื่องนี้ไว้
ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรง
ปกป้องรกัษาชายหนุม่ทัง้สามจากเตาหลอม
ที่ไฟลุกรุนแรงน้ันยังทรงพระชนม์และ
ทรงครองอํานาจอยู่ หากพระองค์จะไม่
ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด ชวีติของข้าพเจ้า
ก็มีความสําคัญเพียงเล็กน้อย ขอเพียง
ให้เราปกป้องข่าวประเสริฐไว้ไม่เปิดโอกาส
ให้คนชัว่ดูแคลนและให้เรายอมหลัง่เลอืด
เพื่อข่าวประเสริฐด้วยเกรงว่าพวกเขาจะ
ได้ชัยชนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้าพเจ้า
ที่จะมาตัดสินว่าชีวิตหรือความตายของ
ข้าพเจ้าจะมีส่วนช่วยให้คนอื่นๆ ท้ังหมด
ได้รับความรอดหรือไม่...ท่านอาจคาดหวัง
ทกุสิง่จากข้าพเจ้าได้...นอกจากการวิง่หนี
และถอนคําพดู ข้าพเจ้าบนิไม่ได้และถอน
คําพูดก็ย่ิงทําไม่เป็น” Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 
1 {GC 146.1}

ข่าวเร่ืองลูเธอร์จะปรากฏตัวต่อท่ีประชุม
รัฐสภาซึ่งกระจายไปทั่วเมืองวอร์มส์นั้น
สร้างความต่ืนเต้นไปท่ัว อาเลียนเดอร์ผู้
แทนของพระสันตะปาปาท่ีได้รับมอบ
หมายให้ติดตามคดีนี้เป็นพิเศษรู้สึกตื่น
ตระหนกและโกรธจัด เขาเห็นว่าผลลัพธ์
ของเร่ืองน้ีจะส่งผลร้ายต่อระบอบเปปาซี 

การอนุญาตให้สอบสวนคดีท่ีพระสันตะ-
ปาปาทรงตัดสินประหารชีวิตแล้วน้ันจะ
เป็นการดูแคลนอํานาจเด็ดขาดของพระ
สันตะปาปา นอกจากนี้เขายังกลัวว่า
วาทศิลป์และการโต้แย้งอันทรงพลังของ
ชายคนนี้อาจเปลี่ยนใจผู ้ครองแคว้น
จํานวนมากให้ออกห่างจากวิถีของพระ
สันตะปาปา ดังนั้นเขาจึงทัดทานด้วย
ท่าทีเร่งด่วนที่สุดกับจักรพรรดิชาร์ลส์
ให้คัดค้านการปรากฏตัวของลูเธอร์ท่ี
เมืองวอร์มส์ ในเวลานั้นคําสั่งของพระ
สันตะปาปาให้บัพพาชนียกรรมลูเธอร์ได้
ประกาศไปแล้วและบวกกับคําเรียกร้อง
ของผู้แทนพระสันตะปาปาโน้มน้าวให้
จักรพรรดิยอมจํานน พระองค์ทรงเขียน
จดหมายไปถึงอิเล็กเตอร์ว่าหากลูเธอร์
ไม่ยอมถอนคําพูดเขาก็ต้องอยู ่ที่เมือง
วิตเทนเบิร์กต่อไป {GC 146.2}

อาเลียนเดอร์ไม่พอใจกับชัยชนะคร้ัง
นี้ ด้วยกําลังและเล่ห์เหลี่ยมเขาเพียร
พยายามด้วยอํานาจทั้งปวงที่เขามีเพื่อ
กําหนดโทษลูเธอร์ให้ได้ ด้วยความไม่
ลดละเพื่ออุดมการณ์ที่ดีกว่า เขาผลักดัน
ให้เจ้าผู้ครองแคว้น พระราชาคณะ และ
สมาชิกอื่นๆ ของสภาให้หันมาสนใจ
เรื่องนี้ โดยกล่าวหานักปฏิรูปผู้นี้ว่า “ก่อ
ความไม่สงบ กบฏ ไม่เคร่งครัดในศาสนา
และหมิน่ประมาทพระเจ้า” แต่ความรนุแรง
และอารมณ์ท่ีผู้แทนของพระสันตะปาปา
แสดงออกน้ันเปิดเผยอย่างชัดเจนถึง
วิญญาณที่หนุนเขาอยู่ “เขาดําเนินไป
ด้วยความเกลียดชังและการแก้แค้น”
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“มากกว่าด้วยความกระตอืรอืร้นและฝักใฝ่
ทางศาสนา” เป็นคําวิจารณ์ของคนท่ัวไป
Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 1 สมาชิกส่วนใหญ่
ของทีป่ระชมุรฐัสภามคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะ
ชืน่ชอบอดุมการณ์ของลเูธอร์ {GC 147.1}

อาเลียนเดอร์เพิ่มความพยายามเป็น
สองเท่าเพื่อโน้มน้าวจักรพรรดิถึงหน้าที่
ที่จะต้องทําตามประกาศิตต่างๆ ของ
ระบอบเปปาซีให ้สําเร็จ แต ่ภายใต ้
กฎหมายของประเทศเยอรมนีเร่ืองน้ีทํา
ไม่ได้หากปราศจากความเห็นชอบของ
บรรดาเจ้าผู ้ครองแคว้น และในท่ีสุด
จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงแพ้ต่อการรบเร้า
ของผู้แทนพระสันตะปาปาจึงทรงขอให้
ผู ้แทนเสนอเรื่องของเขาเข้าที่ประชุม
รัฐสภา “เป็นวันท่ีภาคภูมิใจสําหรับทูต
ของพระสันตะปาปา การประชุมสภา
นั้นย่ิงใหญ่ อุดมการณ์นั้นย่ิงใหญ่กว่า
อาเลยีนเดอรจ์ะเปน็ผูเ้รยีกร้องเพือ่โรม...
ผู้เป็นมารดาและมีอํานาจสิทธิ์ขาดของ
คริสตจักรท้ังปวง” เขาจะแก้ต่างให้แก่
อาณาจักรของเปโตรต่อหน้าเจ้านายของ
อาณาจักรคริสเตียนที่ร ่วมประชุมกัน
“เขามีของประทานของการพูดอย่าง
คล่องแคล่วและเขาใช้โอกาสได้อย่างยิ่ง
ใหญ่และเหมาะเจาะ พระเจ้าทรงจดัเตรยีม
และส่ังการให้นกัพดูผู้มีความสามารถท่ีสดุ
ของโรมมาปรากฏตัวและอ้อนวอนต่อหน้า
บัลลังก์ศาลท่ีสง่างามน่าเคารพท่ีสุดนี้ 
ก่อนที่โรมจะถูกกําหนดโทษ” Wylie เล่ม
ที่ 6 บทท่ี 4 ผู้ที่สนับสนุนนักปฏิรูปคาด
คะเนผลคาํกล่าวหาของอาเลยีนเดอร์ด้วย

ความหวาดหว่ันเล็กน้อย อิเล็กเตอร์แห่ง
แซกโซนีไม่ได้เสด็จมาร่วมประชุม แต่
พระองค์ทรงส่ังการให้สมาชิกสภาบางคน
ท่ีเข้าร่วมประชุมอยู่ท่ีนัน่จดบันทึกคาํแถลง
ของผู ้แทนของพระสันตะปาปา {GC
147.2}

อาเลียนเดอร์ตั้งใจใช้พลังความรู้และ
วาทศลิป์ท้ังหมดเพือ่ล้มล้างสจัธรรม เขา
โจมตลีเูธอร์ด้วยข้อหาชดุแล้วชดุเล่า เรือ่ง
การเป็นศัตรูกับคริสตจักรและรัฐ คน
เป็นและคนตาย บรรพชิตและฆารวาส
สภาและคริสเตียนทั่วไป เขาประกาศว่า
“ความผิดของลูเธอร์นั้นมีมากจนเป็น
เหตุผลเท่าเทียมกับที่จะเผาคนนอกรีต
ท้ังเป็นได้ถึงแสนคน” {GC 148.1}

ในตอนสรุปเขาพยายามโยนความ
เหยียดหยามใส่ผู ้ที่สนับสนุนความเชื่อ
ของการปฏรูิป “พวกลเูธอร์เรนเหล่านีเ้ป็น
ใครกันนะ พวกครูจองหองอวดดี พวก
พระเลวทราม นักบวชเหลวไหลเสเพล
ทนายท่ีรู้ไม่เท่าทันและขุนนางท่ีเส่ือมกับ
ประชาชนทั่วไปที่ถูกชักนําและบิดเบือน
ให้หลงทาง ศักยภาพและอํานาจของ
คาทอลิกน้ันเหนือกว่าพวกเขาเพียงไร
คาํตดัสินเอกฉนัท์จากสภาอนัทรงเกยีรติ
นี้จะสร้างความกระจ่างแก่คนธรรมดา
เตือนคนท่ีไม่รอบคอบ ช่วยการตัดสินของ
คนท่ีไม่ม่ันใจและเสริมกําลังแก่คนอ่อนแอ”
D’Aubigné เล่มท่ี 7 บทท่ี 3 {GC 148.2}

ผูส้นบัสนนุสจัธรรมในทุกยุคถกูอาวุธ
เช่นนี้โจมตี คําโต้แย้งแบบเดียวกันถูก
ยัดเยียดใส่ผู ้ท่ีกล้านําเสนอคําสอนอัน
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เรียบง่ายและตรงไปตรงมาของพระวจนะ
ของพระเจ้าเพ่ือคัดค้านข้อผิดพลาดของ
คริสตจักร ผู้ที่ชื่นชอบศาสนายอดนิยม
มักอุทานว่า “นักเทศน์หลักข้อเช่ือแนว
ใหม่เหล่านี้คือผู้ใดเล่า พวกเขาไม่มีการ
ศึกษา มีไม ่ ก่ีคนและแถมยังเป ็นคน
ชนชั้นยากจน กระนั้นพวกเขาก็อ้างว่า
มีความจริงและเป็นคนที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรไว้แล้ว พวกเขาขาดความรู้และ
ถูกหลอก คริสตจักรของเรามีจํานวนคน
และอทิธพิลเหนอืกว่าพวกเขามากเพยีงไร
บุคคลยิง่ใหญ่และมคีวามรูสู้งจาํนวนมาก
เพียงไรท่ีอยู่ท่ามกลางพวกเรา ฝ่ายเรามี
พละกําลังมากกว่าเพียงไร” ส่ิงเหล่านี้คือ
ข้อโต้แย้งท่ีส่งอิทธิพลต่อโลก แต่ปัจจุบัน
นี้ก็ไม่อาจสรุปใดๆ ได้มากไปกว่าในสมัย
ของนักปฏิรูป {GC 148.3}

การปฏิรูปศาสนาไม่ได้จบลงท่ีลูเธอร์
ตามทีห่ลายคนคดิ แต่จะดําเนนิต่อไปจน
ประวัตศิาสตร์โลกปิดฉากลง ลเูธอร์ทาํงาน
ยิง่ใหญ่ทีส่ะท้อนความกระจ่างซ่ึงพระเจ้า
ทรงอนญุาตให้ส่องไปอยูใ่นตวัเขา อย่างไร
ก็ตามเขากไ็ม่ได้รบัความกระจ่างทัง้หมด
ที่ต้องประทานแก่ชาวโลก จากสมัยน้ัน
จนมาถึงยุคนี้ ความกระจ่างใหม่ๆ ยัง
ส่องมาสู่พระคัมภร์ีและสัจธรรมใหม่ก็เปิด
เผยออกมาอยู่ตลอดเวลา {GC 148.4}

คําปราศรัยของผู้แทนพระสันตะปาปา
ฝังความประทับใจท่ีลึกซึ้งต่อท่ีประชุม
รัฐสภา ลูเธอร์ไม่ได้อยู ่ ท่ีนั่นเพื่อเอา
สัจธรรมท่ีชัดเจนและน่าเช่ือถือของพระ
วจนะของพระเจ้ามาตอบโต้ผู้แทนของ

ระบอบเปปาซี ไม่มีความพยายามใดๆ
เลยท่ีจะปกป้องนักปฏิรูปผูน้ี้ มีการแสดง
ออกถึงอารมณ์โดยทั่วไปที่ไม่เพียงเพื่อ
กําหนดโทษเขาและประณามหลักคําสอน
ของเขาเท่านั้นแต่หากเป็นไปได้จะถอน
รากถอนโคนคําสอนนอกรีตน้ีด้วย โรมใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่ได้เปรียบที่สุดใน
การปกป้องอุดมการณ์ของเธอ ทุกสิ่งที่
โรมน่าจะพูดเพ่ือแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาของ
ตนเองนัน้ เธอกพ็ดูหมดไปแล้ว แต่ชยัชนะ
ท่ีปรากฏออกมาเป็นสัญญาณบอกถึง
ความพ่ายแพ้ ต่อแต่นี้ไปความแตกต่าง
ระหว่างความจริงและความผิดน้ันจะปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนย่ิงข้ึนเม่ือท้ังสองฝ่ายจะลง
สนามสู้รบกันอย่างเปิดเผย ตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นมาโรมจะไม่ได้ยืนอย่างมั่นคง
เหมือนท่ีเคยยืนมาก่อนอีกเลย {GC149.1}

ในขณะท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ของท่ีประชุม
รัฐสภาไม่ลงัเลทีจ่ะมอบลูเธอร์ให้โรมชาํระ
แค้นยังมีสมาชิกอีกจํานวนมากท่ีเหน็และ
เศร้าใจกับความช่ัวช้าท่ีเกิดข้ึนในคริสต
จักร และปรารถนาท่ีจะยับย้ังการกระทํา
ทารุณต่างๆ ท่ีคนเยอรมันต้องทนทุกข์
ทรมานซ่ึงเป็นผลจากความเหลวแหลก
และความโลภของสภาการปกครองของ
สงฆ์ ผูแ้ทนของพระสนัตะปาปาเสนอกฎ
ของระบอบเปาปาซีออกมาอย่างสมเหตุ
สมผล บัดนีพ้ระเจ้าทรงดลใจสมาชกิของ
ท่ีประชุมรัฐสภาท่านหน่ึงให้กล่าวคํา
บรรยายอย่างถกูต้องถงึผลของความโหด
เหี้ยมของระบอบเปปาซี ดิวค์ จอร์จแห่ง
แซกโซนีลุกข้ึนยืนในท่ีประชุมอันทรง
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เกยีรตแิละอธบิายด้วยความแม่นยาํอย่าง
ยิ่งถึงการหลอกลวงและเรื่องน่ารังเกียจ
ของหลักคําสอนและพิธกีรรมของระบอบ
เปปาซแีละผลลพัธ์ทีร้่ายกาจของสิง่เหล่า
นี้ เขาปิดท้ายด้วยการพูดว่า {GC 149.2}

“สิง่เหล่านีเ้ป็นการละเมดิบางประการ
ทีร้่องโอดครวญถงึโรม ความละอายทัง้สิน้
ถกูปัดทิง้และเป้าหมายเดียวของพวกเขา
คือ…เงิน เงิน เงิน…จนนักเทศน์ซึ่งควร
สอนเรื่องสัจธรรมไม่กล่าวถึงเรื่องใดเลย
นอกจากความเท็จและไม่ใช่ผู้ฟังยอมทน
ฟังเท่านั้น แต่ยังมอบรางวัลตอบแทนอีก
ด้วยเพราะยิง่โกหกเท่าไร พวกเขากจ็ะได้
ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น น้ําโสโครกเช่น
นี้ไหลออกมาจากบ่อนํ้าพุเหม็นเน่านี้เอง
ความเสเพลย่ืนมือออกไปสู่ความโลภ…
โอ อนจิจงัเรือ่งอบัอายอือ้ฉาวทีค่ณะสงฆ์
ก่อ ทาํให้จติวิญญาณท่ีน่าสงสารมากมาย
ถูกเหว่ียงสู่ความหายนะนิรันดร์กาล จะ
ต้องมีการปฏิรูปอย่างท่ัวถึงเกิดข้ึนให้ได้”
Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 4 {GC 149.3}

ลูเธอร์เองคงไม่อาจเสนอคําต่อว่า
ระบอบเปปาซีท่ีรุนแรงและได้ผลดีกว่าน้ี 
และความจริงมีอยู่ว่า ผู้พูดเป็นศัตรูท่ีมี
ความตัง้ใจแน่วแน่ของนกัปฏรูิปกลบัสร้าง
อทิธิพลอันย่ิงใหญ่แก่คําพูดของเขา {GC
150.1}

หากดวงตาของทีป่ระชุมสภาเปิดกว้าง
ออกได้มากกว่านี้ พวกเขาน่าจะมองเห็น
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวก
เขา ส่องลําแสงแห่งความกระจ่างขวาง
ความมืดแห่งความผิดและเปิดสมองและ

จติใจเพือ่ให้รับสจัธรรม อํานาจของพระเจ้า
แห่งสัจธรรมและสติปัญญาท่ีควบคุมแม้
กระทั่งศัตรูของการปฏิรูปศาสนา ดังน้ี
แล้วจึงเตรียมทางให้กับงานย่ิงใหญ่ท่ีกําลงั
จะบรรลุผล มาร์ติน ลูเธอร์ไม่ได้อยู่ในท่ี
ประชุมสภาแห่งน้ี แต่พระสุรเสียงของ
พระองค์ผู้ทรงย่ิงใหญ่กว่าลเูธอร์ดังขึน้จน
ได้ยินทั้งสภา {GC 150.2}

ที่ประชุมรัฐสภาจึงตั้งกรรมการขึ้น
ทันที เพือ่เตรียมหนังสือแจกแจงการกดข่ี
ข่มเหงของระบอบเปปาซีท่ีสร้างภาระหนัก
หน่วงต่อชาวเยอรมัน คณะกรรมการยื่น
หนังสือน้ีทีป่ระกอบด้วยรายละเอียดละเมิด
ถึงหนึ่งร้อยกับอีกหน่ึงข้อต่อจักรพรรดิ
พร้อมกบัเรยีกร้องให้พระองค์ทรงรบีจดัการ
แก้ไขข้อละเมิดเหล่านี้ ผู้ที่ทูลข้อเสนอ
พูดว่า “ช่างเป็นการสูญเสียจิตวิญญาณ
ของคริสเตียนอะไรปานน้ี ช่างเป็นการ
ปล้นสะดม การขูดเลือดอะไรเช่นน้ีกับ
เรื่องอื้อฉาวท่ีห้อมล้อมอยู่รอบผู้นําฝ่าย
จติวิญญาณของโลกคริสเตียน เป็นหน้าท่ี
ของเราท่ีจะป้องกันความหายนะและการ
เสยีเกยีรตยิศชือ่เสยีงคนของเรา ด้วยเหตุ
นี้เราจึงร้องขอด้วยความถ่อมใจและเร่ง
ด่วนทีสุ่ดให้พระองค์ทรงโปรดสัง่การให้มี
การปฏิรปูอย่างท่ัวถึงและดําเนินจนบรรลุ
ผลสําเร็จ” Ibid. เล่มท่ี 7 บทที่ 4 {GC
150.3}

บัดน้ีสภาเรยีกร้องให้นกัปฏิรูปศาสนา
เข้ารายงานตัวต่อพวกเขา ในที่สุดจักร-
พรรดิทรงยอมตามคําเรียกร้องแม้ว่า
อาเลียนเดอร์จะอ้อนวอน คัดค้านและ
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ข่มขู่ก็ตามทีและลูเธอร์ได้รับหมายเรียก
ให้ปรากฏตัวต่อหน้าท่ีประชุมรัฐสภา
หมายเรียกน้ีมาพร้อมใบรับรองความ
ปลอดภัยเพื่อนําเขากลับไปยังที่ท่ีม่ันคง
ปลอดภัย พนักงานป่าวประกาศคนหน่ึง
เป็นผู้นําสาส์นเหล่านี้มายังเมืองวิตเทน-
เบิร์กและเขาได้รับภารกิจให้นําลูเธอร์ไป
ยังเมืองวอร์มส์ด้วย {GC 150.3}

มิตรสหายของลูเธอร์หว่ันวติกและเป็น
ทุกข์ พวกเขาตระหนักถึงอคติและความ
เกลียดชังที่มีต่อเขา พวกเขากลัวว่าอีก
ฝ่ายหน่ึงจะไม่เคารพแม้คํารับรองความ
ปลอดภัยและขอร้องให้เขาอย่านาํชีวติของ
ตนไปหาภัยอันตราย เขาตอบว่า “บรรดา
ผู้นิยมระบอบเปปาซีไม่ได้ปรารถนาท่ีจะ
ให้ข้าพเจ้ามาเมืองวอร์มส์แต่ต้องการ
กําหนดโทษและความตายของข้าพเจ้า
นี่ไม่ใช่เร่ืองสําคัญ ไม่ต้องอธิษฐานเผ่ือ
ข้าพเจ้า แต่อธิษฐานเผ่ือพระวจนะของ
พระเจ ้า...พระคริสต์จะประทานพระ
วิญญาณของพระองค์ให้ข้าพเจ้าที่จะ
เอาชนะอาจารย์แห่งความเท็จเหล่านี้ ใน
ชวีตินีข้้าพเจ้าชงัพวกเขา ด้วยความตาย
ข้าพเจ้าจะมีชัยเหนือพวกเขา พวกเขา
ทํางานยุ่งท่ีเมืองวอร์มส์เพ่ือบังคับให้
ข้าพเจ้าถอนคําพูดและน่ีคือการถอนคํา
พูดของข้าพเจ้า ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าบอก
ว่าพระสันตะปาปาเป็นผู้แทนของพระ
คริสต์ บัดนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่าพระองค์
เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์และเป็นอัคร
สาวกของมาร” Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 6 {GC
150.5}

การเดินทางอันตรายเช่นนี้ ลูเธอร์ไม่
ได้ไปตามลําพังคนเดียว นอกจากผู้ส่ง
สาส์นของสาํนกัพระราชวังแล้ว ยังมีมิตร
สหายสนิทที่สุดของเขาสามคนตั้งใจที่จะ
ไปกบัเขาด้วย เมลงัค์ธอนปรารถนาอย่าง
จริงใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเขา หัวใจของ
เขาผูกติดอยู ่กับหัวใจของลูเธอร์และ
ต้องการที่จะติดตามเขาไป หากจําเป็น
แม้จะต้องถูกขังหรือพบกับความตาย
ก็ตามที แต่คําร้องขอของเขาถูกปฏิเสธ
หากลูเธอร์จะพินาศ ความหวังของการ
ปฏิรูปศาสนาจะต้องตกอยู่กับผู้ร่วมงาน
หนุ ่มของเขา นักปฏิรูปศาสนาพูดกับ
เมลังค์ธอนขณะท่ีลาจากกันว่า “หาก
ข้าพเจ้าไม่กลับมาและศัตรูของข้าพเจ้า
ฆ่าข้าพเจ้าให้ตาย จงเทศนาสอนต่อไป
และยืนหยดัอยู่ในสจัธรรม จงทํางานแทน
ข้าพเจ้า...หากท่านรอด ความตายของ
ข้าพเจ้าก็เป็นความเสียหายอันน้อยนิด”
Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 7 นักศึกษาและ
ประชาชนที่ร่วมชุมนุมกันเพื่อเป็นพยาน
ในการออกเดินทางของลูเธอร์นั้นรู ้สึก
เร้าใจกบัเหตกุารณ์นัน้อย่างมาก ชนกลุม่
ใหญ่ที่หัวใจได้รับการสัมผัสของข่าว
ประเสริฐแล้วพากันมาร่วมร่ําไห้ลาเขา
ด้วยบรรยากาศเช่นนี้ นักปฏิรูปศาสนา
และผู้ติดตามจึงออกเดินทางจากเมือง
วิตเทนเบิร์ก {GC 151.1}

ระหว่างการเดินทาง พวกเขาพบว่า
จิตใจของประชาชนถูกครอบงําด ้วย
ความหวาดกลัวที่หดหู่ ในบางเมืองไม่มี
เกียรติยศท่ีจะมอบให้พวกเขา เม่ือหยุด
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พักแรมในยามคํ่าคืน มีบาทหลวงหวังดี
คนหน่ึงแสดงความวิตกของตนโดยการ
ให้ลูเธอร์ดภูาพของนักปฏิรูปชาวอิตาเลียน
ที่ต ้องพลีชีพเพ่ือความเช่ือ วันรุ ่งขึ้น
พวกเขาได้รบัข่าวว่างานเขียนของลูเธอร์
ถูกประณามที่เมืองวอร์มส์ ผู้ส่งข่าวของ
สํานักพระราชวังกําลังประกาศคําส่ังของ
จักรพรรดิและเรียกร้องให้ประชาชนนํา
งานเขียนเหล่าน้ันไปให้เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครอง ผู้นาํสาส์นทีน่าํเขามาหวาดหวัน่
ต่อความปลอดภัยของลูเธอร์ในท่ีสภาและ
คิดว่าความตั้งใจของเขาคงหว่ันไหวจึง
ถามเขาว่ายังคิดท่ีจะเดินทางต่อไปหรือ
ไม่ เขาตอบว่า “แม้จะถูกส่ังห้ามในทุก
เมือง ข้าพเจ้าก็จะมุ่งหน้าต่อไป” Ibid.
เล่มท่ี 7 บทท่ี 7 {GC 151.2}

ที่เมืองเออร์เฟิร์ท ลูเธอร์ได้รับการ
ต้อนรับอย่างมีเกียรติ ฝงูชนท่ีชืน่ชอบเขา
ต่างมาห้อมล้อมเขาไว้ เขาเดินไปตาม
ถนนทีเ่ขาเคยยํา่เท้ามาก่อนแล้วพร้อมกบั
ถุงเงินขอทานของเขา เขาไปเย่ียมห้อง
คอนแวนต์ของเขาและใคร่ครวญถึงการ
ต่อสูผ่้านทางความกระจ่างทีเ่ขาได้รบัมอบ
ซึง่บัดนีกํ้าลังปกคลุมท่ัวประเทศเยอรมนี 
ชาวบ้านขอร้องให้ลูเธอร์เทศนาซ่ึงเป็น
เรือ่งทีเ่ขาถกูสัง่ห้ามกระทาํ แต่ผู้นาํสาส์น
อนุญาตให้เขาเทศน์และบัดนี้นักบวช
ภราดรท่ีคร้ังหน่ึงเคยทํางานจําเจท่ีคอน-
แวนต์แห่งน้ีก็ก้าวขึ้นธรรมาสน์ {GC
152.1}

ต่อหน้าฝูงชนที่แออัดกันหนาแน่น
เขายํ้าถึงพระคําของพระคริสต์ว่า “ขอให้

สันติสุขจงเป็นของท่าน” “บรรดานัก
ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตและนักเขียนท้ัง
หลายพยายามสอนมนุษย์ไปให้ถึงวิถี
ท่ีจะได้ชวีตินิรันดร์ แต่พวกเขาไม่ประสบ
ความสําเร็จ บัดนี้ข้าพเจ้าจะมาบอกวิธี
แก่ท่าน...พระเจ้าทรงเรยีกชายคนหนึง่ให้
กลับเป็นข้ึนจากความตาย คือพระเยซู
คริสต์องค์พระผู ้เป ็นเจ ้าของเราเพื่อ
พระองค์จะทรงทําลายความตาย กําจัด
บาปและปิดประตูนรก นี่เป็นพระราชกิจ
ของการช่วยให้รอด...พระคริสต์ทรงได้
ชัยชนะแล้ว น่ีเป็นข่าวแห่งความยินดี
และเราได้รับความรอดโดยการกระทาํของ
พระองค์และไม่ใช่โดยการกระทําของ
เราเอง...พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเราตรัสว่า ‘สันติสุขจงมีแก่ท่าน
ทั้งหลาย จงดู ท่ี มือของเรา ’ พูดอีก
นัยหนึ่งก็คือ โอ มนุษย์ท้ังหลาย ดูเถิด
เพราะเรา เราผู้เดียวเท่านั้น ผู้ซึ่งกําจัด
บาปของท่าน และไถ่ท่านให้เป็นไท
บัดน้ีท่านมีสันติสุขแล้ว พระเจ้าตรัสดังน้ี” 
{GC 152.2}

เขาพูดต่อ ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อที่แท้
จริงน้ันจะปรากฎให้เห็นด้วยชีวติท่ีบริสุทธ์ิ 
“เนือ่งจากพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดแล้ว
ก็ขอให้เราจัดการกับงานของเราให้เข้าที่
เข้าทางเพื่อจะให้พระองค์ทรงยอมรับ
ท่านเป็นคนร่ํารวยหรอื กข็อให้สมบัตขิอง
ท่านเลี้ยงดูความต้องการของผู ้ขัดสน
ท่านเป็นคนยากจนหรือ ขอให้งานการรับ
ใช้ของท่านเป็นที่ยอมรับของคนรํ่ารวย
หากงานของท่านมีประโยชน์ต่อตัวท่าน
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เองเท่านัน้ งานรบัใช้ของท่านทีท่่านแสร้ง
ทําเพ่ือถวายพระเจ้าน้ันเป็นการมุสา
โดยส้ินเชิง” Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 7 {GC
152.3}

ประชาชนฟังอย่างตะลึงหลงใหล
อาหารแห่งชวีติทีแ่บ่งปันให้แก่จติวญิญาณ
ทีห่วิกระหาย พระคริสต์ได้รับการเทิดทนู
ต่อหน้าผู้ฟังให้อยู่เหนือพระสันตะปาปา
ผู้แทนพระองค์ จักรพรรดิและพระราชา
ลูเธอร์ไม่ได้กล่าวถึงภัยอันตรายท่ีคกุคาม
ตนเองเลย เขาไม่ได้พยายามทําให้ตวัเอง
เป็นเป้าหมายให้คนห่วงใยหรือเห็นใจเลย
เขาใคร่ครวญถึงพระคริสต์จนลืมตนเอง
ไป เขาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังพระองค์แห่ง
กางเขนคาลวารี คอยหาทางทีจ่ะนาํเสนอ
พระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคน
บาปเท่านั้น {GC 152.4}

ในขณะทีน่กัปฏิรูปศาสนาเดนิทางต่อ
ไป ทุกที่ท่ีเขาไปนั้นให้ความสนใจเขา
เป็นอย่างมาก กลุ ่มชนขนาดใหญ่ที่
กระตือรือร้นห้อมล้อมเขาไว้และเสียงท่ี
เป็นมติรเตอืนเขาถงึจดุประสงค์ของผูน้ยิม
ลัทธิโรมัน บางคนพูดว่า “พวกเขาจะเอา
ท่านไปเผาและสลายร่างกายของท่านให้
เป็นเถ้าถ่านเหมือนที่ทํากับยอห์น ฮัส”
ลูเธอร์ตอบว่า “แม้ว่าพวกเขาจะก่อไฟ
ตลอดทางจากเมืองวอร์มส์ไปถึงเมือง
วิตเทนเบิร์กจนเปลวสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ 
ข้าพเจ้าก็จะเดินผ่านไปในนามของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
ข้าพเจ้าจะเดินเข้าไปในปากของสัตว์ใหญ่
ประหลาดตัวน้ีและหักฟันของมันเพ่ือ

ประกาศนามของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า” Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 7 {GC
153.1}

ข่าวการเดินทางใกล้ถึงเมืองวอร์มส์
ของลูเธอร์ก่อให้เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
คร้ังใหญ่ มิตรสหายวิตกถึงความปลอดภัย
ของเขาจนตัวส่ัน ศัตรูของเขาหวาดหวั่น
ต่อความสําเร็จในอุดมการณ์ของพวกเขา
พวกเขาพยายามทุ่มเทอย่างเหนียวแน่น
โน้มน้าวไม่ให้ลูเธอร์เดินทางเข้าเมือง
ด้วยคําปลุกปั่นของเหล่าผู้นิยมระบอบ
เปปาซี เขาได้รับการขอร้องให้ไปพักท่ี
ปราสาทแห่งหนึง่ของอศัวนิทีเ่ป็นมติร ณ
ท่ีแห่งนี้พวกเขาประกาศว่าความยุ่งยาก
ท้ังหมดจะปรับให้เข้ากันอย่างมีมิตรไมตรี 
เพือ่นๆ คอยพยายามปลุกเขาให้กลัวด้วย
การสาธยายถึงภัยอันตรายท่ีคุกคามเขา
อยู่ ความพยายามท้ังปวงของพวกเขาล้ม
เหลว ลูเธอร์ยงัคงไม่หวัน่ไหวประกาศว่า
“แม้ว่าในกรงุวอร์มส์จะมจีาํนวนปีศาจมาก
พอๆ กับจํานวนกระเบ้ืองบนหลังคาบ้าน
ข้าพเจ้าก็ยังจะมุ่งหน้าเดินเข้าไป” Ibid.
เล่มท่ี 7 บทท่ี 7 {GC 153.2}

เม่ือลูเธอร์เดินทางมาถึงเมืองวอร์มส์ 
มีกลุ่มคนขนาดใหญ่มารวมตัวกันอยู่ท่ี
ประตูเมืองเพ่ือต้อนรับเขา ไม่เคยมีกลุ่มชน
ขนาดใหญ่เช่นนีอ้อกมาต้อนรบัจกัรพรรดิ
มาก่อน ความต่ืนเต้นน้ันแรงมากและ
จากท่ามกลางหมู่คนเหล่านี้ มีเสียงเพลง
สวดศพดังข้ึนอย่างสยองขวัญและละห้อย
ส่งมาเตือนลูเธอร์ถึงจุดจบที่รอเขาอยู ่ 
ในขณะที่ลูเธอร์ก้าวลงจากรถม้า เขาพูด
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ว่า “พระเจ้าจะทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า”
{GC 153.3}

บรรดาผู้นิยมระบอบเปปาซีไม่เชื่อ
ว่าลูเธอร์กล้าเส่ียงมาปรากฏตัวท่ีเมือง
วอร์มส์และการมาถึงของเขาทําให้พวก
เขาขวญัหาย จกัรพรรดทิรงเรยีกทีป่รึกษา
ให้พิจารณาถึงแนวทางที่จะดําเนินการ
ต่อไป มีบิชอปองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู ้นิยม
ระบอบเปปาซีทีเ่ข้มแขง็ได้ประกาศว่า “เรา
หารือกันถึงเร่ืองน้ีมานานแล้ว ใช้อํานาจ
จกัรพรรดิของท่านกําจัดชายคนน้ีเสยีทันที 
ไม่ใช่ซีจิสมันด์หรือที่บงการให้เผายอห์น
ฮสั เราไม่มีภาระผกูพนัทีต้่องออกใบหรอื
ปฏิบัตติามใบคุ้มครองความปลอดภัยของ
คนนอกรีตคนหน่ึง” จกัรพรรดติรสัว่า “ไม่ 
เราต้องรักษาสัญญาของเราท่ีให้ไว้” Ibid.
เล่มที ่7 บทที ่8 ดงันัน้พวกเขาจึงลงความ
เห็นกันว่าต้องฟังคาํแก้ต่างของนักปฏิรูป
ศาสนาผู้นี้เสียก่อน {GC 153.4}

คนทัง้เมอืงกระตอืรอืร้นอยากเหน็ชาย
น่าพศิวงคนน้ีและในไม่ช้ามีกลุ่มคนขนาด
ใหญ่เข้ามาเยอืนทีพ่กัของเขา ลูเธอร์แทบ
จะยังไม่ทันฟ้ืนคืนสู่ความปกติจากอาการ
เจ็บป่วยเม่ือไม่นานมาน้ี เขาอ่อนเปล้ีย
จากการเดินทางที่ใช้เวลาถึงสองสัปดาห์
เต็ม เขาต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับ
เหตกุารณ์สําคญัในวนัรุง่ขึน้และเขาต้องการ
ความสงบและการพักผ่อน แต่ประชาชน
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะพบเขา
ให้ได้จนเขาได้เวลาพักผ่อนเพียงไม่ก่ี
ชัว่โมง เมือ่ขนุนาง อัศวนิ บาทหลวงและ
ประชาชนมาล้อมเขาไว้อย่างใจจดใจจ่อ

ในท่ามกลางคนเหล่าน้ีมีขุนนางอยู่หลาย
คนท่ีกล้าเรียกร้องให้จกัรพรรดิปฏิรูปการ
กระทาํล่วงละเมิดต่างๆ ของกิจกรรมสงฆ์
จนลูเธอร์กล่าวว่า “คนเหล่านี้เป็นไทแล้ว
โดยข่าวประเสริฐของเรา” Martyn หน้า
393 ท้ังศัตรูและมิตรเข้ามาเย่ียมพระ
นักบวชกล้าหาญท่านนี้ แต่เขาต้อนรับ
พวกเขาด้วยใจสงบท่ีไม่หว่ันไหว ตอบ
ทุกคนด้วยความสง่าผ่าเผยและปัญญา
ท่าทางของเขาม่ันคงและกล้าหาญ ใบหน้า
ซดีผอมท่ีมีร่องรอยของการตรากตราํและ
ความเจ็บป่วยกลับแสดงออกถึงความ
เมตตาและความสุข คําพูดเคร่งขรึมและ
จริงใจลึกซึ้งของเขาทําให้เขามีพลังที่แม้
กระท่ังศัตรูของเขาก็ยังรับมือไม่อยู่ ท้ัง
มิตรสหายและศัตรูรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่าง
ล้นพ้น บางคนเช่ือว่ามีฤทธานุภาพของ
พระเจ้าสถติอยูใ่นตวัเขา คนอืน่ๆ ประกาศ
เหมือนเช่นพวกฟาริสีพูดถึงพระเยซูว่า
“มีผีเข้าสิงอยู่” มัทธิว 11:18 {GC 154.1}

วันต่อมา ลูเธอร ์ถูกสั่งให ้ไปยังที่
ประชมุรัฐสภา เจ้าหน้าทีส่าํนกัพระราชวงั
คนหน่ึงได้รับแต่งตั้งให้นําเขาไปยังห้อง
ประชุม แต่เขาเข้าไปในสภาด้วยความยาก
ลําบาก มีประชาชนแออดัแน่นอยูทุ่กซอก
ซอย ทุกคนต้องการมาดูพระนักบวชท่ี
กล้าต่อต้านสิทธิอํานาจของพระสันตะปาปา
{GC 154.2}

ในขณะท่ีเขากาํลงัจะเดินก้าวเข้าไปยงั
เบ้ืองหน้าคณะผู้พพิากษาของเขาน้ัน นาย
พลวีรบุรุษสงูอายุท่านหน่ึงผู้ผ่านสงคราม
ในหลายสนามพูดกับเขาด้วยความปรานี
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ว่า “พระผู้น่าสงสาร พระผู้น่าสงสาร บดันี้
ท่านกําลังปกป้องศักด์ิศรีอันสูงเกียรติ
ยิ่งกว่าข้าหรือมากกว่าแม่ทัพคนใดใน
สงครามที่ดุเดือดที่สุดของเรา แต่หาก
การต่อสู้ของท่านน้ันชอบธรรมและท่าน
ม่ันใจในการต่อสู้คร้ังนี้ ก็จงมุ่งหน้าต่อไป
ในพระนามของพระเจา้และอย่ากลวัสิง่ใด
ทั้งส้ิน พระเจ้าจะไม่ทรงทอดท้ิงท่าน”
D’Aubigné เล่มท่ี 7 บทท่ี 8 {GC 154.3}

ในท่ีสดุลูเธอร์ก็มายืนอยู่เบือ้งหน้าสภา
จกัรพรรดปิระทบับนพระทีน่ัง่ พวกขนุนาง
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของอาณาจักร
ห้อมล้อมพระองค์ไว้ ไม่เคยมีผู ้ใดมา
ปรากฏต่อที่ประชุมอันสูงเกียรติกว่านี้
ดังมาร์ติน ลูเธอร์ท่ีต้องมาแก้ต่างความ
เชื่อของตนเอง “การปรากฎตัวคร้ังนี้เป็น
สัญญาณในตัวของมันเองบ่งบอกถึง
ชัยชนะเหนืออํานาจของระบอบเปปาซี 
พระสันตะปาปาทรงตัดสินกําหนดโทษ
ชายคนนี้แล้วและในเวลานี้เขากําลังยืน
อยู่ต่อหน้าศาลซึ่งโดยพฤตินัยตั้งตัวขึ้น
เหนืออํานาจของพระสันตะปาปาแล้ว
พระสันตะปาปาทรงบัญชาให้เขาอยู่ภาย
ใต้คําส่ังต้องห้ามและทรงตัดเขาขาดจาก
สงัคมมนุษย์ท้ังปวง แต่ถงึกระน้ันเขากลับ
ได้รับคําสั่งให้มาปรากฏตัวด้วยถ้อยคําที่
น่ายําเกรงเคารพและได้รับการต้อนรับ
จากที่ประชุมอันทรงเกียรติที่สุดในโลก
พระสันตะปาปาทรงกําหนดโทษให้เขา
ปิดปากเงียบไปตลอดกาลและบัดนี้เขา
กําลังจะอ้าปากพูดต่อหน้าคนท่ีสนใจมา
ฟังเขานบัพนัซึง่มาชมุนมุกนัจากดนิแดน

ท่ีไกลที่สุดของอาณาจักรคริสเตียน จาก
เหตุการณ์นี ้ลเูธอร์กลายเป็นตัวจักรสําคัญ
ก่อให้เกิดการปฏิวัติคร้ังย่ิงใหญ่ขึ้น โรม
กําลังถดถอยลงจากบัลลังก์ของเธอและ
เป็นเพราะเสียงของพระสงฆ์องค์หนึ่งท่ี
เป็นต้นเหตใุห้เกดิเรือ่งน่าอบัอายอดสเูช่น
นี้ข้ึน Ibid. เล่าท่ี 7 บทท่ี 8 {GC 155.1}

เม่ือลูเธอร์มาอยู่เบ้ืองหน้าท่ีประชุมอนั
ทรงเกียรติและมีอํานาจมากเช่นน้ี เขา
รู้สกึประหม่าและทาํตัวไม่ถกู มีเจ้าผูค้รอง
แคว้นอยูห่ลายพระองค์สังเกตเห็นอารมณ์
เช่นนีข้องเขาจงึเดนิเข้าไปหาเขาและมีอยู่
พระองค์หน่ึงกระซิบว่า “อย่ากลัวคนท่ีจะ
ฆ่ากายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณได้” 
มีอกีพระองค์หน่ึงพูดว่า “เม่ือพวกเขาพา
ท่านเข้าไปอยู่ต่อหน้าผู้มีอํานาจและพระ
ราชาเพราะเห็นแก่พระเจ้า พระวิญญาณ
ของพระบิดาจะประทานส่ิงท่ีท่านจะพูด
ให้แก่ท่าน” ด้วยวิธีนี้ บุรุษยิ่งใหญ่ของ
โลกนาํพระดาํรสัของพระคริสต์มาหนนุใจ
ผูรั้บใช้ของพระองค์ในยามวิกฤตของการ
พิพากษา {GC 155.2}

ลเูธอร์ถกูนําตัวให้มาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์
ของจักรพรรดิโดยตรง ความเงียบสงัด
ปกคลุมอยู่เหนือที่ประชุมแออัดแห่งนี้ 
แล้วเจ้าหน้าท่ีสํานักพระราชวังลุกข้ึนยืน
และเอามอืชีไ้ปทีผ่ลงานเขยีนกองหนึง่ของ
ลูเธอร์ เรียกร้องให้นักปฏิรูปศาสนาคนน้ี
ตอบคาํถามสองข้อคือยอมรับว่าเป็นของ
ตนไหมและเขาจะเสนอขอถอนแนวคิด
ท่ีเขาประกาศออกไปหรือไม่ เม่ืออ่าน
ชื่อเร่ืองของหนังสือแล้ว ลูเธอร์ตอบว่า
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สําหรับคําถามแรกน้ันเขายอมรับว่าเป็น
หนังสือของเขา เขาพูดต่อไปว่า “สําหรับ
คําถามท่ีสองซ่ึงเก่ียวข้องกับความเช่ือและ
ความรอดของจิตวิญญาณซ่ึงพระวจนะ
ของพระเจ้าอันเป็นสมบัตลิํา้ค่าทีสุ่ดไม่ว่า
จะเป็นบนสวรรค์หรือบนโลกมส่ีวนพวัพนั
ด้วย จะเป็นการไม่รอบคอบหากข้าพเจ้า
จะตอบโดยไม่ไตร่ตรองเสยีก่อน ข้าพเจ้า
อาจรับรองน้อยกว่าที่สถานการณ์เรียก
ร้องหรือพูดมากกว่าความจริงท่ีต้องการ
และจะกระทําบาปต่อพระดํารัสของ
พระคริสต์ที่ว่า “แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเรา
ต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้น
เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิต
ในสวรรค์ด้วย” มัทธิว 10:33 ด้วยเหตุผล
นีข้้าพเจ้าจึงขอพระบรมราชานุญาตโปรด
ประทานเวลาให้ข้าพเจ้าเพื่อจะทูลตอบ
โดยไม ่ผิดต ่อพระคําของพระเจ ้ า ”
D’Aubigné เล่มท่ี 7 บทท่ี 8 {GC 155.3}

ลูเธอร์ดําเนินด้วยความชาญฉลาด
ในการนําเสนอคําอุทธรณ์นี้ การกระทํา
ของเขาโน้มน้าวให้ท่ีประชมุเช่ือว่าเขาไม่
ได้ทําตามอารมณ์หรือด้วยความหุนหัน
ไม่มีใครคาดคิดว่าบุคคลทีมั่กแสดงความ
แกร่งกล้าและไม่ยอมประนีประนอมจะมี
ความสงบน่ิงและควบคุมตนเช่นนี้ได้ ซึ่ง
ยิง่เสริมกําลงัให้เขาและในเวลาต่อมาช่วย
ให้เขาสามารถตอบอย่างรอบคอบแน่วแน่ 
มีปัญญาและสง่างามจนทําให้ศตัรูของเขา
แปลกใจและผดิหวงัและตาํหนคิวามทะนง
โอหังและความอวดดีของพวกเขาเอง {GC
156.1}

วันต่อมาเขาต้องปรากฏตัวเพื่อให้คํา
ตอบสุดท้ายของเขา หัวใจของเขาหดหู่
ไประยะเวลาหน่ึงเม่ือเขาใคร่ครวญถึงกอง
กําลังท่ีรวมตัวต่อต้านสัจธรรม ความเช่ือ
ของเขาสะดุด ความหวาดผวาจนตัวส่ัน
คุกคามเขา ความกลัวครอบงําเขา ภัย
อันตรายเพ่ิมทวีคูณอยู่ต่อหน้าเขา ศัตรู
ของเขาดูเหมือนจะกําชัยชนะ อํานาจ
ของความมืดดูเหมือนจะเป็นต่อ เมฆ
หมอกมาก่อตัวอยู่รอบตัวเขาและดูคล้าย
กับว่าแยกเขาออกจากพระเจ ้า เขา
ปรารถนาท่ีจะได้หลักประกันว่าพระเจ้า
จอมโยธาจะสถิตอยู ่ร ่วมกับเขา ด้วย
จิตวิญญาณท่ีปวดร้าว เขาฟุบหน้าลง
กับพืน้และเปล่งเสยีงร้องด้วยหวัใจท่ีแตก
สลายซึง่ไม่มีผู้ใดนอกจากพระเจ้าจะเข้าใจ
ได้อย่างครบถ้วน {GC 156.2}

เขาทลูวงิวอนว่า “โอพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่
และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ โลกนี้ช่าง
โหดร้ายจริงหนอ ดูเถิดมันอ้าปากเพ่ือ
กลืนข้าพระองค์และข้าพระองค์มีความ
วางใจในพระองค์เพียงน้อยนิด...หากข้า
พระองค์มีกําลงับนโลกเพียงเท่าน้ีในความ
เช่ือม่ันต่อพระองค์ทุกอย่างก็จะจบลงเพียง
นี.้..เวลาช่วงสุดท้ายของข้าพระองค์มาถึง
แล้ว เขาประกาศกําหนดโทษของข้า
พระองค์แล้ว...โอ ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วย
ข้าพระองค์ต่อต้านปัญญาทัง้ปวงของชาว
โลก เรือ่งน้ี...เพราะพระองค์เพยีงผู้เดียว...
เพราะน่ีไม่ใช่งานของข้าพระองค์แต่เป็น
ของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีอะไรท่ีต้อง
ทําทีน่ี ่ไม่มีส่ิงใดท่ีจะแข่งขนักับคนย่ิงใหญ่
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ของโลกนี้ ...แต่อุดมการณ์นี้เป ็นของ
พระองค์...เป็นอุดมการณ์ชอบธรรมและ
ชั่วนิรันดร์ โอ พระเจ้าข้า โปรดช่วยข้า
พระองค์ด้วย พระเจ้าผูท้รงสตัย์ซือ่และไม่
เปลีย่นแปลง ข้าพระองค์จะไม่มอบความ
วางใจไว้กับมนุษย์คนใด...เรื่องทั้งหมด
ของมนุษย์นั้นไม่แน่นอน ทุกส่ิงที่มาจาก
มนษุย์นัน้ล้มเหลว...พระองค์ทรงเลือกข้า
พระองค์ให้ทํางานนี้...โปรดยืนเคียงข้าง
ข้าพระองค์เพ่ือเห็นแก่พระเยซูคริสต์ผู้ที่
พระองค์ทรงรัก ผู้ทรงปกป้องข้าพระองค์ 
ทรงเป็นโล ่และเป็นป้อมปราการอัน
แข็งแกร่งของข้าพระองค์” Ibid. เล่มท่ี 7
บทท่ี 8 {GC 156.3}

พระเจ้าองค์สัพพัญญูประทานให้
ลูเธอร์ตระหนักถึงภัยอันตรายของเขาเพ่ือ
เขาจะไม่วางใจในกาํลงัของตนเองและพุง่
เข้าหาภัยอันตรายอย่างหุนหัน อย่างไร
ก็ตาม ไม่ใช่ความกลัวเร่ืองความเจ็บปวด
ส่วนตัว การทรมานหรือความตายท่ีน่า
สยดสยองที่กําลังคืบกระชั้นชิดเข้ามาหา
เขาที่ทําให้เขาเกิดความหวาดกลัวสยอง
ขวญั เขามาถงึวกิฤตแล้วและตระหนกัถงึ
ความบกพรอ่งของตนเองทีจ่ะเผชญิหน้า
กับมัน โดยความอ่อนแอของเขา อุดม-
การณ์ของสจัธรรมอาจได้รับความเสียหาย
เขาปล้ําสู ้กับพระเจ้าไม่ใช่เพ่ือความ
ปลอดภัยของตัวเขาเอง แต่เพื่อชัยชนะ
ของข่าวประเสริฐ เช่นเดียวกับอิสราเอล
การปล้ําสู้ในคืนนั้นที่ข้างลําธารเปลี่ยว
เน่ืองมาจากความปวดร้าวและความขัด
แย้งในจิตวิญญาณของเขา เหมือนเช่น

อิสราเอล เขามีชัยชนะร่วมกับพระเจ้า
ในความสิ้นหวังตํ่าสุดของเขา ความเชื่อ
ของเขายึดม่ันติดอยู่กับพระคริสต์ พระผู้
ช่วยกู้ผูท้รงพลัง เขาเข้มแขง็ข้ึนด้วยความ
ม่ันใจว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสภา
ตามลําพัง สันติสุขกลับคืนสู่จิตวิญญาณ
ของเขา และเขาช่ืนชมยินดีทีไ่ด้รบัอนุญาต
ให้เทิดทนูพระวจนะของพระเจ้าต่อหน้าผู้
ปกครองของประเทศทัง้หลาย {GC 157.1}

ด้วยสติที่ยึดม่ันอยู่ในพระเจ้า ลูเธอร์
เตรียมตัวเพื่อการต่อสู ้ท่ีอยู ่เบื้องหน้า
เขา เขาวางแผนถึงเร่ืองคําตอบของเขา
ตรวจสอบข้อความผลงานเขียนต่างๆ ของ
ตนเอง และดึงข้อพิสูจน์ที่เหมาะสมจาก
พระคัมภีร์เพ่ือสนับสนุนจุดยืนของตน
แล้วเอามือซ้ายวางอยู ่บนพระคัมภีร์
ศักด์ิสิทธ์ิที่เปิดอยู่ ชูมือขวาข้ึนสู่สวรรค์
และปฏิญาณว่า “จะผดุงความซ่ือสัตย์
ต่อข่าวประเสริฐและสารภาพความเชื่อ
ของเขาอย่างเสรีแม้ว่าเขาจะต้องประทับ
คําพยานด้วยเลือดของเขาเองก็ตาม” Ibid.
เล่มท่ี 7 บทท่ี 8 {GC 157.2}

อกีครัง้หนึง่เมือ่เขาถกูนาํมาปรากฏตวั
อยู่หน้าท่ีประชุมรัฐสภา สีหน้าของเขา
ไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวหรือความ
ขุ่นมัวเลย สงบและมีสันติสุข แต่ด้วย
ความกล้าหาญและทรงเกียรติอย่างภูมิฐาน
ในฐานะพยานของพระเจ้าเขายนืขึน้ท่าม
กลางผู้ยิ่งใหญ่ของโลก บัดนี้เจ้าหน้าที่
สํานักพระราชวังส่ังให้เขาตัดสินว่าจะ
ต้องการถอนคําสอนข้อเช่ือของเขาหรือไม่ 
ลูเธอร์กล่าวตอบด้วยนํ้าเสียงที่นอบน้อม
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และถ่อม ปราศจากความรุนแรงหรือ
อารมณ์ ท่าทางของเขาน่ิงสุขุมและน่า
เคารพยําเกรง แต่เขาแสดงให้เห็นถึง
ความม่ันใจและความเปรมปรีด์ิซึง่ทําให้ที่
ประชุมแปลกใจ {GC 158.1}

ลูเธอร์พูดว่า “จักรพรรดิผู้สุขุมเยือก
เย็นที่สุด เจ้านายอันทรงเกียรติทั้งหลาย
ขุนนางที่เคารพ ข้าพเจ้ามาปรากฏตัว
ต่อหน้าท่านในวันนี้เพื่อปฏิบัติตามคํา
บัญชาท่ีเม่ือวานน้ีกําชับแก่ข้าพเจ้าและ
โดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้า
ขออนญุาตวงิวอนท่านและขนุนางยิง่ใหญ่
ทั้งหลายโปรดใส่ใจฟังการปกป้องอุดม-
การณ์เร่ืองหนึง่ท่ีข้าพเจ้าม่ันใจว่าชอบธรรม
และสัตย์จริง หากข้าพเจ้าจะล่วงเกินใน
การใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งน้ีไปในทาง
ที่ไม่เหมาะไม่ควรอันเนื่องจากการขาด
ความรู้แล้ว ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอภัย
แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เตบิโตข้ึน
ในพระราชวังของพระราชาแต่อยู่อย่าง
สันโดษในคอนแวนต์” Ibid. เล่มท่ี 7
บทท่ี 8 {GC 158.2}

แล้วเขาพูดต่อไปเก่ียวกับเร่ืองของ
ปัญหา เขาอธิบายว่างานเขียนทั้งหมด
ของเขาทีต่พีมิพ์ออกมานัน้ไม่ใช่มีลกัษณะ
แบบเดียวกันหมด ในบางส่วนเขากล่าว
ถึงเร่ืองความเช่ือและการทําความดีและ
แม้ศตัรขูองเขากย็งัประกาศว่าผลงานเหล่า
นั้นไม่เป็นภัยแต่กลับเป็นคุณประโยชน์ 
หากจะถอนงานเขียนเหล่านี้จะเป็นการ
ประณามความจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับ งาน
ประเภทท่ีสองประกอบด้วยข้อเขียนที่

เปิดโปงความเลวและการละเมิดของ
ระบอบเปปาซ ีหากจะลบล้างผลงานเหล่า
นี้ก็จะไปส่งเสริมความโหดเห้ียมของโรม
และเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นแก่ความไร้
จริยธรรมอีกมากมายให้ทวีคูณ ส่วน
ผลงานประเภทที่สาม เขามุ ่งโจมตี
เฉพาะตัวบุคคลที่ปกป้องความชั่วที่เห็น
อยู่กลาดเกล่ือน เขาสารภาพอย่างไม่
ลงัเลว่าเรือ่งนีเ้ขาใช้ความรนุแรงมากกว่า
ความสุภาพ เขาไม่ได้อ้างว่าตนเองไร้
ข้อบกพรอง แต่แม้กระท่ังหนังสือเหล่านี้
เขาก็ยังไม่อาจถอนได้ เพราะการกระทํา
เช่นน้ันจะไปเสริมความฮึกเหิมของศัตรู
แห่งสจัธรรมและพวกเขากจ็ะใช้โอกาสนัน้
บดขย้ีคนของพระเจ้าด้วยความโหดเห้ียม
ยิ่งข้ึน {GC 158.3}

เขาพดูต่อไปว่า “อย่างไรก็ตามข้าพเจ้า
เป็นเพยีงคนธรรมดาคนหนึง่ไม่ใช่พระเจ้า
ดงัน้ันข้าพเจ้าจะปกป้องตัวเองเหมือนเช่น
ท่ีพระคริสต์ทรงกระทาํว่า ‘ถ้าเราพูดผดิก็
จงเป็นพยานในส่ิงท่ีผิดน้ัน’... โดยพระ
เมตตาคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ท่านจักรพรรดิผู้ทรงสุขุมเยือกเย็นที่สุด
และท่านขุนนางผู้เรืองนามท้ังหลายและ
บุรุษทกุระดับชัน้ให้ท่านใช้ข้อเขยีนของผู้
เผยพระวจนะและของอัครทูตพิสูจน์ว่า
ข้าพเจ้าทําผิด ทันทีท่ีข้าพเจ้าจํานนต่อ
หลักฐานเหล่าน้ี ข้าพเจ้าจะเป็นคนแรก
ท่ีคว้าหนังสือของข้าพเจ้าและโยนมันลง
ไปในกองเพลิง {GC 159.1}

“ข้าพเจ้าหวังว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดไป
เมื่อสักครู่นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
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ข้าพเจ้าตรวจสอบอย่างระมัดระวังและ
พิจารณาถึงภัยอันตรายที่ข้าพเจ้ากําลัง
นําตัวเองเข้าไปเสี่ยง แต่แทนที่จะท้อแท้ 
ข้าพเจ้ากลับช่ืนชมยินดีท่ีเห็นว่าในเวลา
นี้เหมือนเช่นในยุคก่อน ข่าวประเสริฐ
เป็นต้นเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง
นี่เป็นลักษณะและชะตากรรมของพระ
วจนะของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ตรัสว่า
‘เราไม่ได้นําสันติภาพมาให้ แต่เรานํา
ดาบมา’ มัทธิว 10:34 คาํสอนของพระเจ้า
นั้นแสนประเสริฐและแสนน่ากลัว จง
ระมัดระวังเกลือกว่าโดยทึกทักที่จะระงับ
ความขัดแย้ง ท่านกลับไปกดข่ีพระวจนะ
อนัศักด์ิสิทธิข์องพระเจ้าและชักนาํกระแส
อันตรายอันเชี่ยวกรากที่รุนแรง น่ากลัว
ความหายนะในปัจจุบันและความพินาศ
นรัินดร์กาลมาสู่ตวัท่านเอง...ข้าพเจ้าอาจ
ยกตัวอย่างมากมายจากพระวจนะของ
พระเจ้าได้ ข้าพเจ้าอาจพูดถึงเร่ืองของ
ฟาโรห์ เร่ืองกษตัริย์แห่งกรุงบาบิโลนและ
กษัตริย์อื่นๆ ของประเทศอิสราเอล ซึ่ง
พฤติกรรมของพวกเขาน้ันล้วนมีส่วนอย่าง
เห็นผลในการทําลายตนเองเม่ือพวกเขา
แสวงหาคําปรึกษาท่ีดูเหมือนว่าชาญฉลาด
ที่สุดเพ่ือเพ่ิมขยายอาณาจักรของตน
‘พระองค์ผูท้รงเคลือ่นภเูขาและมนักไ็ม่รู้’” 
โยบ 9:5 Ibid. เล่มที ่7 บทที ่8 {GC 159.2}

ลูเธอร์กล่าวเป็นภาษาเยอรมันไปแล้ว
บัดน้ีเขาได้รับการขอให้พูดเร่ืองเดียวกัน
อีกคร้ังหน่ึงเป็นภาษาละติน แม้จะหมด
แรงจากการพูดท่ีผ่านมาก็ตามเขาก็ยอม
ทาํตามและกล่าวคําพดูของเขาอกีคร้ังด้วย

ความชดัเจนและด้วยพลังเหมือนเช่นครัง้
แรก การทรงนําของพระเจ้าคอยชีแ้นะอยู่
ในเร่ืองน้ี ความผิดและความงมงายปิดบัง
สมองของเจ้าชายจํานวนมาก จนมองไม่
เหน็นํา้หนกัของเหตผุลในการพดูครัง้แรก
แต่การพูดคร้ังท่ีสองทําให้พวกเขามอง
เห็นใจความท่ีเสนอไว้อย่างชัดเจน {GC
160.1}

พวกท่ีด้ือร้ันไม่ยอมรับความกระจ่าง
และต้ังใจไม่ยอมให้สัจธรรมมาโน้มน้าว
จิตใจของตนพากันเดือนดาลกับพลังคํา
พูดของลูเธอร์ ขณะท่ีเขาหยุดพูด โฆษก
ของสภาพดูด้วยความโกรธว่า “ท่านยงัไม่
ได้ตอบคําถามท่ีให้ไว้...ท่านจะต้องให้คํา
ตอบท่ีชัดเจนและแน่นอน...ท่านจะถอน
ความเชื่อหรือไม่ถอน” {GC 160.1}

นักปฏิรูปศาสนาตอบว่า “ในเม่ือ
จกัรพรรดผิูส้ขุุมเยอืกเยน็ทีส่ดุและขนุนาง
ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าให้
คําตอบที่ชัดเจน ฟังง่ายและตรงไปตรง
มา ข้าพเจ้าก็จะตอบท่านและคําตอบก็คือ
ข้าพเจ้ามิอาจจาํนนความเช่ือของข้าพเจ้า
ให้กับพระสนัตะปาปาหรอืให้กับสภาต่างๆ
ได้ เพราะเร่ืองน้ีชัดแจ้งย่ิงกว่ายามเท่ียง
วนัว่าพวกเขาทําผิดและขัดแย้งกันเองอยู่
บ่อยๆ ด้วยเหตุนีน้อกเสียจากว่าพวกเขา
จะโน้มน้าวข้าพเจ้าได้ด้วยคําพยานของ
พระคัมภีร์หรือโดยอ้างเหตุผลที่ชัดเจน
ท่ีสุด นอกเสียจากว่าพวกเขาจะชักจูง
ข้าพเจ้าสําเร็จโดยใช้ข้อความท่ีข้าพเจ้า
อ้างไว้ และนอกเสียจากว่าพวกเขาจะมา
เปลีย่นจติสํานกึของข้าพเจ้าซึง่ยดึตดิกบั
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พระวจนะของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่
สามารถและจะไม่ถอนความเช่ือเพราะ
เป็นเรื่องไม่ปลอดภัยที่คริสเตียนคนหนึ่ง
มาพูดค้านกับจิตสํานึกของเขา ข้าพเจ้า
ยืนอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าจะไม่ทําประการอ่ืนใด
ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย
อาเมน” Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 8 {GC 160.2}

ด้วยประการเช่นนีช้ายชอบธรรมคนนี้
ยืนอยู ่บนรากฐานที่ม่ันคงของพระเจ้า
แสงสว่างของสวรรค์แจ่มจาํรสัอยูใ่นสหีน้า
ของเขา ความย่ิงใหญ่และความบริสุทธ์ิ
ของอุปนิสัยของเขา สันติสุขและความ
ชื่นชมยินดีของเขาปรากฏให้ทุกคนเห็น
ในขณะท่ีเขาเป็นพยานคดัค้านอาํนาจแห่ง
ความชั่วและเป็นพยานถึงความเชื่อที่
เอาชนะโลก {GC 160.3}

คนทั้งห้องประชุมนิ่งเงียบด้วยความ
ประหลาดใจไปชั่วขณะหนึ่ง ในการตอบ
ครั้งแรก ลูเธอร์พูดด้วยนํ้าเสียงตํ่า ด้วย
ความเคารพยําเกรงแทบจะนอบน้อมถ่อม
ตน เหล่าผู้นยิมลัทธิโรมันแปลความหมาย
การแสดงออกเช่นน้ีว่าเขากําลังเร่ิมเสีย
ขวัญ พวกเขาคิดว่าท่ีเขาขอเล่ือนเวลาพูด
ออกไปน้ัน เป็นการเปิดทางให้กับการ
ถอนคาํพูด จกัรพรรดิชาร์ลส์พระองค์เอง
ก็ทรงสังเกตอย่างก่ึงดูแคลน เห็นท่าทีที่
อิดโรยของนักบวชคนนี้ อาภรณ์ท่ีเรียบ
และคําแถลงท่ีชัดเจนบ่งบอกให้ทราบว่า
“พระนักบวชองค์นี้จะไม่มีทางทําให้เรา
เป็นคนนอกรีตอย่างแน่นอน” แต่ความ
กล้าและความแน่วแน่ท่ีบัดน้ีเขาแสดงออก
มา รวมท้ังพลังและความชัดเจนในการใช้

เหตุผลของเขาทําให้คนทุกฝ่ายแปลกใจ
จักรพรรดิทรงเปล่ียนไปเป็นความช่ืนชม
ทรงอุทานขึน้มาว่า “พระนกับวชองค์นีพ้ดู
ด้วยใจที่ปราศจากความกลัวและความ
กล้าหาญทีไ่ม่หวัน่ไหว” เจ้าผูค้รองแคว้น
เยอรมนีหลายพระองค์ทรงมองดูผู้แทน
ประเทศคนน้ีของพวกเขาด้วยความภาค
ภูมิใจและความช่ืนชมยินดี {GC 160.4}

พรรคพวกของโรมแตกกระจุยไป
อดุมการณ์ของพวกเขาดเูหมอืนตกอยูใ่น
สภาพทีไ่ม่เอือ้อาํนวยทีสุ่ด พวกเขาจงึหา
ทางรักษาอํานาจของตนไม่ใช่ด้วยการ
ปฏิบัติตามพระคัมภีร์แต่เลือกท่ีจะใช้วิธี
ข่มขู่ ซึ่งเป็นวิธีโต้เถียงที่โรมไม่เคยลดละ
โฆษกของสภาพูดว่า “หากท่านไม่ยอม
ถอนความเชือ่ จกัรพรรดแิละผูน้าํของทัง้
ประเทศจะปรึกษาว่าจะเลือกใช้วธิใีดเพ่ือ
ต่อต้านคนนอกรีตที่ไม่ยอมแก้ไขคนนี้” 
{GC 161.1}

มิตรสหายของลูเธอร์ท่ีฟังคําปกป้อง
อนัประเสรฐิด้วยความชืน่ชมนัน้เมือ่ได้ยนิ
คําพดูเช่นนีก็้ตกใจกลัว แต่ตวัดุษฎบัีณฑิต
เองกลับพูดอย่างสงบนิ่งว่า “ขอพระเจ้า
ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะ
ไม่ถอนคําพูดใดเลย” Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 
8 {GC 161.2}

แล้วพวกเขานําลูเธอร์ออกไปจากที่
ประชุมรัฐสภา ในขณะท่ีเจ้าผู้ครองแคว้น
ท้ังหลายทรงปรึกษาหารือร่วมกัน เกิด
ความรู้สึกทัว่ไปว่าวิกฤตคร้ังย่ิงใหญ่มาถึง
แล้ว การยืนกรานปฏิเสธท่ีจะยอมจํานน
อาจส่งผลต่อประวัตศิาสตร์ของคริสตจักร
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เป็นเวลาหลายยุค สภาตัดสินใจที่จะให้
โอกาสลูเธอร์อกีคร้ังหน่ึงท่ีจะถอนคาํสอน
พวกเขานําลูเธอร์เข้ามาในสภาเป็นคร้ัง
สุดท้าย ถามเขาอีกคร้ังหนึ่งว่าจะปฏิเสธ
คาํสอนของเขาหรือไม่ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้า
ไม่มีคาํตอบอืน่ใดทีจ่ะให้ นอกจากทีใ่ห้ไว้
แล้ว” เป็นทีแ่น่ชดัว่าไม่มีสิง่ใดจะโน้มน้าว
เขาได้เลย ไม่ว่าจะด้วยคาํสัญญาหรือด้วย
คาํขูท่ีจ่ะให้เขายอมจาํนนต่อคําตดัสนิของ
โรม {GC 161.3}

ผูน้าํระบอบเปปาซทีัง้หลายรู้สกึเดือด-
ดาลท่ีอาํนาจของพวกเขาซ่ึงท้ังพระราชา
และขุนนางท้ังหลายกลัวจนตัวส่ันต้องถูก
พระนักบวชต่ําต้อยคนหน่ึงเหยียดหยาม
ดูแคลน พวกเขาปรารถนาท่ีจะทําให้
นกับวชผูน้ีสั้มผสักบัความพโิรธของพวก
เขาด้วยการทรมานชีวิตของเขาให้มลาย
ไป แต่ลูเธอร์เข้าใจถึงภยัอนัตรายของเขา
พดูกบัคนทัง้หลายด้วยเกยีรตยิศและความ
สขุมุเยอืกเยน็ของครสิเตยีน ถ้อยคําของ
เขาปราศจากความหย่ิงยโส กิเลส ตณัหา
และการหลอกลวง เขาไม่ได้คิดถึงตนเอง
หรือผู้สูงศักดิ์ท่ีอยู่รอบตัวเขา รู้เพียงว่า
เขาอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรง
สภาพลํ้าเลิศอย่างไร้ขอบเขตกว่าพระ
สนัตะปาปา พระราชาคณะ พระราชาและ
จักรพรรดิ พระคริสต์ตรัสผ่านคําพยาน
ของลูเธอร์ด้วยพลังและความยิ่งใหญ่ที่
ดลใจทั้งมิตรสหายและศัตรูด้วยความ
ตะลึงและความพิศวงไปช่ัวขณะหน่ึง พระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงร่วมสถิตอยู่ใน
ที่ประชุมสภาแห่งน้ันเพ่ือสัมผัสใจผู้นํา

สูงสดุของอาณาจักร มีขนุนางจํานวนหนึง่
ยอมรับความชอบธรรมในอุดมการณ์ของ
ลูเธอร์ หลายคนถูกโน้มน้าวให้มาเชื่อ
สัจธรรม แต่ความประทับใจท่ีได้รับของ
บางคนอยู ่ไม่นาน มีคนอยู ่อีกจําพวก
หน่ึงท่ีไม่แสดงออกถึงความเช่ือของพวก
เขาในเวลานั้น แต่แสวงหาสิ่งที่รับทราบ
จากพระคัมภีร์ด้วยตนเอง จนเวลาต่อมา
กลายเป็นผูส้นบัสนนุงานการปฏริปูอย่าง
ไม่กลัวผู้ใด {GC 161.4}

อิเล็กเตอร์เฟรดเดอริคทรงคอยการ
ปรากฏตัวของลูเธอร์ต่อที่ประชุมรัฐสภา
ด้วยความกังวลใจและฟังด้วยอารมณ์ที่
ซาบซึง้ขณะท่ีลูเธอร์พดู พระองค์ทรงเป็น
พยานด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ
ถึงความกล้าหาญ ความแน่วแน่และการ
รู้จักตนเองและความตั้งใจที่จะยืนหยัด
อย่างม่ันคงยิง่ขึน้ในการปกป้องอดุมการณ์
ของดุษฎีบัณฑิตท่านน้ี พระองค์ทรง
เปรียบเทียบความแตกต่างของคู่กรณีที่
โต้แย้งกันและมองเห็นว่าอํานาจของ
สัจธรรมทําให้ปัญญาของพระสนัตะปาปา
พระราชาและพระราชาคณะหมดความ-
หมาย ระบอบเปปาซีต้องรับภาระของ
ความพ่ายแพ้ท่ีสัมผัสได้ท่ามกลางชน
ทุกชาติและตลอดทุกยุคสมัย {GC 162.1}

ในขณะที่ผู้แทนของพระสันตะปาปา
รู้สึกถึงผลที่ได้จากคําแถลงของลูเธอร์ 
เขาหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึง
ความมั่นคงของอํานาจของโรมและตั้งใจ
ท่ีจะใช้ทกุวิธภีายใต้อาํนาจของตนเพ่ือล้ม
ล้างนักปฏิรูปศาสนาคนนี้ ด้วยวาทศิลป์
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และวธิทีางการทตูทีเ่ป็นคณุสมบตัโิดดเด่น
ของเขา เขานาํเสนอจักรพรรดิผูท้รงเยาว์
วัยให้เห็นถึงความเขลาและอันตรายของ
การสละมิตรภาพและการสนับสนุนของ
ราชสํานักที่เรืองอํานาจของโรมเพื่อแลก
กับอุดมการณ์ของนักบวชท่ีไม่สําคัญคน
หนึ่ง {GC 162.2}

คําพูดของเขานั้นไม่ได้ปราศจากผล
เสียเลยทีเดียว ในวันต่อมาหลังจากคํา-
ตอบของลูเธอร์ จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงส่ง
สาส์นมาเพือ่ให้นาํเสนอต่อทีป่ระชมุรฐัสภา
ประกาศเจตนารมณ์ของพระองค์ท่ีจะ
ดําเนินตามนโยบายของผู้นาํคนก่อนหน้า
นีใ้นการรกัษาและปกป้องศาสนาคาทอลกิ
เนือ่งจากลเูธอร์ปฏิเสธทีจ่ะละทิง้ความผดิ
ของตน จงึจาํเป็นต้องใช้มาตรการข้ันเด็ด
ขาดกับเขาและคําสอนนอกรีตท่ีเขาสอน
“พระนักบวชเพียงองค์เดียวท่ีหลงผิดไป
ด้วยความโง่เขลาของตนเองได้ลุกขึ้นต่อ
ต้านความเช่ือของอาณาจักรคริสเตียน
เพ่ือหยุดย้ังความไม่เคารพยําเกรง เราจะ
สละซ่ึงราชอาณาจักรของเรา ทรัพย์สมบัติ
ของเรา มิตรสหายของเรา กายของเรา
เลอืดของเรา จติวญิญาณของเราและชีวติ
ของเรา  เรากําลังจะขับไล่ออกัสตนิ  ลเูธอร์
ออกไปให้พ้น ห้ามเขามาก่อกวนแม้เพียง
เล็กน้อยท่ีสุดท่ามกลางประชาชน แล้ว
เราจะดําเนินต่อไปเพื่อบัพพาชนียกรรม
เขาและพวกผู้ติดตามของเขาในฐานะ
คนนอกรีตด้ือร้ัน ด้วยการส่ังให้เป็นบุคคล
ต้องห้ามและด้วยการใช้ทุกวิธีการท่ีจะ
ทําลายพวกเขา เราเรียกร้องให้สมาชิก

ของทุกรัฐทาํตัวให้เป็นคริสเตียนท่ีซือ่สัตย์” 
Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9 อย่างไรก็ตาม
จักรพรรดิทรงประกาศว่าต้องเคารพต่อ
หนังสือคุ้มครองท่ีออกให้กับลูเธอร์และ
ก่อนท่ีจะสานต่อเร่ืองใดเพ่ือกาํจัดเขา ต้อง
ปล่อยให้เขากลับไปยังบ้านด้วยความ
ปลอดภัยเสียก่อน {GC 162.3}

บัดนี้ ท่ามกลางสมาชิกสภามีความ
เห็นที่ขัดแย้งกันอยู ่สองฝ่าย ทูตและ
ตัวแทนของพระสันตะปาปาเรียกร้องให้
ไม่ต้องไปคํานึงถึงหนังสือรับรองความ
ปลอดภัยของนักปฏิรูปศาสนา พวกเขา
พูดว่า “แม่นํ้าไรน์จะต้องรับเถ้าถ่านของ
เขาเหมือนท่ีรับเถ้าถ่านของยอห์น ฮสัเม่ือ
ศตวรรษท่ีแล้ว” Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 9 แต่
เจ้าชายทั้งหลายของประเทศเยอรมนีแม้
พวกเขาเองจะเป็นผู้นิยมระบอบเปปาซี
และปฏิญาณตนเป็นศัตรูของลูเธอร์ก็ยัง
คัดค้านการฝ่าฝ ืนความวางใจระดับ
สาธารณชนว่าเป็นรอยด่างแห่งศักด์ิศรี
ของประเทศชาติ พวกเขาชี้ถึงหายนะที่
เกิดขึ้นหลังจากที่ฮัสตายและประกาศว่า
พวกเขาไม่กล้าที่จะทําให้ความชั่วอันน่า
สยดสยองเหล่านัน้เกิดข้ึนซ้ําอีกกับประเทศ
เยอรมนีและกับจักรพรรดิเยาว์วัยของ
ประเทศ {GC 163.1}

จักรพรรดิชาร์ลส์พระองค์เองทรงให้
คําตอบกับข้อเสนอเลวทรามนี้ว่า “แม้ว่า
เกยีรตยิศและความเชือ่จะถกูลบเลอืนออก
ไปจากโลก ส่ิงเหล่านี้ก็ยังควรจะมีอยู่ใน
จิตใจของเจ้าชายผู้ครองแคว้นท้ังหลาย”
Ibid. เล่มท่ี 7 บทที่ 9 ศัตรูตัวยงสมุน
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ระบอบเปปาซีของลูเธอร์ยังคงเรียกร้อง
ให้จกัรพรรดิปฏิบัตต่ิอนกัปฏิรูปเหมือนที่
จกัรพรรดิซจีสิมันด์กระทาํกับฮัสคือปล่อย
ให้เขาไปอยู่ในความเมตตาของคริสตจักร
แต่เม่ือพระองค์ทรงหวนคิดถึงภาพเหตุ
การณ์เมือ่ฮสัอยูใ่นทีช่มุชนสาธารณะชีใ้ห้
ดูโซ่ตรวนของเขาและเตือนให้จักรพรรดิ
รําลกึถงึความเชือ่ถอืในคาํมัน่สญัญาของ
พระองค์ จักรพรรดิชาร์ลส์ท่ี 5 จึงทรง
ประกาศว่า “เราไม่ต้องการเสียหน้าเหมือน
ซีจิสมันด์” Lenfant เล่มที่ 1 หน้า 422
{GC 163.2}

อย่างไรก็ตาม จักรพรรดิชาร์ลส์ทรง
จงใจไม่ยอมรับสัจธรรมที่ลูเธอร์เสนอ
พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่า “เราตัดสินใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะทําตามแบบอย่างของ
บรรพบุรุษ” D’Aubigné เล่มท่ี 7 บทท่ี 9
พระองค์ทรงตัดสินใจแล้วท่ีจะไม่ก้าวออก
จากเส้นทางของธรรมเนียม แม้เพ่ือเดิน
ไปบนทางแห่งสัจธรรมและความชอบธรรม
ก็ตาม ด้วยเหตุท่ีบรรพบุรุษของพระองค์
ทรงทําเช่นน้ัน พระองค์ก็จะทรงเชิดชูระ
บอบเปปาซีพร้อมกับความโหดร้ายและ
ความเสือ่มทรามทัง้หมดของมนัด้วย ด้วย
ประการฉะน้ี พระองค์จงึทรงยึดจุดยืนของ
พระองค์ คือ ทรงปฏิเสธท่ีจะรับความ
กระจ่างใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้มากกว่าบรรพบุรุษ
ของพระองค์ทรงเคยรบัไว้ หรอืทรงปฏเิสธ
ทีจ่ะปฏิบัตหิน้าท่ีใดๆ ทีบ่รรพบุรุษไม่เคย
ปฏิบัติ {GC 163.3}

ในปัจจุบัน มีผู้คนมากมายท่ียังคงยึด
ติดอยู่กับธรรมเนียมและประเพณีของ

บรรพบุรุษเช่นนั้น เม่ือพระเจ้าประทาน
ความกระจ่างที่เพิ่มขึ้น พวกเขากลับ
ปฏิเสธที่จะรับ เพราะไม่ได้ประทานแก่
บรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาจึงไม่
ยอมรับด้วย เราไม่ได้อยู ่ในสถานะท่ี
บรรพบุรุษของเราอยู่ ผลท่ีตามมาคือ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเรากจ็ะไม่
เหมือนของพวกเขา เราจะไม่เป็นที่ชอบ
พระทัยของพระเจ้าเม่ือเราดูแบบอย่าง
ของบรรพบุรุษเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองกําหนด
หน้าที่ของเราแทนที่จะค้นหาพระวจนะ
ของพระเจ้าเพื่อตัวของเราเอง ความ
รับผิดชอบของเราน้ันสําคัญกว่าความ
รับผิดชอบของบรรพบุรุษของเรา เรา
ต้องรบัผดิชอบต่อความกระจ่างทีพ่วกเขา
ได้รับและตกทอดมาสู่เรา และเรายังต้อง
รับผิดชอบต่อความกระจ่างเพิ่มเติมซึ่ง
บัดนีกํ้าลงัส่องมายงัพวกเราจากพระวจนะ
ของพระเจ้า {GC 164.1}

พระคริสต์ตรัสถึงชาวยิวท่ีไม่เช่ือว่า
“ถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขา เขาก็คง
จะไม่มีบาป แต่เด๋ียวนี้พวกเขาไม่มีข้อ
แก้ตัวในเรื่องบาปของเขา” ยอห์น 15:22
อาํนาจของพระเจ้าแบบเดยีวกนัตรสัผ่าน
ลูเธอร์ไปถึงจักรพรรดิและเจ้าผูค้รองแคว้น
ท้ังหลายของประเทศเยอรมนี ขณะท่ี
ความกระจ่างส่องออกจากพระวจนะของ
พระเจ้า พระวิญญาณของพระองค์ทรง
ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายกับผู้ร่วมประชุม
หลายท่าน ด่ังเช่นปีลาตเมือ่หลายศตวรรษ
ก่อนหน้านีย้อมให้ความหยิง่จองหองและ
ความต้องการเป็นที่นิยมของประชาชน
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ปิดหัวใจของเขาจากพระผู ้ไถ่ของโลก
ดังเช่นเฟลิกส์ท่ีกลัวจนตัวสั่นบัญชาผู้นํา
สาส์นแห่งสัจธรรมว่า “วันนี้เจ้าไปได้แล้ว
ถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก” ด่ังเช่น
กษัตริย์อากริปปาผู้หย่ิงยโสสารภาพว่า
“เจ้าจะชวนเราเป็นคริสเตียนในช่วงเวลา
เพียงสั้นๆ หรือ” กิจการ 24:25; 26:28
ถึงอย่างน้ัน จักรพรรดิชาร์ลส์ท่ี 5 ทรง
หนัหนจีากข่าวสารทีส่วรรค์ประทานมาให้
ยอมแพ้ต่อคําบัญชาของความทะนงและ
นโยบายทางโลก ทรงตัดสินใจไม่ยอมรับ
ความกระจ่างแห่งสัจธรรม {GC 164.2}

ข่าวลือเร่ืองแผนจัดการลูเธอร์แพร่
กระจายไปอย่างกว้างขวางทาํให้เกดิความ
ตื่นเต้นครั้งใหญ่ท่ัวทั้งเมือง นักปฏิรูป
ศาสนามีมิตรสหายมากมาย ซึ่งรู ้ดีถึง
ความโหดเหีย้มน่ากลวัของโรมทีมี่ต่อผูค้น
ทั้งหลายท่ีเปิดโปงความช่ัวของเธอ พวก
เขาลงความเหน็ว่าจะไม่ยอมให้เขาถกูนาํ
ไปพลีชพี ขุนนางนับร้อยร่วมกนัปฏิญาณ
ตนท่ีจะปกป้องเขา มีคนไม่น้อยประณาม
อย่างเปิดเผยว่าข่าวของสาํนกัราชวงัแสดง
ถึงการยอมจํานนอย่างอ่อนๆ ต่ออาํนาจ
ของโรม ท่ีประตูร้ัวบ้านต่างๆ และใน
สถานที่สาธารณะหลายแห่งติดแผ่นป้าย
บ้างก็ประณามและบ้างก็สนับสนุนลูเธอร์ 
มีอยูป้่ายหนึง่ทีค่ดัแต่ข้อพระคมัภร์ีสาํคญั
ในพระธรรมปัญญาจารย์ว่า “โอ แผ่นดิน
เอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเม่ือกษัตริย์ของเจ้าเป็น
เพียงคนรับใช้” ปัญญาจารย์ 10:16
ศรัทธาท่ีชืน่ชมลูเธอร์ทัว่ท้ังเยอรมนีทาํให้
ทั้งจักรพรรดิและท่ีประชุมรัฐสภาเช่ือว่า

ความอยุตธิรรมใดท่ีกระทาํต่อเขาจะทาํลาย
สันติสุขของจักรวรรดิและแม้กระท่ังต่อ
ความม่ันคงของราชบัลลังก์ {GC 164.3}

อิเล็กเตอร ์เฟรเดอริคแห่งแคว ้น
แซกโซนีทรงสงวนท่าทีด้วยความรอบคอบ
พระองค์ทรงปกปิดความรู้สึกแท้จริงที่มี
ต่อนกัปฏิรูปศาสนา ในขณะเดียวกันทรง
คอยปกป้องเขาอย่างระมัดระวัง ทรงดู
การเคล่ือนไหวท้ังหมดของเขาและของ
ศตัรทูัง้หมดของเขาด้วย แต่มีคนมากมาย
ท่ีไม่พยายามปกปิดความเหน็ใจต่อลเูธอร์ 
มีเจ้าผู้ครองแคว้น ขุนนาง บารอนและ
บุคคลที่โดดเด่นอื่นๆ ทั้งฆารวาสและ
นักบวชทยอยมาเยี่ยมเขา สปาลาทิน
เขียนบันทึกไว้ว่า “ห้องเล็กๆ ของดุษฎี
บัณฑิตไม่พอรับแขกท่ีเข้ามาหาเขา”
Martyn เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 404 ประชาชน
มองเขาราวกับเป็นคนท่ีเหนือมนุษย์ แม้
คนที่ไม่มีความเชื่อในคําสอนของเขายัง
อดท่ีจะช่ืนชอบไม่ได้กับจริยธรรมอันสูงส่ง
ท่ีนาํเขาให้กล้าเผชญิกบัความตายแทนการ
ละเมิดจิตสํานึกของตนเอง {GC 165.1}

มีความพยายามอย่างเอาจรงิเอาจงัที่
จะให้ลเูธอร์เหน็ชอบกับการประนีประนอม
กับโรม ขุนนางและเจ้าผู้ครองแคว้นมาก
มายแนะเขาว่า หากเขายังคงยืนกราน
ยึดม่ันอยู ่กับการตัดสินใจของตนเอง
ต่อต้านคําบัญชาของคริสตจักรและของ
สภาต่างๆ ในไม่ช้าเขาคงจะถูกเนรเทศ
ออกไปจากราชอาณาจักร แล้วก็จะไม่ได้
รับการปกป้อง ลูเธอร์ตอบข้อเรียกร้องนี้
ว่า “ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไม่อาจ
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ประกาศออกไปโดยปราศจากการต่อต้าน
...แล้วทําไมจึงต้องให้ความหวาดกลัวหรือ
ความหวาดหวัน่เรือ่งภยัอนัตรายแยกเรา
ออกจากพระเจ้าและจากพระวจนะของ
พระองค์ซึ่งเป็นสัจธรรมเพียงอย่างเดียว
ไม่ ข้าพเจ้าเลือกสละร่างกาย เสียเลือด
และพลีชีพดีกว่า” D’Aubigné เล่มที่ 7
บทท่ี 10 {GC 165.2}

อกีครัง้หน่ึงเขาถูกรบเร้าให้ยอมจาํนน
ต่อคําตัดสินของจักรพรรดิ แล้วเขาจะไม่
ต้องกลัวส่ิงอ่ืนใดเลย เขาตอบว่า “ด้วย
สุดหัวใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมให้
จักรพรรดิ เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายและ
แม้คริสเตียนที่ดุร้ายที่สุดตรวจสอบและ
พิพากษาผลงานของข้าพเจ้าแต่ด้วย
เง่ือนไขเพียงข้อเดียวคือ พวกเขาต้องยึด
พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐาน มนษุย์
ไม่มีสิ่งอ่ืนใดต้องทํานอกจากเช่ือปฏิบัติ
ตามพระวจนะ จงอย่าเสนอความรุนแรง
มาสู่จิตสํานึกของข้าพเจ้าซ่ึงผูกติดและ
ล่ามโซ่ไว้กับพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิแล้ว”
Ibid. เล่มท่ี 7 บทท่ี 10 {GC 166.1}

เขากล่าวกบัข้อเรียกร้องอีกข้อหนึง่ว่า
“ข้าพเจ้ายินดทีี่จะสละการคุ้มครองความ
ปลอดภัย ข้าพเจ้ามอบกายของข้าพเจ้า
เองและชีวิตไว ้ในพระหัตถ ์ขององค ์
จักรพรรดิ แต่พระวจนะของพระเจ้านั้น--
ไม่มีทาง” Ibid. เล่มที ่7 บทท่ี 10 เขากล่าว
ว่าเขาเต็มใจท่ีจะยอมตามคาํตัดสินของท่ี
ประชุมใหญ่แต่ด้วยเง่ือนไขเพียงข้อเดียว
คือที่ประชุมต้องตัดสินตามพระคัมภีร์ 
เขาเสริมว่า “ในเร่ืองที่เก่ียวกับพระวจนะ

ของพระเจ้าและความเชื่อ คริสเตียนทุก
คนเป็นผู้ตดัสินได้ดีเท่ากับพระสันตะปาปา
แม้ว่าจะมีที่ประชุมนับล้านอาจเห็นพ้อง
สนับสนุนก็ตาม” Martyn เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 
410 ในที่สุดทั้งมิตรสหายและศัตรูก็เชื่อ
ว่าความพยายามท่ีจะให้ปรองดองกันคง
ไม่เกิดผล {GC 166.2}

หากนกัปฏรูิปศาสนายอมอ่อนข้อเพยีง
จุดเดียว ซาตานและสมุนของมันก็จะได้
รับชัยชนะ แต่ความแน่วแน่อย่างไม่ส่ัน
คลอนเป็นวถิทีางของการปลดปล่อยครสิต-
จักรและเร่ิมยุคท่ีใหม่และดีกว่าข้ึนมา
อทิธพิลของชายหนุม่หนึง่คนนี้ ผูก้ล้าคดิ
และทําตามความคิดของตนเองในเร่ือง
ของศาสนาส่งผลต่อคริสตจักรและโลก
ไม่ใช่เพียงแต่ในยุคของเขาเท่านั้นแต่ใน
ทุกยุคของภายภาคหน้า ความแน่วแน่
และความสัตย์ซื่อจะเสริมกําลังให้คน
ท้ังปวงจนถงึวนัสิน้ยคุซึง่ต้องผ่านประสบ-
การณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั อาํนาจและความยิง่
ใหญ่ของพระเจ้ายืนตะหง่านเหนือเล่ห์
เหล่ียมของมนษุย์และเหนืออาํนาจยิง่ใหญ่
ของซาตาน {GC 166.3}

ไม่นานต่อมาเจ้าหน้าทีข่องจกัรพรรดิ
มาสั่งให้ลูเธอร์กลับบ้านและเขารู ้ดีว่า
คาํตดัสนิลงโทษเขาจะตามติดคําสัง่นีอ้ย่าง
รวดเรว็ เส้นทางของเขาปกคลมุด้วยเมฆ
หมอกดําทะมึน แต่ในขณะท่ีเขาเดิน
ทางออกจากเมืองวอร์มส์ ใจของเขากลับ
เต็มล้นด้วยความสุขและการสรรเสริญ
เขาพูดว่า “มารเองก็ยังยืนปกป้องอยู่ท่ี
ป้อมปราการของพระสันตะปาปาแต่พระ
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คริสต์ทรงกระทาํให้เกดิช่องว่างกว้างขวาง
ขึ้นในท่ีแห่งนั้นและซาตานถูกบังคับให้
สารภาพว่าพระเจ ้าย่ิงใหญ่กว ่ามัน”
D’Aubigné เล่มที ่7 บทท่ี 11 {GC 166.4}

หลังจากออกเดินทางไปแล้ว ด้วย
ความปรารถนาให้คนทัง้หลายไม่เข้าใจผดิ
ว่าความแน่วแน่ของเขาน้ันเป็นการกบฏ
ลูเธอร์จงึเขยีนจดหมายไปถงึจกัรพรรดว่ิา
“พระเจ้าผู้ทรงหยั่งรู้หัวใจทรงเป็นพยาน
ของข้าพเจ้า ว่าข้าพเจ้าเตรยีมพร้อมอย่าง
จริงใจที่สุดท่ีจะเชื่อฟังพระจักรพรรดิ ท้ัง
ด้วยเกียรติยศและปราศจากเกียรติยศ
ด้วยชีวิตและด้วยความตาย และไม่มีข้อ
ยกเว้นนอกจากพระวจนะของพระเจ้าท่ี
มนุษย์ใช้ดํารงชีวิต ในทุกกิจกรรมของ
ชีวิตในปัจจุบันนี้ ความภักดีของข้าพเจ้า
จะไม่หวั่นไหว เพราะในเรื่องนี้การที่จะ
สูญเสียหรือได้กําไรนั้นไม่มีผลต่อความ
รอด แต่เม่ือเก่ียวกับผลประโยชน์นรัินดร์
กาลแล้ว พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์
ไม่ควรยอมจาํนนต่อมนษุย์ด้วยกนั เพราะ
การยอมจํานนในเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณ
เช่นนี้คือการนมัสการที่แท้จริง และควร
จะต้องถวายแด่พระผู้สร้างเท่านั้น” Ibid.
เล่มท่ี 7 บทท่ี 11 {GC 167.1}

ในการเดินทางออกจากเมืองวอร์มส์ 
ลูเธอร์ได้รับการต้อนรับอย่างภาคภูมิใจ
มากกว่าขณะท่ีเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง
วอร์มส์ก่อนหน้าน้ัน คณะสงฆ์อันทรง
เกียรติต้อนรับนักบวชท่ีถูกบัพพาชนีย-
กรรมแล้วผู้นี้ ผู้ปกครองฝ่ายพลเรือนให้
เกียรติกับชายที่จักรพรรดิทรงประณาม

เขาได้รับการร้องขอให้เทศนาท้ังๆ ท่ีมี
คําส่ังห้ามจากสํานักพระราชวัง อีกคร้ัง
หนึ่งเขาก้าวข้ึนสู่ธรรมาสน์ และพูดว่า
“ข้าพเจ้าไม่เคยปฏญิาณทีจ่ะเอาโซ่มาล่าม
พระวจนะของพระเจ้าไว้และจะไม่มีทาง
ทําเช่นนั้นด้วย” Martyn เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 
420 {GC 167.2}

เมื่อเขาไปจากเมืองวอร์มส์ได้ไม่นาน
เหล่าผู ้นิยมระบอบเปปาซีเกลี้ยกล่อม
จกัรพรรดิให้ทรงประกาศกฤษฎีกาต่อต้าน
เขา ในคําสั่งนี้ลูเธอร์ถูกประณามว่า
“เป็นซาตานที่มาในร่างของมนุษย์และ
แต่งตัวด้วยชุดของนักบวช” D’Aubigné
เล่มที่ 7 บทที่ 11 มีคําสั่งประกาศว่าใน
ทันทีที่หนังสือคุ้มครองความปลอดภัย
หมดอายุ จะต้องจัดการทุกทางท่ีจะยับย้ัง
งานของเขา ห้ามทุกคนให้ท่ีพาํนักแก่เขา
ให้อาหารหรือนํ้าดื่มแก่เขาหรือโดยทาง
คําพูดหรือการกระทําในท่ีสาธารณะหรือ
ในท่ีส่วนตัวท่ีจะช่วยหรือยุยงส่งเสริมเขา
จะต้องจับกุมเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดและ
ส่งมอบให้กับผู้มีอาํนาจ ผูต้ดิตามของเขา
จะต้องถูกจับเข้าคุกและทรัพย์สมบัตขิอง
พวกเขาจะต้องถูกยึด งานเขียนของเขา
ต้องถูกทําลายและในที่สุดทุกคนที่กล้า
ขัดขืนคําสั่งนี้จะถูกรวมอยู่ในการลงโทษ
นี้ด้วย อิเล็กเตอร์แห่งแซกโซนีและเจ้าผู้
ครองแคว้นทั้งหลายท่ีเป็นมิตรกับลูเธอร์
เดินทางออกไปจากเมืองวอร์มส์หลังจาก
ท่ีเขาเดินทางออกไปไม่นาน และคําส่ัง
ของจักรพรรดิได้ผ่านมติของที่ประชุม
รัฐสภา บัดน้ีเหล่าผู้นยิมลิทธิโรมันพากัน
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ชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น พวกเขาถือว่า
จดุจบของนกัปฏิรูปศาสนาถกูประทับตรา
ไว้แล้ว {GC 167.3}

พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางหนีภัย
ให้ผู ้ รับใช้ของพระองค์ในช่วงเวลาท่ี
อันตรายนี้ มีสายตาหน่ึงคอยเฝ้าติดตาม
การเคลื่อนไหวของลูเธอร์ และหัวใจที่
ซื่อสัตย์และประเสริฐดวงหนึ่งตัดสินใจ
เข้ามาช่วยเหลือ เป็นที่ประจักษ์อย่าง
แน่ชัดว่าไม่มีสิ่งใดจะทําให้โรมพอใจ
นอกจากความตายของเขา ด้วยการ
ซ่อนตวัเท่านัน้ทีจ่ะถนอมเขาไว้ให้พ้นจาก
เข้ียวสิงห์ พระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับอิเล็กเตอร์เฟรเดอริคแห่งแคว้น
แซกโซนีเพ่ือวางแผนท่ีจะรักษานักปฏิรูป
ศาสนาผู้นี้ไว้ ด้วยความร่วมมือของพระ
สหายท่ีซือ่สัตย์คนหน่ึง ทาํให้จดุประสงค์
ของอิเล็กเตอร์ทําได้สําเร็จและลูเธอร์ถูก
ซ่อนตวัจากมติรสหายและศตัรอูย่างได้ผล
ในขณะทีเ่ดนิทางกลบับ้านอยูน่ัน้ เขาถกู
ลักพาตัวจากผู้ทีค่วบคุมเขาและรีบส่งตัว
ผ่านป่าไปยังปราสาทวาร์ตบูร์กซึ่งเป็น
ป้อมปราการอ้างว้างโดดเดี่ยวบนภูเขา
ทัง้การลักพาตัวและการซ่อนตัวน้ันทํากัน
อย่างลึกลับ แม้แต่อิเล็กเตอร์เฟรเดอริค
เองก็ไม่รู้อยู่เป็นเวลานานว่าเขาไปท่ีใด
การไม่รู ้ระแคะระคายถึงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่
ปราศจากการวางแผน ตราบใดท่ีอิเล็ก-
เตอร์ไม่ทรงทราบเร่ืองของลูเธอร์ พระองค์
ก็จะทรงเปิดเผยส่ิงใดไม่ได้ พระองค์เอง
พอพระทัยกับความปลอดภยัของนกัปฏรูิป
ศาสนาและรู้แค่นี้ก็พอพระทัยแล้ว {GC

168.1}
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

ผ่านไปและฤดหูนาวมาถงึแล้วและลเูธอร์
ยังคงเป็นนักโทษอยู่ อาเลียนเดอร์และ
พวกของเขายินดีหรรษาอย่างยิ่งที่ดู
ประหน่ึงว่าแสงสว่างของข่าวประเสริฐ
กําลังจะดับลง แต่แทนที่จะเป็นเช่นนี้ 
นกัปฏิรูปศาสนากําลังเติมน้ํามันใส่ตะเกียง
ของเขาจากคลังแห่งความจริงและแสง
สว่างจะส่องออกมาด้วยลาํแสงท่ีแจ่มจาํรัส
มากข้ึน {GC 168.2}

ในความคุ้มครองอย่างเป็นมิตรของ
ปราสาทวาร์ตบร์ูก ลูเธอร์อยูอ่ย่างมคีวาม
สุขชัว่ขณะหนึง่ทีไ่ด้หลดุพ้นจากความร้อน
และความโกลาหลของการต่อสู้ แต่เขา
ไม่อาจพบความพงึพอใจในความสงบและ
การพักผ่อนได้นานนัก ชีวิตของเขาน้ัน
คุ้นเคยกับการทํางานและความขัดแย้งท่ี
เกร้ียวกราด เขาทนอยู่กับการไม่ทํางาน
ไม่ได้ ในวันเวลาท่ีโดดเด่ียวน้ัน สภาพ
ของคริสตจักรปรากฏข้ึนอยู่ต่อหน้าเขา
และเขาร้องขึน้ด้วยความส้ินหวัง “อนจิจา
ไม่มีผู้ใดในยุคสุดท้ายของพระพิโรธของ
พระเจ้าที่จะยืนขึ้นดั่งกําแพงอยู ่เบื้อง
พระพักตร์พระเจ้าและช่วยอิสราเอล
ให้รอด” Ibid. เล่มที ่9 บทที ่2 อกีครัง้หนึง่
ความคดิของเขาวกกลบัมาหาเขาเองและ
เขาวติกว่าจะถกูกล่าวหาว่าเป็นคนขีข้ลาด
ท่ีถอยหนีออกจากการต่อสู ้ แล้วเขาก็
ตําหนิตัวเองที่เกียจคร้านและเอาแต่ใจ
ตนเอง แต่กระนั้นในเวลาเดียวกันในทุก
วนัเขากลบับรรลผุลงานได้มากกว่าทีช่าย
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คนหนึ่งจะทําได้ ปากกาของเขาไม่เคย
อยูน่ิง่  ในขณะท่ีศตัรูของเขายกยอตนเอง
ว่าเขาหายเงียบไปแล้ว พวกเขาแปลกใจ
และมึนงงกับหลักฐานท่ีมีตัวตนซ่ึงแสดง
ว่าเขายังทํางานอย่างขันแข็งอยู่ ใบปลิว
เป็นต้ังๆ ท่ีออกมาจากปากกาของเขา
กระจายไปท่ัวประเทศเยอรมนี เขายังได้
รับใช้งานสําคัญที่สุดเพื่อเพื่อนร่วมชาติ
ของเขาด้วยการแปลพระคริสตธรรมคัมภร์ี
ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาเยอรมัน
จากเกาะหินปัทมอสของเขา เป็นเวลา
เกือบหน่ึงปีเต็มท่ีเขาได้ประกาศข่าว
ประเสริฐและตําหนิบาปและความผิดใน
ยุคของเขา {GC 168.3}

แต่พระเจ้าทรงถนอมผู้รับใช้ของ
พระองค์ให้ออกจากเวทีของชีวติสาธารณะ
ไม่ใช่เพียงเพ่ือถนอมรักษาชีวติของลูเธอร์
จากความอาฆาตของศัตรูหรือเพื่อเอื้อ
ให้เขามีเวลาเงียบสําหรับทํางานสําคัญ
เท่านั้น เขาได้ผลลัพธ์ที่ล้ําค่ามากกว่านี้ 
ในท่ีพักบนภูเขาที่โดดเด่ียวและห่างไกล
ลิบลับของเขานั้น ลูเธอร์ถูกกันออกจาก
การสนับสนุนทางโลกและปิดตนเองจาก
คําสรรเสรญิเยนิยอของมนษุย์ เขาจงึหลดุ
พ้นจากความหย่ิงทะนงและความม่ันใจใน
ตนเองซึ่งบ่อยคร้ังมีต้นเหตุมาจากความ
สาํเรจ็ โดยการทนทุกข์และการได้รบัความ
อดสู เขากําลังถูกเตรียมตัวให้พร้อมอีก
ครัง้เพือ่จะเดนิอย่างปลอดภยับนเส้นทาง
สูงอันน่าเวียนหัวซึ่งเขาถูกยกย่องและ

เชิดชูข้ึนไปอย่างกะทันหัน {GC 169.1}
ในขณะท่ีมนษุย์ชืน่ชมยินดีกับเสรีภาพ

ท่ีสัจธรรมนํามานั้น พวกเขามีความโน้ม
เอียงท่ีจะเชิดชูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาเพื่อ
ตัดโซ่แห่งความผิดและความงมงาย
ซาตานคอยหาทางที่จะหันแนวคิดและ
ความรักของมนุษย์ให้ออกห่างไปจาก
พระเจ้าและให้ยดึตดิกับส่ือตวัแทนท่ีเป็น
มนษุย์ มันนาํพวกเขาให้ไปยกย่องเครือ่ง
มือธรรมดาและให้ละเลยพระหัตถ์ที่ทรง
นําพาเหตุการณ์ท้ังหมดของการทรงนํา
บ่อยคร้ังผู้นาํศาสนาท่ีได้รับการสรรเสริญ
เยินยอและเคารพเช่นน้ีจะสูญเสียความ
รู้สึกที่ต้องพึ่งพระเจ้าและถูกชักนําให้
เช่ือในตัวเขาเอง ผลท่ีตามมาคือเขาจะ
พยายามควบคุมความคิดและจิตสํานึก
ของประชาชน ผูซ้ึง่มใีจโอนเอยีงทีจ่ะหวงั
คอยให้เขานําแทนท่ีจะพ่ึงพระวจนะของ
พระเจ้า บ่อยคร้ังท่ีงานของการปฏิรูปล่าช้า
เพราะบรรดาผู้สนับสนุนหมกมุ่นอยู่กับ
ความรู้สกึเช่นน้ี พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะ
ปกป้องอุดมการณ์ของการปฏิรูปให้ออก
ไปจากภัยอนัตรายน้ี พระองค์ทรงประสงค์
ให้พระราชกิจของพระเจ้ารับรอยประทับ
ท่ีไม่ใช่เป็นของมนุษย์แต่เป็นของพระเจ้า
สายตาของมนุษย์หันไปหาลูเธอร์เพราะ
ว่าเป็นผู้อธิบายสัจธรรม เขาถูกนําออก
ไปเพื่อว่าสายตาทั้งปวงของมนุษย์จะหัน
ไปมองผู้ทรงเป็นแหล่งกาํเนิดแห่งสัจธรรม
{GC 169.2}
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เป็นท่ีประจักษ์ว่าในการคัดสรรบุคคล
ที่จะมาปฏิรูปคริสตจักร พระเจ้าทรงใช้
แบบแผนเดียวกันกับการก่อตัง้คริสตจกัร
พระอาจารย์แห่งสวรรค์ทรงมองข้ามบคุคล
ยิ่งใหญ่ของโลก คนมียศศักดิ์และคน
ร่ํารวยที่คุ้นเคยกับคําเยินยอและเทิดทูน
ให้เป็นผูน้าํของประชาชน พวกเขาเย่อหยิง่
และม่ันใจในตนเองกับสถานะท่ีเหนือช้ัน
กว่าของตนเกินกว่าทีจ่ะยอมถูกหล่อหลอม
จิตใจให้เห็นอกเห็นใจเพ่ือนร่วมโลกและ
ยอมท่ีจะเป็นผู้ร่วมงานของบุรุษแห่งเมือง
นาซาเร็ธ พระดํารัสท่ีกล่าวกับชาวประมง
กาลลีิทีไ่ม่มีการศกึษาและตรากตรําทาํงาน
หนักว่า “จงตามเรามา และเราจะต้ังท่าน
ให้เป็นผู้หาคนด่ังหาปลา” มัทธิว 4:19
สาวกเหล ่านี้ เป ็นคนถ ่อมและเป ็น
คนท่ีสอนได้ ย่ิงพวกเขารับอิทธิพลจาก
คําสอนจอมปลอมของยุคนั้นน้อยเท่าไร
พระคริสต์ก็จะทรงสอนและฝึกพวกเขา
เพื่องานรับใช้ของพระองค์ได้มากขึ้น
เท่านั้น ในสมัยของงานปฏิรูปยิ่งใหญ่จึง
มีสภาพเป็นเช่นน้ี นักปฏิรูปศาสนาแนว
หน้าท้ังหลายเป็นคนท่ีมาจากพ้ืนฐานชีวติ
ทีย่ากจนถ่อมตัวคือเป็นผู้ท่ีหลุดพ้นอย่าง
มากท่ีสุดจากความหย่ิงผยองของฐานะ
และจากอิทธิพลของความทิฐิมานะ และ
เล่ห์กลของนักบวช แผนการของพระเจ้า
เลือกท่ีจะใช้เคร่ืองมือท่ีตํ่าต้อยเพ่ือผลท่ี

ยิ่งใหญ่ แล้วเกียรติยศจะไม่เป็นของ
มนุษย์แต่จะถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรง
ประกอบกิจผ่านพวกเขาให้เป็นไปตาม
นํ้าพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ 
{GC 171.1}

สองสามสัปดาห์หลังจากลูเธอร์เกิด
ในกระท่อมชาวเหมืองที่แคว้นแซกโซนี 
อูลริค สวิงก์ลี [Ulric Zwingli] เกิดใน
กระต๊อบของคนเลีย้งสตัว์ท่ามกลางเทอืก
เขาแอลป์ สภาพแวดล้อมของสวิงก์ลีใน
วัยเด็กและการฝึกอบรมในวัยเยาว์นั้นได้
เตรยีมเขาเพือ่ทํางานรบัใช้ในอนาคต เขา
ได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความยิ่งใหญ่
งดงามและลํา้เลศิของธรรมชาต ิสตปัิญญา
ของเขาถกูประทบัด้วยความรูสึ้กของความ
ยิง่ใหญ่ มีพลังอาํนาจและความเกรียงไกร
ของพระเจ้า ประวัตศิาสตร์ผลงานอันกล้า
หาญท่ีเกิดข้ึนในเทือกเขาบ้านเกิดของเขา
นั้นจุดประกายแรงบันดาลใจอันเยาว์วัย
ของเขา และเขานัง่อยูเ่คยีงข้างกายคณุย่า
ผู้เคร่งครัดศาสนา ต้ังใจฟังนิทานจากพระ
คัมภีร์อันล้ําค่าท่ีเธอรวบรวมจากตํานาน
และประเพณีสืบทอดมาของคริสตจักร
ด้วยความสนใจอย่างกระตือรือร้นเขาฟัง
เร่ืองราววีรกรรมอันน่ายกย่องของบรรพชน
และผู้เผยพระวจนะ เร่ืองของคนเล้ียงแกะ
ท่ีเฝ ้าฝูงแกะบนเนินเขาของแผ่นดิน
ปาเลสไตน์ทีทู่ตสวรรค์มาแจ้งกับพวกเขา
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เรือ่งของทารกน้อยแห่งหมูบ้่านเบธเลเฮม
และบุรุษแห่งกางเขนคาลวารี {GC 171.2}

บิดาของสวิงก์ลมีีความปรารถนาเช่น
เดยีวกบัยอห์น ลูเธอร์ทีต้่องการให้ลกูชาย
มีการศึกษาและได้ส่งเด็กชายออกไป
จากหุบเขาบ้านเกิดตั้งแต่ยังเยาว์วัย
สตปัิญญาของเขาพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็ว
จนไม่นานต่อมาเกดิเป็นปัญหาในการหา
ครูที่มีความสามารถมาสอนเขา เม่ืออายุ 
13 ปีเขาไปท่ีเมืองเบิร์นซ่ึงในเวลาน้ัน
เป็นโรงเรียนที่โดดเด่นที่สุดของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ แต่ ณ ที่นี้ มีภัยอันตราย
เร่ืองหนึ่งปรากฏขึ้นที่คุกคามชะตาชีวิต
ของเขา นักบวชภราดรหลายองค์ทุ่มเท
แย่งกันท่ีจะชักนําให้เขาก้าวเข้าสู่ชีวิต
ของนักบวช ในเวลานั้นพระนักบวชของ
นิกายโดมินิกันและฟรานซิสกันมีการ
แข่งขนักนัทีจ่ะแย่งความนยิมจากชาวบ้าน
พวกเขาลงแรงตกแต่งโบสถ์ต่างๆ ของ
พวกเขาอย่างตระการตา มีพธิกีรรมอย่าง
โอ่อ่าและใช้เครื่องรางเรืองนามและของ
ขลังเพื่อดึงดูดความสนใจ {GC 172.1}

นกับวชนกิายโดมนิกัินแห่งเมอืงเบร์ิน
เห็นว่าหากเขาสามารถเอาชนะนักศกึษา
หนุม่ทีมี่ความสามารถสงูนีม้าเข้าเป็นพวก
ด้วยแล้ว พวกเขาจะได้ท้ังประโยชน์และ
เกียรติยศ ความหนุ่มแน่นของเขา ความ
สามารถตามธรรมชาติในการพูดและใน
การเขียนของเขาและอัจฉริยะทางดนตรี
และกาพย์กลอนจะดึงดูดประชาชนเข้า
มายังที่ประชุมของพวกเขาและเพิ่มราย
ได้ให้กับนิกายของตนได้ดีกว่าพิธีกรรม

และการแสดงออกอย่างหรูหรา พวกเขา
พากเพียรด้วยเล่ห์กลและคําป้อยอจน
สามารถชักนาํสวิงก์ลเีข้ามายังคอนแวนต์
ของพวกตน เมื่อลูเธอร์ยังเป็นนักเรียน
อยู่นัน้ เขาต้องเก็บตวัเองอยู่ในห้องเล็กๆ
ของคอนแวนต์และหากพระเจ้าไม่ทรงจดั
เตรียมท่ีจะปลดปล่อยเขาแล้วเขาคงจะ
จมหายไปกับโลก ส่วนสวิงก์ลนีัน้ไม่ได้รับ
อนญุาตให้เผชญิกบัภยัอนัตรายแบบเดยีว
กันนี้ ภายใต้การทรงนําของพระเจ้า คุณ
พ่อของเขารู้ระแคะระคายกับข่าวสารเร่ือง
แผนการของพวกนักบวช เขาไม่เคยต้ังใจ
ท่ีจะปล่อยให้ลูกชายมีชีวิตที่เกียจคร้าน
และไร้ประโยชน์ของนักบวชท้ังหลาย
เขาเห็นว่าชีวติท่ีมีประโยชน์ในอนาคตของ
ลูกกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงจึงรีบเรียก
ตวัเขากลบับ้านโดยไมร่อชา้ {GC 172.2}

ชายหนุ่มเชื่อฟังคําสั่งนี้ แต่อยู่อย่าง
พงึพอใจในหบุเขาบ้านเกดิได้ไม่นานและ
ไม่ช้าต่อมาเขาจึงกลับไปเรียนหนังสืออีก
และเวลาผ่านไประยะหน่ึงเขาเดินทางไป
กรุงบาเซล ที่นี่เองสวิงก์ลีได้ยินถึงเรื่อง
ข่าวประเสริฐของพระคุณของพระเจ้าที่
ประทานให้เปล่าๆ เป็นคร้ังแรก วิทเทม-
บากครูสอนภาษาโบราณคนหน่ึงพบพระ
คัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ท้ังเล่มในขณะท่ีศึกษา
ภาษากรกีและฮบีรู และด้วยเหตนุีลํ้าแสง
แห่งความกระจ่างของพระเจ้าจึงส่องมายัง
สติปัญญาของนักเรียนท่ีเรียนอยู่กับเขา
เขาประกาศว่ามีสัจธรรมที่เก่าแก่และมี
คุณค่าอันไร้ขอบเขตมากกว่าทฤษฎีใดๆ
ท่ีครูในโรงเรียนและนักปราชญ์สอน
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สัจธรรมโบราณน้ีคือความตายของพระ
ครสิต์เป็นค่าไถ่เดียวของคนบาป สาํหรับ
สวิงก์ลีแล้ว คําพูดเหล่านี้เป็นดั่งลําแสง
แรกท่ีส่องออกมาในยามรุ่งอรุณ {GC
173.1}

ไม่นานต่อมา พระเจ้าทรงเรียกสวิงก์
ลีให้ออกจากกรงุบาเซลเพือ่ทาํงานทีส่าํคญั
ทีส่ดุในชีวติ ขอบข่ายงานชิน้แรกของเขา
อยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ซึ่ง
ห่างจากหุบเขาบ้านเกิดของเขาไม่ไกล
มากนัก เมื่อเขาได้รับการเจิมต้ังให้เป็น
บาทหลวงแล้ว ผู้ร่วมงานปฏิรูปคนหนึ่ง
กล่าวว่า เขา “อุทิศจิตวิญญาณท้ังหมด
ของเขาให้กับการค้นหาสัจธรรมของ
พระเจ้าเพราะเขาตระหนกัดีว่าเขาจะต้อง
เรียนรู้มากสักเพียงไรเพื่อดูแลฝูงแกะที่
พระคริสต์ทรงโปรดมอบความวางใจไว้กับ
เขา” Wylie เล่มท่ี 8 บทท่ี 5 ยิ่งเขาค้นหา
พระคัมภีร์มากข้ึนเท่าไร เขาก็พบความ
แตกต่างระหว่างความจริงของพระคัมภีร์
และคําสอนนอกรีตของโรม เขามอบความ
ไว้วางใจให้กับพระคัมภร์ีว่าเป็นพระวจนะ
ของพระเจ้า เป็นกฎเกณฑ์เดียวท่ีเพียบ
พร้อมและไม่ผิดเพ้ียน เขามองเห็นว่า
พระคัมภีร์ต้องแปลความหมายของพระ
คัมภีร์เอง เขาไม่กล้าพยายามอธิบายพระ
คัมภีร์เพือ่สนับสนุนทฤษฏีหรือหลักคาํสอน
ซึ่งตั้งสมมติฐานไว้แล้ว แต่ยึดมั่นว่าเป็น
หน้าท่ีของเขาท่ีจะเรียนรู้คําสอนซึ่งเป็น
คําสอนที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน เขา
มุ่งม่ันทําตัวให้พร้อมเพื่อสนับสนุนทุก
ความพยายามเพ่ือเข้าใจความหมายให้

ครบถ้วนและถูกต้องและเขายังทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสทุธิซ์ึง่เขา
ประกาศว่าจะเป็นผู้เปิดเผยความหมาย
นั้นแก่ทุกคนที่แสวงหาด้วยความจริงใจ
และด้วยการอธิษฐาน {GC 173.2}

สวิงก์ลีกล่าวว่า “พระคัมภีร์มาจาก
พระเจ้า ไม่ได้มาจากมนุษย์ และยิ่งไป
กว่านัน้พระเจ้าผู้ประทานความกระจ่างนี้
จะประทานให้ท่านเข้าใจว่าคําพูดเหล่าน้ี
มาจากพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าไม่
ผิดพลาด เป็นพระวจนะที่แจ่มจํารัส มี
คําสอนอยู่ในตัว เปิดเผยตนเอง ส่องสว่าง
ให้จติวญิญาณด้วยความรอดและพระคณุ
ท้ังหมด ประโลมใจในพระเจ้า ถ่อมใจลง
เพื่อยอมจํานนและแม้กระท่ังสละสิทธิ์
ตนเองไปและกอดพระเจ้าไว้” สวิงก์ลีเอง
พิสูจน์ความจริงของคําพูดเหล่าน้ีแล้ว
เขาเล่าถงึประสบการณ์ในช่วงเวลานีข้อง
ชีวิตและเขียนไว้ในเวลาต่อมาว่า “เมื่อ...
ข้าพเจ้าเร่ิมท่ีจะมอบถวายตนเองท้ังหมด
ให้พระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิแล้ว ปรัชญาและ
หลักคําสอนจะเสนอแนะคําขัดแย้งให้แก่
ข้าพเจ้าเสมอ ในท่ีสุดข้าพเจ้าก็มาถึงจุด
หนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่า ‘ท่านต้องปล่อยวาง
ท้ังหมดไว้และเรียนรู้ความหมายของ
พระเจ้าจากพระวจนะอันเรียบง่ายของ
พระองค์เอง’ แล้วข้าพเจ้าเริม่ทูลขอความ
กระจ่างของพระองค์ และพระคัมภีร์ก็กลาย
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากสําหรับข้าพเจ้า”
Ibid. เล่มท่ี 8 บทท่ี 6 {GC 174.1}

หลักคําสอนที่สวิงก์ลีเทศน์นั้น เขา
ไม่ได้รับจากลูเธอร์ แต่เป็นหลักคําสอน
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ของพระคริสต์ นักปฏิรูปชาวสวิสกล่าว
ว่า “หากลเูธอร์เทศนาเรือ่งของพระคมัภีร์ 
เขาจะทําส่ิงท่ีข้าพเจ้ากําลังทําอยู่ คนท่ี
เขานํามาหาพระคริสต์มีจํานวนมากกว่า
ที่ข้าพเจ้านํามาเอง แต่เรื่องนี้ไม่สําคัญ
ข้าพเจ้าจะไม่เป็นพยานถึงนามอื่นนอก
จากพระนามของพระคริสต์ ข้าพเจ้าเป็น
ทหารของพระองค์และพระองค์ทรงเป็น
หัวหน้าเพียงพระองค์เดียวของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนอักษรสักคําไปหา
ลูเธอร์และเขาก็ไม่เคยเขียนถึงข้าพเจ้า
ทาํไม...ก็เพือ่แสดงให้เหน็ว่าพระวญิญาณ
ของพระเจ้าทรงทํางานอย่างเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัเนือ่งจากเราทัง้สองไม่ได้สมรูร่้วม
คิดกันแต่สอนหลักคําสอนของพระคริสต์
ที่เหมือนกันเช่นนี้” D’Aubigné เล่มท่ี 8
บทท่ี 9 {GC 174.2}

ในปี ค.ศ. 1516 สวิงก์ลีได้รับเชิญให้
เป็นนักเทศน์ในคอนแวนต์ท่ีเมืองไอน์-
ซเีดน ทีน่ีเ่องเขาจะได้เหน็ความชัว่ช้าของ
โรมได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและจะได้ส่ง
อิทธิพลการเป็นนักปฏิรูปศาสนาให้แผ่
ขยายไกลออกไปจากบ้านเกิดของเขาบน
เทือกเขาแอลป์ ในบรรดาส่ิงท่ีดึงดูดใจ
ของเมืองไอน์ซีเดนน้ันมีรูปปั้นพระแม่
พรหมจารีทีเ่ช่ือกันว่ามีอาํนาจกระทําการ
อศัจรรย์ได้ เหนือประตูทางเข้าคอนแวนต์
มีข้อความจารึกไว้ว่า “สถานท่ีแห่งน้ีท่าน
จะได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์” Ibid.
เล่มท่ี 8 บทท่ี 5 ผู้แสวงบุญจะเดินทาง
มายังศาลของพระแม่พรหมจารีแห่งนี้
ตลอดทุกฤดูกาล แต่งานเฉลิมฉลองย่ิง

ใหญ่ประจําปีของการเทิดทูนเกียรติจะมี
ฝงูชนมากันอย่างล้นหลามจากทุกสารทิศ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์แม้กระท่ังไกล
ไปถงึประเทศฝรัง่เศสและประเทศเยอรมนี 
สวิงก์ลีรู้สึกทุกข์ใจจากภาพเหล่านี้เป็น
อย่างยิง่ เขาจงึฉวยโอกาสประกาศอสิรภาพ
ผ่านการเทศนาข่าวประเสรฐิแก่ผูท้ีต่กเป็น
ทาสของความเช่ืองมงาย {GC 174.3}

เขาพูดว่า “โปรดอย่านึกภาพว่าพระเจ้า
สถิตอยู่กับวิหารหลังนี้มากกว่าสถานท่ี
อื่นๆ ซึ่งพระองค์ทรงสร้าง ไม่ว่าท่านจะ
พํานักอยู่ในประเทศใด พระเจ้าสถิตอยู่
รอบตวัท่านและสดบัฟังท่าน...การกระทํา
ท่ีไม่เกิดประโยชน์ การเดินทางไกลเพื่อ
แสวงบุญ ของถวาย รูปปั ้น การร้อง
อุทธรณ์ขอพระแม่พรหมจารีหรือนักบุญ
ท้ังหลายจะทําให้ท่านได้รับพระคุณของ
พระเจ้ากระน้ันหรือ...เราจะได้อะไรกับการ
พูดมากมายในคําอธิษฐานของเรา เรา
จะได ้อะไรจากผ้าคลุมศีรษะเงางาม
ศรีษะท่ีถกูกล้อนอย่างราบเรียบ เส้ือคลุม
ยาวระย้อยหรือรองเท้าแตะทองคํา...
พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจ และ
หัวใจของเราก็ห่างไกลจากพระองค์” เขา
พูดต่ออีกว่า “พระคริสต์ผู ้ทรงถูกตรึง
กางเขนครัง้เดยีวนัน้ทรงเป็นเครือ่งถวาย
บูชาและทรงเป็นเหย่ือท่ีเพียงพอแล้ว
สําหรับบาปของผู้เชื่อตลอดนิรันดร์กาล”
Ibid. เล่มที่ 8 บทท่ี 5 {GC 175.1}

คําสอนเช่นน้ีไม่เป็นท่ีต้อนรับสําหรับ
ผู้ฟังจาํนวนมาก เป็นเร่ืองน่าผดิหวงัอย่าง
ยิ่งสําหรับพวกเขาท่ีได้รับการบอกเล่า
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ว่าการเดินทางแสนเหน่ือยยากของพวก
เขานัน้ไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่เข้าใจเรือ่ง
การอภัยท่ีให้เปล่าๆ ผ่านทางพระคริสต์ 
พวกเขาพอใจกับวิถีเดิมที่นําไปสู่สวรรค์
ตามท่ีโรมจัดวางไว้ให้พวกเขา พวกเขา
หดถอยจากความยุ่งยากในการค้นหาส่ิง
ทีดี่กว่า เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะวางใจมอบความ
รอดไว้กับบาทหลวงและพระสันตะปาปา
มากกว่าการแสวงหาความบริสุทธิ์แห่ง
จิตใจ {GC 175.2}

แต่มีคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีรับข่าวสารแห่ง
การช่วยให้รอดผ่านทางพระคริสต์ด้วย
ความช่ืนชมยินดี การถือระเบียบต่างๆ
ตามท่ีโรมกําหนดไม่อาจให้สันตสิขุแก่จติ
วิญญาณ และด้วยความเช่ือพวกเขา
ยอมรับพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด
เพ่ือไถ่บาปของพวกเขา คนเหล่าน้ีกลับ
ไปยังบ้านและเปิดเผยความกระจ่างอัน
ล้ําค่าท่ีพวกเขาได้รับให้แก่คนอืน่ๆ ความ
จริงจึงกระจายจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีก
หมู่บ้านหน่ึง จากเมืองหน่ึงไปสู่อีกเมือง
หน่ึงและจาํนวนของผู้แสวงบุญท่ีไปยังศาล
เจ้าพระแม่พรหมจารีลดลงอย่างมาก เงิน
ถวายก็ลดลงและส่งผลต่อเงินเดือนของ
สวิงก์ลีที่มาจากเงินถวายเหล่าน้ัน แต่
เรือ่งเช่นนีทํ้าให้เขามคีวามสขุเมือ่เขาเหน็
อาํนาจของความคล่ังไคล้และความงมงาย
เริ่มแตกสลายไป {GC 175.3}

ผู้มีอํานาจในคริสตจักรไม่ได้ตาบอด
กับงานทีส่วงิก์ลบีรรลผุล แต่สาํหรบัเวลา
นี้ พวกเขาอดทนที่จะไม่เข้าไปขัดขวาง
หวังว่ายังจะใช้เขาทาํงานตามอุดมการณ์

ของพวกตน พวกเขาลงแรงเพ่ือเอาชนะ
เขาด้วยคําเยินยอและในขณะเดียวกัน
สัจธรรมกําลังเข ้ายึดครองหัวใจของ
ประชาชน {GC 176.1}

การทํางานของสวิงก์ลีท่ีเมืองไอน์-
ซีเดนฝึกเขาให้ทํางานในขอบเขตท่ีกว้าง
ข้ึนซึ่งเขาจะต้องก้าวเข้าไปในไม่ช้า หลัง
จากอยู่ท่ีนี่สามปี เขาได้รับเชิญให้ไปอยู่
ท่ีสํานักนักเทศน์ในโบสถ์ของเมืองซูริค
ในเวลานั้นที่นี่เป็นเมืองสําคัญที่สุดของ
สมาพนัธ์สวสิ และอิทธพิลใดท่ีเคล่ือนไหว
ออกจากท่ีนีจ่ะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง
แต่คณะนักบวชท่ีเชิญเขามายังเมืองซูริค
ตัง้ใจขัดขวางแนวคิดใหม่ใดๆ ทีจ่ะเกดิข้ึน
พวกเขาจึงดําเนินการต่อด้วยการแนะแนว
ถึงหน้าท่ีต่างๆ ของเขา {GC 176.2}

พวกเขาแจกแจงว่า “ท่านต้องบากบัน่
ทุกทางที่จะจัดเก็บรายได้ของหน่วยโดย
ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยที่สุด ท่านต้อง
เคีย่วเขญ็คนทีซ่ือ่สตัย์ ทัง้จากบนธรรมาสน์
และในห้องสารภาพผิดให้ชาํระสิบลดและ
เงนิถวายอ่ืนท่ีต้องจ่ายและให้ใช้เงินถวาย
เป็นตัววัดความรักท่ีมีต่อคริสตจักร ท่าน
ต้องขยันในการเพ่ิมรายได้จากคนเจ็บป่วย
จากมวลชนท้ังหลายและโดยท่ัวไปจาก
ทุกคําส่ังของคณะนักบวช” พวกเขาสาํทับ
ต่อไปอกีว่า “การประกอบพธิศีาสนาต่างๆ
การเทศนาและการอภิบาลฝูงแกะก็เป็น
หน้าท่ีของอนุศาสกเช่นกัน แต่สําหรับ
เรือ่งเหล่านี้ ท่านอาจหาคนมาทําแทนได้
และโดยเฉพาะในเร่ืองของการเทศนา
ท่านไม่ควรประกอบพิธีศาสนาแก่ผู้ใด
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นอกจากผู้ท่ีมีชือ่เสียงและจะประกอบกต่็อ
เม่ือได้รับเชิญ ท่านห้ามประกอบพิธีโดย
ปราศจากการแบ่งแยกคนท้ังหลาย” Ibid.
เล่มท่ี 8 บทท่ี 6 {GC 176.3}

สวิงก์ลีฟังคําส่ังน้ีอย่างเงียบๆ และ
หลงัจากแสดงความขอบคณุทีไ่ด้รบัเกยีรติ
มารับตําแหน่งสําคัญนี้ เขาอธิบายต่อไป
เสนอแนวทางท่ีเขาจะทํา เขาพูดว่า “ชวีติ
ของพระคริสต์ถกูปกปิดไว้จากประชาชน
นานเกินไปแล้ว ข้าพเจ้าจะเทศนาพระ
ธรรมพระกิตติคณุท้ังหมดเร่ิมจากมัทธิว...
ซึง่จะคดัมาจากพระคมัภร์ีเพยีงแหล่งเดยีว
หย่ังลึกถึงก้นบ้ึง เปรียบเทียบข้อพระ
คัมภร์ีกับอกีข้อพระคมัภร์ีและค้นหาความ
เข้าใจด้วยการอธษิฐานอยู่เสมอและอย่าง
กระตือรือร้น ข้าพเจ้าจะมอบถวายการ
รับใช้เพ่ือถวายพระเกียรติพระเจ้า เพ่ือ
สรรเสริญพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 
เพ่ือความรอดของจิตวิญญาณและเพ่ือ
อบรมในทางธรรมของความเช่ือท่ีแท้จริง”
Ibid. เล่มท่ี 8 บทท่ี 6 ถึงแม้คณะสงฆ์
ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแผนการของเขา
และพยายามห้ามปรามเขาก็ตาม สวงิก์ลี
คงยืนหยัดอย่างหนักแน่น เขาประกาศ
ว่าเขาไม่ได้เสนอแนะวิธกีารใหม่ใดๆ เลย
แต่เป็นวิธีการเก่าแก่ที่คริสตจักรใช้ใน
สมยัแรกเริม่และในยคุทีย่งับรสุิทธิอ์ยู ่{GC
176.4}

สัจธรรมท่ีเขาสอนกระตุ้นความสนใจ
ให้ตื่นขึ้นแล้ว และประชาชนจํานวนมาก
พากนัเข้ามาฟังคําเทศนาของเขา รวมถึง
หลายคนท่ีเลิกเข้าร่วมนมัสการมานาน

แล้ว เขาเร่ิมงานรับใช้ของเขาด้วยการ
เปิดพระธรรมพระกิตติคณุ อ่านและอธิบาย
ถึงเร่ืองชีวิต คําสอนและความตายอัน
ดลใจของพระคริสต์แก่ผู้ฟังของเขา เช่น
เดียวกับที่เมืองไอน์ซีเดน เขาเสนอพระ
วจนะของพระเจ้าว่าเป็นสิทธิอํานาจอัน
ไม่แปรเปล่ียน และความตายของพระ
คริสต์เป็นการถวายบูชาเดียวท่ีสมบูรณ์
แบบ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะ
นําท่านไปหาพระคริสต์ ไปยังพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นต้นกําเนิดแห่งความรอดท่ีแท้
จริง” Ibid. เล่มท่ี 8 บทท่ี 6 ประชาชนทุก
ชนชั้นรายล้อมนักเทศน์ท่านนี้ไว้ ตั้งแต่
รัฐบรุุษและผูค้งแก่เรยีนไปจนถงึช่างฝีมือ
และชาวนา พวกเขาฟังถ้อยคําของเขา
ด้วยความสนใจอย่างล้ําลึก เขาไม่เพียง
แต่ประกาศเสนอความรอดท่ีให้เปล่าๆ
แต่ยังตําหนิความชั่วและความทุจริตใน
ยคุนัน้อย่างไม่เกรงกลวัผูใ้ด หลายคนออก
จากโบสถ์พร้อมกับสรรเสริญพระเจ้า
พวกเขาพดูกันว่า “ชายคนนีเ้ป็นนกัเทศน์
แห่งความจริง เขาจะเป็นโมเสสของเรา
เพ่ือนาํเราออกจากความมืดของชาวอียปิต์” 
Ibid. เล่มท่ี 8 บทท่ี 6 {GC 177.1}

แต่แม้ว่างานของเขาได้รับการต้อนรับ
ในช่วงแรกอย่างกระตือรือร้นก็ตาม ผ่าน
ไประยะหน่ึงการต่อต้านก็ปรากฏข้ึน
พระนักบวชจํานวนหนึ่งตั้งตนข้ึนเพ่ือ
ขัดขวางงานของเขาและประณามคําสอน
ของเขา หลายคนโจมตีเขาด้วยคําถากถาง
และการเยาะเย้ย คนอ่ืนๆ หันไปใช้วิธี
หยาบคายและการข่มขู่ แต่สวิงก์ลีรับมือ
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กับเรื่องท้ังหมดด้วยความอดทน เขาพูด
ว่า “หากเราปรารถนาทีจ่ะนาํคนชัว่มาอยู่
ฝ่ายของพระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปิด
ตาให้กับหลายส่ิง” Ibid. เล่มท่ี 8 บทท่ี 6
{GC 177.2}

ประมาณช่วงเวลาน้ีมีตัวแทนคนใหม่
เข้ามาช่วยงานการปฏิรูปให้คืบหน้าต่อไป
มีสหายคนหน่ึงท่ีศรัทธาในการปฏิรูปจาก
เมืองบาเซลได้ส่งลูเซียนคนหนึ่งมายัง
เมืองซูริค พร้อมนําผลงานเขียนของ
ลูเธอร์ติดตัวมาด้วย เขาแนะนําว่าการ
ขายหนงัสอืเหล่านีอ้าจเป็นวธิอีนัทรงพลงั
ในการกระจายความกระจ่างให้กว้างขวาง
ออกไป เขาเขียนจดหมายถึงสวิงก์ลี
ความว่า “ให้ทดสอบชายคนนี้ว่ามีความ
รอบคอบและความสามารถเพียงพอหรือ
ไม่ หากมีก็ให้เขานําผลงานของลูเธอร์
ไปยังทุกเมือง ทุกตําบล ทุกหมู่บ้านและ
แม้กระทั่งทุกๆ บ้านในประเทศสวิส-
เซอร์แลนด์และโดยเฉพาะการอธิบาย
คําอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง
ละเอียดท่ีเขียนไว้ให้คนท่ัวไปอ่าน ยิ่งมี
คนรู้มาก ก็จะย่ิงมีคนต้องการซ้ือมากข้ึน”
Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6 ด้วยวิธีเช่นนี้
ความกระจ่างจงึได้พบประตูทางเข้า {GC
178.1}

ในช่วงเวลาทีพ่ระเจ้าจะทรงตดัโซ่ตรวน
ของความโง่เขลาและความงมงาย ก็เป็น
เวลาทีซ่าตานทาํงานอย่างสดุกําลงัยิง่ขึน้
เพ่ือปกปิดมนุษย์ให้อยู่ในความมืดและ
ล่ามโซ่พวกเขาให้แน่นหนาย่ิงข้ึน ขณะท่ี
มนุษย์กําลังลุกข้ึนในดินแดนต่างๆ เพื่อ

นําเสนอเร่ืองการอภัยและการชําระให้
บริสุทธิ์โดยผ่านทางพระโลหิตของพระ
คริสต์ให้แก่ประชาชนท่ัวไปน้ัน โรมก็
ดําเนินการต่อไปด้วยพลังท่ีเสริมข้ึนใหม่
เพื่อเปิดตลาดของเธอให้ครอบคลุมท่ัว
อาณาจักรของคริสเตียน โดยเสนอการ
อภัยด้วยการแลกกับเงิน {GC 178.2}

ทุกบาปมีราคาติดไว้และคนท้ังหลาย
ได้รับใบอนุญาตทําบาปอย่างเสรีหากคลัง
สมบัติของคริสตจักรจะเต็มอยู่เสมอ ดัง
นัน้ขบวนการท้ังสองดําเนนิหน้าต่อไปคือ
ขบวนการหนึง่เสนอการอภยับาปด้วยการ
แลกกับเงินและอีกขบวนการหนึ่งเสนอ
การอภัยบาปโดยผ่านพระคริสต์ โรม
อนญุาตให้ทําบาปได้และใช้เป็นแหล่งท่ีมา
ของรายได้ ส่วนนักปฏิรูปประณามบาป
และช้ีไปยังพระคริสต์ผู้ทรงชําระและทรง
ไถ่บาป {GC 178.3}

ในประเทศเยอรมนี งานของการขาย
ใบลบมลทนิบาปได้ถกูมอบหมายให้พวก
นักบวชภราดรคณะโดมินิกันและให้
เทคเซลผู้โหดเห้ียมเป็นผู้ดําเนินการ ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การค้าใบลบมลทิน
บาปนั้นตกอยู่ในมือของนักบวชภราดร
คณะฟรานซิสกันภายใต้การควบคุมของ
แซมสันผู ้ เป ็นนักบวชชาวอิตาเลียน
แซมสันเคยทํางานรับใช้คริสตจักรอย่างดี
มาแล้วด้วยการนาํเงินมหาศาลจากประเทศ
เยอรมนีและประเทศสวิสเซอร์แลนด์เข้า
คลังของระบอบเปปาซี บัดน้ีเขาเดินทาง
ไปทั่วประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อดึงดูด
ฝูงชนจํานวนมาก ปล้นเงินทองเล็กน้อย
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ที่ชาวนาผู้ยากไร้หามาและรีดไถสมบัติมี
ค่ามากมายจากชนช้ันร่ํารวย แต่ผลกระทบ
ของการปฏิรูปทําให้รายได้ลดน้อยลงแม้
จะยังไม่หยุดชะงักไป ในขณะท่ีสวิงก์ลยีงั
อยู่ที่ไอน์ซีเดนน้ันแซมสันเดินทางเข้า
มายังประเทศสวิสเซอร์แลนด์และในเวลา
ต่อมาไม่นานเดินทางมาถึงหมู่บ้านใกล้
เคียงพร้อมสินค้าของเขา เม่ือนักปฏิรูป
ศาสนาได้รับรายงานถึงพันธกิจของเขา
เขาก็ออกเดนิทางเพือ่ไปต่อต้านทนัท ีทัง้
สองไม่ได้เผชิญหน้ากัน แต่ความสําเร็จ
ตกเป็นของสวิงก์ลีเมื่อสามารถเปิดโปง
การหลอกลวงของนักบวชภราดรผู้นี้จน
เขาต้องหลบไปหาสถานที่แห่งใหม่ {GC
178.4}

ทีเ่มอืงซริูค สวิงก์ลเีทศนาอย่างเร่าร้อน
ต่อต้านคนเร่ขายใบลบมลทินบาปและเมือ่
แซมสันเดินทางมาถึงท่ีนัน่ มีผู้ส่งข่าวจาก
สภามาแจ้งเขาว่าให้เดินทางต่อไป แต่ใน
ทีส่ดุเขาใช้เล่ห์อบุายจนสามารถเข้าเมอืง
ได้ แต่ถูกขับออกไปโดยไม่ได้ขายใบลบ
มลทินบาปแม้เพียงสักใบและไม่นานต่อ
มาเขาก็ออกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
{GC 179.1}

การปฏิรูปศาสนาได้รับการสนับสนุน
อย่างท่วมท้นจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นซึ่ง
เรียกกันว่าความตายครั้งยิ่งใหญ่ที่กวาด
ไปท่ัวประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.
1519 เมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับผู้ทําลาย
หลายคนมาถึงจุดที่รู้สึกว่าการอภัยโทษ
บาปที่เขาซ้ือไว้เม่ือไม่นานมาน้ีมันช่าง
อนิจจังและไร้ค่าเพียงไรและพวกเขาต้ัง

ตารอคอยรากฐานของความเชื่อที่ม่ันคง
กว่านี้ สวิงก์ลีล้มป่วยลงท่ีเมืองซูริค และ
สภาพของเขาหมดหวังอย่างสิ้นเชิงที่จะ
หายป่วยและมีข่าวแพร่กระจายท่ัวไปว่า
เขาตายไปแล้ว ในห้วงเวลาวิกฤตแห่ง
การทดลองน้ัน ความหวังและกําลังใจ
ของเขาไม่ส่ันคลอน เขามองไปยงักางเขน
แห่งคาลวารีด้วยความเช่ือ วางใจในการ
อภัยจากบาปท่ีมีอย่างเพียงพอ เมื่อเขา
กลับออกมาจากประตูมรณะ เขาเทศนา
ข่าวประเสรฐิด้วยความกระตอืรอืร้นยิง่ขึน้
กว่าก่อนและคาํพูดของเขาส่งผลท่ีมีอาํนาจ
มากกว่าเก่า ประชาชนต้อนรับอาจารย์
ท่ีรักย่ิงของพวกเขาท่ีกลับจากปากแดน
ของหลุมศพด้วยความยินดี พวกเขาเอง
ก็มาจากการดูแลคนเจ็บและคนที่จวนจะ
ตายและพวกเขาสัมผัสได้ถึงคุณค่าของ
ข่าวประเสริฐอย่างท่ีไม่เคยสัมผัสมาก่อน
{GC 179.2}

สวงิก์ลค้ีนพบความเข้าใจแห่งสจัธรรม
ด้วยความชัดเจนย่ิงข้ึน และได้ประสบ
ด้วยตนเองอย่างเต็มท่ีถึงอํานาจของการ
ฟื้นฟูขึ้นใหม่ เขาใส่ใจในเร่ืองการล้มลง
ในบาปของมนุษย์และแผนการไถ่ให้รอด
เขาพูดว่า “โดยทางอาดัม เราทุกคนตาย
หมด จมปลักอยู่ในความเส่ือมโทรมและ
ถูกกําหนดลงโทษ” Wylie เล่มท่ี 8 บทท่ี 
9 “พระคริสต์...ทรงไถ่เราให้ได้รับความ
รอดที่ไม่มีวันสิ้นสุด...การทนทุกข์ระทม
ของพระองค์เป็นเครือ่งถวายบชูาชัว่นรัินดร์
และมีฤทธ์ิแห่งการรักษาอย่างย่ังยืน สร้าง
ความพอพระทัยแก่ความยุติธรรมของ
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พระเจ้าไปตลอดกาลเพื่อเห็นแก่ทุกคนที่
วางใจด้วยความเชื่อที่ม่ันคงและไม่หวั่น
ไหว” อย่างไรก็ตามเขายังสอนอย่างชัดเจน
ว่าเนือ่งด้วยพระคณุของพระครสิต์ มนษุย์
ไม่มีเสรีภาพท่ีจะทําบาปอกีต่อไป “ท่ีใดที่
มีความเช่ือในพระเจ้า พระเจ้าสถิตอยู่ที่
นัน่และท่ีใดท่ีพระเจ้าทรงร่วมสถิตอยู่ด้วย
แล้วทีน่ัน่จะมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะเร่งเร้า
และบังคับให้มนุษย์ทาํการดี” D’Aubigné
หน้า 8 บทท่ี 9 {GC 180.1}

คําเทศนาเช่นนี้ปลุกความสนใจจนมี
คนเข้ามาฟังเขาเทศน์จนล้นโบสถ์ เขา
เปิดเผยสัจธรรมทีละเล็กทีละน้อยให้แก่
ผู้ฟังเท่าท่ีพวกเขาจะรับได้ ในตอนแรก
เขาระมัดระวังที่จะไม่นําเสนอเรื่องที่จะ
ทาํให้พวกเขาตืน่ตกใจและก่อให้เกดิอคติ 
งานของเขาคอืการเอาชนะจติใจของพวก
เขาให้เข้ามาหาคําสอนของพระครสิต์ เพือ่
ให้ความรักของพระองค์ทําให้จิตใจของ
พวกเขาอ่อนโยนลงและยกชูแบบอย่าง
ของพระองค์ไว้ต่อหน้า และเม่ือพวกเขา
พร้อมท่ีจะรับหลักการของข่าวประเสริฐ
ความเชื่อและการกระทําที่งมงายของ
พวกเขาจะพ่ายแพ้ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ {GC 180.2}

การปฏรูิปศาสนาในเมอืงซริูคคบืหน้า
ไปทีละก้าว ด้วยความหวาดผวา ศัตรู
ของการปฏรูิปถกูปลุกเร้าให้ต่อต้านอย่าง
แข็งขัน หนึ่งปีก่อนหน้านี้ พระนักบวช
แห่งเมืองวิตเทนเบิรก์เอ่ยปากปฏิเสธ
พระสันตะปาปาและจักรพรรดิท่ีให้ไป
ปรากฏตัวท่ีเมืองวอร์มส์และบัดน้ีดเูหมอืน

ว่าทุกสิ่งบ่งบอกถึงการคัดค้านข้อกล่าว
หาของระบอบเปปาซีที่เมืองซูริคเช่นกัน
มีการโจมตีใส่สวิงก์ลีครั้งแล้วครั้งเล่า
ในแคนเทินของระบอบเปปาซี [Canton
เขตการปกครองขนาดเล็กของระบอบ
เปปาซี] มีการจับสาวกของข่าวประเสริฐ
ไปยงัตะแลงแกงเผาทัง้เป็นอยูเ่ป็นระยะๆ
แต่นี่ยังไม่พอ จะต้องปิดปากครูสอน
นอกรตีให้เงยีบไปด้วย เพือ่ให้เป็นไปตาม
ท่ีวางแผนไว้ บิชอปแห่งเมืองคอนสเตนซ์
จัดส่งผู้ช่วยสามคนไปยังสภาของเมือง
ซูริคเพื่อกล่าวหาสวิงก์ลีเรื่องการสอน
ประชาชนให้ละเมิดกฎระเบียบของคริสต-
จักร การทําเช่นน้ีจะคุกคามต่อสันติภาพ
และระเบียบวินัยอันดีของสังคม เขาย้ํา
ว่าหากยกเว้นผู้มีอํานาจของคริสตจักร
คนหนึง่จะทาํให้เกดิความสับสนอลหม่าน
ไปท่ัว สวิงก์ลีตอบพวกเขาว่า ตลอดส่ีปี
มาน้ี เขาสอนข่าวประเสริฐที่เมืองซูริค
“ซึ่งมีความสงบและมีสันติสุขมากกว่า
เมืองอื่นๆในสมาพันธ์นี้ ”  เขาพูดว ่า
“คริสต์ศาสนาไม่ใช่โล่คุม้ภัยท่ัวไปท่ีดีท่ีสดุ
หรือ” Wylie เล่มท่ี 8 บทที ่11 {GC 180.3}

พวกผู้ช่วยให้คําแนะนําเตือนสมาชิก
สภาให้คงอยู่ในคริสตจักรต่อไป พวกเขา
ประกาศว่าหากออกไปจากท่ีนี่ก็จะไม่มี
ความรอด สวงิก์ลตีอบสนองโดยให้กําลงั
ใจแก่เหล่าสมาชิกสภาว่า “ขออย่าให้คํา
กล่าวหาน้ีทําให้พวกท่านหว่ันไหวเลย
รากฐานของคริสตจักรคือพระศิลา คือ
พระคริสต์องค์เดียวกับท่ีประทานนามน้ี
ให้เปโตรเพราะเขายอมรับพระองค์อย่าง
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สัตย์ซื่อ ในทุกประเทศ ผู้ใดก็ตามท่ีเช่ือ
อย่างสุดจิตสุดใจในพระเยซูคริสต์เจ้าจะ
เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า แท้จริงแล้ว
สถานที่แห่งนี้คือคริสตจักร ออกจาก
ที่นี่แล ้วจะไม่มีผู ้ ใดได้รับความรอด”
D’Aubigné London ed. เล่มท่ี 8 บทท่ี 
11 จากผลของการประชุมคร้ังน้ี ผู้ช่วย
คนหน่ึงของบิชอปได้รับความเช่ือของการ
ปฏิรูป {GC 181.1}

สภาบอกปัดทีจ่ะตดัสินลงโทษสวิงก์ลี
และโรมเตรียมตวัท่ีจะเข้าจูโ่จมใหม่อกีครัง้
นักปฏิรูปศาสนาเมื่อได้รับแจ้งถึงการ
วางแผนของศัตรูก็อุทานข้ึนมาว่า “ให้
พวกเขาเข้ามาเลย ข้าพเจ้ากลัวเขาเหมือน
หน้าผาหินกลัวคล่ืนที่ซัดกระหน่ําใส่ตีน
หน้าผา” Wylie เล่มท่ี 8 บทท่ี 11 ความ
พยายามของคณะนักบวชมีแต่ทําให้
ขบวนการท่ีพวกเขาพยายามล้มล้างเติบโต
ขึ้น สัจธรรมยังคงแพร่กระจายออกไป
ในประเทศเยอรมนีผู้ท่ียึดถือความเชื่อนี้
ที่โศกเศร้าจากการหายตัวไปของลูเธอร์
กลับมีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อมองเห็น
ความก้าวหน้าของข่าวประเสริฐในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ {GC 181.2}

ในขณะท่ีการปฏิรูปทางศาสนาหย่ัง
รากลงในเมืองซูริคได้อย่างมั่นคงแล้ว
ผลลัพธ์ท่ีเห็นอย่างเด่นชัดคือการกําจัด
ความชัว่และการส่งเสรมิความเป็นระเบยีบ
และความสามัคคีกัน สวิงก์ลเีขยีนบันทึก
ไว้ว่า “สันติสุขได้เข้ามาอยู่ในเมืองของ
เราแล้ว ไม่มีการทะเลาะกัน ไม่มีเร่ือง
หน้าไหว้หลังหลอก  ไม่มีความอิจฉาริษยา

ไม่มีการต่อสู้ขัดแย้งกัน ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันเช่นน้ีจะมาจากท่ีใดได้นอกจาก
จะมาจากพระเจ้าและคําสอนของเราซ่ึง
เติมเต็มพวกเราด้วยผลของสันติสุขและ
ความเคร่งครัดในศาสนา” Ibid. เล่มท่ี 8
บทท่ี 15 {GC 181.3}

ชัยชนะท่ีการปฏิรูปศาสนาได้รับนั้น
ยั่วยุเหล่าผู้นิยมลัทธิโรมันให้ยิ่งมุ่งม่ัน
บากบั่นที่จะโค่นล้มอุดมการณ์นี้ลงให้ได้ 
เม่ือพวกเขาเห็นว่าการใช้วิธีกดข่ีข่มเหง
มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการกําจัดงานของ
ลเูธอร์ในประเทศเยอรมนี พวกเขาตัดสนิ-
ใจท่ีจะใช้วธิหีนามยอกเอาหนามบ่งกับการ
ปฏิรูปด้วยอาวุธของมันเอง พวกเขาจะ
จัดเวทีโต้วาทีกับสวิงก์ลีขึ้นและวางแผน
การดําเนินงานท่ีม่ันใจว่าจะได้ชยัชนะโดย
เลือกคนของตนเองไม่เพียงแต่สถานที่
ต่อสู้เท่านั้น แต่รวมถึงคณะผู้ตัดสินการ
โต้เวทคีร้ังนีด้้วย และหากพวกเขาสามารถ
ควบคุมสวิงก์ลีให้อยู่ภายใต้อํานาจของ
พวกเขาแล้วพวกเขาจะต้องดูแลไม่ให้เขา
หนรีอด เมือ่ใดทีปิ่ดปากผูน้าํได้ ขบวนการ
นี้จะถูกบดขยี้ไปได้อย่างรวดเร็ว จุด
มุ่งหมายน้ีถูกปกปิดไว้อย่างระมัดระวัง
{GC 181.4}

เวทีโต้วาทีนี้กําหนดให้จัดขึ้นที่เมือง
เบเดน แต่สวิงก์ลไีม่ได้ไปปรากฏตัวท่ีนัน่
สภาของเมืองซูริคสงสัยแผนของเหล่าผู้
นยิมระบอบเปปาซีและได้รับการเตือนจาก
กองเพลิงที่ถูกจุดข้ึนในแคนเทินสําหรับ
ผู้ท่ียึดข่าวประเสริฐ พวกเขาจึงสั่งห้าม
ศาสนาจารย์ของตนไปเปิดเผยตัวเองให้
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เป็นเป้าของภยันี้ ทีเ่มอืงซริูคเขาพร้อมที่
จะพบหน้ากับพรรคพวกท่ีโรมจะส่งมา แต่
การท่ีจะเดินทางไปยังเมืองเบเดนท่ีซึ่ง
เลือดของผู้พลีชพีเพ่ือความจริงเพ่ิงจะหล่ัง
ไปน้ันจะเป็นการเข้าหาความตายอย่าง
แน่นอน อีโคลัมพาเดียสและแฮลเลอร์ 
[Oecolampadius and Haller] ได้รับเลือก
ให้เป็นตวัแทนของนกัปฏิรูปศาสนาในขณะ
ที ่ดร. เอคผูโ้ด่งดงัซึง่บรรดาดษุฎบัีณฑติ
และพระราชาคณะให้การสนับสนุนเป็นผู้
แทนฝ่ายโรม {GC 182.1}

แม้สวงิก์ลไีม่ได้ปรากฏตวัทีห้่องประชมุ
ผู้คนในท่ีแห่งนั้นสัมผัสได้ถึงอิทธิพลของ
เขา เลขาท้ังหมดได้รับการคัดเลือกโดย
กลุ่มผู้นิยมระบอบเปปาซีและคนอ่ืนๆ
ถกูส่ังห้ามบันทึกข้อความใดๆ เป็นอันขาด
โดยมีโทษถึงตาย อย่างไรก็ตามทุกวัน
สวิงก์ลีได้รับรายงานบนัทึกอย่างเท่ียงตรง
ถึงเร่ืองท้ังหมดท่ีพูดในเมืองเบเดน ทุก
คืนนกัเรยีนคนหนึง่ทีเ่ข้าฟังการโต้วาทไีด้
จดบันทกึส่ิงท่ีโต้เถยีงกันในวันนัน้ นกัเรียน
อีกสองคนอาสานําเอกสารนี้ส่งพร้อม
จดหมายของอโีคลมัพาเดยีสไปให้สวงิก์ลี
ที่เมืองซูริค นักปฏิรูปศาสนาจะตอบ
จดหมายพร้อมให้คําแนะนําและข้อเสนอ
แนะ เขาเขียนจดหมายในเวลากลางคืน
และนักเรียนนํากลับไปยังเมืองเบเดนใน
เช้าวันรุ่งข้ึน เพือ่หลบหลีกความเข้มงวด
ในการตรวจตราของยามท่ีเฝ้าอยู่ตรงประตู
กําแพงเมือง ผู้สื่อข่าวเหล่าน้ีเอาตะกร้า
เป็ดไก่ทูนวางบนศรีษะจงึเดนิผ่านได้โดย
ไม่มีอุปสรรคใดเลย {GC 182.2}

ด้วยวิธีเช่นน้ีสวิงก์ลียืนหยัดต่อสู้กับ
ศัตรูเจ้าเล่ห์ของเขา ไมโคเนียสพูดว่า
“ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรอง อดหลับ
อดนอนของเขา และด้วยคําแนะนําที่ส่ง
ไปยังเมืองเบเดน เขากลับทํางานได้มาก
กว่าการไปอภปิรายด้วยตนเองท่ามกลาง
ศัตรูของเขา” D’Aubigné เล่มท่ี 11 บทท่ี 
13 {GC 183.1}

บรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันเต็มล้นด้วย
ชยัชนะท่ีคาดว่าจะได้ พวกเขาพากันเดิน
ทางมายังเมืองเบเดนสวมใส่ชุดอาภรณ์
หรูที่สุดและตกแต่งด้วยเครื่องประดับ
แวววาว พวกเขาอยู่อย่างสุขกายสบายใจ
โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารช้ันเลิศและ
เหล้าไวน์ท่ีผ่านการคดัสรรมาอย่างดท่ีีสุด
แล้ว พวกเขาชดเชยภาระหนักในหน้าที่
ของศาสนกิจด้วยความรื่นเริงและการ
สนุกสนานอย่างสํามะเลเทเมา แตกต่าง
อย่างชัดแจ้งจากพวกนักปฏิรูปศาสนา
ซึ่งประชาชนมองดูพวกเขาว่าดีกว่าพวก
ขอทานเพียงเล็กน้อยและความมัธยัสถ์ใน
การใช้เงินของพวกเขาทําให้พวกเขาอยู่
ท่ีโต๊ะอาหารเพียงช่ัวครู่ บางคร้ังเจ้าของ
บ้านที่อีโคลัมพาเดียสพักอาศัยด้วย ถือ
โอกาสสังเกตเขาในห้องของเขา พบว่า
เขาศกึษาและอธษิฐานอยูต่ลอดเวลาและ
รู้สึกสงสัยอย่างย่ิงจนต้องรายงานว่าอย่าง
น้อยทีสุ่ดคนนอกรตีกเ็ป็นคนที ่“เคร่งครดั
ศาสนาอย่างมากย่ิง” {GC 183.2}

ที่ประชุม “เอคเดินอย่างจองหองขึ้น
ธรรมาสน์ที่ตกแต่งอย่างหรู ในขณะท่ี
อีโคลัมพาเดียสแต่งตัวอย่างถ่อมตน ถูก
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บังคับให้นั่งบนเก้าอี้ไม้เดี่ยวที่แกะสลัก
อย่างหยาบๆ อยู่ข้างหน้าคู่ต่อสู้” Ibid. เล่ม
ที่ 11 บทท่ี 13 เสียงดังฟังชัดและความ
ม่ันใจของเอคไม่เคยทําให้เขาผิดหวัง
ความกระตือรือร้นของเขาถูกกระตุ้นด้วย
ความหวังในทองคําและชื่อเสียงเพราะผู้
ที่ปกป้องความเช่ือจะได้รับเงินตอบแทน
อย่างงดงาม เม่ือคําถกเถียงท่ีดีล้มเหลว
เขาก็หันไปใช้คําหมิ่นประมาทและแม้แต่
คําสาบานแทน {GC 183.3}

อีโคลัมพาเดียสเสงี่ยมเจียมตัวและ
ไม่วางใจในตัวเอง เขาเคยถอยออกจาก
การต่อสู้มาก่อนแล้ว แต่คร้ังน้ีเขาก้าว
เข้ามาด้วยคําปฏิญาณอันเคร่งขรึมว่า
“ข้าพเจ้าไม่ยอมรบัมาตรฐานการพพิากษา
อ่ืนใดนอกจากพระวจนะของพระเจ้า”
Ibid. เล่มท่ี 11 บทท่ี 13 แม้จะอ่อนสุภาพ
และท่าทางทีมี่มารยาท เขาผ่านการพสิจูน์
ว่ามีความสามารถและไม่สะทกสะท้าน
ในขณะท่ีผู้นิยมลัทธิโรมัน ร้องขอการใช้
สทิธิอาํนาจในการดําเนินตามธรรมเนียม
ปฏิบัติของคริสตจักรซึ่งพวกเขาปฏิบัติ
กันมาจนเป็นนิสัย นักปฏิรูปศาสนาท่าน
นีย้ดึม่ันอย่างม่ันคงในพระคัมภร์ีศกัดิสิ์ทธ์ิ 
แย้งว่า “ธรรมเนียมปฏิบัติไม่มีผลบังคับ
ใช้ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ของเรา

นอกเสียจากว่าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และในขณะนี้ ในเรื่องของความเชื่อนั้น
พระคัมภีร์เป็นรัฐธรรมนูญของเรา” Ibid.
เล่มท่ี 11 บทท่ี 13 {GC 183.4}

ความแตกต่างระหว่างผู้โต้เถียงท้ังสอง
นีใ้ช่ว่าไม่มีผล การใช้เหตุผลอย่างสงบนิง่
และโปรง่ใสของนกัปฏรูิปทีเ่สนอไปอยา่ง
สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเป็นที่ถูกใจ
ของสติปัญญาของผู้ที่หันหนีด้วยความ
สะอดิสะเอยีนจากเรือ่งทกึทกัเอาเองอย่าง
โอ้อวดและอึกทึกของเอค {GC 184.1}

การอภปิรายดําเนินอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลาสิบแปดวัน เม่ือส้ินสุดการประชุม
เหล่าผู้นิยมระบอบเปปาซีอ้างว่าตนเป็น
ฝ่ายชนะอย่างมั่นใจ ผู้ช่วยส่วนใหญ่เข้า
ข้างโรมและท่ีประชุมรัฐสภาแถลงว่านัก
ปฏริปูศาสนาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และประกาศ
ว่าพวกเขาท้ังหมดรวมท้ังสวงิก์ลผีูน้าํของ
พวกเขาต้องถกูตดัขาดออกไปจากครสิต-
จักร แต่ผลของการประชุมเผยให้เห็นว่า
ความได้เปรยีบนัน้อยูฝ่่ายใด การประลอง
กันครั้งนี้มีผลอย่างยิ่งต่อแรงผลักดันใน
อุดมการณ์ของโปรเตสแตนต์และไม่นาน
ต่อมาเมืองท่ีสาํคัญคือเมอืงเบร์ินและเมือง
บาเซลก็ได้ประกาศเข้าข้างฝ่ายการปฏิรูป
ศาสนา {GC 184.2}
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การหายตัวไปอย่างลึกลับของลูเธอร์
สร้างความต่ืนตระหนกไปท่ัวประเทศ
เยอรมนี เสียงถามหาความเป็นอยู่ของเขา
ดังข้ึนทุกแห่งหน ข่าวลือท่ีโหดร้ายท่ีสุด
แพร่สะพัดไปทั่วและหลายคนเชื่อว่าเขา
ถูกลอบสังหารไปแล้ว มีการรํ่าไห้คร่ํา-
ครวญอย่างทุกข์ระทมไม่เพียงในหมู่มิตร
ร่วมสาบานท้ังหลายแต่รวมถึงผู้ที่ไม่เปิด
เผยตัวเองว่ายืนเข้าข้างการปฏิรูปศาสนา
หลายคนเอ่ยปากปฏิญาณกับตนเองว่าจะ
แก้แค้นให้กับการตายของลูเธอร์ {GC
185.1}

ผู้นําชาวโรมันมองดูด้วยความหวาด
ผวาถึงความรู้สึกต่อต้านพวกตนท่ีเพ่ิม
มากข้ึน แม้ว่าในช่วงแรกพวกเขาจะ
ยินดีปรีดากับการตายของลูเธอร์ตามที่
สนันิษฐานไว้ก็ตาม แต่ไม่นานต่อมาพวก
เขาปรารถนาท่ีจะหลบออกไปจากความ
โกรธแค้นของประชาชน ศัตรูของเขาไม่
ได้เป็นทกุข์มากนกัจากการกระทาํอนักล้า
หาญที่สุดของเขาที่ผ่านมาในขณะที่เขา
อยูท่่ามกลางพวกเขาเม่ือเปรียบเทียบกับ
ตอนที่เขาถูกกําจัดออกไปแล้ว ความ
กลัวเข้ามาครอบงําพวกท่ีโกรธแค้นและ
พากเพียรท่ีจะทําลายนักปฏิรูปผู้กล้าคน
นี้ซึ่งในเวลาน้ีกลายเป็นผู้ต้องขังท่ีช่วย
ตัวเองไม่ได้ มีคนหนึ่งพูดว่า “มีอยู่ทาง
เดียวที่จะช่วยพวกเราให้รอดได้คือให้

จุดคบเพลิงและค้นหาลูเธอร์ทั่วทั้งโลก
เพื่อนําเขากลับคืนมาให้แก่ประชาชาติท่ี
ตามหาเขาอยู ่” D’Aubigné เล่มที่ 9
บทท่ี 1 คําส่ังของจักรพรรดิดูประหน่ึง
ว่าไม่มีอํานาจ บรรดาผู ้แทนของพระ
สันตะปาปาโกรธแค้นจดัเมือ่พวกเขาเหน็
ว่ามีคนสนใจพวกเขาน้อยกว่าจุดจบของ
ลูเธอร์เสียอีก {GC 185.2}

ข่าวเรื่องที่ว ่าเขาปลอดภัย แม้จะ
กลายเป็นนักโทษทําให้ความกลัวของ
ประชาชนสงบลง แต่ยิ่งปลุกเร้าความ
สนใจที่จะชื่นชมเขาต่อไป มีการอ่าน
ผลงานเขียนของเขาด้วยความกระตือ-
รือร้นมากกว่าเดิม มีคนจํานวนเพิ่มขึ้น
มาเข้าร่วมอุดมการณ์ของชายผู้กล้าหาญ
ท่ีกล้ายนืขึน้ปกป้องพระวจนะของพระเจ้า
ในสภาพท่ีเสี่ยงภัยเช่นนี้ ความเข้มแข็ง
ของการปฏรูิปศาสนาเพิม่ขึน้อย่างไม่ลดละ
เมล็ดที่ลูเธอร์หว่านไปแล้วนั้นงอกขึ้นใน
ทุกแห่งหน การหายตัวของเขาทําให้
งานหนึ่งสําเร็จซึ่งหากเขายังปรากฏตัว
อยู่อาจทําไม่สําเร็จก็ได้ คนทํางานอื่นๆ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบใหม่ทีเ่กดิข้ึน
ซึง่บัดน้ีผู้นาํย่ิงใหญ่ของพวกเขาถูกกําจัด
ออกไปจากพวกเขา ด้วยความเชื่อและ
ความกระตือรือร้นที่ใหม่ พวกเขารุกคืบ
ไปข้างหน้าด้วยกําลงัของเขาเท่าทีจ่ะทําได้
เพ่ืองานซึ่งเร่ิมข้ึนอย่างงามสง่าจะได้ไม่

10 ความก้าวหน้าของการปฏิรูป
ในประเทศเยอรมนี
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ถูกขัดขวาง {GC 185.3}
แต่ซาตานไม่ได้อยู่นิ่งเฉย บัดนี้มัน

หันมาใช้ความพยายามที่เคยทํามาแล้ว
ในทุกขบวนการของการปฏิรูปอ่ืนๆ นั่น
คือการหลอกลวงและการทําลายประชาชน
ด้วยวิธตีบตาเอาของเทียมมาแทนของแท้ 
ด่ังในครสิตจกัรของศตวรรษทีห่นึง่ทีมี่พระ
คริสต์เทียมเท็จ ในศตวรรษท่ีสิบหกก็มี
ผู ้เผยพระวจนะจอมปลอมด้วยเช่นกัน
{GC 186.1}

มีชายอยู่จํานวนหน่ึงท่ีได้ผลกระทบ
จากความตืน่เต้นในโลกของศาสนา พวก
เขาจนิตนาการนกึว่าตนได้รบัการเปิดเผย
พิเศษจากสวรรค์และอ้างว่าได้รับการ
บัญชาจากพระเจ้าให้สานต่อการปฏิรูป
ศาสนาที่ลูเธอร์เร่ิมต้นอย่างบอบบางให้
สําเร็จ ความจริงพวกเขากําลังจะรื้อถอน
งานที่ลูเธอร์ทําเสร็จสิ้นไปแล้ว พวกเขา
ปฏิเสธหลักการย่ิงใหญ่ซึ่งเป็นรากฐาน
ของงานการปฏิรูปศาสนา ท่ีว่าพระวจนะ
ของพระเจ้าเป็นกฎแห่งความเช่ือและการ
ปฏิบัติที่ครบถ้วนบริบูรณ์ รวมทั้งยังเอา
มาตรฐานของความคิดและความรู้สึกท่ี
เปลี่ยนแปลงได้และไม่แน่นอนของพวก
ตนไปแทนท่ีพระวจนะซ่ึงไม่ผิดพลาด
ด้วยวิธีนี้ พวกเขาเคลื่อนย้ายเครื่องจับ
เท็จของพระเจ้าและเปิดทางสะดวกให้
ซาตานนาํความเท็จมาควบคุมสติปัญญา
ของมนษุย์ตามทีมั่นพงึพอใจ {GC 186.2}

หน่ึงในพวกผู้เผยพระวจนะเหล่าน้ี
อ้างว่าตนได้รับการช้ีแนะจากทูตสวรรค์
กาเบรียล นักเรียนคนหนึ่งซึ่งเข้าร่วมกับ

เขาและได้ละทิ้งการเรียนไป เปิดเผยว่า
พระเจ ้าเองประทานพระปัญญาของ
พระองค์แก่เขาเพ่ืออธิบายพระวจนะของ
พระองค์ ส่วนคนอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโน้มไปใน
ทางความคลั่งไคล้ก็เข้าร่วมกับพวกเขา
การดําเนินการของผู้สนับสนุนเหล่านี้ก่อ
ให้เกิดความต่ืนเต้นไม่น้อย การเทศนา
ของลูเธอร์ท่ีผ่านมาได้ปลุกประชาชน
ทุกแห่งหนให้ตระหนักถึงความจําเป็นท่ี
ต้องปฏิรูป แต่ในเวลาน้ีคนท่ีจริงใจอย่าง
แท้จริงบางคนกลับถูกเล่ห์เหลี่ยมของผู้
เผยพระวจนะใหม่นําไปในทางผิด {GC
186.3}

ผูน้าํของขบวนการนีมุ่้งหน้าไปยงัเมอืง
วิตเทนเบิร์กและเร่งเร้าคําอ้างของพวก
เขาให้กับเมลังค์ธอนและผู้ร่วมงานของ
เขา พวกเขาพดูว่า “พระเจ้าทรงจัดส่งเรา
มาให้สอนประชาชน เราได้สนทนาด้วย
ความสนทิสนมกับพระเจ้า เรารู้ดีว่าอะไร
จะเกิดข้ึน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เราเป็น
อัครทูตและผู้เผยพระวจนะ และจะมา
อ้อนวอน ดร. ลูเธอร์” Ibid. เล่มท่ี 9 บทท่ี 
7 {GC 187.1}

นักปฏิรูปศาสนาทั้งหลายรู้สึกแปลก
ใจและงุนงง เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคย
เผชิญหน้ามาก่อนและพวกเขาไม่รู้ว่าจะ
ปฏิบัติตามแนวทางใดดี เมลังค์ธอนพูด
ขึ้นมาว่า “แน่นอนทีเดียว ชายเหล่าน้ีมี
วิญญาณพิเศษอยู่ด้วยแต่เป็นวิญญาณ
ประเภทใด...ในทางหน่ึงให้เราระวังอย่า
ไปดับพระวิญญาณของพระเจ้าและอีกทาง
หนึ่งก็อย่าให้วิญญาณของซาตานนําเรา
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ให้หลงทาง” Ibid. เล่มท่ี 9 บทท่ี 7 {GC
187.2}

ผลของคําสอนใหม่ปรากฏให้เห็นใน
เร็ววัน คําสอนนี้นําประชาชนให้ละเลย
หรอืแม้กระท่ังทิง้พระคมัภีร์ไปโดยสิน้เชงิ
โรงเรียนตกสู่สภาพโกลาหล นักเรียนปัด
ทิ้งการควบคุมท้ังหมด ละท้ิงการเรียน
และถอนตัวออกจากมหาวิทยาลัย กลุ่ม
คนที่คิดว่าตนมีความสามารถฟื้นฟูและ
ควบคุมงานของการปฏิรูปศาสนาเกือบ
นําอุดมการณ์นี้ไปสู่ความหายนะอย่าง
สมบูรณ์ บัดนี้เหล่าผู้นิยมลัทธิโรมันได้
ความม่ันใจกลับคืนมาและร้องอุทานด้วย
ความปรีดาว่า “การต่อสู้อยู่ข้ันสุดท้าย
แล้วและท้ังหมดก็จะตกเป็นของเรา” Ibid.
เล่มท่ี 9 บทท่ี 7 {GC 187.3}

ที่เมืองวาร์ตบูร์ก เมื่อลูเธอร์ได้ยินส่ิง
ที่เกิดขึ้น ก็พูดด้วยความห่วงใยอย่างสุด
ซึ้งว่า “ข้าพเจ้าคาดคะเนอยู ่เสมอว่า
ซาตานจะส่งภัยพิบัตินี้มาให้เรา” Ibid.
เล่มท่ี 9 บทท่ี 7 เขามองเห็นธาตุแท้ของ
ผู้เผยพระวจนะเสแสร้งเหล่านั้นและมอง
เห็นภัยอันตรายที่คุกคามอดุมการณ์ของ
สจัธรรม การต่อต้านของพระสันตะปาปา
และของจักรพรรดิไม่ได้ทาํให้เขางุนงงและ
เป็นทุกข์เหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ศัตรู
เลวร้ายที่สุดออกมาจากกลุ่มคนที่อ้างว่า
ตนเป็นมิตรของการปฏิรูปศาสนา สัจธรรม
อันเดียวกันนี้ท่ีเคยนําความชื่นชมยินดี
และกําลังใจมาให้เขากําลังถูกนํามาก่อ
ความอลหม่านและสร้างความสับสนให้
เกิดข้ึนในคริสตจักร {GC 187.4}

ในงานของการปฏิรูป พระวิญญาณ
ของพระเจ้าเคยนาํลเูธอร์ให้รุกคบืหน้ามา
แล้วและก้าวรุดล้ําเกินหน้าตัวเขาเองไป
เขาไม่ได้เสนอตัวท่ีจะมาทําหน้าท่ีท่ีเขาทาํ
แล้วนี้หรือทําการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
เช่นนี้ เขาเป็นเพียงภาชนะในพระหัตถ์
ของพระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพอันไร ้
ขอบเขต แต่กระน้ันเขาจะหว่ันวิตกกับผล
ของงานอยู่เสมอ เขาเคยพูดครั้งหนึ่งว่า
“หากข้าพเจ้ารู้ว่าคําสอนของข้าพเจ้าจะ
ไปทําให้คนหน่ึงเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ว่า
จะเป็นคนที่ตํ่าต้อยหรือไม่มีชื่อเสียง ซึ่ง
เป็นเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นข่าว
ประเสริฐเอง—ข้าพเจ้าจะยอมตายสบิคร้ัง
ดีกว่าท่ีจะไม่ถอนคําพูด” Ibid. เล่มท่ี 9
บทท่ี 7 {GC 188.1}

ในเวลาน้ีท่ีเมืองวิตเทนเบิร ์กเอง
จุดศูนย์กลางของงานการปฏิรูปศาสนา
กาํลงัตกสู่อาํนาจของความบา้คลัง่และไร้
กฎระเบียบ สภาพอันน่ากลัวเช่นนี้ไม่ได้
เกิดจากคําสอนของลูเธอร์ แต่ท่ัวท้ัง
ประเทศเยอรมนี ศัตรูของเขากําลังระดม
กล่าวหาเขาว่าเป็นต้นเหตุ ด้วยความ
ขมข่ืนในจิตวิญญาณเขาถามข้ึนในบาง
คร้ังว่า “งานปฏิรูปศาสนาอันย่ิงใหญ่นี้จะ
จบลงในลักษณะเช่นนี้หรือ” Ibid. เล่มท่ี 
9 บทที่ 7 อีกครั้งที่เม่ือเขาปลํ้าสู ้กับ
พระเจ้าในคําอธิษฐาน สันติสุขหลั่งไหล
เข้าไปในจิตใจของเขา เขาพูดว่า “งานน้ี
ไม่ใช่เป็นงานของข้าพเจ้าแต่เป็นของ
พระองค์เอง พระองค์คงไม่ปล่อยให้ความ
งมงายหรือความคล่ังไคล้มากัดกร่อน
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พระราชกิจนี้” เขาไม่อาจทนรับกับความ
คิดท่ียอมน่ิงเฉยไม่ทําอะไรกับความ
ขัดแย้งในวิกฤตเช่นนี้อีกต่อไป จึงตัดสิน
ใจกลับไปเมืองวิตเทนเบิร์ก {GC 188.2}

เขาเร่ิมออกเดินทางเส่ียงภัยคร้ังน้ีโดย
ไม่รีรอ เขาอยู่ภายใต้คําส่ังต้องห้ามของ
อาณาจักร ศัตรูมีสิทธิเสรีที่จะปลิดชีวิต
ของเขาได้ มิตรสหายได้รับคําสั่งห้าม
เก้ือหนุนหรือให้ที่เขาพักพิง รัฐบาลของ
จกัรพรรดิกําลังใช้วธิกีวดขันเข้มงวดท่ีสุด
กับผู้ติดตามของเขา แต่เขาเห็นว่างาน
ของการประกาศข่าวประเสรฐิกาํลังตกอยู่
ในอันตรายและในพระนามของพระเจ้าเขา
จึงออกไปต่อสู ้ในสงครามเพ่ือสัจธรรม
อย่างไม่เกรงกลัว {GC 188.3}

ในจดหมายฉบับหน่ึง ท่ี เ ขียนถึง
อิเล็กเตอร์ ลูเธอร์ทูลถึงจุดประสงค์ของ
เขาที่จะออกจากเมืองวาร์ตบูร์กว่า “ขอ
กราบทูลให้ฝ่าพระบาททราบว่าข้าพเจ้า
กําลังจะเดินทางไปเมืองวิตเทนเบิร ์ก
ภายใต้การคุ้มครองที่เหนือกว่าทั้งของ
ขุนนางและอิเล็กเตอร์ทั้งหลาย ข้าพเจ้า
ไม่ได้คิดที่จะทูลขอการสนับสนุนของ
ฝ่าพระบาทและย่ิงไม่ปรารถนาท่ีจะขอการ
คุ้มครองของท่าน ข้าพเจ้าประสงค์ท่ีจะ
ปกป้องตัวเอง หากข้าพเจ้าทราบว่าฝ่า
พระบาทจะสามารถปกป้องและจะปกป้อง
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคงจะไม่มุ่งหน้าไป
ยงัเมอืงวติเทนเบร์ิกเลย ไม่มีดาบอนัใดที่
จะสานต่ออดุมการณ์นีไ้ด้ พระเจ้าเท่านัน้
ทีจ่ะทรงกระทาํทุกส่ิงโดยไม่ต้องการช่วย
เหลือหรือความเห็นชอบของมนุษย์ ผู้ที่

มีความเช่ือย่ิงใหญ่ท่ีสดุจะเป็นผู้ทีป่กป้อง
ได้ดีท่ีสุด” Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 8 {GC
188.4}

ในจดหมายฉบับที่สองที่ เขียนใน
ระหว่างการเดินทางไปเมืองวิตเทนเบิร์ก
ลูเธอร์เขียนเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้าพร้อมท่ี
จะรบัความไมพ่อพระทยัของฝา่พระบาท
และความโกรธของคนท้ังโลก คนเมือง
วติเทนเบิร์กไม่ใช่ลกูแกะของข้าพเจ้าหรือ
พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบพวกเขามาอยู่ภาย
ใต้การดูแลของเราหรือและหากจําเป็น
ไม่ควรหรือทีข้่าพเจ้าจะต้องเสีย่งตายเพือ่
เขาทั้งหลาย นอกจากน้ีแล้วข้าพเจ้ากลัว
ท่ีจะเห็นการจลาจลที่น่ากลัวเกิดขึ้นใน
ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นวิธีที่พระเจ้าจะ
ทรงใช้ในการลงโทษบ้านเมืองของเรา”
Ibid. เล่มท่ี 9 บทท่ี 7 {GC 189.1}

ด้วยความระมัดระวังและความถ่อมตน
แต่กระน้ันด้วยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่
และเข้มแข็ง เขาก้าวเข้าสู่งานของเขา
เขาพูดว่า “เราจะต้องใช้คําพูดปราบและ
ทําลายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรง
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้กําลังต่อต้านความงมงาย
และความไม่เช่ือ...ไม่มีผูใ้ดจะต้องถูกบังคับ
ฝืนใจ เสรีภาพเป็นแก่นแท้ของความเช่ือ”
Ibid. เล่มท่ี 9 บทท่ี 8 {GC 189.2}

ในไม่ช้ามีข่าวกระจายไปทั่วเมือง
วิตเทนเบิร์กว่าลูเธอร์กลับมาแล้วและจะ
มาเทศนา ประชาชนเดินทางมาจากทั่ว
สารทิศและเข้ามาในโบสถ์จนล้นโบสถ์ 
ลูเธอร์ก้าวข้ึนสู่ธรรมาสน์ เขาเทศนา
สอนส่ังและเตือนด้วยพระปัญญาย่ิงใหญ่
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และความอ่อนโยน เขาพดูถงึวถิขีองบาง
คนที่เข้าหาวิธีการรุนแรงเพื่อลบล้างพิธี
มิสซา เขาพูดว่า {GC 189.3}

“พิธีมิสซาน้ันเป็นส่ิงไม่ดี เป็นพิธีที่
พระเจ้าทรงต่อต้าน ควรท่ีจะกําจัดท้ิงไป
และข้าพเจ้าปรารถนาว่าทั่วทั้งโลกควร
เอางานเล้ียงแห่งข่าวประเสริฐเข้ามาแทน
แต่อย่าเอากําลังแยกผู้ใดออกมา เราจะ
ต้องปล่อยเรื่องนี้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นผู้
กระทาํ ไม่ใช่ด้วยคําพดูของเราและทําไม
จึงเป็นเช่นนี้ ท่านจะถาม เพราะข้าพเจ้า
ไม่ได้กําหัวใจของมนุษย์ไว้ในมือของ
ข้าพเจ้าเหมือนดินในมือของช่างป้ันหม้อ
เรามีสิทธิท่ีจะพูด เราไม่มีสิทธิท่ีจะลงมือ
ทํา ให้เราเทศนา ส่วนงานท่ีเหลือเป็น
ของพระเจ้า หากข้าพเจ้าจะใช้กําลัง
ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไร หน้าตา
บูดบ้ึง พธิรีีตรอง ถูกล้อเลียน กฎระเบียบ
ของมนุษย์ และความหน้าซื่อใจคด...แต่
จะไม่มีความจรงิใจหรอืความเชือ่หรอืความ
รัก เม่ือขาดสามส่ิงน้ีแล้ว ทุกส่ิงก็จะ
พร่องไปด้วยและข้าพเจ้าจะไม่ยอมแลก
ก่ิงหน่ึงของต้นแพร์กับผลเช่นน้ี...พระเจ้า
ทรงกระทําการด้วยพระวจนะของพระองค์
เพียงอย่างเดียวได้มากกว่าท่ีท่านและ
ข้าพเจ้าและคนทั้งโลกร่วมแรงลงมือทํา
พระเจ้าทรงสัมผัสที่หัวใจและเมื่อทรง
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...
พระวจนะท่ีข้าพเจ้าเทศนาไปน้ันได้ล้มล้าง
หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซี จนแม้เจ้าชายหรือจักรพรรดิก็ไม่
เคยอาจทาํลายล้างได้มากเท่าน้ีและกระน้ัน
ข้าพเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลย พระวจนะ
ทาํงานน้ีโดยลําพัง หากข้าพเจ้าปรารถนา
ท่ีจะเข้าพึ่งการใช้กําลังแล้ว ทั้งประเทศ
เยอรมนีคงนองเลือดไปแล้ว แต่ผลจะ
เป็นเช่นไร ความเสยีหายและความพนิาศ
ท้ังต่อร่างกายและจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า
จึงนิ่งเงียบไว้และปล่อยให้พระวจนะแพร่
กระจายไปท่ัวโลกตามลําพัง” Ibid. เล่มท่ี 
9 บทท่ี 8 {GC 190.1}

วนัแล้ววันเล่า ตลอดท้ังสัปดาห์ ลเูธอร์
เทศนาให้กับฝูงชนท่ีสนใจต่อไป พระวจนะ
ของพระเจ้าสลายมนตร์ขลังของความ
คลัง่ไคล้ในศาสนา อาํนาจของข่าวประเสรฐิ
นาํประชาชนท่ีหลงผิดให้กลับมาสู่เส้นทาง
แห่งสัจธรรม {GC 190.2}

ลเูธอร์ไม่ปรารถนาทีจ่ะเผชญิหน้ากบั
ผู้ท่ีคลั่งศาสนาซ่ึงวิธีของพวกเขาคือการ
สร้างความเลวทรามตํ่าช้า เขารู้ว่าคน
เหลา่นีเ้ป็นคนทีมี่แนวทางการตดัสนิใจที่
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ไม่ม่ันคงและมีอารมณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ 
เป็นคนท่ีอ้างตนว่าได้รับความกระจ่างจาก
สวรรค์ส่องลงมาเป็นพิเศษแต่จะไม่ยอม
ทนกบัความขดัแย้งแม้เพยีงเลก็น้อยทีสุ่ด
หรือแม้แต่การเตือนสอนและคําแนะนํา
อย่างเมตตาที่สุด พวกเขาอ้างตนอย่าง
อวดดีว่ามีอํานาจสูงสุด และกําหนดให้
ทุกคน ต้องยอมรับคํากล่าวอ้างของพวก
เขาโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ แต่เม่ือ
พวกเขายื่นคําขาดที่จะขอสัมภาษณ์เขา
[ลูเธอร์] เขาก็ตอบตกลงท่ีจะพบพวกเขา
และถือโอกาสเปิดโปงเล่ห์เหลี่ยมการ
หลอกลวงของพวกเขาได้สําเร็จ จนคน
หลอกลวงเหล่านั้นต้องออกจากเมือง
วิตเทนเบิร์กทันที {GC 190.3}

พวกคลัง่ศาสนาถกูหยดุยัง้ไปชัว่ขณะ
หน่ึง แต่หลายปีต่อมาเหตุการณ์เกิดปะทุ
ขึน้มาอย่างรนุแรงมากกว่าและให้ผลลัพธ์
ที่น่ากลัวกว่าน้ี ลูเธอร์กล่าวถึงเร่ืองผู้นํา
ในการเคล่ือนไหวน้ีว่า “สําหรับพวกเขา
แล้ว พระคัมภีร์เป็นเพียงจดหมายท่ีตาย
ไปแล้วฉบับหนึง่ และพวกเขาท้ังหมดเร่ิม
ร้องว่า ‘พระวิญญาณ พระวิญญาณ’
แน่นอนที่สุด ข้าพเจ้าจะไม่ตามไปสถาน
ที่ซึ่งพระวิญญาณของพวกเขานําไป ขอ
พระเจ้าแห่งความเมตตาโปรดทรงคุ้มครอง
ข้าพเจ้าให้พ้นจากคริสตจักรที่ไม่มีผู้ใด
นอกจากนักบุญ ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะ
อยู่กับคนถ่อมตนอ่อนแอ คนเจ็บป่วยท่ี
รู้และสํานึกบาปของตนเอง และเป็นผู้ที่
โอดครวญและร้องต่อพระเจ้าจากก้นบึ้ง
ของหัวใจอยู่เสมอเพ่ือจะได้รับการปลอบ

ประโลมใจและการสนับสนุนของพระองค์” 
Ibid. เล่มท่ี 10 บทท่ี 10 {GC 190.4}

โธมัส มูนเซอร์ เป็นคนคลั่งศาสนา
รุนแรงท่ีสุดคนหน่ึง เขาเป็นคนท่ีมีความ
สามารถมากมายซึง่หากนาํพาในแนวทาง
ท่ีถูกต้องจะช่วยเขาให้กระทําการดีได้ 
แต่เขาไม่ได้เรียนรู้หลักการแท้จริงอันดับ
แรกของศาสนา “เขาถูกครอบงําด้วย
ความปรารถนาท่ีจะปฏิรูปโลกและเหมือน
เช่นผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าทั้งหลายที่ลืม
ไปว่าการปฏริปูจะต้องเริม่ต้นทีต่วัเขาเอง”
Ibid. เล ่มท่ี 9 บทท่ี 8 เขามีความ
ทะเยอทะยานอยากได้ตาํแหน่งและบารมี 
และไม่ยอมทีจ่ะเป็นรองแม้ต่อลเูธอร์ เขา
ประกาศว่านกัปฏริปูศาสนาท่ีนาํพระคัมภร์ี
เข้ามาแทนอาํนาจของพระสนัตะปาปานัน้
เพียงแต่กําลังจัดต้ังหลักคําสอนและ
พิธีกรรมของระบอบเปปาซีรูปแบบใหม่
เท่านั้น เขาอ้างว่าตัวเขาเองได้รับการ
บัญชาจากพระเจ้าให้นําเสนอการปฏิรูป
ท่ีแท้จริง มูนเซอร์กล่าวว่า “ผูท้ีมี่วญิญาณ
นี้จะประกอบด้วยความเช่ือท่ีแท้จริงแม้
ในชีวิตของเขาจะไม่เคยเห็นพระคัมภีร์
ก็ตาม” Ibid. เล่มที่ 10 บทท่ี 10 {GC
191.1}

ครูของพวกคล่ังศาสนายอมปล่อย
ตนเองให้อยู ่ในการควบคุมของความ
ประทับใจโดยถือว่าทุกความคิดและแรง
กระตุ้นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า ผลท่ี
ตามมาคือคนเหล่าน้ีกลายเป็นพวกสุดขัว้
บางคนถึงกับเผาพระคัมภีร์ของตนท้ิง
พร้อมกับร้องอุทานว่า “ตัวอักษรฆ่าชีวิต
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แต่พระวิญญาณประทานชีวิต” คําสอน
ของมูนเซอร์ถูกอกถูกใจความปรารถนา
ของมนุษย์ท่ีต้องการส่ิงท่ีน่าพิศวงในขณะ
เดยีวกนักส็นองต่อความหยิง่ทะนงโดยนํา
ความคิดและความเห็นของมนุษย์มาอยู่
เหนือพระวจนะของพระเจ้า คนนับพัน
ต้อนรับคําสอนของเขา ในไม่ช ้าเขา
ประณามระเบียบท้ังหมดของการนมัสการ
ในที่สาธารณะและประกาศว่าการเชื่อฟัง
ขุนนางท้ังหลายจะเป็นความพยายามใน
การรับใช้ทั้งพระเจ้าและพระเบลีอัล {GC
191.2}

สติปัญญาของประชาชนที่ได้เริ่มทิ้ง
แอกจากการปกครองของระบอบเปปาซี
นั้นก็เริ่มไม่อดทนต่อการอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของอํานาจรัฐเช่นกัน คําสอน
แบบปฏิวัติของมูนเซอร์ที่อ้างว่ามาจาก
พระเจ้านําพวกเขาตีตัวออกห่างจากกฎ
ระเบียบทั้งปวงและปล่อยการตัดสินใจ
ไว้กับอคติและตัณหา ภาพน่ากลัวและ
โหดร้ายที่สุดของความไม่สงบและความ
ขัดแย้งก็เกิดข้ึนตามมาและทุ ่งนาของ
ประเทศเยอรมนีก็จมอยู่ในกองเลือด {GC
191.3}

ความระทมทุกข์ของจิตวิญญาณที่
ลูเธอร์เคยประสบก่อนหน้านัน้เนิน่นานมา
แล้วท่ีเมืองเออร์เฟิร์ท บัดน้ีมาทับถม
ทวีคูณลงบนตัวเขาเม่ือเขาเห็นผลลัพธ์
ของความคล่ังศาสนากระทาํต่อขบวนการ
ปฏิรูปศาสนา ขุนนางท่ีนิยมระบอบ
เปปาซีประกาศว่าการจลาจลเป็นผลอัน
ถูกต้องตามหลักคําสอนของลูเธอร์ และ

มีขุนนางอกีมากมายพร้อมทีจ่ะสนบัสนุน
แม้ว่าข้อกล่าวหาน้ีจะปราศจากรากฐาน
แม้แต่น้อย แต่ก็เป็นเรือ่งทีส่ร้างแต่ความ
ทุกข์ระทมให้แก่ลูเธอร์ การท่ีอุดมการณ์
ของสัจธรรมต้องมารับความอับอายขาย
หน้าด้วยการถูกจัดให้เทียบเท่ากับความ
คล่ังศาสนาอันตํ่าช้าท่ีสุดเช่นนี้ดูเหมือน
จะเกินกว่าท่ีเขาจะทนได้ ในอีกทางหน่ึง
ผูน้าํของการจลาจลเกลียดชังลูเธอร์ เพราะ
เขาไม่เพียงต่อต้านคําสอนของพวกตน
และปฏิเสธคาํอ้างของพวกตนทีบ่อกว่าได้
รับการดลใจจากเบ้ืองบนเท่าน้ันแต่ยัง
ประกาศว่าพวกตนเป็นกบฏต่ออาํนาจรฐั
อีกด้วย คนเหล่านี้โต้ด้วยการประณาม
เขาว่าเป็นผู้หลอกลวงท่ีตํ่าช้า ดูเหมือน
ว่าเขาจะได้สร้างศัตรูให้แก่ตัวเองทั้งจาก
ทางฝ่ายขุนนางและฝ่ายประชาชน {GC
192.1}

บรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันพากันยินดี
ปรีดาคาดว่าคงจะได้เห็นการล่มสลาย
อย่างรวดเร็วของขบวนการปฏรูิปศาสนา
และพวกเขาโยนความผิดให้แก่ลูเธอร์ 
แม้กระท่ังความผิดท่ีเขาเคยพากเพียร
อย่างจริงใจในการแก้ไข พวกคล่ังศาสนา
ประสบความสาํเร็จได้รับความเห็นใจจาก
คนกลุ่มใหญ่ด้วยการอ้างความเท็จว่าถูก
กระทําอย่างไร้ความยุติธรรม และก็มัก
จะเป็นเช่นนีกั้บผู้เข้าข้างฝ่ายท่ีผดิคือพวก
เขากลับถูกยกย่องว่าเป็นผู้ท่ียอมพลีชีพ
ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีลงแรงต่อต้านการปฏิรูป
ศาสนากลับได้รับความสงสารและยกย่อง
ว่าเป็นเหยื่อของความโหดร้ายและการ
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กดข่ีข่มเหง นี่เป็นงานของซาตานที่กระ-
ตุ้นด้วยวิญญาณของการกบฏซ่ึงเป็นอัน
เดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในสวรรค์ 
{GC 192.2}

ซาตานเพียรพยายามอยู่ตลอดเวลาท่ี
จะหลอกลวงมนุษย์และนาํพวกเขาให้เรียก
บาปเป็นความชอบธรรม มารทํางานน้ี
ได้ผลสําเร็จอย่างดียิ่ง บ่อยครั้งการ
จับผิดและการต่อว่าถูกโยนใส่ผู ้รับใช้
ซือ่สตัย์ของพระเจ้าเพราะพวกเขายนืหยดั
ปกป้องสัจธรรม มนุษย์ที่เป็นเพียงสมุน
ของซาตานกลับได้รับคําสรรเสริญและ
คําเยินยอและแม้กระทั่งถูกมองว่าเป็น
ผู ้ยอมพลีชีพ ในขณะพวกที่ควรได้รับ
ความเคารพและยกย่องเนื่องจากความ
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากลับถูกละเลยให้ยืน
อย่างเดียวดายภายใต้ความสงสัยและ
ความแคลงใจ {GC 192.3}

ความบริสุทธ์ิที่จอมปลอม การชําระ
บริสุทธิ์ท่ีหลอกลวง ยังคงทํางานของมัน
ในการล่อลวง ภายใต้รูปแบบต่างๆ นานา
เล ่ห ์ เหลี่ยมเหล ่านี้ยังคงเป ิดเผยถึง
วิญญาณเดิมเช่นเดียวกับในสมัยของ
ลูเธอร์ เพื่อหันเหจิตใจออกห่างจากพระ
คัมภีร์และนํามนุษย์ให้ติดตามความคิด
และความรู้สึกของตนเองมากกว่าที่จะ
ยอมเช่ือฟังพระบัญญตัขิองพระเจ้า นีเ่ป็น
เคร่ืองมือหน่ึงของซาตานท่ีทาํงานได้อย่าง
เกิดผลที่ สุดด้วยการโยนคําตําหนิใส ่
ความบริสุทธิ์และสัจธรรม {GC 193.1}

ลูเธอร์ปกป้องข่าวประเสริฐจากการ
ถูกโจมตีจากทุกชนชั้นอย่างไม่เกรงกลัว

พระวจนะของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์จาก
ทุกความขัดแย้งแล้วว่าเป็นอาวุธอันทรง
อานุภาพ ด้วยพระวจนะนั้นเขาต่อสู้กับ
อาํนาจท่ีปล้นมาของพระสันตะปาปาและ
ปรัชญาแห่งเหตุผลของนักวิชาการ ใน
ขณะท่ีเขาปักหลักอย่างม่ันคงด่ังศิลาต่อ
ต้านพวกคล่ังศาสนาท่ีหาทางเป็นพนัธมิตร
กับการปฏิรูปศาสนา {GC 193.2}

แต่ละองค์ประกอบท่ีต่อต้านน้ีในตัวมัน
เองกเ็ป็นการตัดพระคัมภีร์ศกัด์ิสทิธิอ์อก
ไปและเชิดชูปัญญาของมนุษย์ให้เป็นแหล่ง
ของความจรงิและความรู้ทางศาสนาแทน
ลัทธินิยมเหตุผลน้ันบูชาเหตุผลอยู่แล้ว
และนําเร่ืองน้ีมาเป็นบรรทัดฐานของ
ศาสนา ลทัธโิรมันอ้างว่าอาํนาจสงูสดุของ
พระสันตะปาปานั้นเป็นแรงบันดาลใจที่
สืบทอดต่อเน่ืองมาอย่างไม่ขาดสายจาก
อัครทูตและเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาตลอด
ทุกยุค การอ้างน้ีเปิดโอกาสมากมายให้
แก่ความฟุ่มเฟือยทุกรูปแบบและความ
ฉ้อฉลท่ีถูกปกปิดภายใต้สิทธิของการ
ปกป้องคําสั่งของอัครทูต การทรงดลใจ
ท่ีมูนเซอร์และมิตรสหายอ้างนัน้ได้มาจาก
แหล่งความคดิทีไ่ม่สูงไปกว่าการจนิตนา-
การขึน้เองแต่กลับมอีทิธพิลลบล้างอาํนาจ
ท้ังปวงไม่ว ่าเป็นของมนุษย์หรือของ
พระเจ้า คริสเตียนท่ีแท้จริงจะรับพระ
วจนะของพระเจ้าเหมอืนคลงัขมุทรพัย์อนั
ยิง่ใหญ่แห่งสัจธรรมท่ีได้รับการดลใจและ
เป็นเคร่ืองทดสอบแรงดลใจท้ังปวง {GC
193.3}

เมื่อลูเธอร์กลับจากเมืองวาร์ทเบิร์ก



10 ความก้าวหน้าของการปฏิรูปในประเทศเยอรมนี 167

เขาแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ-
สัญญาใหม่จนเสร็จสมบูรณ์และไม่นาน
ต่อมาได้แจกจ่ายข่าวประเสริฐให้กับ
ประชาชนในประเทศเยอรมนใีนภาษาของ
พวกเขาเอง ผู้ท่ีรักความจริงรับผลงาน
แปลนี้ด้วยความปล้ืมปีติอย่างย่ิง ส่วนผู้
ที่ฝักใฝ่ในขนบธรรมเนียมและบัญญัติ
ของมนษุย์ก็จะปฏเิสธอย่างเหยยีดหยาม
{GC 193.4}

บาทหลวงท้ังหลายต่างหวาดผวาเม่ือ
รู้ว่าประชาชนทั่วไปสามารถโต้ตอบกับ
พวกเขาในเรือ่งคาํสอนของพระวจนะของ
พระเจ้าและความไม่รู้ของพวกเขาจะถูก
เปิดโปง อาวุธในการใช้เหตุผลฝ่ายเน้ือ
หนังของพวกเขานั้นไม่มีประสิทธิภาพที่
จะไปต่อกรกับดาบของพระวิญญาณ โรม
จงึสัง่ระดมผู้ท่ีมีอาํนาจทัง้หมดให้ขัดขวาง
การแจกจ่ายพระคัมภีร์ แต่คําส่ัง คํา
ประณามและการทรมานล้วนมีค่าเท่ากัน
คือไม่เกิดผล โรมยิ่งประณามและยิ่งสั่ง
ห้ามพระคัมภีร์มากเพียงไร ความกระตือ-
รือร้นของประชาชนท่ีอยากรู้ว่าสอนเร่ือง
อะไรกันแน่ยิ่งมีมากข้ึนเท่าน้ัน ทุกคนท่ี
อ่านหนังสือได้ ร้อนรนอยากศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้าด้วยตนเอง พวกเขา
พกพาพระคัมภีร์ไปทุกแห่งและอ่านแล้ว
อ่านอกีและจะไม่พอใจจนกว่าจะท่องพระ
คัมภีร์ส่วนใหญ่ได้ เม่ือเห็นถึงความช่ืน
ชอบที่ประชาชนต้อนรับพระคริสตธรรม
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ลูเธอร์ก็เริ่ม
แปลภาคพันธสัญญาเดิมทนัทีและตีพมิพ์
เป็นตอนๆ ในทนัททีีแ่ปลเสรจ็ {GC 194.1}

ผลงานเขียนของลูเธอร์ได้รับการ
ต้อนรับแบบเดียวกันท้ังในเมืองและในหมู่
บ้านเล็กๆ “อะไรที่ลูเธอร์และมิตรสหาย
เขียน คนอ่ืนๆ ก็จะเผยแพร่ออกไป พระ
นกับวชจํานวนมากเม่ือเข้าใจถึงข้อกําหนด
ของชีวตินักบวชท่ีผิดบทบัญญัตก็ิมีความ
ปรารถนาท่ีจะแลกเปล่ียนชีวิตเฉ่ือยชา
ยืดยาดกับชีวิตที่กระฉับกระเฉงต่ืนตัว
แต่พวกเขาขาดความรู้ที่จะประกาศพระ
วจนะของพระเจ้าจึงทําได้เพียงเดินทาง
ไปยังหมู่บ้าน เดินเยี่ยมไปตามหมู่บ้าน
เล็กๆ และกระต๊อบต่างๆ ขายหนังสือ
ของลูเธอร์และเพ่ือน ต่อมาไม่นาน จึงมี
บรรณากรผู้กล้าหาญเหล่าน้ีกระจายไป
ท่ัวประเทศเยอรมนี” Ibid. เล่มท่ี 9 บทท่ี 
11 {GC 194.2}

คนมัง่มแีละคนยากจน คนมกีารศกึษา
และคนขาดความรู้ต่างศึกษาผลงานเขียน
เหล่านีด้้วยความสนใจอย่างยิง่ ยามคํา่คนื
ครูของโรงเรียนในหมู่บ้านอ่านออกเสียง
ให้คนกลุ่มเล็กๆ ที่ล้อมอยู่รอบเตาผิงฟัง
ในแต่ละความพยายามจะมีจิตวิญญาณ
บางดวงสํานึกได้ในสัจธรรมเหล่าน้ีและ
รับพระวจนะด้วยความยินดี พวกเขาจะ
กระจายข่าวดีต่อไปให้แก่ผูอ้ืน่ {GC 194.3}

พระวจนะทีไ่ด้รับการดลใจเหล่านีผ่้าน
การรับรองแล้วว่า “การอธิบายพระวจนะ
ของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความ
เข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:130 การ
ศึกษาพระคัมภีร์กําลังสร้างการเปล่ียน
แปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสติปัญญาและจิตใจ
ของประชาชน กฎของระบอบเปปาซีผูก
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แอกเหล็กไว้บนประชาชนผู ้อยู ่ใต้การ
ปกครองของตน ซ่ึงบังคับพวกเขาให้อยู่
ในความโง่เขลาและความตกต่ํา มีการถอื
รักษาพิธีงมงายต่างๆ อย่างเหนียวแน่น
แต่สตปัิญญาและหวัใจของพวกเขามส่ีวน
ร่วมเพียงน้อยนิดในพิธีกรรมเหล่านั้น
คาํเทศนาของลเูธอร์ท่ีเปิดเผยสจัธรรมอนั
ชดัเจนเรียบง่ายของพระวจนะของพระเจ้า
ได้ถูกวางไว้ในมือของประชาชนธรรมดา
และจากนัน้พระวจนะนีเ้องกจ็ะปลุกอาํนาจ
ทีห่ลบัไปของพวกเขาให้ตืน่ขึน้ พระวจนะ
เหล่านีไ้ม่เพยีงชาํระและยกระดบัธรรมชาติ
ฝ่ายวิญญาณให้บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยัง
ประทานกําลังและความกระปรี้กระเปร่า
ใหม่แก่สติปัญญาอีกด้วย {GC 195.1}

เป็นทีแ่น่ชดัว่าประชาชนทกุระดบัชัน้
ถือพระคัมภีร์ไว้ในมือ พวกเขาปกป้อง
หลักคาํสอนของการปฏิรูปศาสนา บรรดา
ผูน้ยิมระบอบเปปาซีซึง่พึง่การศึกษาพระ
คัมภีร์ไว้กับบาทหลวงและนักบวชท้ังหลาย
นัน้บดัน้ีพยายามเกล้ียกล่อมผู้สอนให้ก้าว
ออกมาและลบล้างคําสอนใหม่ แต่เนื่อง
จากขาดความรู้ท้ังในเร่ืองของพระคัมภีร์
และอํานาจของพระเจ้า บาทหลวงและ
นักบวชภราดรท้ังหลายจึงพ่ายแพ้อย่าง
ยับเยินให้กับผู้ที่พวกเขาประณามว่าไร้
การศึกษาและนอกรีต นักเขียนคาทอลิก
คนหนึ่งเขียนบันทึกไว้ว่า “ด้วยความไม่
เป็นสุข ลูเธอร์ได้ชักชวนผู้ติดตามของ
เขาให้อย่าวางใจคําสอนอื่นนอกจากพระ
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” D’Aubigné เล่มที่ 9
บทที่ 11 ประชาชนจะชุมนุมกันเพ่ือฟัง

สัจธรรมซ่ึงพูดสนับสนุนโดยผู้ที่มีการ
ศกึษาน้อย และแม้แต่ฟังการอภปิรายของ
พวกเขากับนกัศาสนศาสตร์ทีมี่การศึกษา
และมีวาทศิลป์ ความรู้ไม่เท่าทันอันน่า
อบัอายของบุคคลผู้มีหน้าท่ีสาํคัญเหล่านี้
ปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งเม่ือคําโต้เถียง
ของพวกเขาต้องถูกหักล้างด้วยคําสอน
เรียบง่ายของพระวจนะของพระเจ ้า
กรรมกร ทหาร สตรีและแม้กระท่ังเด็กๆ
คุ้นเคยกับคําสอนของพระคัมภีร์มากกว่า
บรรดาบาทหลวงและดษุฎบัีณฑติทัง้หลาย
ท่ีมีการศึกษาสูง {GC 195.2}

ความแตกต่างระหว่างสาวกของข่าว
ประเสริฐกับผู้สนับสนุนความเช่ืองมงาย
ของระบบสันตะปาปาปรากฏให้เห็นในหมู่
ชนชั้นผู้มีการศึกษาไม่น้อยไปกว่าในหมู่
คนธรรมดา “ตรงกันข้ามกับผู้ปกป้อง
หลกัการคําสอนฝ่ายสภาการปกครองของ
สงฆ์ฝ่ายเดิม ผู้ซึ่งได้ละเลยการศึกษา
ภาษาและพัฒนาความรู้ด้านวรรณกรรม... 
[ฝ่ายปฏิรูป] คือ เยาวชนผู้มีใจเปิดกว้าง
ผู้ซึ่งอุทิศตัวในการศึกษา การค้นคว้า
พระคมัภร์ีและฝึกฝนตวัพวกเขาเองให้คุ้น
เคยกับผลงานชิ้นเอกในอดีต พวกเขามี
สมองที่ว่องไว มีจิตวิญญาณท่ีสูงส่งและ
หัวใจท่ีกล้าหาญ ในไม่ช้าชายหนุ่มเหล่า
นี้กอบโกยความรู้มากมายจนช่วงเวลา
หน่ึงท่ียาวนานไม่มีผู้ใดสามารถแข่งกับ
พวกเขาได้...ฉะน้ันเม่ือผู้ปกป้องขบวนการ
ปฏิรูปเยาว์วยัเหล่าน้ีมาเผชิญหน้าอภิปราย
กับดุษฎีบัณฑิตผู้นิยมโรมทั้งหลายในที่
ประชุมใดก็ตาม พวกเขาโจมตีคู่ต่อสู้ได้
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อย่างง่ายดายและด้วยความมั่นใจจนคู่
ต่อสู้ลังเลใจ เสียหน้า และตกสู่สภาพ
อันน่าอับอายในสายตาของทุกคน” Ibid.
เล่มท่ี 9 บทท่ี 11 {GC 195.3}

เมื่อคณะสงฆ์ของโรมเห็นจํานวนคน
ที่มาเข้าร่วมประชุมในโบสถ์ลดน้อยลง
พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือของเจ้า
พนักงานการปกครองและใช้ทุกวิธีที่
อํานาจของพวกตนจะทําได้เพื่อพยายาม
นําผู้ฟังกลับคืนมา แต่ประชาชนพบคํา
สอนใหม่ซึ่งสนองความต้องการฝ่าย
จติวิญญาณของเขาท้ังหลายแล้ว พวกเขา
จงึหนัหนจีากผูท่ี้ป้อนพวกเขาดว้ยแกลบ
ของความงมงายและประเพณีของมนุษย์
อันไร้ค่าท่ีปฏิบัติมาอย่างยาวนาน {GC
196.1}

เมื่อการกดขี่ข่มเหงเริ่มต้นกระทําต่อ
บรรดาครูสอนสัจธรรม พวกเขาทําตาม
พระดํารัสของพระคริสต์ท่ีว่า “เม่ือเขา
ข่มเหงท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีก
เมืองหน่ึง” มัทธิว 10:23 ความกระจ่าง
ส่องทะลุไปทุกแห่งหน ในบางแห่ง ผู้ลี้
ภัยมักจะพบประตูท่ีเป็นมิตรเปิดให้พวก

เขาเพื่อพักอยู่ท่ีนั่น พวกเขาก็จะเทศนา
เรื่องพระคริสต์ ในบางคร้ังก็เทศนากันใน
โบสถ์หรือหากสิทธิพิเศษน้ันถูกปฏิเสธ
ก็จะเทศนากันในบ้านหรือในที่กลางแจ้ง
ท่ีใดก็ตามท่ีมีผู ้ฟ ัง ที่นั่นก็คือวิหาร
ศักด์ิสิทธิ์ สัจธรรมท่ีถูกประกาศออกไป
ด้วยพลังและความม่ันใจเช่นน้ีแผ่ขยาย
ออกไปด้วยฤทธานภุาพทีไ่ม่อาจต้านทาน
ได้ {GC 196.2}

อํานาจทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายปกครอง
ระดมกําลังกันเข้าบดขย้ีพวกนอกรีต
อย่างไร้ผล พวกเขาเปลี่ยนไปใช้การ
คุมขงั การทรมาน เผาทัง้เป็นและคมดาบ
ซึ่งก็ไร้ผลเช่นกัน ผู้เช่ือนับพันประทับ
ตราความเชื่อด้วยเลือดของตนเอง แต่
งานก็ยังคงดําเนินต่อไป การกดข่ีได้แต่
ทําหน้าที่กระจายสัจธรรมให้ยิ่งกว้างไกล
ออกไปและพวกคลั่งศาสนาที่ซาตาน
พยายามนําเข้ามาผูกติดกับพวกปฏิรูป
ทําให้ความแตกต่างระหว่างงานของ
ซาตานและพระราชกิจของพระเจ้าเห็น
เด่นชัดย่ิงข้ึน {GC 196.3}
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คําพยานอันสง่างามสูงสุดเร่ืองหน่ึง
เท่าท่ีเคยกล่าวมาซ่ึงแสดงความเห็นชอบ
ต่อการปฏิรูปศาสนาคือคําประท้วงของ
เจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ท่ีเป็นคริสเตียน
ของประเทศเยอรมนีซึง่เสนอในท่ีประชุม
รัฐสภาแห่งเมืองสปายส์ในปี ค.ศ. 1529
ความกล้าหาญ ความเชื่อและความ
แน่วแน่ของคนของพระเจ้านําอิสรภาพ
ทางความคิดและจิตสํานึกมาให้กับคน
ในยุคต่อๆ มา คําประท้วงของพวกเขา
ทําให้คริสตจักรที่ปฏิรูปแล้วได้ชื่อว่า
คริสตจักรโปรเตสแตนต์ หลักการของ
ชื่อนี้คือ “สาระที่แท้จริงของผู้คัดค้าน”
D’Aubigné เล่มที่ 13 บทที่ 6 {GC
197.1} [โปรเตส มาจากคําภาษาองักฤษ
protest แปลว่าคัดค้าน ประท้วง คําว่า
โปรเตสแตนต์หมายถึงผู ้คัดค้านหรือ
ผู้ประท้วง]

วันมืดมนและมีภัยคุกคามคืบคลาน
มาถึงการปฏิรูปศาสนาแล้ว แม้ว่าคาํส่ัง
จากเมืองวอร์มส์ทีป่ระกาศว่าลูเธอร์เป็น
คนผิดกฎหมายและห้ามเขาสอนหรือ
ให้ผู ้ใดเชื่อคําสอนของเขา แต่จนถึง
ตอนนี ้การให้สิทธเิสรีภาพในการนับถอื
ศาสนาก็ยังมีอยู ่ทั่วไปในอาณาจักร
พระพรของพระเจ้ายังคงยับยั้งอํานาจ
ของฝ่ายต่อต้านสัจธรรม จักรพรรดิ
ชาร์ลส์ที่ 5 ทรงมุ่งมั่นที่จะบดขยี้การ

ปฏิรูปศาสนาแต่บ่อยคร้ังเม่ือพระองค์
ทรงยกพระหตัถ์ขึน้เพือ่ฟาดฟัน จะต้อง
มีเหตุการณ์มาบังคับพระองค์ให้ทรงหัน
การโจมตีไปทางอื่น ครั้งแล้วครั้งเล่าดู
เหมือนว่า ผู้ที่กล้าเอาตนเองไปคัดค้าน
โรมคงต้องพบจุดจบในทันทีอย่างหลีก
หนีไม่พ้น แต่ในเส้ียวนาทีวิกฤตเหล่า
นั้น กองทหารชาวเติร์กปรากฏตัวข้ึนที่
ชายแดนฝ่ังตะวันออก หรือกษัตริย์ของ
ประเทศฝร่ังเศส หรือแม้กระท่ังองค์
พระสันตะปาปาเองท่ีทรงอจิฉาจักรพรรดิ
ซึ่งได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้นก็
เปิดศกึทาํสงครามกบัพระองค์ และด้วย
เหตุการณ์เหล่านีท่้ามกลางความขัดแย้ง
และความวุ่นวายของประเทศ การปฏิรูป
ศาสนาจึงถูกปล่อยให้แข็งแกร่งและ
ขยายกว้างไกลย่ิงขึ้น {GC 197.2}

อย่างไรกต็าม ในทีส่ดุชนชัน้ปกครอง
ของระบอบเปปาซไีด้ระงบัความอาฆาต
ต่างๆ ของพวกเขา แล้วหาเหตุผลมา
ร่วมมือกันกําจัดพวกนักปฏิรูปศาสนา
ที่ประชุมรัฐสภาแห่งเมืองสปายส์ในปี 
ค.ศ. 1526 อนญุาตให้แต่ละรฐัมเีสรภีาพ
อย่างเตม็ท่ีในเรือ่งของศาสนาจนกว่าจะ
ถึงการประชุมสามัญท่ัวไปของสภา แต่
ภยัอันตรายท่ีได้รับการยกเว้นนียั้งไม่ทนั
ผ่านพ้นไป จกัรพรรดิก็ทรงเรียกประชุม
สภาเป็นครั้งที่สองที่เมืองสปายส์ในปี 
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ค.ศ. 1529 โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ือ
บดขย้ีคนนอกรีต หากเป็นไปได้จะทํา
การหว่านล้อมเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ
ด้วยสันติวิธีให้มาอยู่ฝ่ายต่อต้านการ
ปฏิรูปทางศาสนา แต่หากแผนเหล่าน้ี
ล้มเหลว จักรพรรดิชาร์ลส์ทรงเตรียม
พร้อมท่ีจะพึ่งดาบ {GC 197.3}

บรรดาผู ้นิยมระบอบเปปาซีต่าง
ชื่นชมหรรษา พวกเขาจํานวนมากมาย
ปรากฏตัวท่ีเมืองสปายส์และแสดง
ตวัอย่างเปิดเผยว่าเป็นศัตรูกับนกัปฏิรูป
ศาสนาและทุกคนท่ีฝ ักใฝ ่พวกเขา
เมลังค์ธอน กล่าวว่า “เราเป็นคนเลว
ทรามและเป็นขยะของโลกแต่พระคริสต์
จะทอดพระเนตรลงมายังคนน่าสงสาร
เหล่าน้ีของพระองค์และจะทรงเก็บรักษา
พวกเขาไว้” Ibid. เล่มที่ 13 บทท่ี 5
เจ้าผู้ครองแคว้นท้ังหลายท่ีเป็นอีแวน-
เจลิคัล [Evangelical กลุ่มคริสเตียน
ผูฝั้กใฝ่การประกาศข่าวประเสรฐิ] ถกูสัง่
ห้ามเทศนาแม้กระท่ังในท่ีพกัอาศัยของ
พวกเขา แต่ชาวเมืองสปายส์ต่างกระหาย
พระวจนะของพระเจ้า แม้จะมีคาํส่ังห้าม
คนจาํนวนนับพนัยังแห่กันเข้าไปประชุม
ที่โบสถ์ของอิเล็กเตอร์แห่งแซกโซนี 
{GC 198.1}

สภาพเช่นนีเ้พยีงแต่เร่งวกิฤตให้เกดิ
เรว็ขึน้ ข่าวจากสาํนักพระราชวังประกาศ
ต่อท่ีประชุมรัฐสภาว่าเนื่องจากมติที่
อนุมัติให้มีเสรีภาพทางความคิดทําให้
เกิดความวุ่นวายยิ่งใหญ่ จักรพรรดิจึง
ทรงกําหนดให้ยกเลิกเสีย การตัดสิน

ด้วยความอําเภอใจน้ีก่อให้เกิดความ
โกรธเคืองและความวิตกในหมู่คริสเตยีน
อแีวนเจลคิลั มีคนหนึง่พดูว่า “พระครสิต์
ทรงตกเข้าไปอยู่ในมือของคายาฟาสและ
ปีลาตอีกแล้ว” เหล่าผู้นิยมลัทธิโรมัน
ทวีความรุนแรงมากข้ึน ผู้นิยมระบอบ
เปปาซีผูดั้นทุรงัคนหน่ึงประกาศว่า “ชาว
เตริก์ก็ยังดกีว่าชาวลเูธอร์เรน [Lutheran
สมาชิกของคริสเตียนโปรเตสแตนต์
นิกายลูเธอร์เรน ซึ่งมีความเช่ือตาม
คําสอนของมาร์ติน ลูเธอร์] เพราะชาว
เติรก์ยังถือศีลวันอดแต่ชาวลูเธอร์เรน
ล่วงละเมิดวันเหล่านั้น หากเราจะต้อง
เลือกระหว่างพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิของ
พระเจ้าและความผิดเก่าๆ ของคริสต-
จกัร เราจะปฏเิสธเรือ่งแรก” เมลงัค์ธอน
พดูว่า “ทกุๆ วนัในทีป่ระชมุรวม เฟเบอร์
จะขว้างก้อนหินใหม่ๆ ใส่พวกเราผู้เชื่อ
พระกิตติคุณ” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 5
{GC 198.2}

การยอมผ่อนปรนในเรือ่งของศาสนา
ก่อต้ังข้ึนมาก่อนอย่างถูกต้องตามกฎ-
หมายและรัฐที่เป็นอีแวนเจลิคัลต่างลง
ความเห็นว่าต้องต่อต้านการล่วงละเมิด
สิทธิ์นี้ของพวกเขาให้ถึงที่สุด ลูเธอร์
ยังคงตกอยู่ภายใต้คําสั่งห้ามของเมือง
วอร์มส์ ไม่ได้รับอนญุาตให้มาปรากฏตวั
ที่เมืองสปายส์ แต่ผู้ร่วมอุดมการณ์คน
หนึ่งของเขาซ่ึงเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นท่ี
พระเจ้าทรงเรียกให้ขึ้นมาปกป้องอุดม-
การณ์ของพระองค์ในยามฉุกเฉินคร้ังน้ี
ได้ก้าวเข้ามาแทนทีข่องเขา อเิลก็เตอร์-
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เฟรเดอริคแห่งแคว้นแซกโซนีซึ่งเป็น
ขุนนางช้ันสูงท่ีเคยปกป้องลูเธอร์ใน
อดีตเสียชีวิตไปแล้ว แต่ดยุคยอห์น
พระอนุชาที่สืบทอดราชสมบัติต้อนรับ
การปฏรูิปศาสนาด้วยความชืน่ชมปรดีา
และถึงแม้จะเป็นผู้รักสันติ แต่พระองค์
ก็ทรงแสดงพลังและความกล้าหาญ
อย่างใหญ่หลวงในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของความเช่ือน้ี {GC 198.3}

บรรดาบาทหลวงเรียกร้องรัฐท้ังหลาย
ที่ปฏิรูปศาสนาแล้วให้ยอมอยู่ภายใต้
อํานาจศาลของโรมโดยปริยาย ในทาง
กลับกันนักปฏิรูปศาสนาต่างอ้างถึง
เสรีภาพที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้านี้ 
พวกเขาไม่อาจเห็นพ้องกับโรมท่ีต้องการ
ควบคุมรัฐเหล่าน้ันซ่ึงได้รับพระวจนะ
ของพระเจ้าด้วยความยินดีเป็นอันมาก
{GC 199.1}

เพื่อเป็นการประนีประนอม ในท่ีสุด
มีการเสนอแนะว่าท่ีใดท่ีการปฏิรูปศาสนา
ยังไม่ได้ก่อต้ังข้ึน จะต้องกวดขันบังคับ
ให้ใช้กฤษฎีกาแห่งเมืองวอร์มส์ และ
สําหรับ “ในที่ซึ่งประชาชนหันออกจาก
ความเช่ือและในท่ีซึ่งประชาชนไม่ยอม
คล้อยตามโดยปราศจากภัยอนัตรายของ
การจลาจลนั้น อย่างน้อยที่สุดห้าม
พวกเขาก่อให้เกิดการปฏิรูปใหม่ขึ้นมา
ห้ามพวกเขากล่าวพาดพิงถึงเร่ืองท่ีอาจ
เกิดความขัดแย้งกันขึ้น ห้ามพวกเขา
ต่อต้านพิธีมิสซา ห้ามพวกเขาหว่าน
ล้อมให้ชาวโรมันคาทอลิกรับนิกาย
ลูเธอร์เรน [Lutheranism คริสต์ศาสนา

นิกายหน่ึงท่ีมีความเช่ือตามคําสอน
ของมาร์ติน ลูเธอร์]” Ibid. เล่มท่ี 13
บทที่ 5 ระเบียบนี้ผ่านความเห็นชอบ
ของทีป่ระชมุรฐัสภา เป็นทีช่ืน่ชอบอย่าง
ย่ิงต่อบาทหลวงและพระราชาคณะท้ัง
หลายของระบบสนัตะปาปา {GC 199.2}

หากมกีารเอาพระราชกฤษฎกีานีม้า
บังคับใช้แล้ว “การปฏิรูปศาสนาจะแผ่
ขยายต่อไปอีกไม่ได้...ในท่ีซึ่งยังไม่เป็น
ท่ีรู้จกัหรอืฝังรากลกึอย่างมัง่คง...ในทีซ่ึง่
ก่อร่างแล้ว” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 5
เสรีภาพในการพูดจะถูกห้าม จะไม่
อนุญาตให้มีการกลับใจ และผู้สนับสนุน
ท้ังหลายของการปฏรูิปศาสนาต้องยอม
อยูใ่ต้กฎข้อบงัคบัและข้อห้ามเหล่านีท้นัที 
ดูประหนึ่งว่าความหวังของโลกกําลังจะ
ดบัไป “อาํนาจของโรมทีกํ่าลงัจะกลบัมา
ก่อตั้งขึ้นใหม่นี้...จะนําการทารุณกรรม
ของสมยัอดตีกลบัมาอย่างแน่นอน” และ
จะเปิดโอกาสให้พวกคลั่งศาสนาและ
ความไม่ลงรอยกัน “บรรลุความสําเร็จ
ในการทําลายงานน้ีท่ีถูกส่ันคลอนอย่าง
รุนแรงแล้ว” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 5 {GC
199.3}

ในขณะท่ีฝ่ายอีแวนเจลิคัลประชุมกัน
เพ่ือปรึกษาหารือน้ัน พวกเขาต่างมอง
หน้ากันด้วยความตกใจท่ีหาทางออกให้
กับปัญหานีไ้ม่ได้ ต่างถามซึง่กนัและกนั
ว่า “จะต้องทําประการใดต่อไป” ประเด็น
สาํคัญย่ิงสาํหรับโลกกําลังตกเป็นเดิมพัน
“หัวหน้าการปฏิรูปศาสนาจะต้องยอม
มอบตัวและทําตามคําส่ังไหม เป็นการ
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ง่ายเพียงไรซึ่งในยามวิกฤตรุนแรงเช่น
นีท้ีน่กัปฏรูิปศาสนาจะถกเถยีงจนเข้าไป
อยู่ฝ่ายผิด มีข้ออ้างท่ีพอฟังได้สักก่ีข้อ
และเหตุผลอย่างดีสักกี่ประการที่จะหา
มาอ้างเพื่อยอมจํานน เจ้าผู้ครองแคว้น
ที่ฝักใฝ่ลูเธอร์ได้รับการคํ้าประกันให้ถือ
ศาสนาของตนได้อย่างเสรี ประโยชน์
เดียวกันนี้ ก็ ย่ืนให ้กับผู ้ที่อยู ่ ใต ้การ
ปกครองของเขาที่รับแนวคิดการปฏิรูป
ไว้แล้วก่อนหน้าที่กฤษฎีกานี้ประกาศ
บังคับใช้ ส่ิงเหล่านี้ควรทําให้พวกเขา
พอใจแล้วมิใช่หรือ หากยอมจํานนแล้ว
จะหลีกเลี่ยงภัยอันตรายได้มากเพียงไร
มีภยัอันตรายและข้ออ้างแปลกใหม่อะไร
บ้างที่พวกต่อต้านจะนํามารุกต้อนพวก
เขาอีก มีใครรู้ไหมว่าอนาคตน้ันจะนํา
โอกาสอะไรมาให้ ให้เรายึดสันติภาพไว้ 
ให้เราคว้าก่ิงมะกอกเทศท่ีโรมยื่นมาให้
และปิดแผลของประเทศเยอรมนี ด้วย
คําโต้แย้งท้ังหลายเช่นน้ี ด้วยเหตุผล
ลักษณะเหล่าน้ี นกัปฏิรูปศาสนาอาจนาํ
มาอ้างความชอบธรรมในการรบัแนวทาง
นี ้ซึง่เป็นทีแ่น่นอนว่า แนวทางน้ีจะต้อง
นาํการล่มสลายมาสูอ่ดุมการณ์ของพวก
เขาในไม่ช้า {GC 199.4}

“ด้วยความช่ืนชมยินดีพวกเขาศึกษา
หลักการท่ีใช้เพ่ือวางแผนในเร่ืองน้ีและ
ดําเนินต่อไปด้วยความเชื่อ หลักการนี้
คืออะไร มันคือสิทธิของโรมที่จะบังคับ
ควบคุมจิตสํานึกและห้ามการไต่ถาม
อย่างเสรี แต่พวกเขาเองและผู้ที่ฝักใฝ่
โปรเตสแตนต์มีเสรีภาพทางศาสนาด้วย

ไม่ใช่หรือ ใช่แล้ว ท่ีระบุเป็นพิเศษในข้อ
เสนอน้ีเป็นความกรุณาแต่ไม่ได้เป็นเร่ือง
ของสิทธิ สําหรับคนทั้งหมดที่อยู่นอก
เหนอืท่ีระบุไว้ จะต้องปกครองด้วยหลกั
การย่ิงใหญ่ของอํานาจ จิตสํานึกน้ันอยู่
นอกห้องว่าความ โรมเป็นผู้พิพากษา
ที่ไม่รู้พล้ังและจะต้องเช่ือฟังเธอ การ
ยอมรบัข้อเสนอน้ีจะเป็นการยอมรบัโดย
ปริยายว่าเสรีภาพทางศาสนาจะจํากัด
อยู่กับชาวแซกโซนท่ีปฏิรูปแล้ว แต่
สาํหรับโลกคริสเตียนท่ีเหลือ การไต่ถาม
อย่างเสรแีละมคีวามเชือ่ทีป่ฏรูิปแล้วถอื
เป็นอาชญากรรมและจะต้องนําไปเข้า
คุกมืดและตะแลงแกงเผาท้ังเป็น พวก
เขาจะยอมต่อเสรีภาพทางศาสนาเฉพาะ
ที่หรือ ยอมที่จะประกาศว่าการปฏิรูป
ศาสนาได้คนกลบัใจคนสดุท้ายแล้วหรอื
ได้ปราบปรามที่ดินตารางสุดท้ายแล้ว
หรอื และสถานทีใ่ดทีโ่รมเข้าครองอาํนาจ
ในเวลาน้ีทีน่ัน่เธอจะครองความเป็นใหญ่
ตลอดไปเชียวหรือ นักปฏิรูปศาสนาจะ
ยืนกรานแก้ต่างว่าพวกเขาเป็นผูบ้รสิทุธิ์
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเลือดของคนนับ
ร้อยนับพันซึ่งต้องพลีชีพของตนในดิน
แดนของระบบสันตะปาปาอันเป็นผลจาก
การดําเนินตามข้อเสนอน้ีได้ไหม เร่ือง
นี้จะเป็นการทรยศอุดมการณ์ของข่าว
ประเสริฐและเสรีภาพของโลกคริสเตยีน
ในช่วงเวลาที่สําคัญยิ่งนี้” Wylie เล่มท่ี 
9 บทที่ 15 แต่พวกเขาต้องการที่จะ
“สละท้ิงทุกส่ิงแม้บ ้านเมืองของเขา
มงกุฎของพวกเขาและชวิีตของพวกเขา
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ด้วย” มากกว่า D’Aubigné เล่มท่ี 13
บทท่ี 5 {GC 200.1}

เจ้าผู ้ครองแคว้นท้ังหลายพูดกัน
ว่า “ให้เราปฏิเสธพระราชกฤษฎีกาน้ี 
เพราะในเร่ืองของจิตสํานึกแล้ว เสียง
ข้างมากไม่มีอํานาจ” ผู้ช่วยท้ังหลาย
ประกาศว่า “เราเป็นหนี้บุญคุณพระ
ราชกฤษฎีกาของปี ค.ศ. 1526 สําหรับ
สันติสุขท่ีอาณาจักรของเราอยู่กันอย่าง
มีความสุข หากลบล้างไปจะทําให ้
ประเทศเยอรมนีเต็มไปด้วยความทุกข์
และการแตกแยก ที่ประชุมรัฐสภาขาด
ความสามารถทีจ่ะทาํได้มากไปกว่าการ
รักษาเสรีภาพทางศาสนาจนกว่าจะมี
การประชุมครั้งต่อไป” Ibid. เล่มที่ 13
บทท่ี 5 เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะปกป้อง
เสรภีาพของจติสาํนกึและนีเ่ป็นขอบเขต
อาํนาจของรัฐในเร่ืองศาสนา ทุกรัฐบาล
ทางโลกที่พยายามใช้สิทธิอํานาจของ
พลเรือนมาควบคุมและบังคับการถือ
ปฏิบัติศาสนากําลังสังเวยหลักการพ้ืน
ฐานท่ีแท้จริงซ่ึงคริสเตียนอีแวนเจลิคัล
ได้ด้ินรนต่อสู้มาอย่างสง่าผ่าเผย {GC
201.1}

บรรดาผู้นยิมระบอบเปปาซียึดม่ันท่ี
จะล้มล้างสิง่ทีพ่วกเขาเรยีกกนัว่า “ความ
ด้ือร้ันทีก่ล้าหาญ” พวกเขาเร่ิมด้วยการ
ลงแรงทําให้เกิดการแตกแยกในหมู่คน
ที่สนับสนุนงานปฏิรูปศาสนาและขู่ทุก
คนท่ีไม่ประกาศอย่างเปิดเผยว่าอยู่ฝ่าย
ตน ในท่ีสดุมีคําส่ังเรียกผูแ้ทนของเมือง
ทีเ่สรใีห้มารายงานตวัต่อทีป่ระชุมรัฐสภา

และกาํหนดให้ประกาศว่าจะยอมตามข้อ
เสนอหรือไม่ พวกเขาอ้อนวอนขอยืด
เวลาออกไปแต่ไม่ได้ผล เม่ือถูกนาํมายัง
ทีท่ดสอบ มคีนจาํนวนเกือบคร่ึงเข้าข้าง
นกัปฏรูิปศาสนา ผู้ทีป่ฏเิสธทีจ่ะสละทิง้
เสรีภาพของจิตสํานึกและสิทธิของการ
ตดัสนิใจส่วนบคุคลทราบดว่ีาจดุยืนของ
เขาทาํให้อนาคตของพวกเขาจะต้องถูก
วพิากษ์วจิารณ์ ประณามและกดขีข่่มเหง
มีผู้แทนคนหนึ่งพูดว่า “เราจะปฏิเสธ
พระวจนะของพระเจ้าหรอืถกูเผาทัง้เป็น”
Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 5 {GC 201.2}

กษัตริย์เฟอร์ดินันด์ [King Fer-
dinand] ผูแ้ทนของจักรพรรดิในท่ีประชุม
รัฐสภาทรงเหน็ว่าพระราชกฤษฎกีาเช่น
นี้จะก่อให้เกิดความแตกแยกข้ันรุนแรง
นอกเสยีจากว่าจะต้องโน้มน้าวเจ้าผูค้รอง
แคว้นท้ังหลายให้ยอมรับและสนับสนุน
ดังนั้นพระองค์จึงพยายามใช้ศิลปะใน
การชกัจงู โดยทราบดว่ีาการใช้กําลงักบั
บคุคลเหล่านีมี้แต่จะทําให้พวกเขาตัง้ใจ
แน่วแน่ย่ิงข้ึน พระองค์ทรง “ขอร้องให้
เจ้าผู้ครองแคว้นท้ังหลายยอมรับพระ
ราชกฤษฎีกาโดยให้ความม่ันใจแก่
พวกเขาว่าจักรพรรดิจะทรงยินดีปรีดา
กับพวกเขาเป็นอย่างย่ิง” แต่บุคคล
เหล่านี้ยอมรับเพียงอํานาจที่เหนือกว่า
อํานาจปกครองใดๆ ของโลกและตอบ
ด้วยความสงบว่า “เราจะเชือ่ปฏิบตัติาม
จักรพรรดิในทุกส่ิงท่ีจะสนับสนุนให้
รักษาความสงบสุขและถวายเกียรติแด่
พระเจ้า” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 5 {GC
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201.3}
ในที่สุด กษัตริย ์ทรงประกาศต่อ

หน้าท่ีประชุมรัฐสภาให้อิเล็กเตอร์และ
สหายท้ังหลายทราบว่าพระราชกฤษฎีกา
นี้ “จะตราข้ึนในรูปแบบของพระบรม-
ราชโองการ” และ “ทางออกท่ีเหลืออยู่
เพยีงหน่ึงเดียวคือการยอมจาํนนต่อเสียง
ข้างมาก” เมื่อตรัสเสร็จสิ้น พระองค์ก็
เสด็จออกจากท่ีประชุม ไม่เปิดโอกาสให้
นกัปฏิรูปศาสนาปรกึษาหารอืหรอืโต้ตอบ
“พวกเขาส่งคณะผู้แทนไปทูลวิงวอน
กษัตริย์ให้เสด็จกลับมาแต่ไม่เกิดผล”
พระองค์ทรงตอบคําทัดทานว่า “เรื่องนี้
ตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งท่ีเหลืออยู่
คือการยอมจํานนเท่านั้น” Ibid. เล่มท่ี
13 บทท่ี 5 {GC 202.1}

คณะราชสํานักเช่ือม่ันว่าเจ้าผู้ครอง
แคว้นครสิเตยีนทัง้หลายจะยดึพระคมัภร์ี
ศักดิ์สิทธิ์ไว้เหนือกว่าหลักคําสอนและ
ข้อกําหนดของมนุษย์และพวกเขารู้ดว่ีา
ทีใ่ดทีมี่การยอมรบัหลกัการนีผ้ลสดุท้าย
จะล้มล้างระบอบเปปาซลีงได้ แต่ด่ังเช่น
คนนับพันต้ังแต่สมัยของพวกเขาท่ีมอง
หาแต่ “สิง่ทีต่ามองเหน็ได้” เท่านัน้ พวก
เขายกยอปลอบใจตนเองว่าอุดมการณ์
ของจักรพรรดิและของพระสันตะปาปา
นั้นแข็งแกร่งและของพวกนักปฏิรูป
ศาสนาน้ันอ่อนแรง หากนักปฏิรูปพึ่ง
ความช่วยเหลือของมนุษย์แต่ลาํพังแล้ว
พวกเขาก็คงจะไร้พลังจริงตามท่ีเหล่าผู้
นิยมระบอบเปปาซีคาดคะเนไว้ แต่แม้
พวกเขาจะด้อยกว่าในเร่ืองของจํานวน

และในความไม่ลงรอยกับโรมน้ัน พวก
เขาก็มีพละกําลังของตนเอง พวกเขาได้
ร้องขอ “จากรายงานของท่ีประชุมรัฐสภา
ไปจนถึงพระวจนะของพระเจ้าและจาก
จกัรพรรดชิาร์ลส์ไปจนถงึพระเยซคูรสิต์
ผู้ทรงเป็นจอมราชันและจอมเจ้านาย”
Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 6 {GC 202.2}

เม่ือจักรพรรดิเฟอร์ดินันด์ปฏิเสธท่ี
จะเคารพความเชือ่มัน่จากจติสาํนกึของ
พวกเขา เจ้าผูค้รองแคว้นท้ังหลายตกลง
ร่วมกันที่จะไม่สนใจกับการที่พระองค์
ไม่ได้อยูใ่นทีป่ระชมุ แต่จะนาํคาํประท้วง
เสนอต่อท่ีประชุมสภาแห่งชาติโดยไม่
รอช้า ดังนั้นจึงมีการร่างคําประกาศอัน
น่าเคร่งขรมึขึน้และนาํเสนอต่อทีป่ระชมุ
รัฐสภา {GC 202.3}

“พวกเราที่อยู่กัน ณ ท่ีนี้ขอประท้วง
ต่อหน้าพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ทรง
สร้าง พระผู้ทรงถนอมรักษา พระผู้ทรง
ไถ่และพระผู้ช่วยพระองค์เดียวของเรา
และในวันหน่ึงข้างหน้าพระองค์จะทรง
เป็นพระผูพ้พิากษาของเรา และต่อหน้า
คนทั้งปวงและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายว่า
พวกเรา เพื่อนของพวกเรา ประชาชน
ของเรา ไม่ยินยอมและไม่ยึดถือใน
ลักษณะใดๆ ท่ีเกี่ยวกับข้อเสนอของ
พระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งตรงกันข้ามกับ
พระเจ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระวจนะ
ของพระองค์ กับจิตสํานึกท่ีถูกต้องของ
เราและกับความรอดของจิตวิญญาณ”
{GC 202.4}

“อะไรกันน่ะ จะให้พวกเรารับรอง
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พระบรมราชโองการนี้เชียวหรือ พวก
เราขอยนืยนัว่า เมือ่พระเป็นเจ้าผูย่ิ้งใหญ่
ทรงเรียกคนหน่ึงให้มามีความรอบรู้ใน
เร่ืองของพระเจ้า แต่กระน้ันคนน้ีรับ
ความรู้เร่ืองของพระเจ้าไม่ได้” “ไม่มี
หลกัคําสอนใดทีแ่น่นอนนอกไปเสยีจาก
ที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า...
พระเจ้าไม่อนุญาตให้มีหลักคําสอน
อื่นใด . . .เราต ้องอธิบายพระคัมภีร ์
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ที่
ชดัเจนกว่า...ในบรรดาสิง่จาํเป็นทัง้หมด
สําหรับคริสเตียน หนังสือศักด์ิสิทธิ์เล่ม
นีง่้ายต่อความเข้าใจและถูกกําหนดไว้ให้
ขบัไล่ความมืด พวกเราตกลงใจกันแล้ว
ด้วยพระคุณของพระเจ้าท่ีจะถนอมรักษา
การเทศนาให้คงความบริสุทธิ์และเน้น
เทศนาเฉพาะแต่พระวจนะของพระองค์
เท่านัน้ ตามท่ีบันทกึไว้ในพระธรรมของ
พระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและ
ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยไม่เพิ่มเติมส่ิง
ใดที่จะขัดแย้งเข้าไปเลย พระวจนะน้ี
เป็นสัจธรรมเดียวเท่านั้น เป็นกฎเที่ยง
แท้ของหลักคําสอนท้ังปวงและของชีวติ
ทัง้มวลและจะไม่ทรยศหรอืหลอกลวงเรา
ผู้ใดท่ีสร้างข้ึนบนรากฐานน้ีจะยืนหยัด
อดทนต่อต้านอาํนาจท้ังปวงของขุมนรก
ในขณะที่ความไร้สาระของมนุษย์ที่ปัก
หลักต่อต้านเร่ืองน้ีจะล้มลงต่อเบือ้งพระ
พักตร์ของพระเจ้า” {GC 203.1}

“ด้วยเหตุนี้พวกเราปฏิเสธแอกท่ี
บังคับให้พวกเราแบกรับ” “ในเวลา
เดียวกัน พวกเราคาดหวังว่าพระราชา

ผู้ทรงอํานาจสูงสุดจะทรงปฏิบัติต่อเรา
ทั้งหลายด่ังเจ้าชายคริสเตียนคนหนึ่ง
ที่รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและพวกเรา
เองประกาศว่าเราพร้อมท่ีจะถวายท้ัง
ความรักและการเช่ือฟังซ่ึงเป็นหน้าท่ี
โดยชอบธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย
ของเราแด่พระองค์ รวมท้ังตัวท่านด้วย
เจ้านายอันสง่างามของเรา” Ibid. เล่มท่ี 
13 บทท่ี 6 {GC 203.2}

เป็นเรื่องที่สร ้างความประทับใจ
อย่างสุดซึ้งให้กับที่ประชุมรัฐสภา คน
ส่วนใหญ่ประหลาดใจและตื่นตระหนก
กับความกล้าของผู ้คัดค้าน สําหรับ
พวกเขาแล้ว อนาคตมแีต่ความป่ันป่วน
และความไม่แน่นอน ความไม่พอใจ
การต่อสู ้ และการนองเลือดเป็นสิ่งที่
เล่ียงไม่ได้ แต่นกัปฏิรูปศาสนาท้ังหลาย
กลับม่ันใจในความยุติธรรมของอุดม-
การณ์ของพวกเขา พวกเขาพึง่พระหตัถ์
ของพระเจ้าผูท้รงสพัพญัญู จนเป่ียมล้น
ด้วยความกล้าหาญและความแน่วแน่ 
{GC 203.3}

“หลักการต่างๆ ที่ระบุในคําประท้วง
อนัน่ายกย่องน้ี...เป็นแก่นแท้ของคาํสอน
ของนิกายโปรเตสแตนต์ บัดน้ีการ
คัดค้านน้ีต่อต้านการข่มเหงมนุษย์ใน
เร่ืองของความเช่ือสองประการ ประการ
แรกคือการแทรกแซงขององค์กรฝ่าย
ปกครองพลเรือนและประการที่สองคือ
อํานาจเผด็จการของคริสตจักร แทน
การข่มเหงเหล่าน้ี นิกายโปรเตสแตนต์
กําหนดให้อํานาจของจิตสํานึกอยู่เหนือ
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องค์กรฝ่ายพลเรือนและให้สิท.ธิอํานาจ
แห่งพระวจนะของพระเจ้าอยู ่เหนือ
คริสตจักรที่มีตัวตน แรกสุด นิกายนี้
ปฏิเสธอํานาจฝ่ายพลเรือนในเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพูดในลักษณะ
เดียวกันกับผู้เผยพระวจนะและอัครทูต
ว่า ‘เราจําเป็นต้องเช่ือฟังพระเจ้ามาก
กว่าเชือ่ฟังมนษุย์’ นกิายนีเ้ทดิทนูมงกฎุ
ของพระเยซูคริสต์ในขณะอยู่เบ้ืองหน้า
มงกุฏของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 แต่ที่
ก้าวไปไกลกว่านัน้คอืนกิายนีไ้ด้วางหลัก
การทีว่่า คําสอนทัง้หมดของมนษุย์ควร
ต้องอยู่ภายใต้พระดํารัสของพระเจ้า”
Ibid. เลม่ท่ี 13 บทท่ี 6 นอกเหนือจากนี้ 
ผู้คัดค้านยังยืนยันสิทธิของตนที่จะพูด
อย่างเสรีในเรื่องสัจธรรมท่ีตนเชื่อ พวก
เขาจะไม่เพยีงเชือ่และปฏบัิตติามเท่านัน้
แต่จะสอนสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้
นําเสนอ และพวกเขาปฏิเสธสิทธิของ
บาทหลวงและองค์กรฝ่ายพลเรือนใน
การเข้ามาแทรกแซง การประท้วงท่ีเมือง
สปายส์เป็นพยานอันน่าเคร่งขรึมที่
คัดค้านการไม่ให้เสรีภาพทางศาสนา
และยนืยนัถงึสทิธอินัชอบของคนทัง้ปวง
ทีจ่ะนมัสการพระเจ้าตามท่ีจติสํานึกของ
ตนกําหนด {GC 203.4}

ถ้อยแถลงนี้ทําขึ้นมาแล้ว เขียนไว้
ในความทรงจําของคนนับพันนับหม่ืน
และจดบันทึกไว้ในสมุดของสวรรค์ ที่
ซึง่ความพยายามใดๆ ของมนุษย์ไม่อาจ
ลบท้ิงได้ อีแวนเจลิคัลชาวเยอรมันต่าง
ยอมรบัคําประท้วงนีว่้าเป็นการแสดงออก

ถึงความเช่ือ ทุกหนทุกแห่ง ผู้คนท้ัง
หลายยดึถอืคาํประกาศนีเ้ป็นสญัญาของ
ยุคใหม่และยุคท่ีดกีว่า เจ้าผู้ครองแคว้น
พระองค์หนึ่งตรัสกับชาวโปรเตสแตนต์
ที่เมืองสปายส์ว่า “ขอพระเจ้าย่ิงใหญ่ผู้
ประทานพระคุณแก่ท่านท้ังหลายให้ท่าน
ประกาศอย่างมีพลงั อย่างเสรแีละอย่าง
ปราศจากความกลัว ทรงปกป้องท่าน
ให้อยู่ในความมั่นคงของคริสเตียนจน
ถึงชั่วนิรันดร” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 6
{GC 204.1}

หากหลังจากที่ขบวนการปฏิ รูป
ศาสนาทํางานสําเร็จไประดับหนึ่งแล้ว
พวกเขาตกลงใจที่จะชะลอชั่วคราวเพื่อ
รับความชื่นชมของชาวโลก พวกเขาก็
จะทําตัวเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
และต่อตัวพวกเขาเองและจะเป็นการ
นาํความพนิาศมาสูต่นเองอย่างแน่นอน
ประสบการณ์ของนักปฏิรูปท่ีสง่างาม
เหล่านี้เป็นบทเรียนสําหรับคนทั้งหลาย
ในยุคต่อๆ มา เล่ห์เหลี่ยมของซาตานท่ี
ใช้ในการต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะ
ของพระองค.์นั้นยังไม่เปล่ียนแปลง มัน
ยังคงต่อต้านการใช้พระคัมภีร ์เป ็น
หนงัสอืนาํทางชวีติเหมอืนเช่นทีมั่นเคย
ต่อต้านในศตวรรษท่ีสิบหก ในสมัยนี้
ของเรา มีการเดินห่างออกไปจากหลัก
คําสอนและข้อเช่ืออย่างมาก และเป็น
เรื่องจําเป็นที่จะต้องกลับไปยังหลักการ
ย่ิงใหญ่ของขบวนการคัดค้าน-- นั่นคือ
พระคมัภร์ีและพระคมัภร์ีเท่านัน้เป็นหลกั
เกณฑ์แห่งความเชื่อและหน้าที่ ซาตาน
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ยงัคงทาํงานผ่านทกุวถิทีางทีมั่นควบคมุ
ได้เพือ่ทําลายเสรีภาพทางศาสนา อํานาจ
ที่ต่อต้านคริสเตียนซึ่งผู้คัดค้านในเมือง
สปายส์ปฏิเสธนัน้ ปัจจุบันน้ีหลังจากได้
เสริมพลังขึน้ใหม่ มันกําลงัทวงหาอาํนาจ
ที่สูญเสียไปกลับคืนมา การยึดมั่นใน
พระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหว
เช่นเดยีวกบัทีแ่สดงออกในวกิฤตการณ์
ของการปฏิรูปศาสนาคร้ังน้ันเป็นความ
หวังเดียวของการปฏิรูปในวันน้ี {GC
204.2}

มีสญัญาณบอกเหตปุรากฏออกมาให้
เห็นถึงอันตรายท่ีมีต่อชาวโปรเตสแตนต์ 
แต่มีสัญญาณบอกเหตุเช่นกันว่าพระ
หัตถ์ของพระเจ้าทรงยื่นออกมาปกป้อง
ผูท้ีซ่ือ่สตัย์ต่อพระองค์ ช่วงเวลานัน้เอง
ที่ “เมลังค์ธอนนาํทางพาซโีมน ไกรเนอสู
สหายของเขาให้รีบเร่งเดินผ่านถนนของ
เมืองสปายส์อย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยัง
แม่นํ้าไรน์ เร่งเร้าให้เขาข้ามแม่นํ้าไปให้
ได้ ซีโมนแปลกใจกับการผลักดันอย่าง
เร่งรีบเช่นน้ี เมลังค์ธอนเล่าให้ฟังใน
ภายหลังว่า ‘มีชายชราคนหน่ึงท่าทาง
เคร่งขรึมจริงจังและเป็นคนที่ข้าพเจ้า
ไม่รู้จักมาปรากฏต่อหน้าข้าพเจ้าและ
พูดว่า ในอีกหนึ่งนาทีกษัตริย์เฟอร์ดิ-
นันด์จะส่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตุลาการมาจับ
ตัวไกรเนอูส’” {GC 205.1}

ในช่วงเวลากลางวันน้ัน เฟเบอร์ 
ดุษฎีบัณฑิตท่านหนึ่งของพระสันตะ-
ปาปาได้เทศนากล่าวเร่ืองน่าอับอาย
อือ้ฉาวใส่ไกรเนอูสและปิดท้ายด้วยการ

โต้เถียงกันถึงเรื่องที่เขาปกป้อง “ความ
ผิดบางอย่างที่น่ารังเกียจ” “เฟเบอร์
ปิดบังความโกรธของตนไว้ แต่ได้เข้าเฝ้า
พระราชาและทันทีหลังจากนั้นได้รับ
คําส่ังให้นําตัวศาสตราจารย์ผู้โผงผาง
แห่งเมืองไฮเดลสเบิร์กมา เมลังค์ธอน
ไม่สงสัยเลยว่าพระเจ้าทรงช่วยมิตร
คนนี้ของเขาด้วยการทรงบัญชาให้ทูต
สวรรค์องค์หนึ่งมาเตือนเขาล่วงหน้าใน
เรื่องนี้ {GC 205.2}

“เขายืนอยู่บนริมฝั่งแม่นํ้าไรน์อย่าง
แน่นิง่ คอยจนกระท่ังกระแสน้ําของแม่นํา้
ได้ช่วยไกรเนอูสให้พ้นจากผู้ทีข่่มเหงเขา
เมลงัค์ธอนร้องขึน้ขณะทีม่องเหน็เพือ่น
อยู่บนฝั่งตรงข้ามว่า ‘ในที่สุดเขาก็หลุด
พ้นจากเขี้ยวเล็บของผู้กระหายเลือด
ของคนบรสุิทธิ’์ เมือ่เขาเดนิทางกลบัถงึ
บ้าน เมลังค์ธอนได้รับข่าวว่าเจ้าหน้าท่ี
ได้มาตามหาไกรเนอูสและบุกค้นหาเขา
ทั่วบ้าน” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 6 {GC
205.3}

การปฏิรูปศาสนาจะต้องถูกยกชูขึ้น
ให้โดดเด่นยิ่งกว่าคนยิ่งใหญ่เด่นดังทั้ง
หลายของโลก เจ้าผู้ครองแคว้นอีแวน-
เจลิคัลถูกปฏิเสธการรับฟังจากกษัตริย์
เฟอร์ดินนัด์ แต่พวกเขากลับได้รับโอกาส
ให้เสนออดุมการณ์ต่อหน้าจกัรพรรดิและ
องค์ประชมุของเจ้าหน้าทีช่ัน้สงูทัง้หลาย
ของคริสตจักรและของรัฐ เพ่ือเป็นการ
สงบความขัดแย้งที่รบกวนอาณาจักร
จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 จึงทรงบัญชาให้
เปิดประชุมรัฐสภาข้ึนที่เมืองออกซ์บูร์ก
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ในปีถัดจากการประท้วงท่ีเมืองสปายส์ 
จักรพรรดิทรงประกาศว่าจะทําหน้าท่ี
เป็นองค์ประธานเอง จึงส่งหมายเรียก
ผู ้นําโปรเตสแตนต์ทั้งหลายให้มายัง
สถานที่แห่งนี้ {GC 205.4}

ภัยอันตรายใหญ ่หลวงคุกคาม
งานการปฏิรปูศาสนาอยู่ แต่ผูส้นบัสนุน
ยังคงมอบความวางใจของอุดมการณ์
ของตนไว้กับพระเจ้าและปฏิญาณตนท่ี
จะยึดม่ันอยู่ในพระกิตติคุณ ท่ีปรึกษา
ของอิเล็กเตอร ์แห่งแคว้นแซกโซนี
ขอร้องไม่ให้พระองค์ไปปรากฏตัวท่ีประชุม
รัฐสภา พวกเขาบอกว่าจกัรพรรดต้ิองการ
ให้เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายมาชุมนุม
กันเพ่ือล่อพวกเขามาติดกับดัก “การ
เดินทางไปท่ีนัน่และปิดตัวเองอยู่ภายใน
กําแพงเมืองพร้อมกับศัตรูที่มีขุมกําลัง
มากมายไม่เป็นการเสี่ยงไปหน่อยหรือ”
แต่คนอื่นๆ ประกาศอย่างสง่าผ่าเผยว่า
“ขอให้เจ้าผู้ครองแคว้นทั้งหลายวางตัว
อย่างกล้าหาญและงานของพระเจ้าจะ
รอด” ลูเธอร์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสัตย์
ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงทอดท้ิงพวกเรา”
Ibid. เล่มท่ี 14 บทท่ี 2 อิเล็กเตอร์เสด็จ
พร้อมด้วยผู้ติดตามมุ่งหน้าไปยังเมือง
ออกซ์บูร์ก ทุกคนคุน้เคยกบัภยัอนัตราย
ที่กําลังคุกคามพระองค์และหลายคน
เดินมุ่งหน้าไปด้วยสีหน้าท่ีขุ่นมัวและ
หวัใจทีเ่ป็นทกุข์ แต่ลูเธอร์เดนิทางพร้อม
กับพวกเขาจนถึงเมืองโคบูร์ก และได้
หนุนความเช่ือท่ีตกต่ําของพวกเขาด้วย
การร้องเพลงสรรเสริญที่แต่งขึ้นมาใน

ขณะท่ีเดินทาง “พระเจ้าทรงเป็นป้อม
ปราการที่แข็งแรง” เสียงเพลงหนุนใจ
ขจัดท้ิงความกังวลใจ ผ่อนคลายความ
ทุกข์แก่หัวใจหลายดวง {GC 206.1}

เจ้าผู้ครองแคว้นท่ีปฏิรปูแล้วท้ังหลาย
ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะจัดทําถ้อย
แถลงทางทศันคตอิอกมาอย่างเป็นระบบ
พร้อมหลกัฐานจากพระคมัภร์ีเพือ่เสนอ
ต่อที่ประชุมรัฐสภา และมอบภาระการ
เตรียมงานให้กับลูเธอร์  เมลังค์ธอนและ
เพื่อนๆ ถ้อยแถลงฉบับน้ีเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกันของชาวโปรเตสแตนต์ถือว่าเป็น
การแสดงออกถึงความเชือ่ของพวกเขา
และได้รวมตัวกันเพื่อลงชื่อในเอกสาร
สําคัญน้ี มันเป็นช่วงเวลาท่ีสําคัญและ
ทดสอบความเชือ่ของพวกเขา นกัปฏิรูป
ศาสนาร้อนใจไม่ต้องการให้อุดมการณ์
ของพวกเขาไปพัวพนักับปัญหาทางการ
เมือง พวกเขารู้สึกว่าการปฏิรูปศาสนา
ไม่ควรใช้อิทธิพลใดนอกจากที่ออกมา
จากพระวจนะของพระเจ้า ในขณะทีเ่จ้า
ผูค้รองแคว้นต่างๆ ท่ีเป็นคริสเตียนกาํลงั
เดินหน้าเข้าลงนามในแถลงการณ์ฉบับ
นีอ้ยูน่ัน้ เมลงัค์ธอนร้องขดัขึน้มาว่า “นี่
เป็นเรื่องของนักศาสนศาสตร์และของ
อาจารย์ทีจ่ะนาํเสนอเรือ่งเหล่านี้ ให้เรา
สงวนผู้มีอํานาจปกครองทั้งหลายของ
บ้านเมืองเพ่ืองานอ่ืนดีกว่า” ดยุคยอห์น
แห่งแคว้นแซกโซนีตรัสตอบว่า “ขอให้
พระเจ้าทรงห้ามท่านเถิด ที่ท่านจะมา
ขวางเราไม่ให้มีส่วนร่วม เราตัดสินใจ
แล้วที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ห่วง
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ตัวเราเองในเรื่องของมงกุฎ เรามีความ
ปรารถนาที่จะยอมรับพระเจ้า สําหรับ
เราแล้ว หมวกตําแหน่งและเส้ือประจํา
ตําแหน่งของเรามีค่าไม่เท่ากับกางเขน
ของพระเยซูคริสต์” เมื่อพูดจบแล้ว
พระองค์ก็ลงนามในเอกสาร เจ้าผู้ครอง
แคว้นอีกพระองค์หน่ึงพูดขณะท่ีจับ
ปากกาขึ้นมาว่า “หากเกียรติของพระ
เยซูคริสต์จอมเจ้านายของเราต้องการ
ให้เราทําเช่นนี ้เรากพ็ร้อมแล้ว...ทีจ่ะทิง้
สมบัติและชีวิตไว้เบ้ืองหลัง” พระองค์
ตรัสต่อว่า “เรายอมประกาศสละพลเมือง
และรัฐการปกครองของเรา ยอมสละดิน
แดนที่มีธงของบรรพบุรุษของเราอยู่ใน
มือมากกว่าทีจ่ะยอมรบัหลกัคาํสอนอืน่ๆ
ทีน่อกเหนอืจากคําสอนทีบ่รรจใุนเอกสาร
แถลงการณ์ฉบับน้ี” Ibid. เล่มท่ี 14
บทท่ี 2 คนของพระเจ้ามีความเชื่อและ
ความกลา้หาญเชน่นีแ้หละ {GC 206.2}

เวลาท่ีกําหนดไว้เพื่อเข้าเฝ้าจักร-
พรรดิมาถึงแล้ว จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5
ทรงขึ้นประทับบนบัลลังก์ มีอีเล็กเตอร์
และเจ้าผู้ครองแคว้นมากมายล้อมโดย
รอบและทรงให้เรียกนักปฏิรูปศาสนา
ชาวโปรเตสแตนต์ทัง้หลายเข้าเฝ้า มีการ
อ่านถ้อยแถลงความเช่ือ ในที่ชุมนุมอัน
งามสง่านั้น ความจริงของพระกิตติคุณ
เปล่งออกมาอย่างชัดเจนและเปิดโปง
ความผิดของคริสตจักรเปปาซีออกมา
อย่างชัดเจน จะกล่าวได้ว่า “เป็นวันยิ่ง
ใหญ่ที่สุดของงานปฏิรูปศาสนาและ
เป ็นวันที่ มี เกียรติที่สุดวันหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนและของ
มนุษยชาติ” Ibid. เล่มท่ี 14 บทท่ี 7
{GC 207.1}

เวลาผ่านไปเพียงไม่ก่ีปีนับตั้งแต่
บาทหลวงแห่งเมืองวิตเทนเบิร์กยืนขึ้น
อย่างโดดเดี่ยวที่เมืองวอร์มส์ต่อหน้าที่
ประชุมสภาแห่งชาติ บัดน้ีเจ้าผู้ครอง
แคว้นผูท้รงเกยีรตทิีส่ดุและมอํีานาจมาก
ทีส่ดุของอาณาจักรหลายพระองค์ได้เข้า
มาแทนทีข่องเขา ลูเธอร์ได้รับคาํสัง่ห้าม
ปรากฏตัวท่ีเมืองออกซ์บูร์ก แต่เขาอยู่
ทีน่ัน่โดยทางคําพูดและคาํอธิษฐาน เขา
เขียนบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าดีใจอย่าง
ล้นพ้นที่มีชีวิตอยู ่จนถึงชั่วโมงนี้เมื่อ
พระนามของพระคริสต์ได้รับการเชิดชู
ในสถานท่ีสาธารณะและในท่ีชุมนุมอัน
ทรงเกียรติโดยคณะผู้เชื่ออันสง่างามนี้” 
Ibid. เล่มท่ี 14 บทท่ี 7 ข้อพระคัมภีร์ท่ี
ว่า “ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระโอวาท
ของพระองค์เฉพาะพระพักตร์บรรดา
พระราชา” สดุดี 119:46 จึงสําเร็จด้วย
ประการฉะน้ี” {GC 207.2}

ในสมัยของเปาโล พระกิตตคิณุทีเ่ป็น
เหตุให้ท่านถูกคุมขังนั้นก็ถูกนําขึ้นสู ่
สายตาของเจ้าชายและขุนนางท้ังหลาย
ของเมืองจักรพรรดิในลักษณะนี้เช่น
เดียวกัน ดังน้ัน ในโอกาสน้ี สิ่งท่ีจักร-
พรรดิทรงประกาศห้ามเทศนาบนธรร-
มาสน์กลับถูกนาํมาประกาศในพระราชวัง
ถ้อยคําท่ีหลายคนถือว่าแม้แต่คนรับใช้
ก็ไม่สมควรฟังนัน้ได้ดังขึน้เพ่ือให้ขนุนาง
และเจ้านายของอาณาจักรได้ยินด้วย
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ความประหลาดใจ พระราชาและบุคคล
ยิ่งใหญ่กลายเป็นเป็นผู้ฟังเสียเอง เจ้า
ฟ้าชายมกุฎราชกุมารหลายพระองค์
กลายเป็นนักเทศน์และเร่ืองท่ีเทศน์คือ
สจัธรรมของพระเจ้า มีนกัเขยีนคนหนึง่
บันทึกไว้ว่า “ตั้งแต่สมัยของอัครทูต ยัง
ไม่เคยมีงานที่ย่ิงใหญ่กว่าหรือการเป็น
พยานความเชื่อที่ดี เลิศกว ่าครั้ งนี้ ” 
D’Aubigné เล่มท่ี 14 บทที ่7 {GC 208.1}

บิชอปองค์หนึ่งของพระสันตะปาปา
เปิดเผยว่า “ทุกสิ่งที่ชาวลูเธอร์เรน
กล่าวมาน้ันเป็นความจริง เราปฏิเสธ
ไม่ได้” บิชอปอีกองค์ถามดร. เอค ว่า
“ท่านจะใช้เหตุผลท่ีดีกว่ามาลบล้าง
คําพยานความเช่ือของอิเล็กเตอร์และ
คณะของเขาทําไว้หรือไม่” คําตอบคือ
“หากจะใช้งานเขยีนของอคัรทตูและของ
ผูเ้ผยพระวจนะมาลบลา้งแล้ว ไม่ได้เลย
แต่เม่ือใช้ของพวกบาทหลวงและของ
สภาก็จะทําได้” ผู้ถามได้ตอบว่า “เรา
เข้าใจแล้วตามท่ีท่านบอกมา น่ันคือว่า
ชาวลูเธอร์เรนอยู่ในพระคัมภีร์และพวก
เราอยู่นอกพระคัมภีร์” Ibid. เล่มท่ี 14
บทท่ี 8 {GC 208.2}

เจ้าผูค้รองแคว้นของประเทศเยอรมนี
บางพระองค์ทรงหันกลับมาอยู่ฝ่ายการ
ปฏิรูปความเชื่อ จักรพรรดิเองทรงเปิด
เผยว่าเอกสารของชาวโปรเตสแตนต์
ไม ่เป ็นอย่างอ่ืนนอกจากความจริง
ถ้อยแถลงสารภาพความเช่ือนี้ถูกแปล
เป็นหลายภาษาและกระจายไปท่ัวยุโรป
และเป็นทีย่อมรบัของคนจาํนวนนบัล้าน

ในยุคต่อๆ มาว่าเป็นการแสดงออกถึง
ความเช่ือของพวกเขา {GC 208.3}

ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าไม่ได้
ทํางานอย่างโดดเด่ียว ในขณะท่ีเทพผู้
ครอง ศักดิเทพ และวิญญาณชั่วใน
สถานฟ้าอากาศรวมกันต่อต้านพวกเขา
พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของ
พระองค์ หากตาของพวกเขาจะเปิด
ออก พวกเขาจะเห็นหลักฐานการทรง
ร่วมสถิตของพระเจ้าและการทรงช่วย
อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับท่ีประทานให้ผู้
เผยพระวจนะในโบราณกาล เมื่อคนรับ
ใช้ของเอลีชาชี้ให้เขาดูกองทัพของศัตรู
ท่ีล้อมพวกเขาและตดัโอกาสหนทีกุเส้น
ทาง ผู้เผยพระวจนะอธิษฐานว่า “ข้าแต่
พระยาห์เวห์ ขอทรงเปิดตาของเขาเพือ่
เขาจะได้เห็น” 2 พงศ์กษัตริย์ 6:17 และ
ดูเถิด มีรถและม้าเพลิงอยู่เต็มทั่วภูเขา
กองทัพของชาวสวรรค์ตั้งป้อมอยู่เพื่อ
ปกป้องคนของพระเจ้า ในลักษณะ
เดียวกัน ทตูสวรรค์ยืนปกป้องล้อมรอบ
ผู้รับใช้ทั้งหลายในขบวนการของการ
ปฏิรูปศาสนา {GC 208.4}

มีหลกัการหนึง่ทีล่เูธอร์ถอืรกัษาอย่าง
เหนียวแน่นท่ีสุดคือการไม่เข้าไปพ่ึง
อํานาจฝ่ายโลกให้มาสนับสนุนงานการ
ปฏิรูปและไม่ขออาวุธเพื่อการปกป้อง
เขาชื่นชมปรีดาที่เจ้าผู้ครองแคว้นของ
อาณาจกัรหลายพระองค์ได้ทรงสารภาพ
ตอบยอมรับพระกิตติคุณ แต่เมื่อพวก
เขาเสนอท่ีจะเข้าร ่วมเป็นพันธมิตร
ในการปกป้อง ลูเธอร์จะประกาศว่า
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“พระเจ้าผู ้เดียวเท่าน้ันท่ีควรเป็นผู ้
ปกป้องหลักคําสอนของพระกิตติคุณ...
หากมนุษย์ยุ่งกับเรื่องนี้ย่ิงน้อยเท่าไร
การเข้าแทรกแซงเรือ่งนีข้องพระเจ้ากจ็ะ
โดดเด่นมากข้ึนเท่านั้น ในทัศนะของ
เขาแล้ว คําเตือนภัยของฝ่ายการเมือง
เกิดจากความกลัวที่ไร้คุณค่าและความ
ไม่วางใจท่ีเต็มไปด้วยบาป” D’Aubigné,
London ed. เล่มท่ี 10 บทท่ี 14 {GC
209.1}

เมือ่ศตัรทูรงพลงัทัง้หลายรวมตวักนั
เพือ่ล้มล้างความเชือ่ของการปฏิรปูและ
ดูประหน่ึงว่าดาบหลายพันเล่มกําลังจะ
ชักออกจากฝักมาหํ้าหั่นกันนั้น ลูเธอร์
เขยีนไว้ว่า “ซาตานกําลงัพ่นความโกรธ
ของมันออกมา พระสันตะปาปาผู ้ไร้
คุณธรรมทรงกําลังวางอุบายและพวกเรา
กําลังถูกคุกคามด้วยสงคราม จงชักชวน
ประชาชนมาต่อสูอ้ย่างกล้าหาญอยู่เบือ้ง
พระบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยความเช่ือ
และคําอธษิฐาน เพือ่ว่าพระวญิญาณของ
พระเจ้าจะทรงมีชัยต่อศัตรูของเราและ
ทรงระงับพวกเขาด้วยวิธีสันติ สิ่งที่
เราต้องการมากที่สุด งานที่เราต้องทํา
มากที่สุดคือการอธิษฐาน จงบอกกับ
ประชาชนวา่บดันีพ้วกเขากําลงัเป็นเป้า
ของคมดาบและความโกรธแค้นของ
ซาตานและจงบอกใหพ้วกเขาอธษิฐาน”
D’Aubigné, London ed. เล่มท่ี 10
บทท่ี 14 {GC 209.2}

อีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมาเมื่อพูดถึง
เร่ืองการรวมตัวเป็นพันธมิตรท่ีผู้ครอง

แคว้นผู้ฝักใฝ่การปฏิรูปศาสนาวางแผน
ที่จะตั้งขึ้น ลูเธอร์เปิดเผยว่าอาวุธเดียว
ที่จะใช้ในการต่อสู้นี้คือ “ดาบของพระ
วญิญาณ” เขาเขียนจดหมายถึงอิเล็กเตอร์
แห่งแคว้นแซกโซนีว่า “ด้วยจิตสํานึก
ของเรา เราไม่อาจเห็นชอบกับการตั้ง
กลุ่มพันธมิตรท่ีเสนอข้ึนมา เรายอม
ตายสิบคร้ังแทนท่ีจะเห็นพระกิตติคุณ
เป็นเหตุทําให้ต้องหลั่งเลือดเพียงหยด
เดียว หน้าท่ีส่วนของพวกเราต้องเป็น
เหมือนลูกแกะท่ีกําลังถูกนําไปฆ่า เรา
ต้องแบกกางเขนของพระคริสต์ ขอให้
ท่านผู้สงูศักด์ิอย่าตกใจกลัว คําอธิษฐาน
ของเราทาํงานได้ผลมากกว่าคาํคยุโอ้อวด
ของศัตรูของเรา เพยีงแต่อย่าให้พระหัตถ์
ของพระองค์เปื้อนเลือดของพ่ีน้องของ
พระองค์ หากจักรพรรดิทรงกาํหนดมอบ
เราให้กับศาลตัดสินความ เราก็พร้อม
ที่จะไปปรากฏตัว พระองค์ไม่อาจทรง
ปกป้องความเช่ือของเราได้ แต่ละคน
ควรเช่ือด้วยความเส่ียงภัยของเขาเอง”
Ibid. เล่มท่ี 14 บทท่ี 1 {GC 209.3}

จากสถานที่ลี้ลับของการอธิษฐาน
พลังท่ีเขย่าโลกของขบวนการปฏิรูป
ศาสนาอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏข้ึน ณ ที่นั่น
ผู้รับใช้ของพระเจ้าวางเท้าของพวกเขา
ลงบนศิลาแห่งคํามั่นสัญญาด้วยความ
สงบศักดิ์สิทธิ์ ในระหว่างการต่อสู้ที่
ออกซ์บูร์ก ลูเธอร์ “ไม่ยอมให้สักวัน
หนึ่งผ่านไปโดยไม่อุทิศเวลาอย่างน้อย
สามชั่วโมงให้กับการอธิษฐานและนั่นก็
เป็นเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพือ่การศกึษา”
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ในห้องส่วนตวัของเขา จะได้ยินเสยีงของ
เขาท่ีพร่ังพรูทลูขอต่อพระเจ้าด้วยถ้อยคํา
“ที่เปี่ยมด้วยการเทิดทูน ความยําเกรง
และความหวัง เหมือนคนหน่ึงท่ีพูดกับ
มิตรสหาย” “ข้าพเจ้าทราบดว่ีา พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาและพระเจ้าของเรา”
เขาพูด “และพระองค์จะทรงขับไล่ผู้ที่
กดขี่ข่มเหงเหล่าบุตรของพระองค์ไป
เพราะพระองค์เองทรงได้รับภยัอนัตราย
ร่วมกับพวกเรา เรื่องทั้งหมดน้ีเป็นของ
พระองค์และเพราะการทรงควบคุมของ
พระองค์เท่านัน้ทีเ่ราทัง้หลายยืน่มอืเข้า
มาเกี่ยวข้อง ขอพระองค์ทรงปกป้อง
พวกเราด้วยเถิด โอ พระบิดาเจ้าข้า”
Ibid. เล่มท่ี 14 บทท่ี 6 {GC 210.1}

เขาเขียนจดหมายถึงเมลังค์ธอนผู้
กําลังถูกความเครียดและความกลัว
ทับถมว่า “พระคุณและสันติสุขในพระ
คริสต์ ข้าพเจ้าพูดว่าในพระคริสต์ไม่ใช่
ในโลก อาเมน ข้าพเจ้าเกลียดและ
เกลียดอย่างถึงที่สุดเกลียดความกังวล
สุดโต่งท่ีกําลังกัดกินท่านอยู่ หากอุดม-
การณ์นั้นไม่ยุติธรรม สลัดท้ิงไปเลย

หากเป็นงานท่ีชอบธรรม แล้วทําไมเรา
จึงต ้องไม ่ซื่อตรงกับคําสัญญาของ
พระองค์ทีท่รงบญัชาให้เรานอนหลบัโดย
ปราศจากความกลัวเล่า...เราจะไม่ขาด
พระครสิต์ในงานทีเ่กีย่วกบัความยตุธิรรม
และสัจธรรมเลย พระองค์ทรงพระชนม์
อยู่ พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ แล้วเรา
ยังจะกลวัอะไรกันอกีเล่า” Ibid. เล่มท่ี 14
บทท่ี 6 {GC 210.2}

พระเจ้าทรงสดับคําทลูขอของผูรั้บใช้
ของพระองค์อย่างแน่นอน พระองค์
ประทานพระคุณและความกล้าหาญให้
แก่เจ้าผูค้รองแคว้นและผูร้บัใช้ทัง้หลาย
เพ่ือเก็บรักษาสัจธรรมไว้ต่อสู้กับผู้กุม
อํานาจแห่งความมืดของโลกนี้ พระเจ้า
ตรัสว่า “นี่แน่ะ เราวางศิลาก้อนหนึ่งลง
ในศิโยน เป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอัน
ล้ําค่าและใครท่ีเชือ่ในพระองค์ก็จะไม่ผดิ
หวัง” 1 เปโตร 2:6 นักปฏิรูปชาว
โปรเตสแตนต์ได้ก่อขึ้นบนรากฐานของ
พระครสิต์และประตแูห่งนรกจะไม่มีทาง
เอาชนะพวกเขา {GC 210.3}
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การประท้วงท่ีเมืองสปายส์และการ
สารภาพความเชื่อที่เมืองออกซ์บูร์กซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของการปฏรูิป
ศาสนาในประเทศเยอรมนีนั้นก่อให้เกิด
ความขัดแย้งและความอึมครึมตามมา
เป็นเวลาหลายปี ความแตกแยกของผู้
สนับสนุนและการคุกคามของศัตรูที่เข้ม
แข็งกว่าบั่นทอนกําลังจนดูเหมือนว่า
ขบวนการนิยมโปรเตสแตนต์คงต้องพบ
การล่มสลายเป็นแน่ คนนับพันประทับ
ตราคําพยานของพวกเขาด้วยเลือดของ
ตนเอง สงครามกลางเมืองระเบิดขึ้น
อดุมการณ์ของชาวโปรเตสแตนต์ถกูผูเ้ช่ือ
แนวหน้าคนหน่ึงหักหลัง ส่งผลให้เจ้าผู้
ครองแคว้นที่ฝักใฝ่ปฏิรูปผู้สูงศักดิ์ท่ีสุด
พระองค์หนึง่ตกไปอยูใ่นมอืของจกัรพรรดิ
และเป็นเชลยถูกลากจากเมืองหนึ่งไปยัง
อกีเมืองหน่ึง แต่ในเส้ียววินาทีของชัยชนะ
ทีอ่ยูแ่ค่เอือ้มนีเ้อง ความพ่ายแพ้เข้าจูโ่จม
จักรพรรดิ พระองค์ทอดพระเนตรเหย่ือ
ถูกฉกชิงออกไปจากอุ้งพระหัตถ์ต่อหน้า
ต่อตา ในท่ีสุดพระองค์ทรงจํายอมต้อง
อนุญาตให้เสรีภาพแก่หลักคําสอนที่
พระองค์ทรงมุ่งม่ันทําลายมาท้ังชีวิตของ
พระองค์ พระองค์ทรงเอาราชอาณาจักร
สมบัติและชีวิตทั้งหมดเป็นเดิมพันใน
การบดขย้ีพวกนอกรีตให้สิ้นซาก บัดนี้
ทรงเห็นสงครามทําลายกองทัพของ

พระองค์เอง ดูดกินทรัพย์สนิของพระองค์ 
อาณาจักรต่างๆ ของพระองค์ถูกคุกคาม
จากการกบฏ ในขณะที่ทุกแห่งหนความ
เชื่อท่ีพระองค์ทรงพยายามกําจัดกําลัง
แผ่ขยายวงกว้างยิ่งข้ึน จักรพรรดิชาร์ลส์
ท่ี 5 ทรงกําลังต่อสู้กับฤทธานุภาพอัน
สัพพัญญู พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความ
สว่าง” ปฐมกาล 1:3 แต่จักรพรรดิทรง
ใช้ความพยายามที่จะรักษาความมืดให้
ปกคลุมอย่างไม่ส้ินสุด เป้าหมายของ
พระองค์ล้มเหลวและในสภาพท่ีแก่ก่อน
วัย และความเสื่อมโทรมจากการต่อสู้มา
นาน พระองค์จึงทรงสละราชสมบัติและ
ทรงหลบไปเก็บตัวอยู่ในวัด {GC 211.1}

ท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็เหมือนกับ
ท่ีประเทศเยอรมนี ต้องพบกับวันมืดมน
ของการปฏิรูปศาสนา ในขณะท่ีมีหลาย
เขตปกครองรับความเช่ือการปฏิรูปแล้ว
ก็ตาม เขตอื่นๆ ก็ยังยึดติดอยู่กับศาสนา
ของโรม การกดขี่ข่มเหงของพวกเขาที่
กระทาํต่อผูท่ี้ต้องการรบัสัจธรรมก่อให้เกิด
สงครามกลางเมือง สวิงก์ลีและหลายคน
ท่ีเข้าร่วมกบัเขาในการปฏรูิปล้มเสยีชวีติ
ในสนามการต่อสูน้องเลอืดทีเ่มอืงเคพเพล
อีโคลัมพาเดียสถูกเร่ืองหายนะน่ากลัว
เหล่าน้ีรุมเร้า ไม่นานต่อมาก็เสียชีวติ โรม
ประสบชยัและดูเหมือนว่าในสถานท่ีหลาย
แห่งโรมกําลังได้สิง่ทัง้หลายท่ีเธอสูญเสีย
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ไปกลับคืนมา แต่พระองค์ผู้ประทานคํา
แนะนําต้ังแต่นิรันดร์กาลไม่ทรงเคยทอด
ทิง้พระราชกจิของพระองค์หรอืประชากร
ของพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์จะ
ทรงช่วยกูพ้วกเขาออกมา ในดนิแดนอืน่ๆ
พระองค์ทรงเรยีกกรรมกรข้ึนมาเพือ่สาน
ต่องานการปฏิรูป {GC 211.2}

ในประเทศฝร่ังเศส วันใหม่เร่ิมต้น
ก่อนท่ีชื่อของลูเธอร์จะเป็นท่ีรู้จักในนาม
ของนักปฏิรูป หนึง่ในผู้ท่ีพบความกระจ่าง
คือชายสูงอายุชื่อลาเฟบเร [Lefevre] 
เขาเป็นผูมี้การศกึษาอย่างกว้างขวาง เป็น
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยปารีสและ
เป็นผูน้ยิมระบอบเปปาซอีย่างจรงิใจและ
กระตือรือร้น ในขณะที่เขาวิจัยค้นคว้า
เร่ืองวรรณคดีโบราณ เขาพุ่งความสนใจ
ไปทีพ่ระคมัภร์ีและแนะนาํการศกึษาเรือ่ง
นี้ให้แก่นักศึกษาของเขา {GC 212.1}

ลาเฟบเรเป็นผู้เทิดทนูนักบุญอย่างแรง
กล้า และเขากําลังดําเนินการที่จะเขียน
ประวัตศิาสตร์เร่ืองนกับุญและผู้พลชีพีทัง้
หลายตามตํานานของคริสตจักร นี่เป็น
งานหนักมาก แต่เขาก็เดินหน้าดําเนิน
การงานชิน้นีม้าได้พอสมควรแล้ว เมือ่นกึ
ขึน้ได้ว่าเขาอาจหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ได้จากในพระคัมภีร์ ด้วยเป้าหมายน้ีเขา
จึงเร่ิมศึกษาพระคัมภีร์ แน่นอนทีเดียว
เขาพบนักบุญในพระคัมภีร์ แต่ไม่ใช่เป็น
ไปตามรูปแบบที่บันทึกของพวกโรมัน
ความกระจ่างเจิดจ้าจากพระเจ้าปรากฏ
ขึ้นในสติป ัญญาของเขา ด้วยความ
ประหลาดใจและความรังเกียจ เขาหัน

หลังให้กับงานท่ีเขากําหนดให้ตนเองและ
อุทิศตนให้กับการศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้า ในไม่ช้าเขาเร่ิมสอนสัจธรรมอัน
ล้ําค่าท่ีเขาค้นพบ {GC 212.2}

ในปี ค.ศ. 1512 ก่อนที่ทั้งลูเธอร์และ
สวงิก์ลเีริม่งานการปฏรูิป ลาเฟบเรเขยีน
บันทึกไว้ว่า “ด้วยความเช่ือ พระเจ้าทรง
เป็นผู้ประทานความชอบธรรมนั้นแก่เรา
ซึ่งโดยพระคุณเท่านั้นที่จะชําระเราให้
บริสุทธ์ิสําหรับชีวิตนิรันดร ์ ”  Wylie
เล่มท่ี 13 บทท่ี 1 เม่ือเขาใคร่ครวญถึง
ความลึกลับของการไถ่ให้รอดแล้ว เขา
ร้องอุทานข้ึนมาว่า “โอ การแลกเปล่ียน
อันยิ่งใหญ่ท่ีเหนือคําพูดใดๆ พระองค์
ผูท้รงปราศจากบาปถูกตัดสินให้ตายและ
คนผิดกลับเป็นอิสระ พระผู้อํานวยพร
ทรงแบกรับคําสาปและคนท่ีสมควรถูก
สาปกลับได้รับพระพร พระผู้ให้กําเนิด
ชีวิตส้ินพระชนม์และคนตายกลับมีชีวิต
อยู่ต่อไป ความมืดปกคลุมพระสิริอัน
เจิดจ้า แต่ผูท้ีไ่ม่รูอ้ะไรเลยนอกจากความ
สับสนกลับได้สวมอาภรณ์แห่งพระสิริ” 
D’Aubigné, London ed. เล่มท่ี 12 บทท่ี 
2 {GC 212.3}

ในขณะท่ีเขาสอนว่าพระสิริแห่งการ
ช่วยให้รอดเป็นของพระเจ้าเพียงผู้เดียว
นัน้ เขาก็ประกาศเช่นกนัว่าหน้าทีข่องการ
เช่ือฟังเป็นของมนุษย์ เขาพูดว่า “หาก
ท่านเป็นสมาชิกในคริสตจักรของพระ
คริสต์ ท่านเป็นส่วนหน่ึงของพระกาย
ของพระองค์ หากท่านเป็นของพระกาย
ของพระองค์ ท่านก็จะเปี ่ยมด้วยพระ
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ลักษณะของพระเจ้า...โอ หากมนุษย์จะ
เข้าถึงความเข้าใจของอภิสิทธิ์นี้ เขาจะ
ดําเนินชีวิตท่ีสะอาด บริสุทธิ์มีศีลธรรม
และน่าเคารพมากเพียงไร และจะน่าชัง
เพยีงไรเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความสง่างาม
ภายในตัวเขาซึ่งเป็นความสง่างามที่ตา
ฝ่ายเน้ือหนังมองไม่เห็น และแล้วเขายัง
จะนึกถึงความสง่างามทั้งหมดของโลกนี้
อีกหรือ” Ibid. เล่มท่ี 12 บทท่ี 2 {GC
213.1}

ในหมู่นักเรียนของลาเฟบเรมีบางคน
ที่ฟังถ้อยคําของเขาอย่างใจจดใจจ่อและ
เป็นผู้ที่จะประกาศสัจธรรมต่อไปหลัง
จากเสียงของผู้เป็นครูจะยุติไปนานแล้ว
ตัวอย่างเช่น วิลเลียม ฟาเรล [William
Farel] เขาเป็นบุตรชายของพ่อแม่ที่
เคร่งครัดศาสนาและถูกอบรมให้รบัความ
เชื่อในคําสอนของคริสตจักรโดยไม่สงสัย
เขาอาจพูดถึงตนเองเหมือนท่ีอัครทูต
เปาโลพูด “ข้าพระบาทดําเนินชีวิตตาม
ลัทธิที่เคร่งท่ีสุดในศาสนาของพวกข้า
พระบาทคือเป็นพวกฟาริสี” กิจการ
26:5 เขาเป็นผู้นิยมลัทธิโรมันที่เคร่งครัด
เขารุ่มร้อนด้วยความกระตือรือร้นที่จะ
ทําลายทุกคนท่ีกล้าต่อต้านคริสตจักร
ในเวลาต่อมาเขาพูดถึงชีวิตของเขาใน
เวลาน้ันว่า  “ข้าพเจ้าจะขบฟันของข้าพเจ้า
เหมือนสุนัขป่าท่ีดุร้ายเม่ือข้าพเจ้าได้ยิน
ใครก็ตามที่พูดต่อต้านพระสันตะปาปา”
Wylie เล่มท่ี 13 บทท่ี 2 เขาไม่เคย
ลดละการเชิดชูบรรดานักบุญ เขาผลัด
เปล่ียนไปเข้าพิธตีามโบสถ์ต่างๆ ของกรุง

ปารสีโดยมลีาเฟบเรเป็นเพือ่น กราบไหว้
นมัสการที่แท ่นบูชาและตกแต่งศาล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยของถวาย แต่การ
ถอืปฏบัิตสิิง่ต่างๆ เหล่านีไ้ม่ได้นาํสนัตสิขุ
มาสู่จิตวิญญาณของเขาเลย ความสํานึก
ผิดในบาปตราตรึงอยู่กับเขาซึ่งการปลง
อาบัติท้ังหมดไม่อาจท่ีจะขจัดท้ิงไปได้ 
ด่ังเสียงท่ีมาจากสวรรค์ เขาได้ยนิคําของ
นักปฏิรูปศาสนาท่ีว่า “ความรอดได้มา
โดยพระคุณ” “พระองค์ผู้ไม่ทรงมีบาปได้
ถกูกําหนดให้ตายและอาชญากรได้รับการ
ปลดปล่อย” “กางเขนของพระคริสต์เท่าน้ัน
ท่ีจะเปิดประตขูองสวรรค์และปิดประตขูอง
นรก” {GC 213.2}

ฟาเรลตอบรับสจัธรรมอย่างช่ืนชมยินดี
เหมือนเช่นการกลับใจของเปาโล เขาหัน
หลังให้กับพันธนาการผูกมัดของประเพณี 
ไปสู ่เสรีภาพของพระบุตรของพระเจ้า
เขาพดูว่า “ข้าพเจ้าเดนิกลบัมาดัง่ลกูแกะ
ท่ีถ่อมตนและไม่มีภัย แทนที่จะเป็นสุนัข
จิง้จอกท่ีมีหวัใจฆาตกร เขาถอนหัวใจท้ัง
ส้ินของเขาออกไปให้พ้นจากพระสันตะ-
ปาปาและมอบถวายแด่พระเยซูคริสต์” 
D’Aubigné เล่มที ่12 บทท่ี 3 {GC 214.1}

ในขณะท่ีลาเฟบเรเผยแพร่ความ
กระจ่างแก่หมู่นักศึกษาต่อไปนั้น ฟาเรล
รับใช้พระคริสต์อย่างกระตือรือร้นเหมือน
เช่นท่ีเคยทาํให้กับงานของพระสันตะปาปา
เขาออกประกาศสัจธรรมในท่ีสาธารณะ
ไม่นานต่อมา บิชอปแห่งเมืองมีอูสท่ีเป็น
เจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่คนหนึง่ของครสิตจกัร
ได้เข้ามาร่วมกับพวกเขา มีครูชั้นนํามาก
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ด้วยความสามารถและความรู้ได้เข้าร่วม
งานประกาศข่าวประเสรฐิและสามารถนาํ
คนทกุชนช้ันเข้ามาเช่ือ จากบ้านของช่าง
ฝีมือและชาวนาไปจนถึงราชวังของพระ
ราชา พระขนิษฐาของกษัตริย์ฟรานซิสท่ี 
1 ซึ่งขณะนั้นเป็นพระราชวงศ์ท่ีปกครอง
อยู่ได้มารับเช่ือเร่ืองการปฏิรูป ดูเหมือน
ว่าชั่วเวลาหนึ่งกษัตริย์เองและพระราช-
ชนนีให้ความเห็นชอบกับเร่ืองน้ี นัก
ปฏรูิปรอคอยเวลาเมือ่ทัง้ประเทศฝรัง่เศส
จะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มของข่าวประเสริฐ
อย่างเปี่ยมด้วยความหวัง {GC 214.2}

แต่พวกเขาไม่สมหวัง การทดลองและ
การกดข่ีข่มเหงรอคอยสาวกของพระคริสต์
อยู่ แต่ด้วยความเมตตาปรานี เร่ืองน้ี
จงึถกูปกปิดไม่ให้พวกเขามองเหน็ มีช่วง
เวลาแห่งสันติเข้ามาแทรกเพื่อเสริมพลัง
สําหรับรับมือกับพายุลูกใหญ่ และการ
ปฏิ รูปศาสนาเจริญขึ้นอย ่างรวดเร็ว
บิชอปแห่งเมืองมีอูสทํางานด้วยความ
กระตือรือร้นในแขวงการปกครองของ
ท่านเพื่อสอนทั้งนักบวชและประชาชน
บาทหลวงท่ีขาดความรู้และไร้ศลีธรรมถูก
ปลดท้ิงไปหมดและเท่าทีพ่อจะทาํได้นาํผู้
ทีมี่ความรูแ้ละเคร่งครดัฝ่ายศาสนาเข้ามา
ทาํงานแทน บิชอปองค์นีมี้ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะให้ประชาชนของท่าน
เข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวของ
เขาเองและในไม่ช้าก็ทําเรื่องนี้จนสําเร็จ
ลาเฟบเรลงแรงแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ใหม่และในช่วงเวลาเดียวกับท่ีพระคัมภีร์
ภาษาเยอรมันของลูเธอร์ออกมาจากโรง

พมิพ์ทีเ่มืองวิตเทนเบิร์ก พระคริสตธรรม
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ภาษาฝร่ังเศส
ก็ถกูจดัพิมพ์เผยแพร่ในเมืองมีอสู บิชอป
ทุ่มเททั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายเพื่อแจก
จ่ายพระคัมภร์ีไปยงัวดัต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใต้
การดแูลของท่านและในไม่ช้าชาวนาแห่ง
เมืองมีอูสเป็นเจ้าของพระคริสตธรรม
คัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์นี้ {GC 214.3}

จติวิญญาณเหล่าน้ีต้อนรับข่าวสารจาก
สวรรค์ด่ังคนเดินทางไกลที่กระหายนํ้า
เจยีนตายต้อนรับน้ําพแุห่งชวีติด้วยความ
ชื่นชมยินดี คนงานในทุ่งนา ช่างฝีมือใน
โรงงาน ผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือย
จากงานประจําวันที่ตรากตรําโดยการ
สนทนาถงึสจัธรรมอนัลํา้ค่าของพระคมัภีร์ 
พอตกเย็นพวกเขาชุมนุมกันตามบ้าน
เพ่ืออ่านพระวจนะของพระเจ้าและร่วมกัน
อธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าแทนท่ีจะ
เดินเข้าโรงเหล้า ในไม่ช้าการเปล่ียนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนเหล่านี้ ถึง
แม้ว่าพวกชาวนาจะเป็นชนช้ันต่ําท่ีสุดและ
ไม่มีการศึกษาและต้องทาํงานหนักก็ตาม
ฤทธานุภาพแห่งพระคุณของพระเจ้าที่
ปฏิรูปและยกชูระดับให้สูงข้ึนในชีวิตของ
พวกเขาก็ได้สําแดงออกมา ด้วยความ
ถ่อมตน เปี่ยมด้วยความรักและความ
บริสุทธิ์ พวกเขายืนข้ึนเป็นพยานให้เป็น
ท่ีประจักษ์ว่าข่าวประเสริฐสามารถบรรลุ
อะไรได้บ้างแก่ผู้ท่ีรับไว้ด้วยความจริงใจ
{GC 215.1}

แสงสว่างท่ีจุดข้ึนในเมืองมีอูสส่องไป
ไกล จํานวนคนท่ีกลับใจเพ่ิมข้ึนทุกวัน
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ความโกรธเคืองของผู้ท่ีอยู่ในอํานาจถูก
สกัดก้ันไประยะเวลาหน่ึงโดยกษัตริย์ผูท้รง
รังเกียจความดันทุรังใจแคบของสภาการ
ปกครองของสงฆ์ แต่ในท่ีสุดผู้นําของระ
บอบเปปาซีสามารถกําชัยชนะ บัดน้ีมี
การปักเสาประหารไว้พร้อมแล้ว บิชอป
แห่งเมืองมีอูสถูกบังคับให้เลือกระหว่าง
เปลวเพลิงและการกลับคํา เขาเลือกทาง
เดินท่ีง่ายกว่า แต่ฝงูแกะของเขายังคงยืน
หยัดอย่างม่ันคงอยู่โดยไม่ใส่ใจกับผู้นํา
ที่ล้มไปแล้ว หลายคนเป็นพยานให้กับ
สจัธรรมในเปลวเพลงิ ด้วยความกล้าหาญ
และความซื่อสัตย์ท่ีหลักประหารของ
พวกเขาเช่นน้ี คริสตชนถ่อมตนเหล่านีไ้ด้
บอกกบัคนนบัพนัซึง่ในวนัเวลาแห่งความ
สงบไม่เคยได้ยนิคาํพยานของพวกเขาเลย
{GC 215.2}

ไม่เพียงแต่คนต่ําต้อยและยากจนท่ี
จมอยู่ในความทุกข์ลําบากและความ
เหยียดหยามเท่าน้ันท่ีกล้าลุกข้ึนเป็นพยาน
เพื่อพระคริสต์ ในท้องพระโรงอันโอ่โถง
ของปราสาทและในพระราชวังยังมีจิต
วญิญาณเช้ือพระวงศ์ท่ีถอืว่าสัจธรรมมีค่า
มากกว่าทรพัย์สมบติัหรอืยศตําแหน่งหรอื
แม้ชีวิต ชุดเสื้อเกราะของกษัตริย์หุ้มห่อ
จติวญิญาณอนัสงูส่งและมัน่คงแน่วแน่ได้
ดีกว่าเสื้อคลุมและหมวกยศของบิชอป
หลุยส์ เด เบอร์ควิน [Louis de Berquin] 
เกิดในตระกูลสูงศักด์ิ เขาเป็นขุนนางช้ัน
อศัวิน มีความกล้าหาญและมียศศักด์ิสูงส่ง
เขาเอาใจใส่กับการศึกษา มีมารยาทที่ดี
และศีลธรรมไร้ท่ีติ มีนักเขียนคนหนึ่ง

บันทึกไว้ว่า “เขาเป็นผู้ติดตามธรรมนูญ
ของชาวระบอบเปปาซีท่ียิ่งใหญ่คนหนึ่ง
และเป็นผู้ฟังคนสําคัญของพิธีมิสซาและ
การเทศนา...และเขายกชูคณุความดีอืน่ๆ
ของเขาท้ังหมดด้วยการแสดงความเกลยีด
ชงัเป็นพเิศษตอ่นกิายลเูธอรเ์รน” แต่เช่น
เดียวกับคนอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีได้รับการ
ทรงนาํให้เข้าถงึพระคมัภร์ี เขาประหลาด
ใจที่ได้ค้นพบว่าคําสอนในพระคัมภีร์นั้น
“ไม่ใช่หลักคําสอนของโรมแต่เป็นหลัก
คําสอนของลูเธอร์” Wylie เล่มท่ี 13 บท
ท่ี 9 ตั้งแต่เวลาน้ันเป็นต้นมา เขาอุทิศ
ตนเองท้ังหมดเพ่ืออุดมการณ์ของข่าว
ประเสริฐ {GC 215.3}

“เขาเป็นขุนนางช้ันสูงท่ีมีการศึกษาดี
เลศิทีสุ่ดของประเทศฝรัง่เศส” ความฉลาด
และวาทศิลป์ของเขา ความกล้าหาญที่
เด็ดเด่ียวและความกระตือรือร้นอย่าง
วีรบุรุษของเขาและบารมีท่ีเขามีในพระ
ราชสาํนกัเพราะเขาเป็นทีพ่อพระทยัของ
พระราชา เป็นสาเหตใุห้คนท่ัวไปคาดหวัง
ว่าเขาเป็นผู้ท่ีชะตากรรมกําหนดมาเป็น
นักปฏิรูปศาสนาของประเทศ เบซา
[Beza] กล่าวว่า “เบอร์ควินน่าจะเป็น
ลูเธอร์คนทีส่อง หากกษตัริย์ฟรานซสิท่ี 1
ทรงเป็นอเิลก็เตอร์คนทีส่อง” บรรดาผูน้ยิม
ระบอบเปปาซีร้องตะโกนว่า “เขาเลว
ยิ่งกว่าลูเธอร์เสียอีก” Ibid, เล่มท่ี 13 บท
ท่ี 9 แน่นอนทีเดียวท่ีบรรดาผู้นิยมลัทธิ
โรมันของประเทศฝร่ังเศสรังเกียจเขามาก
ยิ่งกว่านี้ พวกเขาจับเขาโยนใส่ห้องขัง
ด้วยข้อกล่าวหาเป็นคนนอกศาสนา แต่
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พระราชาทรงปล่อยให้เขาได้รับอิสรภาพ
การต่อสู้นี้ดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปี 
กษัตริย์ฟรานซิสทรงโอนเอนอยู่ระหว่าง
โรมและการปฏิรูปศาสนา พระองค์ทรง
ใช้วธิผ่ีอนปรนกบัการยับย้ังความโหดร้าย
ของพวกพระนักบวชสลับกันไป เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองของพระสันตะปาปาจับ
เบอร์ควินขังในเรือนจําสามคร้ัง แต่พระ
ราชากท็รงปล่อยเขาออกมา พระองค์ทรง
ชื่นชอบความฉลาดและความงามของ
อปุนสิยัของเขา ไม่ทรงยอมท่ีจะปล่อยให้
เขาตกไปอยู่ในมือของความอาฆาตมาด
ร้ายของบรรดาพระราชาคณะ {GC 216.1}

คร้ังแล้วคร้ังเล่ามีคาํเตอืนมาถึงเบอร์-
ควินแจ้งถึงภัยอันตรายท่ีคุกคามเขาใน
ประเทศฝรัง่เศสพร้อมกบัรบเร้าเขาให้เดนิ
ตามรอยเท้าของผู้ท่ีพบความปลอดภัย
โดยการเนรเทศตวัเองด้วยความสมคัรใจ
เอรัสมัส [Erasmus] ที่ขี้ขลาดและเป็น
นกัฉวยโอกาส เป็นผูมี้ความรอบรูม้ากมาย
แต่บกพร่องในเร่ืองจริยธรรมซ่ึงเรยีกร้อง
ให้ยึดถือชีวิตและเกียรติยศท่ีต้องยอม
จาํนนอยู่ภายใต้สัจธรรม ได้เขียนจดหมาย
ถึงเบอร์ควินใจความว่า “ขอตัวไปเป็น
ทูตของต่างประเทศซิ เดินทางท่องไป
ในประเทศเยอรมนี ท่านรู้จักเบดาเป็น
อย่างดี และเขาเป็นคนเช่นนี้คือเป็นสัตว์
ประหลาดพันหัว พ่นพิษรอบทิศ ศัตรู
ของท่านชือ่กอง อดุมการณ์ของท่านดีกว่า
อุดมการณ์ของพระเยซูคริสต์หรือ พวก
เขาจะไม่ปล่อยท่านไปจนกว่าจะได้ทาํลาย
ท่านอย่างทุกข์ทรมาน อย่าวางใจในการ

คุ้มครองของพระราชามากนัก ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ อย่าเอาตัวข้าพเจ้าไปประนี-
ประนอมกับคณะศาสนศาสตร์” Ibid.
เล่มท่ี 13 บทท่ี 9 {GC 216.2}

แต่ขณะท่ีภัยอันตรายเข ้มข ้นข้ึน
ความกระตือรือร้นของเบอร์ควินมีแต่จะ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แทนที่จะทําตามคํา
แนะนําให้ใช้วิธีการเมืองและเอาตัวรอด
ของเอรัสมัส เขากลับตัดสินใจเด็ดขาดท่ี
จะใช้วิธีที่ท้าทายมากย่ิงข้ึน เขาไม่เพียง
แต่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องสัจธรรม แต่จะ
โจมตีความผิดพลาดด้วย ข้อกล่าวหาว่า
เป็นพวกนอกศาสนาท่ีบรรดาผู้นิยมลัทธิ
โรมันพยายามใช้เพื่อจองจําเขา เขาจะ
ย้อนข้อกล่าวหาน้ีมัดใส่พวกเขา ผูต่้อต้าน
ท่ีแขง็ขนัและอาฆาตมาดร้ายทีส่ดุของเขา
คือบรรดาดุษฎีบัณฑิตผู้คงแก่เรียนและ
นักบวชต่างๆ ของแผนกศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยปารีสซึ่งเป็นสถาบัน
ชั้นนําทางด้านศาสนศาสตร์ของระดับ
เมืองและระดับชาติ จากผลงานเขียนของ
ดุษฎีบัณฑิตเหล่าน้ีเบอร์ควินร่างข้อเสนอ
สิบสองรายการท่ีเขาประกาศอย่างเปิดเผย
ว่า “ขัดกับพระคัมภีร์และเป็นคําสอน
นอกรตี” และเขายืน่ทลูขอให้พระราชาทรง
เป็นผู้พิพากษาในความขัดแย้งครั้งนี้ 
{GC 216.3}

พระราชาไม่ทรงปรารถนาท่ีจะนํากําลงั
และความเหน็ต่างของคูต่่อสูท้ีขั่ดแย้งกนั
มาปะทะกันและทรงยินดีท่ีจะมีโอกาสสยบ
ความยโสของพระนกับวชเหล่านี้ พระองค์
ทรงขอให้เหล่าผู้นิยมลัทธิโรมันใช้พระ
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คัมภร์ีป้องกนัอดุมการณ์ของตน พวกเขา
รู้ดีแก่ใจว่าอาวธุนีจ้ะเอือ้ประโยชน์แก่พวก
เขาเพียงน้อยนิด การกักขัง การทรมาน
และเสาประหารต่างหากเป็นอาวุธทีพ่วก
เขาใช้ด้วยความเชีย่วชาญ บดันีเ้หตกุารณ์
กลับตาลปัตรและพวกเขารู้ดีว่าตนเอง
กําลงัจะตกลงไปในเหวทีพ่วกเขาตัง้ใจจะ
โยนเบอร์ควินลงไป ด้วยความตกตะลึง
พวกเขาเหลียวมองรอบกายเพื่อหาทาง
หน ี{GC 217.1}

“ในช่วงเวลานัน้เอง รูปป้ันของพระแม่
มารีย์หญิงพรหมจรรย์ท่ีตั้งอยู่มุมถนน
แห่งหน่ึงถูกทุบทาํลาย” เกิดความวุ่นวาย
ขึ้นในเมือง ประชาชนกลุ่มใหญ่พากันว่ิง
ไปยังสถานท่ีแห่งน้ันด้วยสีหน้าท่ีอาลัย
และโกรธจดั กษตัรย์ิก็ทรงสะเทือนพระทัย
มาก นี่เป็นโอกาสท่ีเอื้ออํานวยประโยชน์
แก่บรรดาพระนกับวชทีจ่ะใช้แก้ไขสถาน-
การณ์ของฝ่ายตนได้เป็นอย่างดี และพวก
เขาก็ไวพอท่ีจะฉวยไว้ และต่างร้องข้ึนมา
ว่า “นีคื่อผลงานคําสอนของเบอร์ควิน ทกุ
อย่างจะถูกโค่นท้ิงไม่ว่า ศาสนา กฎหมาย
แม้แต่ราชบลัลงัก์ก็ตาม โดยการวางแผน
ของพวกลูเธอร์เรน” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 
9 {GC 217.2}

อีกครั้งหนึ่งเบอร์ควินถูกจับ กษัตริย์
ทรงปลีกพระองค์ออกไปจากกรุงปารีส
เปิดโอกาสให้พระนักบวชทั้งหลายทํา
ตามใจปรารถนา นักปฏิรูปศาสนาถูก
สอบสวนและถูกตัดสินประหารและเพื่อ
ไม่ให้กษัตริย์ฟรานซิสทรงเข้าแทรกแซง
ช่วยเหลือเขา จึงสั่งให้สําเร็จโทษในวัน

เดียวกับท่ีประกาศคําตดัสนิ ในเวลาเท่ียง
วันเบอร์ควินถูกนําไปยังสถานที่มรณะ
ฝูงชนขนาดใหญ่มาชุมนุมกันเพ่ือเป็น
พยานในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้และมีหลาย
คนท่ีมองดูด้วยความแปลกใจและสงสัย
ว่าเหย่ือน้ีถกูเลือกมาจากครอบครัวขุนนาง
ท่ีดแีละกล้าหาญท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส
ความตกตะลึง การไม่เห็นด้วยอย่าง
เหยียดหยาม ความรังเกียจอย่างขมข่ืน
สร้างความมัวหมองให้ปรากฎบนใบหน้า
ของฝูงชนที่ออกันเข้ามา แต่มีอยู่ใบหน้า
หนึง่ซึง่ไม่ปรากฎแม้เงามดืเลย ความคดิ
ของผู้ยอมพลีชพีอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์
วุ่นวายนี้ เขามีแต่ความรู้สึกถึงการทรง
ร่วมสถิตของพระเจ้าของเขาเท่านัน้ {GC
217.1}

รถเข็นสองล้อน่าอนาถท่ีเขาน่ัง ใบหน้า
ขมวดค้ิวของบรรดาผู้กล่าวหาเขา ความ
ตายอันน่าสยดสยองท่ีเขากําลังมุ่งหน้า
ไปหาน้ัน สิ่งเหล่าน้ีเขาไม่ได้ใส่ใจเลย
พระองค์ผู้ทรงพระชนม์และทรงส้ินพระ-
ชนม์และทรงเป็นขึน้มาจากความตายและ
ทรงดํารงพระชนม์ตราบเท่านิรันดรกาล
และผู้ทรงถือกุญแจแห่งความตายและนรก
ทรงอยูเ่คยีงข้างเขา สหีน้าของเบอร์ควนิ
เปล่งประกายด้วยแสงและสันติสุขของ
สวรรค์ เขาแต่งตัวด้วยอาภรณ์อย่างดี 
สวม “เสื้อคลุมสีม่วง มีเสื้อคลุมผ้าต่วน
และผ้าแพรด้ินยกดอกและผ้าคล้องคอ
สีทอง” D’Aubigné, History of the
Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มท่ี 2 บทท่ี 16 เขากําลังจะเป็น
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พยานให้กับความเช่ือของเขาต่อเบื้อง
พระพักตร์ของจอมกษัตริย์และผู้เฝ้ามอง
ดูทัง้จกัรวาลและไม่มีสญัลกัษณ์ของความ
อาลัยเศร้ามาแสดงให้เห็นว่าความช่ืนชม
ยินดีของเขาเป็นเรื่องเท็จ {GC 218.1}

ในขณะที่ขบวนเคลื่อนไปอย่างช้าๆ
ผ่านถนนท่ีแออัด ประชาชนต่างประหลาด
ใจถึงสันติสุขท่ีไม่มัวหมอง ชัยชนะท่ีมี
ความสุขของสีหน้าและท่าทางของเขา
พวกเขาพูดว่า “เขาดูเหมือนผู้หนึ่งที่นั่ง
อยู ่ ในวิหารและตั้ งจิตภาวนาถึงสิ่ ง
ศักด์ิสิทธิ์” Wylie เล่มท่ี 13 บทท่ี 9 {GC
218.2}

ที่หลักประหาร เบอร์ควินพยายาม
แถลงเล็กน้อยกับประชาชน แต่พระ
นักบวชท้ังหลายหว่ันวิตกถึงผลเสียท่ีจะ
ตามมา เร่ิมส่งเสียงตะโกนและทหารตบ
อาวุธของเขาและการโห่ร้องของพวกเขา
ก็กลบเสียงของผู ้พลีชีพท่านนี้  ด ้วย
ประการฉะนี้ในปี ค.ศ. 1529 ผู้ท่ีอยู่ใน
อาํนาจสงูสดุทางอกัษรศาสตร์และศาสนา
ของกรุงปารีสท่ีมีวัฒนธรรมระดับสูงได้ 
“วางแบบอย่างตํ่าช้าให้กับอาณาประชา-
ราษฎร์ของปี ค.ศ. 1793 ในการช่วงชิง
ความได้เปรียบบนตะแลงแกงกับคําพูด
อันศักด์ิสิทธิ์ของผู้ท่ีกําลังจะตาย” Ibid.
เล่มท่ี 13 บทท่ี 9 {GC 218.3}

เบอร์ควินถูกรัดคอตายและเอาร่างไป
เผาในเปลวเพลิง ข่าวการเสียชีวิตของ
เขาทําให้มิตรสหายของการปฏิรูปศาสนา
ทัว่ประเทศฝร่ังเศสโศกเศร้า แต่แบบอย่าง
ของเขาไม่สูญเปล่า พยานท้ังหลายของ

สัจธรรมต่างพูดว่า “พวกเราก็พร้อมที่จะ
เผชิญกับความตายด้วยความยินดี โดย
การเพ่งสายตาของเราไปยังชีวิตท่ีกําลัง
จะมาถึง” D’Aubigné, History of the
Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มท่ี 2 บทท่ี 16 {GC 218.4}

ในช่วงเวลาของการกดข่ีข่มเหงท่ีเมือง
มีอูส ครูท้ังหลายของการปฏิรูปศาสนา
ถกูถอนใบอนญุาตเทศนาและพวกเขาจงึ
ไปหางานอ่ืนทํา เวลาผ่านไปช่วงหน่ึง
ลาเฟบเรเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี 
ฟาเรลกลับไปยังบ้านเกิดท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวัน
ออกของประเทศฝรั่งเศส เพื่อประกาศ
ความกระจ่างในบ้านสมัยวัยเด็กของเขา
เขารบัข่าวเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในเมอืงมอีสูแล้ว
และสัจธรรมท่ีเขาสอนด้วยความแข็งขัน
อย่างปราศจากความกลัวสามารถเข้าถึง
ผู้ฟัง ในไม่ช้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถูก
กระตุน้ให้ตืน่ตวัขึน้มาเพือ่ปิดปากของเขา
และเขาก็ถูกขับออกไปจากเมือง ถึงแม้
เขาทํางานอย่างเปิดเผยไม่ได้อีกต่อไป
เขาก็ยังเดินทางไปท่ัวทุ่งราบและตาม
หมู่บ้านต่างๆ สอนในบ้านส่วนตัวและใน
ทุ่งหญ้าห่างไกลผู้คน และหาท่ีพักแรม
ในป่าและตามถ้ําหินซึ่งเป็นสถานที่ที่เขา
ไปเป็นประจําในวัยเด็ก พระเจ้าทรงจัด
เตรียมเขาเพื่อการทดลองที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
เขาพดูว่า “กางเขน การกดข่ีและเล่ห์กล
ของซาตานท่ีข้าพเจ้าถูกเตือนไว้ก่อนหน้า
นี้ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อย แต่
รุนแรงกว่าท่ีตัวข้าพเจ้าเองจะแบกรับได้
เสียอีก แต่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของ
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ข้าพเจ้า พระองค์ทรงจัดเตรียมกําลังให้
ข้าพเจ้าและจะทรงจัดเตรียมไว้อยู่เสมอ
ตามที่ข้าพเจ้าต้องการ” D’Aubigné,
History of the Reformation of the
Sixteenth Century เล่มท่ี 12 บทท่ี 9
{GC 219.1}

ด่ังสมยัของอคัรสาวก การกดขี่ “กลบั
เป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไป”
ฟีลิปปี 1:12 พวกเขาถูกขับออกไปจาก
กรุงปารีสและเมืองมีอูส พวกที่ “กระจัด-
กระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:4 ด้วยประการฉะน้ี ความ
กระจ่างจึงไปถึงหมู ่บ้านห่างไกลของ
ประเทศฝร่ังเศส {GC 219.2}

พระเจ้ายงัทรงจดัเตรยีมคนทาํงานเพือ่
ขยายงานของพระองค์ ในโรงเรียนแห่ง
หนึ่งของกรุงปารีส มีเยาวชนที่มีจิตใจ
สงบเยือกเย็นและมีความคิดรอบคอบ
คนหนึ่ง บ่งบอกถึงสมองที่มีพลังและมี
ความคิดท่ีลึกซึ้ง และมีชีวิตที่ไร้ตําหนิไม่
น้อยกว่าความกระตอืรือร้นทางฝ่ายปัญญา
และความซื่อสัตย์ภักดีต่อศาสนา ความ
เฉลียวฉลาดและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้งานทําให้เขาเป็นทีภ่าคภมิูใจ
ของวิทยาลัยอย่างรวดเร็วและคาดหวัง
ด้วยความม่ันใจว่ายอห์น คาลวิน [John
Calvin] จะเป็นผู้ปกป้องคริสตจักรท่ีมี
ความสามารถสูงสุดและมีเกียรติยศมาก
ทีส่ดุคนหนึง่ แต่ความกระจ่างของพระเจ้า
ผ่านทะลุแม้กระท่ังกําแพงของลัทธิท่ีเน้น
การสอนโดยไม่สนใจการทดลองและของ
เร่ืองเวทมนตร์คาถาท่ีล้อมรอบเขาอยู่ 

เขาได้ยนิคําสอนใหม่ด้วยความสะดุ้งตกใจ
และไม่สงสัยเลยว่าคนนอกศาสนาเหล่า
นัน้สมควรท่ีจะให้ไฟเผาไป อย่างไรก็ตาม
โดยแทบจะไม่รู้ตวั เขาถูกพามาเผชิญหน้า
กับคนนอกศาสนาและถูกบงัคบัให้ทดสอบ
อาํนาจทางศาสนศาสตร์ของโรมปะทะกับ
คําสอนของโปรเตสแตนต์ {GC 219.3}

ลูกพ่ีลูกน้องหน่ึงของคาลวินเข้าร่วม
ขบวนการปฏิรูปศาสนาและมาอยู่ท่ีกรุง
ปารีส ญาติสนิทท้ังสองมาพบกันบ่อยๆ
และพูดคุยกันถึงเร่ืองท่ีกําลังรบกวนโลก
ของคริสต์ศาสนาอยู่ โอลีเวตัน [Olive-
tan] ผู้ฝักใฝ่โปรเตสแตนต์พูดว่า “ในโลก
นี้มีอยู่เพียงสองศาสนา ศาสนาหน่ึงเป็น
ประเภทท่ีมนุษย์คิดค้นขึ้นซึ่งมนุษย์
ช่วยตัวเขาเองให้รอดด้วยการประกอบ
พิธีกรรมและการทําความดี ส่วนอีก
ประเภทหนึง่เป็นศาสนาตามทีพ่ระคมัภร์ี
เปิดเผยไว้และสอนให้มนษุย์มองหาความ
รอดวธิเีดยีวซึง่มาจากพระคณุของพระเจ้า
ท่ีให้โดยเปล่าๆ” {GC 220.1}

คาลวินร้องอุทานข้ึนมาว่า “ผมจะไม่
ยอมรับคําสอนใหม่ใดๆ ของคุณ คุณคิด
ว่าทุกวันนี้ผมดําเนินชีวิตมาผิดๆ อย่าง
นั้นหรือ” Wylie เล่มท่ี 13 บทท่ี 7 {GC
220.2}

แต่ความคดิต่างๆ เกดิขึน้แล้วในสมอง
ของเขาท่ีเขาไม่อาจลบท้ิงไปตามต้องการ
ขณะท่ีอยู่ในห้องพักเพียงลําพัง เขาเฝ้า
ใคร่ครวญคําพูดของลูกพี่ลูกน้องคนนั้น
ความสํานึกในบาปฝังลึกอยู ่ในใจเขา
เขาเห็นตนเองยืนอยู่เบ้ืองหน้าผู้พพิากษา
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ผูท้รงศกัดิส์ทิธิแ์ละทรงธรรมโดยปราศจาก
ผู้ไกล่เกลี่ย การอธิษฐานต่อนักบุญ การ
ทําความดี และพิธีกรรมของคริสตจักร
ทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีฤทธานุภาพมาลบล้าง
บาปได้ เขามองไม่เห็นอะไรอยู่เบื้องหน้า
เขานอกจากความมดืทีส้ิ่นหวงัตลอดกาล
ดุษฎีบัณฑิตหลายคนของคริสตจักร
พยายามช่วยเขาให้ทุเลาจากความทุกข์
ของเขา เขาหันไปพึ่งการสารภาพบาป
ถือศีลแก้บาป แต่กลับไร้ผล สิ่งเหล่านี้
นําจิตวิญญาณของเขากลับไปคืนดีกับ
พระเจ้าไม่ได้ {GC 220.3}

ในขณะที่คาลวินยังตกอยู ่ในสภาพ
การด้ินรนอย่างไร้ผลนี้ มีอยู่วันหนึ่งเขา
บังเอิญไปเดินอยู่ที่จัตุรัสสาธารณะแห่ง
หน่ึงและได้เห็นการลงโทษเผาท้ังเป็น
คนนอกศาสนาคนหนึ่งที่นั่น เขารู ้สึก
ประหลาดใจอย่างยิ่งต่อความสงบเยือก
เย็นท่ีปรากฏบนใบหน้าของผู้ยอมพลีชพี
เพ่ือความเช่ือคนนั้น ท่ามกลางความ
ทารุณโหดร้ายของการตายอย่างน่า
สยดสยองเช่นนัน้และภายใต้การพพิากษา
ลงโทษของคริสตจักรซ่ึงโหดร้ายย่ิงกว่า
ผู้ยอมพลีชีพกลับแสดงออกถึงความเชื่อ
และความกล้าหาญซึง่นกัศกึษาหนุม่คนนี้
นาํมาเปรยีบเทยีบกับความหดหูแ่ละความ
มืดมนของตนเองทั้งๆ ที่เขาดํารงชีวิต
โดยการเช่ือฟังอย่างเคร่งครัดต่อคริสต-
จักร เขาทราบดีว่าความเชื่อของคนนอก
ศาสนาทั้งหลายตั้งอยู ่บนพระคัมภีร ์ 
เขาจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะศึกษา
พระคมัภีร์และค้นหาเคลด็ลับความสุขของ

พวกเขาเท่าท่ีเขาจะทําได้ {GC 220.4}
เขาพบพระคริสต์ในพระคัมภีร์ เขา

ร้องขึ้นมาว่า “โอ พระบิดาเจ้า การถวาย
บูชาของพระองค์ระงับพระพิโรธของ
พระองค์ไปแล้ว พระโลหิตของพระองค์
ทรงชําระมลทินของข้าพระองค์แล้ว
กางเขนของพระองค์แบกคําสาปของข้า
พระองค์ไว้แล้ว ความมรณาของพระองค์
ไถ่ข้าพระองค์แล้ว พวกเราคิดค้นเร่ือง
โง่ๆ ทีเ่หลวไหลมากมายขึน้มาแต่พระองค์
ทรงจัดวางพระวจนะของพระองค์ไว้ต่อ
หน้าข้าพระองค์เหมือนคบเพลิงส่องสว่าง
และพระองค์ทรงสัมผัสหัวใจของข้า
พระองค์เพื่อข้าพระองค์จะคํานึงถึงคุณ
ความดีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพระคุณ
ความดีของพระเยซูว่าเป็นส่ิงท่ีพงึรังเกียจ”
Martyn เล่มท่ี 3 บทท่ี 13 {GC 221.1}

คาลวินเรียนมาเพื่อเป็นบาทหลวง
เมื่ออายุเพียง 12 ปี เขาถูกแต่งตั้งให้เป็น
ศิษยาภิบาลของโบสถ์เล็กๆ แห่งหน่ึง
และบิชอปโกนหัวของเขาตามกฎของ
คริสตจกัร เขาไม่ได้ผ่านพธิอีทิุศถวายตวั
แด่พระเจ้าหรือบรรลุการทําหน้าที่ของ
บาทหลวง แต่เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ของคณะสงฆ์ รับตําแหน่งและรับเงิน
ตอบแทนตามหน้าท่ี {GC 221.2}

บัดน้ี เม่ือรู้ว่าเขาไม่มีทางจะเป็นบาท-
หลวงแล้ว เขาจึงหันไปศึกษากฎหมาย
อยู่ระยะหน่ึง แต่ในท่ีสุดก็ท้ิงสิ่งที่เขามุ่ง
ม่ันไปและตั้งใจอุทิศชีวิตของเขาให้กับ
ข่าวประเสริฐ แต่ลังเลใจท่ีจะเป็นครูของ
สาธารณชน โดยธรรมชาติแล้ว เขาเป็น
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คนขีอ้ายและรูสึ้กว่าตาํแหน่งหน้าทีน่ีเ้ป็น
ภาระสาํหรบัเขาและเขายังคงปรารถนาที่
จะอุทิศตนในการศึกษา แต่ในที่สุดการ
ขอร้องด้วยความจริงใจของมิตรสหาย
เอาชนะการยินยอมของเขา เขาพูดว่า
“เป็นเรื่องวิเศษยิ่งนักที่คนหนึ่งเกิดมา
อย่างต้อยตํา่จะได้รับการเชดิชใูห้สงูเกยีรติ
เช่นนี้” Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 9 {GC
221.3}

คาลวินก้าวสู่ชีวิตการทํางานอย่าง
เงียบๆ และถ้อยคําของเขาเป็นเหมือน
นํ้าค้างที่ตกลงมาทําให้พื้นโลกชุ่มชื่นขึ้น
ใหม่ เขาย้ายออกจากกรุงปารีสแล้วและ
บัดน้ีอยู่ที่เมืองใหญ่ในต่างจังหวัดภายใต้
การคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าหญิง
มากาเร็ต [Princess Margaret] พระองค์
ทรงรักข ่าวประเสริฐและทรงยื่นการ
คุ ้มครองความปลอดภัยให้สาวกของ
ข่าวประเสรฐิ คาลวนิเป็นชายหนุม่ยงัเยาว์
วัย มีท่าทีอ่อนโยนและไม่เสแสร้ง เขา
เริ่มทํางานกับประชาชนตามบ้านของ
พวกเขา สมาชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัว
พากันมาร่วมวง เขาอ่านพระคัมภีร์และ
เปิดเผยสัจธรรมของการช่วยให้รอด ผู้ที่
ได้ฟังสัจธรรมนี้ก็ถ่ายทอดต่อไปให้แก่
คนอื่นๆ และในไม่ช้าครูคนนี้ก็เดินทาง
เลยไปยังเมืองใหญ่และตําบลอ่ืนท่ีอยู ่
รอบๆ เขาเดินทางเข้าไปถึงทั้งปราสาท
และกระต๊อบหากได้รับอนุญาต เขารุก
ไปข้างหน้า วางรากฐานของคริสตจักรท่ี
จะผลิตพยานกล้าหาญให้แก่สัจธรรม
{GC 221.4}

เวลาผ่านไปไม่ก่ีเดือน เขาก็มาปรากฏ
ตัวที่กรุงปารีสอีก เกิดความปั่นป่วนขึ้น
ในแวดวงของผู้มีความรู้และนักวิชาการ
การศึกษาภาษาโบราณนําผู้คนมารู้จัก
พระคัมภีร์และมีหลายคนท่ีหวัใจยังไม่เคย
สัมผัสกับสัจธรรมของพระคัมภีร์ก็มีความ
กระตอืรอืร้นทีจ่ะเข้าร่วมอภปิรายถงึเรือ่ง
นี้และแม้กระทั่งต่อสู้กับผู้สนับสนุนลัทธิ
โรมัน คาลวินแม้จะเป็นคู่ต่อสู้ที่มีความ
สามารถในด้านของการโต้แย้งทางศาสนา
แต่เขามีพระราชกิจที่ต้องบรรลุให้สําเร็จ
ซึง่สูงส่งกว่านักวิชาการท่ีส่งเสียงหนวกหู
เหล่าน้ี สติปัญญาของผู้คนถูกปลุกให้ตืน่
และบัดนีเ้ป็นเวลาท่ีจะเปิดเผยสัจธรรมแก่
พวกเขาแล้ว ในขณะที่ห้องประชุมของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เต็มไปด้วยเสียง
กึกก้องของการโต้เถียงทางด้านศาสน
ศาสตร์อยู่นั้น คาลวินเดินไปตามบ้าน
เปิดพระคมัภร์ีให้ประชาชนและบอกพวก
เขาเรือ่งของพระครสิต์และพระองค์ผูท้รง
ถูกตรึงบนกางเขน {GC 222.1}

ภายใต้การจัดเตรียมของพระเจ้า
กรุงปารีสจะต้องได้รับคําเชญิอกีคร้ังหน่ึง
เพื่อรับข่าวประเสริฐ การเชิญเรียกของ
ลาเฟบเรและฟาเรลถกูปฏเิสธ แต่อกีครัง้
หนึง่ ชาวปารสีทกุชนชัน้ในเมอืงหลวงอนั
ยิ่งใหญ่แห่งน้ีจะต้องได้ยินข่าวนี้ กษัตริย์
ทรงรับอิทธิพลจากผลประโยชน์ทางการ
เมือง ยังไม่ยอมเข้าข้างโรมอย่างเต็มตัว
ในการต่อต้านการปฏรูิปศาสนา เจ้าหญงิ
มากาเร็ตยังคงยึดม่ันในความหวังที่ว่า
ชาวโปรเตสแตนต์จะต้องประสบชัยชนะ
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ในฝร่ังเศส ระหว่างท่ีกษัตริย์ไม่อยู่ เจ้า-
หญงิตดัสนิใจว่าจะต้องประกาศความเชือ่
ของขบวนการปฏรูิปในกรงุปารสี พระนาง
จงึทรงรบัสัง่ให้อาจารย์ชาวโปรเตสแตนต์
คนหนึ่งมาเทศนาตามโบสถ์ต่างๆ ของ
กรุง สิ่งนี้เป็นเรื่องต้องห้ามของระบอบ
เปปาซี เจ้าหญิงจึงทรงเปิดพระราชวัง
พระองค์ทรงจัดห้องหน่ึงข้ึนเป็นโบสถ์
เล็กๆ และประกาศว่าทุกวันในเวลาท่ี
กําหนดไว ้จะมีการเทศนาและเชิญ
ประชาชนทุกชนช้ันและทุกฐานะให ้
เข้าร่วม ฝูงชนออกันเข้ามาประกอบพิธี 
ไม่เพียงโบสถ์เล็กๆ ห้องนั้น แต่ห้องโถง
และทางเดินเต็มไปด้วยประชาชน มีคน
นบัพนัมาชุมนมุกนัทุกวนั--ขนุนาง นกัการ
เมือง ทนาย พ่อค้า และคนงานช่างฝีมือ
พระมหากษัตริย์แทนที่จะทรงห้ามการ
ชุมนุมกลับรับสั่งให้เปิดโบสถ์แห่งกรุง
ปารีสสองแห่ง พระวจนะของพระเจ้าไม่
เคยดลใจชาวเมอืงเช่นนีม้าก่อน ดูเหมอืน
ว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตจากสวรรค์
ทรงโปรดระบายลงมายังประชาชน การ
ประมาณตน ความบรสุิทธิ์ ความมรีะเบยีบ
และความขยนัมาแทนทีก่ารเมาสรุา ความ
ไร้ศีลธรรม การชิงดีชิงเด่นกันและความ
เกียจคร้าน {GC 222.2}

แต่สภาการปกครองของสงฆ์ไม่ได้อยู่
เฉย เม่ือพระมหากษัตรย์ิยงัทรงปฏเิสธท่ี
จะเข้าไปแทรกเพ่ือห้ามการเทศนา พวก
เขาจึงหันไปหาประชาชน โดยใช้ทุกวิธี
ในการปลุกระดมความหวาดกลัว อคติ
และความบ้าคล่ังของฝูงชนท่ีรู้ไม่เท่าทัน

และเช่ือเร่ืองเวทมนตร์คาถา กรุงปารีส
ยอมตกอยูใ่นคําสอนของครเูทยีมเทจ็เหล่า
นี้อย่างปิดหูปิดตาเหมือนกรุงเยรูซาเล็ม
ในอดีตซึ่งไม่ทราบเวลาแห่งการลงโทษ
หรือส่ิงท่ีเป็นของเธอในเวลาแห่งสันติสุข
เป็นเวลาสองปีที่มีการเทศนาพระวจนะ
ของพระเจ้าในเมืองหลวง ถึงแม้จะมีคน
มากมายยอมรับข่าวประเสริฐ แต่คน
ส่วนใหญ่ปฏิเสธข่าวประเสริฐนี้ กษัตริย์
ฟรานซิสทรงปฏิบัติพระองค์ราวกับว่ามี
พระทัยกว้างต่อเร่ืองนี ้แต่ก็เพียงเพ่ือสนอง
จุดมุ่งหมายของพระองค์เอง และบรรดา
ผูน้ยิมระบอบเปปาซีจงึประสบความสําเร็จ
ในการทวงคืนบารมีและอิทธิพล อีกครั้ง
หนึ่งที่โบสถ์ต่างๆ ถูกปิดลงและหลัก
ประหารก็ถูกตั้งข้ึน {GC 223.1}

คาลวินยังคงอยู่ในกรุงปารีส เตรียม
ตวัเองด้วยการศึกษาใคร่ครวญและอธิษฐาน
เผื่องานในอนาคต และเผยแพร่ความ
กระจ่างต่อไป แต่ในที่สุด ความระแวง
สงสัยก็พุ่งมาใส่เขา เจ้าหน้าที่ท้ังหลาย
มุ่งมัน่ทีจ่ะนาํเขาไปสูก่องเพลงิ เขาคดิว่า
ตวัเองปลอดภัยในท่ีหลบซ่อนของตนเอง
ไม่เคยคิดว่าจะเกิดภัยอันตราย เมือ่เพือ่นๆ
วิง่กรเูข้าไปในห้องของเขา แจ้งข่าวว่าเจ้า
หน้าทีกํ่าลงัเดนิทางมาจบักุมเขา ในทนัใด
นัน้มเีสยีงเคาะดงัขึน้ทีป่ระตใูหญ่ด้านนอก
ไม่มีเวลาทีจ่ะรรีอแล้ว เพือ่นบางคนหน่วง
เหนี่ยวเจ้าหน้าท่ีไว้ที่หน้าประตู คนอื่นๆ
ช่วยกนัพานกัปฏรูิปออกทางหน้าต่างบาน
หนึง่แล้วเขารีบหนอีอกนอกเมือง ไปหลบ
อยูใ่นกระต๊อบของกรรมกรคนหนึง่ทีฝั่กใฝ่
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การปฏริปู เขาอาํพรางตนเองด้วยเสือ้ผ้า
ของเจ้าบ้านและแบกจอบไว้บนบ่าและเร่ิม
ออกเดินทางไป มุ่งหน้าไปทางทิศใต้และ
อีกครั้งหนึ่งไปหลบภัยในอาณาเขตการ
ปกครองของเจ้าหญิงมากาเร็ต โปรดดู 
D’Aubigné, History of the Reformation
in Europe in the Time of Calvin เล่มท่ี 
2 บทท่ี 30 {GC 223.2}

เขาพักอยู่ท่ีนั่นหลายเดือน ปลอดภัย
ทีอ่ยูภ่ายใต้การคุ้มครองของมติรสหายที่
มีอาํนาจ และมุอยู่กับการศึกษาเหมือนท่ี
เคยทํามาก่อน แต่หวัใจของเขายังยึดม่ัน
ทีจ่ะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูไป
ทั่วประเทศฝรั่งเศสและเขาจึงทนอยู่เฉย
ต่อไปอีกไม่ได้ ในทันทีท่ีดูเหมือนว่าพายุ
เริม่สงบลงเขาพบทําเลใหมใ่นการทาํงาน
ทีเ่มอืงโพยเทียรส์ ท่ีนัน่มีมหาวิทยาลัยอยู่
แห่งหนึง่และมผีลการต้อนรบัแนวคดิใหม่
อย่างดี คนทุกชนชั้นดีใจที่ได้ฟังข่าว
ประเสริฐ ไม่มีการเทศนาในท่ีสาธารณะ
แต่เทศนากันในบ้านพักอาศัยของผู ้
ปกครองของเมือง ในบ้านของเขาเองและ
บางคร้ังที่สวนสาธารณะ คาลวินเปิดเผย
พระคําแห่งชีวิตนิรันดรให้แก่ผู้ปรารถนา
ทีจ่ะฟัง เวลาผ่านไประยะหนึง่เมือ่จาํนวน
คนผู้ฟังเพิ่มมากข้ึน จึงคิดว่าการชุมนุม
กันนอกเมืองน่าจะปลอดภัยกว่า มีถํ้า
แห่งหน่ึงท่ีอยู่ในช่องลึกและแคบระหว่าง
ภเูขาสองลูก มีต้นไม้และหินย้อยย่ิงทําให้
สถานที่แห่งนั้นถูกปกปิดได้อย่างมิดชิด
ยิง่ขึน้ พวกเขาเลอืกสถานทีแ่ห่งนีม้าเป็น
ทีป่ระชุม ผูเ้ข้าร่วมเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆ

ออกจากเมืองด้วยเส้นทางต่างกันเพ่ือมา
ถึงที่แห่งน้ี ในสถานท่ีปกปิดแห่งน้ี พวก
เขาอ่านออกเสียงและอธิบายพระคัมภีร์ 
เป็นครั้งแรกที่ชาวโปรเตสแตนต์ของ
ประเทศฝรัง่เศสประกอบพธิศีลีมหาสนทิ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันที่นี่ โบสถ์เล็กๆ
แห่งนีส่้งนกัประกาศพระกติตคิณุทีซ่ือ่สตัย์
หลายคนไปสู่โลกภายนอก {GC 224.1}

คาลวินกลับไปกรุงปารีสอีกครั้ง เขา
ยังไม่ทิ้งความหวังที่จะทําให้ท่ัวประเทศ
ฝร่ังเศสยอมรับการปฏิรูปศาสนา แต่เขา
พบว่าประตูแทบทุกบานปิดให้กับงานนี้ 
หากสอนข่าวประเสริฐหมายถึงการเดิน
ตรงไปหาหลักประหาร และในที่สุดเขา
ตดัสนิใจทีจ่ะมุง่หน้าไปยงัประเทศเยอรมนี 
เขายงัไม่ทันก้าวออกไปจากประเทศฝรัง่เศส
พายลูุกหนึง่กร็ะเบดิใส่ชาวโปรเตสแตนต์
ซึง่หากเขายงัคงอยูท่ีน่ัน่จะต้องนาํเขาเข้า
ไปมีส่วนร่วมในความหายนะครั้งยิ่งใหญ่
ท่ีกําลังจะตามมาอย่างแน่นอน {GC 224.2}

นกัปฏริปูศาสนาชาวฝรัง่เศสทัง้หลาย
ท่ีกระตือรือร้นต้องการเห็นประเทศของ
ตนก้าวทันประเทศเยอรมนีและสวิส-
เซอร์แลนด์ พวกเขามุ่งม่ันโจมตีความ
งมงายของโรมเพ่ือปลุกคนท้ังประเทศให้
ตื่น ฉะนั้นเพียงชั่วคืนเดียว ป้ายประท้วง
โจมตีพิธีมิสซาผุดขึ้นท่ัวประเทศฝร่ังเศส
การเคลือ่นไหวทีก่ระตอืรอืร้นแต่ตดัสินใจ
ท่ีผิดพลาดน้ีแทนท่ีจะสนับสนุนกลับนํา
ความหายนะมาให้ไม่เพียงแต่กับผู้รณรงค์
เท่านั้น แต่ยังสร้างความเดือดร้อนมาสู่ผู้
สนับสนุนการปฏิรูปท่ัวท้ังประเทศฝร่ังเศส
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ด้วย เหตุการณ์นี้เปิดโอกาสให้พวกนิยม
ลัทธิโรมันรับสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันมานาน
นัน่คือข้ออ้างในการโค่นทําลายพวกนอก
ศาสนาอย่างเด็ดขาดว่าเป็นพวกยุยง
ก่อกวนซึง่เป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของ
ราชบัลลังก์และต่อความสงบสุขของ
ประเทศชาติ {GC 224.3}

มือลึกลับ อาจเป็นมือของมิตรสหาย
ทีส่ิน้คดิหรือของศัตรทูีเ่ตม็ไปด้วยเล่ห์กล
นัน้ ไม่มีผู้ใดล่วงรูไ้ด้ เอาแผ่นป้ายอันหนึง่
ไปติดที่ประตูของห้องส่วนพระองค์ของ
พระราชา พระองค์ทรงกริ้วนัก ในแผ่น
ป้ายนี้กล ่าวโจมตีความเชื่องมงายที่
ประชาชนยังเทิดทูนมาตลอดหลายยุค
หลายสมัยด้วย การอาจหาญแบบไม่เคย
ปรากฎมาก่อนทีก่ล้านําถ้อยคําชดัเจนและ
อุกอาจเช่นนี้รุกล้ําเข้าไปติดไว้ในพระ
ราชฐานยิ่งทําให้พระองค์พิโรธสุดขีด
พระองค์ทรงยืนสงบนิ่งไปชั่วครู่ ตัวสั่น
และพูดไม่ออก และแล้วท่ามกลางพระ
พิโรธ พระองค์ทรงล่ันถ้อยคําท่ีน่ากลัวนี้
ออกมาว่า “ให้จับทุกคนท่ีสงสัยว่าเป็น
พวกลูเธอร์นอกศาสนาโดยไม่ต้องแยกแยะ
เราจะกําจัดพวกมันให้หมดไป” Ibid.
เล่มที ่4 บทที ่10 ลกูเต๋าถกูโยนลงไปแล้ว
พระราชาทรงตดัสินพระทยัไปอยู่ฝ่ายโรม
อย่างเต็มตัว {GC 225.1}

มีการใช้มาตรการจับกุมชาวลูเธอร์เรน
ทุกคนในกรุงปารีสทันที มีช ่างฝ ีมือ
ยากจนคนหน่ึงท่ีศรัทธาในความเช่ือการ
ปฏิรูป และเป็นผู้คอยแจ้งผู้เชื่อทั้งหลาย
ให้ไปยงัสถานทีป่ระชมุลบัอยูเ่สมอ ถกูจบั

และถกูสัง่ให้นาํผูแ้ทนของพระสนัตะปาปา
ไปยังทุกบ้านของชาวโปรเตสแตนต์ใน
เมืองภายใต้คําขู่ที่จะถูกประหารทันทีท่ี
หลักเผาทั้งเป็น ข้อเสนอที่ชั่วช้านี้ทําให้
เขากลัวจนหัวหด ในท่ีสุดความกลัวต่อ
เปลวเพลิงครอบงําเขา เขายินยอมที่จะ
กลายเป็นผู้ทรยศพ่ีน้องของเขา เจ้าภาพ
ท่ีห้อมล้อมด้วยขบวนของบาทหลวง ผู้
ถือธูป พระนักบวช ทหาร เดินนําหน้า มี 
โมริน [Morin] นักสืบของพระราชวังกับผู้
ทรยศเดินไปอย่างช้าๆ และเงียบๆ ผ่าน
ไปตามถนนของเมือง การกระทําเช่นนี้
เป็นการจัดฉากให้เห็นว่าเป็นการเทิด
พระเกียรติพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนา
เป็นพิธีการลบล้างบาปของการหม่ิน
ประมาทของผู้ตอ่ต้านพิธีมิสซา แต่เบื้อง
หลังการแห่นี้มีเป้าหมายแห่งความตาย
ปกปิดไว้อยู่ เม่ือขบวนเคล่ือนมาถึงฝั่ง
ตรงข้ามของบ้านชาวลูเธอร์เรนคนหนึ่ง
ผู้ทรยศจะส่งสัญลักษณ์ แต่ไม่พูดอะไร
ขบวนจะหยุด บุกเข้าไปในบ้านและ
กระชากคนในครอบครัวออกมาล่ามโซ่ไว้
และกลุ่มคนท่ีน่ากลัวน้ีมุ่งหน้าต่อไปเพ่ือ
ค้นหาเหย่ือรายต่อไป พวกเขา “ไม่ละเว้น
สักบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรอืบ้านเลก็
แม้คณะใดคณะหน่ึงของมหาวิทยาลัย
แห่งปารสี...โมรนิสร้างแรงสัน่สะเทอืนไป
ท้ังเมือง...เป็นยุคสมยัแห่งความน่าสะพรึง
กลัว” Ibid. เล่มท่ี 4 บทท่ี 10 {GC 225.2}

เหยื่อทั้งหลายถูกฆ่าอย่างโหดร้าย
ทารุณ มีคาํส่ังพิเศษให้ลดระดับความแรง
ของเปลวเพลิงให้ตํ่าลงเพื่อยืดความ
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ทรมานเจ็บปวดของพวกเขา แต่เขา
เหล่าน้ันตายอย่างผู้พิชิต ความแน่วแน่
ของพวกเขาไม่สั่นคลอน สันติสุขของ
พวกเขาไม่มัวหมอง เม่ือผู้กดข่ีขาดกาํลัง
อํานาจท่ีจะเปล่ียนความม่ันคงท่ีไม่ยอม
โอนอ่อนของพวกเขาได้ ผู้กดข่ีของพวก
เขาก็รู้ว่าตนเองพ่ายแพ้ “มีการแจกจ่าย
ตะแลงแกงไปทัว่ทกุมุมของกรงุปารีสและ
เผาเหย่ือในวันต่อมา เป็นการออกแบบ
เพื่อเผยแพร่ความโหดร้ายของความเชื่อ
นอกศาสนาโดยการกระจายการประหาร
ให้กว้างออกไป แต่ในทีส่ดุความได้เปรยีบ
ตกอยูกั่บข่าวประเสริฐ ทาํให้ท่ัวกรุงปารีส
ประจักษ์ว่าแนวคิดใหม่จะผลิตคนชนิดใด
ออกมา ไม่มีธรรมาสน์ใดทีจ่ะเปรยีบได้กับ
กองเพลิงของผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา
ความสงบสุขอย่างสุขมุเยอืกเยน็ซึง่ปรากฏ
บนใบหน้าของชายเหล่านีใ้นขณะทีเ่คลือ่น
ไป...ยังจุดประหาร ความกล้าหาญเย่ียง
วรีบุรุษของพวกเขาเมือ่ยนือยูก่ลางเปลว
เพลิงท่ีรุนแรง การให้อภัยต่อความเจ็บ
ปวดของพวกเขาด้วยใจถ่อม ได้เปล่ียน-
แปลงความโกรธให้เป็นความสงสาร ความ
เกลียดชังให้เป็นความรัก ด้วยกรณี
ตัวอย่างเหล่านี้ท่ีมีจํานวนไม่น้อย และ
ได้วิงวอนด้วยวาทศิลป์ท่ีมิอาจต้านทาน
ได้เพื่อสนับสนุนข่าวประเสริฐ” Wylie
เล่มท่ี 13 บทท่ี 20 {GC 226.1}

เหล่าบาทหลวงพยายามเก็บรักษา
อารมณ์โกรธแค้นท่ีกําลังเป็นท่ีสนใจน้ีให้
ร้อนแรงต่อไปด้วยการเท่ียวกระจายข้อ
กล่าวหาที่ร ้ายแรงน่ากลัวที่สุดใส่ชาว

โปรเตสแตนต์ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลังการวางแผนสังหารหมู่พวก
คาทอลิก การโค่นรัฐบาลและการลอบ
สังหารพระมหากษัตริย์ แต่ไม่เคยแสดง
หลักฐานใดๆ มาสนับสนุนข้อกล่าวหา
เหล่าน้ี อย่างไรก็ตาม คําพยากรณ์ชั่ว
เหล่าน้ีได้เกดิข้ึนจริงภายใต้สภาวการณ์ท่ี
แตกต่างจากนี้มากและเกิดจากต้นเหตุท่ี
มีลักษณะตรงกันข้าม ความโหดเห้ียมที่
ชาวคาทอลกิก่อขึน้ต่อชาวโปรเตสแตนต์
ท่ีไร้ความผิดเหล่าน้ีได้มาสะสมรวบรวม
กันเป็นตุ้มนํ้าหนักของการแก้แค้น และ
หลายศตวรรษต่อมาก่อให้เกิดวาระสุดท้าย
ดั่งเช่นท่ีพวกเขาทํานายว่าจะเกิดข้ึนกับ
พระมหากษัตริย์ การปกครองของพระองค์
และประชากรของพระองค์ แต่คร้ังน้ีเป็น
การกระทําของพวกนอกศาสนาและของ
พวกนิยมระบอบเปปาซีเอง ไม่ใช่การ
สถาปนาแต่เป็นการกําจัดนิกายโปรเตส-
แตนต์ต่างหากซึ่งสามร้อยปีต่อมาจะนํา
ความพินาศอย่างเลวร้ายท่ีสุดมาสู่ประเทศ
ฝร่ังเศสจริงตามท่ีพวกเขาทํานายไว้ 
{GC 226.2}

บัดน้ีความระแวงสงสัย ความไม่ไว้
วางใจและความโหดเห้ียมแทรกซึมเข้าไป
ยังคนทุกชนชั้นของสังคม ท่ามกลาง
สัญญาณเตือนภัยทั่วไปจะมองเห็นได้ว่า
คําสอนของชาวลูเธอร์เรนฝังลึกเพียงไร
ในความคดิของบคุคลทีน่ัง่อยูใ่นตาํแหน่ง
สูงสุดของการศึกษา อิทธิพลและคุณ-
ลกัษณะทีด่งีาม ตาํแหน่งทีต้่องการความ
น่าเช่ือถือและมีเกียรติไม่อาจหาผู้ใดมา
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รับหน้าที่ได้อย่างกะทันหัน ช่างฝีมือ
ช่างพิมพ์ นักการศึกษา ศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัย นักเขียนและแม้กระท่ัง
มหาดเล็กก็ยงัหายตัวไป คนนับร้อยหลบ
หนีออกจากกรุงปารีส เนรเทศตัวเองให้
ออกไปจากบ้านเกิดของตนและในหลาย
รายแสดงตนเป็นครั้งแรกว่าพวกเขาเห็น
ด้วยกับความเชื่อเรื่องการปฏิรูปศาสนา
เหล่าผู้นิยมระบอบเปปาซีมองดูรอบตัว
ด้วยความตกตะลึงว่ามีคนนอกศาสนาที่
พวกเขาไม่เคยสงสัยในหมู่พวกเขาเอง
พวกเขาระบายความโกรธน้ีใส่กลุ่มเหย่ือ
ทัง้หลายทีต่ํา่ต้อยกว่า ซึง่ตกอยูใ่นอาํนาจ
ของพวกเขา เรือนจําแออัดยัดเยียดและ
บรรยากาศก็ดูประหนึ่งว่าปกคลุมด้วย
ความมดืจากควนัของกองเพลงิทีล่กุไหม้
สําหรับผู้เชื่อข่าวประเสริฐ {GC 227.1}

กษัตริย์ฟรานซิสท่ี 1 [Francis I] เคย
ได้รับการเทิดทูนให้เป็นผู้นาํในขบวนการ
ยิง่ใหญ่ของการฟ้ืนฟกูารเรยีนรูซ้ึง่บ่งบอก
ถึงการเปิดฉากของศตวรรษที่สิบหก
พระองค์ทรงมีความสุขในการรวบรวมคน
ทีมี่ความรู้จากทุกประเทศมายังพระราชวัง
ของพระองค์ การท่ีพระองค์ทรงรักการ
เรยีนรูแ้ละทรงเกลยีดชงัความโง่เขลาและ
ความเชือ่งมงายของพระนกับวช ส่วนหนึง่
อย่างน้อยที่สุดมาจากการยอมผ่อนปรน
ต่อการปฏิรูปศาสนา แต่ผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้พระองค์นีก้ลับทรงได้รบัแรงบันดาล
ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ะกาํจัดพวกนอกศาสนา
ออกไปให้หมด ทรงตราคําส่ังประกาศ
เลิกล้มงานพิมพ์ท่ัวทั้งประเทศฝรั่งเศส

กษัตริย์ฟรานซิสท่ี 1 ทรงแสดงตัวอย่าง
หนึ่งในจํานวนมากมายที่มีบันทึกไว้ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมด้านปัญญา
ไม่ใช่เคร่ืองป้องกันการไม่ยอมผ่อนปรน
ในเร่ืองของศาสนาและการกดข่ีข่มเหง
{GC 227.2}

ด้วยพธิแีห่อนัน่าเคร่งขรมึและเปิดเผย
ประเทศฝรั่งเศสให้คํามั่นกับตัวเองอย่าง
เต็มทีเ่พ่ือการทาํลายนิกายโปรเตสแตนต์ 
บาทหลวงท้ังหลายย่ืนคําขาดเรียกร้อง
ว่าการหมิ่นประมาทที่ทําต่อสวรรค์เบื้อง
บนด้วยการประณามพิธมิีสซาจะต้องชดใช้
ด้วยเลือดและพระราชาแสดงออกในท่ี
สาธารณะในนามของประชาชนยินยอม
เข้าร่วมงานน่ากลัวน้ี {GC 227.3}

วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1535 ถูก
กําหนดให้เป็นวันประกอบพิธีสยดสยอง
นี้ ความกลัวอย่างงมงายและความเกลียด
ชังอย่างดันทุรังของคนท้ังประเทศถูก
กระตุน้ คนมากมายจากประเทศข้างเคียง
กรูกันเข้ามายังถนนของกรุงปารีส วนัน้ัน
เปิดฉากด้วยขบวนแห่ใหญ่โตและน่า
ประทับใจ “บ้านทีเ่รยีงรายอยูต่ามเส้นทาง
ท่ีขบวนแห่เคลือ่นผ่านต่างแขวนผ้าไว้ทุกข์
และมีแท่นบูชาตั้งข้ึนตามจุดต่างๆ” หน้า
ประตทุูกบ้านมคีบเพลงิทีล่กุอยูเ่พือ่ถวาย
เกียรติ “พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์” ก่อนฟ้าสาง
ขบวนต้ังแถวเตรียมตัวท่ีพระราชวังของ
พระมหากษัตริย์ “ร้ิวธงและกางเขนของ
โบสถ์ประจําตาํบลต่างๆ นาํอยูห่น้าขบวน
ต่อไปเป็นขบวนของพลเมืองเดินคู่กัน
มือถือโคมไฟ ตามด้วยนักบวชภราดรส่ี
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นิกาย แต่ละนิกายแต่งตัวด้วยเส้ือผ้า
พเิศษ” แล้วตามด้วยขบวนย่ิงใหญ่ของกอง
โบราณวตัถขุองขลงัทีมี่ชือ่ ตามด้วยคณะ
นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ในเส้ือคลุมผ้าสักหลาด
สีม่วงและสีแดงเข้มและมีเคร่ืองประดับ
ตกแต่งไว้อย่างมากมาย เป็นร้ิวขบวนท่ี
โอ่อ่าหรูหราและระยิบระยับ {GC 228.1}

“บิชอปแห่งกรงุปารสีทําหน้าทีเ่ป็นเจ้า
ภาพของพธินีี ้พาดผ้าคลมุอนัตระการตา...
พยุงโดยเจ ้าชายสี่องค ์ ท่ีมีสายเลือด
เดียวกัน...พระราชาเสด็จตามเจ้าภาพ...
ในวันนั้นกษัตริย์ฟรานซิสท่ี 1 ไม่ได้สวม
มงกุฎ ไม่ได้สวมเส้ือคลุมประจําตาํแหน่ง”
ด้วย “พระเศียรท่ีไม่มีสิ่งใดปกปิด พระ
เนตรมองต่ําอยู่กับพ้ืน และในพระหัตถ์ถอื
เทยีนขนาดเลก็ทีต่ดิไฟอยู”่ พระราชาแห่ง
ประเทศฝร่ังเศสทรงปรากฏตัว “ในฐานะ
ของผู้สํานึกผิด” Ibid. เล่มท่ี 13 บทท่ี 21
พระองค์ทรงกราบลงด้วยความอดสูที่
ทุกแท่นบูชา ไม่ใช่เพื่อความชั่วที่ทํา
ให้จติวญิญาณของพระองค์เป็นมลทนิหรอื
เลือดไร้ความผิดที่ทําให้พระหัตถ์ของ
พระองค์เป้ือนแต่เพ่ือบาปโทษถึงตายของ
ข้าแผ่นดินท้ังหลายท่ีกล้าประณามพิธี
มิสซา เบ้ืองพระปฤษฎางค์ของพระองค์
คือพระราชนิแีละข้าราชบรพิารชัน้สงูของ
รัฐ พวกเขาเดินมากันเป็นคู่ๆ แต่ละคน
ถือโคมท่ีมีไฟติดอยู่ {GC 228.2}

ส่วนหน่ึงของพิธีในวันน้ันพระมหา-
กษัตริย์ต้องข้ึนปราศรัยต่อเจ้าหน้าท่ี
ชัน้สงูของอาณาจกัรในหอประชมุใหญ่ของ
สาํนักพระราชวังของบิชอป พระองค์ทรง

ปรากฏด้วยพระพกัตร์เศร้าหมองต่อหน้า
คนทั้งหลายและตรัสด้วยคําพูดที่น ่า
ประทับใจและคล่องแคล่วคร่ําครวญถึง
“ความผิดน้ี คําหม่ินประมาท วนัแห่งความ
เศร ้าหมองและอัปยศ” ท่ีเกิดข้ึนกับ
ประเทศและพระองค. ์ทรงเรียกร้องให้
ประชาชนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ
พระองค์ช่วยกันกําจัดพวกนอกศาสนา
ท่ีเหมือนกับการแพร่โรคติดต่อร้ายแรง
ท่ีกําลังคุกคามทําลายประเทศฝรั่งเศส
พระองค์ตรัสว่า “ท่านสุภาพบุรุษท้ังหลาย
เป็นความจริงเหมือนเช่นที่ข้าพเจ้าเป็น
พระราชาของท่าน หากข้าพเจา้ทราบว่า
แขนหรือเท้าข้างหนึ่งของข้าพเจ้าเองมี
จุดด่างหรือติดเช้ือของโรคร้ายแรงน้ี 
ข้าพเจ้าจะมอบอวัยวะน้ันให้ท่านท้ังหลาย
ตัดมันทิ้ งไป . . .และนอกจากนี้  หาก
ข้าพเจ้าทราบว่าบตุรคนหนึง่ของข้าพเจ้า
มีมลทินเพราะโรคนี้ ข ้าพเจ้าก็จะไม่
ปล่อยให้เขาหลุดไปได้...ข้าพเจ้าจะนําเขา
มาเป็นเครื่องเผาถวายบูชาแด่พระเจ้า”
นํ้าพระเนตรของพระองค์ทําให้พระองค์
ทรงสําลักคําพูดและผู้ฟังทั้งห้องประชุม
ร่ําไห้ พูดด้วยเสียงเดียวกันว่า “พระองค์
จะมีชวีติอยู่และตายเพ่ือศาสนาคาทอลิก”
D’Aubigné, History of the Reformation
in Europe in the Time of Calvin เล่มท่ี 
4 บทท่ี 12 {GC 228.3}

ความมืดกลายเป็นความสยดสยอง
ต่อประเทศท่ีปฏิเสธความกระจ่างแห่ง
สัจธรรม พระคุณที่ “นําความรอด” ได้มา
ปรากฏให้เห็นแล้ว แต่หลังจากสัมผัสกับ
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ฤทธานุภาพและความศักด์ิสทิธ์ิของความ
กระจ่างน้ี หลังจากคนจํานวนหลายพัน
ซึมซับถึงความงามจากสวรรค์เบื้องบน
หลังจากท่ีความกระจ่างส่องสว่างไปยัง
เมืองและตําบลใหญ่เล็กต่างๆ แล้ว
ประเทศฝรัง่เศสกลบัหันหลงัไปเลอืกความ
มืดมากกว่าความสว่าง พวกเขาสลัดทิ้ง
ของประทานจากสวรรค์ที่ยื่นมาให้พวก
เขา เรียกความชัว่เป็นความดีและความดี
เป็นความชัว่ จนพวกเขาตกเป็นเหย่ือของ
การหลอกลวงตนเองอย่างสมัครใจ บัดน้ี 
แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อจริงๆ ว่ากําลังรับใช้
อยู ่ในราชกิจของพระเจ้าโดยการกดขี่
ประชาชนของพระองค์ก็ตามท ีความจรงิใจ
ของพวกเขาก็ไม่ได้ทาํให้พวกเขาไร้ความ
ผิด ความกระจ่างที่น่าจะช่วยพวกเขา
ออกจากการหลอกลวงได้ น่าจะช่วยจิต
วิญญาณของพวกเขาพ้นจากความรู้สึก
ผิดที่ต้องเสียเลือดเน้ือ แต่พวกเขากลับ
ปฏเิสธความกระจ่างนีด้้วยความตัง้ใจ {GC
229.1}

ในวิหารโบสถ์อันยิ่งใหญ่นี้ มีการ
ปฏิญาณอย่างน่าเคร่งขรึมที่จะกวาดล้าง
คนนอกศาสนา เกือบสามศตวรรษต่อมา
ในสถานท่ีแห่งเดียวกันน้ี ประเทศท่ีลืม
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้สถาปนาเทพธิดา
แห่งเหตุผลข้ึนประทับบนพระราชบัลลังก์ 
ขบวนแห่ถูกจัดข้ึนอีกคร้ัง ผู้แทนท้ังปวง
ของประเทศฝร่ังเศสเร่ิมงานท่ีพวกเขา
สาบานท่ีจะทํา “ตะแลงแกงถูกตั้งขึ้นเป็น
ระยะเพ่ือเผาคริสเตียนโปรเตสแตนต์ท้ัง
เป็นและวางแผนให้จดุฟืนในนาทีท่ีกษตัริย์

เสด็จมาถึงและขบวนจะหยุดเพ่ือเป็น
พยานดูการประหาร Wylie เล่มท่ี 13 บท
ท่ี 21 รายละเอียดของความทรมานที่
พยานเหล่านี้ต้องทนดูเพื่อพระคริสต์นั้น
น่าแสลงใจเกินกว่าท่ีจะนํามาเล่า แต่ใน
ส่วนของเหย่ือแล้วไม่มีความหว่ันไหวใด
เกดิขึน้เลยเมือ่พวกเขาถกูร้องขอใหถ้อน
ความเช่ือ ก็จะตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อแต่
ในส่ิงท่ีผูเ้ผยพระวจนะและอัครทูตเทศนา
มาแล้วในอดีตและในส่ิงที่ธรรมิกชนทั้ง
หลายเชื่อ ความเชื่อของข้าพเจ้าตั้งมั่น
อยู่ในพระเจ้า พระองค์จะทรงต่อต้าน
อํานาจทั้งหมดของนรก” D’Aubigné,
History of the Reformation in Europe
in the Time of Calvin เล่มท่ี 4 บทท่ี 12
{GC 229.2}

คร้ังแล้วคร้ังเล่า ขบวนแห่มาหยุดอยู่
ตรงสถานที่ทรมาน เมื่อพวกเขากลับมา
ถงึจุดเร่ิมต้นท่ีพระราชวังแล้ว ฝงูชนก็แยก
ย้ายกันไปและกษัตริย์และพระราชาคณะ
ท้ังหลายกก็ลบักนัไป ด้วยความพงึพอใจ
กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวันนั้นและต่าง
แสดงความชืน่ชมยนิดกัีนเองถงึผลงานที่
เร่ิมต้นเพ่ือทาํลายพวกนอกศาสนาต่อไป
จนบรรลุความสําเร็จ {GC 230.1}

ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขท่ีประเทศ
ฝร่ังเศสปฏิเสธจะถูกถอนรากออกไปอย่าง
แน่นอนและผลทีต่ามมาจะน่ากลวัเพยีงไร
ในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1793 สองร้อย
ห้าสิบแปดปีนบัจากวันท่ีประเทศฝร่ังเศส
ผกูมัดตนเองอย่างเต็มตวัท่ีจะกดข่ีข่มเหง
นักปฏิรูปศาสนาท้ังหลาย ขบวนแห่อีก
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ขบวนหน่ึงท่ีมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกันอย่าง
มากเคลือ่นผ่านไปตามถนนของกรงุปารสี
“อีกคร้ังหนึ่งกษัตริย์เป็นบุคคลเอกของ
ขบวน อีกคร้ังหน่ึงมีความโกลาหลและ
เสียงตะโกนเกิดข้ึนและอีกคร้ังหนึ่งเสียง
ร้องหาเหยื่อให้มีมากข้ึนก็ดังมา อีกคร้ัง
หน่ึงท่ีเห็นตะแลงแกงท่ีไหม้จนดําเป็น
ตอตะโกและอีกคร้ังหนึ่งท่ีงานของวันนั้น
ปิดฉากลงอีกคร้ังด้วยภาพการประหาร
อันน่าสยดสยอง กษัตริย์หลุยส์ท่ี 16
ทรงดิน้รนอยูร่ะหว่างมอืของผูคุ้มและของ
ผูป้ระหาร ทรงถูกลากกระชากไปยังเขียง
สําเร็จโทษ ถูกกําลังจับกดลงไปรอจน
ขวานฟันลงมาและพระเศียรของพระองค์
ก็หลดุขาดกลิง้ไปตามตะแลงแกง” Wylie
เล่มท่ี 13 บทท่ี 21 กษัตริย์ของประเทศ
ฝร่ังเศสไม่ได้เป็นเหย่ือเพียงรายเดียว
ใกล้จุดเดียวกัน มีเหยื่ออีก 2800 คนตาย
ด้วยกิโยตีน [guillotine เป็นอุปกรณ์การ
ประหารชีวิตของประเทศฝร่ังเศส] ใน
ระหว่างวันนองเลือดของยุคสมัยแห่ง
ความน่าสะพรึงกลัว [Reign of Terror
ช่วงเวลาของความรุนแรงและการฆ่า
โดยผู้มีอํานาจ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5
กันยายน ค.ศ. 1793 ถงึวนัที ่28 กรกฎาคม
ค.ศ. 1794 เป็นความรนุแรงทีเ่กดิขึน้หลงั
การปฏิวัติฝรั่งเศส] {GC 230.2}

การปฏิรูปศาสนามอบพระคัมภีร์ที่
เปิดออกให้แก่โลก เปิดเผยคําสอนของ
พระบัญญัติของพระเจ ้าและกระตุ ้น
จิตสํานึกของประชาชนให้เข้าใจถึงสาระ
เหล่านั้น ความรักอนันต์ของพระเจ้าเปิด

เผยให้มนษุย์เหน็ข้อกําหนดและหลกัการ
ของสวรรค์ พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่า “จง
รักษาและทําตามกฎเหล่านั้น เพราะการ
กระทาํอย่างน้ันจะแสดงถึงสติปัญญาและ
ความเข้าใจของพวกท่านต่อหน้าชนชาติ
ท้ังหลาย เม่ือคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎ
เกณฑ์เหล่านี้แล้ว เขาจะกล่าวว่า ‘แท้
จรงิชนชาตใิหญ่นีเ้ป็นประชาชนทีมี่ปัญญา
และมีความเข้าใจ’” เฉลยธรรมบัญญัติ
4:6 เม่ือประเทศฝร่ังเศสปฏิเสธของ

ประทานแห่งสวรรค์ เธอหว่านเมล็ด
อนาธปิไตยและความหายนะ ผลจากการ
กระทําซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเหตุและผล
ท่ีตามมาก่อให้เกิดการปฏิวตัแิละยุคสมัย
แห่งความน่าสะพรึงกลัว {GC 230.3}

เน่ินนานก่อนหน้าการกดข่ีข่มเหงท่ี
เกดิจากป้ายประท้วงพิธมิีสซาน้ัน ฟาเรล
ผู้กล้าหาญและมีใจเร่าร้อนถูกกดดันให้
ต้องหลบหนีออกจากแผ่นดินบ้านเกิด
เขาหลบไปอยู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และ
เขาลงแรงเพื่อสนับสนุนงานของสวิงก์ลี 
เขาช่วยเปล่ียนเข็มชี้วัดของตราช่ังไป
สนับสนุนงานของการปฏิรูปศาสนา เขา
ใช้บ้ันปลายชีวิตท่ีนี่ อย่างไรก็ตาม เขา
ยงัคงทุ่มเทอทิธิพลท่ีตัง้ใจไว้แล้วส่วนหนึง่
สําหรับการปฏิรูปในประเทศฝร่ังเศส ใน
ช่วงปีแรกๆ ของการล้ีภัย เขาพากเพียร
ลงแรงเป็นพิเศษให้กับการประกาศข่าว
ประเสริฐในประเทศบ้านเกิดของเขา เขา
ใช้เวลาค่อนข้างมากเทศนาในหมู่เพื่อน
ร่วมชาติที่อยู่ใกล้ชายแดน และด้วยการ
เฝ้าดอูย่างใจจดใจจ่อตดิตามความขดัแย้ง
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และสนับสนุนด้วยคําพูดหนุนใจและคํา
ปรึกษา ด้วยการช่วยเหลือของผู้เนรเทศ
อื่นๆ ผลงานเขียนของนักปฏิรูปชาว
เยอรมันถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและ
พิมพ์ร่วมกับพระคัมภีร์ภาษาฝรั่งเศส
เป็นจํานวนมากมาย บรรณกรนําหนังสือ
เหล่านีไ้ปออกจาํหน่ายอย่างกว้างขวางใน
ประเทศฝรัง่เศส จดัส่งให้บรรณกรในราคา
ตํา่และผลกําไรของงานน้ีทําให้งานดําเนิน
ต่อไป {GC 231.1}

ฟาเรลก้าวเข้าสู ่ชีวิตการทํางานใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยการจําแลง
ตวัเป็นครทูีเ่จยีมตวั เขาหลบไปอยูใ่นโบสถ์
ประจําหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล อุทิศตนอยู่
กับการสอนเด็ก นอกเหนือจากการสอน
ในสาขาวิชาการตามปกติแล้วเขายัง
แนะนําสัจธรรมของพระคัมภีร์ด้วยความ
ระมัดระวัง หวงัว่าจะเข้าถงึผูป้กครองโดย
การทํางานผ่านเด็กเหล่านี้ มีบางคนเชื่อ
แต่บาทหลวงก้าวออกมาขวางให้หยดุงาน
นีแ้ละประชาชนบ้านนอกท่ีงมงายต่อเร่ือง
เวทมนตร์คาถาถูกปลุกระดมให้ข้ึนมาต่อ
ต้านงานนี้ พวกบาทหลวงพูดว่า “เรื่อง
นั้นไม่ใช่เป็นข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 
เห็นอยู่แล้วว่าการเทศนาเช่นน้ีไม่ได้สร้าง
สันติภาพแต่ก่อให้เกิดสงคราม” Wylie
เล่มท่ี 14 บทท่ี 3 เขาทําตัวเหมือนเช่น
สาวกรุ่นแรก คือเมื่อการกดข่ีข่มเหง
มาถึง เขาก็หนีจากเมืองหนึ่งไปอีกเมือง
หนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
จากเมืองหนึง่ไปอีกเมืองหนึง่ เขาเดินทาง
โดยการเดิน ทนต่อความอดอยาก ความ

หนาวเหน็บและความเหน็ดเหน่ือยและ
เสี่ยงกับภัยอันตรายต่อชีวิตทุกแห่งหน
เขาเทศนาตามตลาด ในโบสถ์ต่างๆ บาง
คร้ังบนธรรมาสน์ของวิหารโบสถ์ บางคร้ัง
โบสถ์ที่เขาเทศน์นั้นไม่มีคนฟัง บางคร้ัง
เสียงร้องตะโกนและเสียงเยาะเย้ยขัดขวาง
คําเทศนาของเขาลงกลางคัน อีกครั้ง
เขาถูกกระชากอย่างรุนแรงออกไปจาก
ธรรมาสน์ เขาถูกฝูงชนรุมทุบตเีจยีนตาย
มากกว่าหนึ่งครั้ง กระนั้นเขาก็ยังคงรุก
คืบหน้าต่อไป แม้ว่าจะถูกขับไล่ไสส่งอยู่
บ่อยๆ แต่ด้วยความแน่วแน่ม่ันคงอย่าง
ไม่ส่ันคลอน เขาหวนกลับไปที่ซึ่งถูก
โจมตี แล้วเขาก็เห็นแต่ละหมู่บ้านและ
แต่ละเมืองท่ีเคยเป็นปราการแข็งแกร่งของ
หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซีเปิดประตูต้อนรับข่าวประเสริฐ
โบสถ์เล็กประจําหมู่บ้านท่ีเขาทํางานคร้ัง
แรกนั้นตอบรับความเชื่อของการปฏิรูป
เมืองโมเรทและเมืองนิวซาเทลถึงกับ
ประกาศเลิกพิธีกรรมต่างๆ ของชาวโรม
และขนย้ายรปูบชูาออกไปจากโบสถ์ต่างๆ
ของเมือง {GC 231.2}

ฟาเรลปรารถนามาช้านานแล้วท่ีจะปัก
มาตรฐานของโปรเตสแตนต์ลงในกรุง
เจนวิา หากยดึเมอืงนีไ้ด้ก็จะเป็นศนูย์กลาง
ของขบวนการปฏิรูปศาสนาของประเทศ
ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี ด้วย
เป้าหมายนี้อยู่ต่อหน้า เขาทํางานต่อไป
จนกระทั่งได้เมืองและหมู่บ้านรอบๆ มา
แล้วเขาเดินทางเข้ากรุงเจนิวากับเพ่ือน
เพียงคนเดียวแต่ได้รับอนุญาตให้เทศนา
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เพียงสองคร้ังเท่าน้ัน พวกบาทหลวงไม่
ประสบความสําเร็จในการให้เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองต้ังข้อหาใส่เขา พวกเขาจึง
เรยีกให้เขามาปรากฏตัวต่อหน้าสภาคณะ
นักบวช พวกเขามาพร้อมอาวุธที่เก็บ
ซ่อนไว้ใต้เส้ือคลุม หมายม่ันต้องเอาชีวติ
ของเขาให้ได้ ภายนอกหอประชุมพวกเขา
ยังจัดเตรียมฝูงชนบ้าคลั่งพร้อมกระบอง
และดาบไว้เพ่ือประกันว่าเขาต้องเสียชวีติ
อย่างแน่นอนหากเขาหนหีลดุจากทีป่ระชมุ
สภา แต่การปรากฏตัวของเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองในวันน้ันและกองกําลังติด
อาวุธจํานวนหนึ่งช่วยชีวิตของเขาไว้ 
เช้าตรู่ในวันต่อมาเขาถูกนําพาตัวข้าม
ทะเลสาบพร้อมกับเพื่อนของเขาไปยัง
สถานที่ปลอดภัย ความพยายามของเขา
ครั้งแรกที่จะประกาศทั่วกรุงเจนิวาจึงสิ้น
สุดลง {GC 232.1}

สําหรับการทดลองในคร้ังต ่อมา
พระองค์ทรงเลือกใช้เคร่ืองมือที่ตํ่าต้อย
กว่านี้ เป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง มีรูปลักษณ์
ที่ตํ่าต้อยมากจนผู้ท่ีอ้างว่าเป็นผู้ฝักใฝ่
งานการปฏิรูปศาสนาก็ยังปฏิบัติต่อเขา
อย่างเยน็ชา แต่คนเช่นนีจ้ะทาํอะไรได้ใน
ตําแหน่งท่ีแม้แต่ฟาเรลก็ไม่เป็นทีย่อมรับ
คนท่ีมีความกล้าหาญและประสบการณ์
น้อยนิดจะต้านทานพายุท่ีโหมกระหน่ําจน
คนแข็งแกร่งและกล้าหาญท่ีสดุยงัต้องหนี
ไปแล้วได้อย่างไร พระเจ้าตรัสว่า “ไม่ใช่
ด้วยกําลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่
ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพ
ตรสัดงันีแ้หละ” เศคารยิาห์ 4:6 “แต่พระเจ้า

ได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทําให้
พวกมีปัญญาอับอาย” “เพราะความเขลา
ของพระเจ้ายังมีปัญญาย่ิงกว่าปัญญาของ
มนษุย์ และความอ่อนแอของพระเจ้ากย็งั
มีกําลังมากย่ิงกว่ากําลังของมนุษย์” 1
โครินธ์ 1:27, 25 {GC 232.2}

โฟรเมนต์ [Froment] เริ่มทํางานด้วย
การเป็นครู สัจธรรมท่ีเขาสอนให้นกัเรยีน
ในโรงเรียนถูกนําไปเล่าต่ออีกคร้ังท่ีบ้าน
ไม่นานต่อมาพ่อแม่ก็มาฟังเขาอธิบาย
พระคัมภีร์จนกระท่ังผู้ท่ีสนใจน่ังฟังกันเต็ม
ห้องเรียน มีการแจกพระคัมภีร์ใหม่และ
ใบปลิวอย่างเสรีและแจกไปถึงคนอีก
มากมายท่ีไม่กล้าเข้ามาฟังหลักคําสอน
ใหม่อย่างเปิดเผย ผ่านไประยะหนึ่ง คน
งานเหล่าน้ีก็ถูกกดดันให้ต้องหนีเอาตัว
รอดเหมือนกัน แต่สัจธรรมที่เขาสอนฝัง
ลึกเข้าไปอยู่ในสมองของประชาชนเสีย
แล้ว การปฏิรูปศาสนาถูกปลูกลงไปแล้ว
และพัฒนาแข็งแกร่งและขยายออกไป
อย่างต่อเนื่อง นักเทศน์ทั้งหลายเดินทาง
กลับมาและด้วยความพากเพียรอุตสาหะ
ของพวกเขา ในที่สุดการนมัสการแบบ
โปรเตสแตนต์ได ้ถูกก่อตั้งขึ้นในกรุง
เจนิวา {GC 232.3}

เมืองนี้ประกาศตัวที่จะปฏิรูปศาสนา
แล้วเม่ือคาลวินก้าวเข้าประตูเมืองมาหลัง
จากพเนจรไปตามที่ต่างๆ และมีชีวิตที่
ข้ึนๆ ลงๆ เม่ือเขาเดินทางกลับจากบ้าน
เกิดในคร้ังหลังสดุ ในขณะท่ีกําลังเดินทาง
ไปกรุงบาเซล เมื่อเขาทราบว่าเส้นทาง
ตรงถูกกองกําลังของจักรพรรดิชาร์ลส์ท่ี 
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5 ครอบครองอยู่ เขาจึงต้องใช้เส้นทาง
อ้อมโดยทางกรุงเจนิวา {GC 233.1}

ในการมาเยือนคร้ังน้ี ฟาเรลรู้ว่าเขา
พบพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว แม้กรุง
เจนิวารับความเชื่อของการปฏิรูปแล้ว
ก็ตาม แต่ที่นี่ยังมีงานมากมายท่ีต้องทํา
มนุษย์ไม่ได้กลับใจกันเป็นหมู่คณะแต่
รอดกันเป็นรายบุคคล งานของการบังเกิด
ใหม่จะต้องทํากันในใจและจิตใต้สํานึก
โดยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ไม่ใช่โดยคําส่ังของสภาต่างๆ ในขณะท่ี
ประชาชนของกรุงเจนิวาปัดทิ้งอํานาจ
ของโรมไปแล้ว พวกเขายังไม่พร้อมที่จะ
ละท้ิงความช่ัวท่ีเฟื ่องฟูสมัยอยู่ใต้การ
ปกครองของเธอ การจะสถาปนาหลกัการ
บริสุทธ์ิของข่าวประเสริฐท่ีนี่และการ
เตรียมประชาชนให้เข้ามาทําหน้าท่ีต่างๆ
อย่างคู่ควรตามท่ีเห็นว่าพระเจ้าทรงกําลัง
เรียกพวกเขานั้นไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย
{GC 233.2}

ฟาเรลม่ันใจว่าคาลวินเป็นผู้ท่ีเขาเอง
จะทํางานน้ีร่วมกันได้ ในพระนามของ
พระเจ้าเขาอ้อนวอนอย่างเอาจริงเอาจัง
ให้นักเทศน์หนุ ่มพํานักและทํางานที่นี่ 
คาลวินถึงกับผงะหงายไปเล็กน้อยด้วย
ความตื่นตกใจ เขาเป็นคนขี้อายและรัก
สงบ เขาเก็บตัวออกห่างจากท่าทีอัน
อาจหาญ ไม่ต้องการพีง่ผูอ้ืน่และแม้กระทัง่
ความรนุแรงของชาวเจนวิาคนนี ้สุขภาพ
ที่อ่อนแอรวมท้ังนิสัยท่ีขยันของเขาเรียก
ร้องให้เขาเกษียณตนเอง เขาเชื่อว่าด้วย
การใช้ปากกาเขาจะทํางานรับใช้อุดม-

การณ์ของการปฏิรูปได้ดกีว่า เขาต้องการ
หาท่ีพกัสงบเงียบเพ่ือศึกษาและสอนและ
สร้างคริสตจักรโดยทางสื่อสิ่งพิมพ์ แต่
คําให้สติอย่างเอาจริงเอาจังของฟาเรลที่
มาถึงเขาน้ันเป็นเช่นด่ังเสียงเรียกจาก
สวรรค์และเขาไม่กล้าปฏิเสธ เขาพูดว่า
ดูประหน่ึง “พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงย่ืน
ลงมาจากสวรรค์และมาวางอยู่บนตัวเขา
และตรึงเขาอย่างเพิกถอนไม่ได้ให้ตดิแน่น
อยู่กับสถานท่ีซึ่งเขาร้อนใจต้องการหนี
ไปให้พ้น” D’Aubigné, History of the
Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มท่ี 9 บทท่ี 17 {GC 233.3}

ในเวลาน้ี ภัยอันตรายรุนแรงมาล้อม
กรอบแนวอุดมการณ์ของโปรเตสแตนต์ 
คําประณามของพระสันตะปาปาดังกระห่ึม
ลงมายงักรงุเจนวิาและประเทศมหาอาํนาจ
ขู่ท่ีจะทาํลาย เมอืงเลก็ๆ นีจ้ะต้านอาํนาจ
สภาการปกครองของสงฆ์ท่ีบ่อยคร้ังบังคับ
พระราชาและจักรพรรดิให้ยอมจํานนมา
แล้วได้อย่างไร เมืองนี้จะต้านกองกําลัง
ทหารของผู้พชิติย่ิงใหญ่ของโลกได้อย่างไร
{GC 234.1}

ตลอดทุกยุคสมัยของโลกคริสต์ศาสนา
ศัตรูน่ากลัวต่างข่มขู่นิกายโปรเตสแตนต์ 
ชัยชนะคร้ังแรกของการปฏิรูปศาสนา
ผ่านไป โรมรวมพลังข้ึนมาใหม่ หวังท่ีจะ
ทาํลายล้างผลาญให้สําเร็จ ในช่วงเวลาน้ี
คณะสงฆ์เยสุอิต [Order of the Jesuits] 
ได้ถกูก่อตัง้ขึน้ เป็นคณะสงฆ์ท่ีโหดเห้ียม
ท่ีสุด ไร้ธรรมะและมีอํานาจมากท่ีสุดใน
บรรดาเหล่าคณะสงฆ์ท่ีสนับสนุนหลัก
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คําสอนและพิธีกรรมของระบอบเปปาซี 
พวกเขาตัดตัวเองขาดจากความสัมพันธ์
ทางโลกและผลประโยชน์ของมนุษย์ 
ตายต่อการเรียกหาของความรักตาม
ธรรมชาติ เหตุผลและจิตสํานึกไม่มีสิทธิ์
ออกความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขาไม่
สนใจกฎระเบยีบ ไม่มีสมัพนัธภาพ ยกเว้น
กับคณะสงฆ์ของพวกเดยีวกนัเองและไม่มี
หน้าทีอ่ืน่ใดนอกจากการแผข่ยายอํานาจ
ของตน (โปรดดูภาคผนวก) ข่าวประเสรฐิ
ของพระคริสต์ทําให้ผู ้เชื่อเผชิญกับภัย
อันตรายและทนกับความทุกข์ยากได้ 
ไม่ย่อท้อต่อความหนาวเหน็บ ความ
อดอยาก ความตรากตรําลําบากและ
ความยากจนเพ่ือเชิดชูธงแห่งสัจธรรมต่อ
หน้าเครื่องทรมานดึงแขนขา คุกมืดและ
การถูกเผาท้ังเป็น เพ่ือท่ีจะสู้กับกลุ่ม
พลงัเหล่านีไ้ด้นัน้ ลัทธเิยสอุติ [Jesuitism] 
จงึสร้างแรงบันดาลใจแก่ผูต้ดิตามของเขา
ด้วยความคล่ังไคล้ศาสนาเพื่อทําให้พวก
เขาสามารถทนต่อภัยอันตรายต่างๆ แบบ
เดยีวกนัได้และเพือ่ให้ใช้อาวธุทกุชนดิของ
การหลอกลวงในการต่อต้านกับฤทธานุ-
ภาพแห่งสัจธรรม ไม่มีอาชญากรรมใดที่
รุนแรงเกินท่ีพวกเขาจะทํา ไม่มีการ
ล่อลวงใดท่ีเลวทรามเกินกว่าท่ีพวกเขาจะ
ปฏิบัติ พวกเขาปฏิญาณท่ีจะอดอยาก
และถ่อมตนตลอดไป เป้าหมายท่ีตั้งไว้
คือเพ่ือแสวงหาสมบัติและอํานาจ อุทิศ
ตนในการโค่นล้มลัทธิโปรเตสแตนต์และ
ร้ือฟ้ืนนาํกลบัซึง่ความเกรยีงไกรของการ
ปกครองในระบอบเปปาซี {GC 234.2}

เมือ่พวกเขาปรากฏตวัในฐานะสมาชกิ
ของสมณศักดิ์ พวกเขาจะสวมเสื้อคลุม
ของความน่าเคารพสักการะ ไปเย่ียมเรือน
จาํและโรงพยาบาล ดแูลรบัใช้คนป่วยและ
คนยากจน แสดงออกให้เหน็ว่าละทิง้โลก
และยดึถอืพระนามศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซู 
ออกไปทุกแห่งหนเพ่ือประพฤติแต่ความ
เมตตา แต่เบือ้งหลงักรยิาท่าทางภายนอก
ท่ีไร้ตาํหนนิี ้มักปกปิดจดุมุง่หมายของการ
ก่ออาชญากรรมและอันตรายถึงตายไว้ 
หลักการขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์นี้คือ
บทสรุปสุดท้ายเป็นสิง่ท่ีพสิจูน์ว่าวิธปีฏิบัติ
เพือ่ไปถงึเป้าหมายนัน้ถกูต้อง โดยอาศยั
หลักเกณฑ์นี้ การโกหก การลักขโมย
การให้คําพยานเท็จ การลอบสังหาร ไม่
เพียงเป็นบาปที่อภัยได้แต่ยังเป็นเรื่องที่
น่าสรรเสริญยกย่องเม่ือเป็นการรับใช้
ผลประโยชน์ของคริสตจักร ภายใต้การ
อําพราง ปลอมแปลงต ่างๆ นานา
บรรดาเยสุอิตหาวิธีเจาะเข้าไปจนถึง
สํานักงานของรัฐ ไต่เต้าข้ึนไปจนถึง
ตาํแหน่งทีป่รกึษาของพระราชาและมีส่วน
ในการปรับแต่งนโยบายของประเทศชาติ 
พวกเขาทําตัวเป็นคนรับใช้เพื่อสอดแนม
ความลับของเจ้านาย พวกเขาจัดตั้ง
วิทยาลัยต่างๆ ให้กับบรรดาเจ้าชายและ
ผู้ครองแคว้นทั้งหลายและตั้งโรงเรียนให้
กับคนท่ัวไป และลูกๆ ของพ่อแม่ท่ีเป็น
ชาวโปรเตสแตนต์ถกูชักนาํให้เข้ามาสัมผัส
กับพิธีกรรมของระบบสันตะปาปา การ
แสดงออกอย่างมโหฬารตระการตาของ
พธินีมสัการของชาวโรมสร้างความสบัสน
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แก่สมองและทําให้จินตนาการพร่ามัว
หลงใหลไป และด้วยเหตุนี้ เสรีภาพที่
บรรพบุรุษต่อสู้เสียเลือดเนื้อถูกบรรดา
ลูกๆ หักหลัง นักบวชเยสุอิตขยายตัวไป
ทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะไปท่ีใด
จะมีการฟื้นฟูหลักคําสอนและพิธีกรรม
ของระบอบเปปาซีตามมา {GC 235.1}

เพ่ือเพ่ิมอํานาจแก่นักบวชเยสุอิต
มากขึ้น มีการตราคําสั่งให้ร้ือฟื้นศาสน-
ศาลขึ้นมาใหม่อีกครั้ง [Inquisition ศาล
พิเศษต้ังขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็น
ศาลท่ีมีอํานาจสูงสุดในการสอบสวนและ
พิจารณาโทษคนนอกศาสนาหรือพวก
มิจฉาทิฏฐ]ิ (โปรดดูภาคผนวก) ถงึแม้คน
ทั่วไปและแม้แต่ในประเทศคาทอลิกจะ
รังเกียจศาสนศาลน้ีก็ตาม ผู้ปกครองใน
ระบบสันตะปาปาก็ยงัจัดต้ังศาลท่ีน่ากลัว
นี้ขึ้นอีกคร้ังและความทารุณโหดร้ายอัน
น่าสยดสยองเกนิกว่าทีจ่ะนาํมาเปิดเผยก็
เกิดข้ึนอีกคร้ังในท่ีลี้ลับของคุกมืดใต้ดิน
ผู ้ที่มีแววจะเป็นความหวังของชาติใน
หลายประเทศจํานวนหลายพันคน ซ่ึง
ใสสะอาดและสูงส่งที่สุด มีสติปัญญา
ปราดเปรื่องและมีการศึกษามากที่สุด
ศาสนาจารย์ผูเ้คร่งในศาสนาและน่าศรทัธา
เลื่อมใส พลเมืองที่รักชาติและขยัน
นักวิชาการท่ีปราดเปร่ือง ศิลปินท่ีมี
พรสวรรค์ ช่างฝีมือที่ชํานาญ ถูกสังหาร
หรือบังคับกดดันให้หลบหนีไปอยู ่ต่าง
ประเทศ {GC 235.2}

โรมใช้วิธีเหล่านี้เพ่ือดับความกระจ่าง
ของการปฏรูิปศาสนาเพือ่ดงึคนให้หนัออก

ไปจากพระคมัภร์ีและนาํความโง่เขลาและ
ความงมงายของยุคมืดกลับคืนมา แต่
ภายใต้การอาํนวยพรของพระเจ้าและการ
ทํางานของผู้มีศีลธรรมสูงส่งท่ีพระเจ้า
ทรงเรียกให้มาสานต่องานของลูเธอร์ 
นิกายโปรเตสแตนต์ไม่ได้ถูกโค่นทิ้งไป
พลั งของงาน น้ี ไม ่ ได ้มาจากความ
โปรดปรานหรอือาวธุของเจ้าผูค้รองแคว้น
ท้ังหลาย ประเทศท้ังหลายท่ีเล็กท่ีสุด
ถ่อมตัวท่ีสุดและมีพลังน้อยท่ีสุด กลาย
มาเป็นป้อมค่ายอนัแขง็แกร่ง เจนวิานคร
น้อยๆ แห่งน้ีตั้งอยู่ท่ามกลางศัตรูมหา-
อํานาจที่วางแผนทําลายเธอ ประเทศ
ฮอลลนัดาทีต่ัง้อยูบ่นหาดทรายรมิฝ่ังทะเล
ทางภาคเหนือด้ินรนต่อสู้กับเผด็จการของ
ประเทศสเปนซึง่ในขณะนัน้เป็นอาณาจกัร
ยิง่ใหญ่และม่ังค่ังท่ีสุด แต่ประเทศสวีเดน
ท่ีสิ้นหวังไร้ผลกลับเป็นผู้กําชัยชนะมาสู่
การปฏิรูปศาสนา {GC 235.3}

เป็นเวลาเกือบสามสิบปีที่คาลวิน
ทํางานในกรุงเจนิวา ช่วงแรกเพ่ือก่อต้ัง
โบสถ์ที่ยึดถือคุณค่าฝ่ายศีลธรรมของ
พระคัมภีร์และต่อมาเพื่อความก้าวหน้า
ของการปฏิรูปศาสนาตลอดท่ัวทวีปยุโรป
วถิขีองเขาในฐานะผู้นาํสาธาณชนน้ันไม่ใช่
ไร้ตําหนิ หรือคําสอนของเขาไม่ใช่ไร้ข้อ
ผิดพลาด แต่เขาเป็นเครื่องมือเพื่อขยาย
ความจริงท่ีสาํคัญในสมัยของเขาให้กว้าง
ไกลออกไป เพ่ือถนอมรักษาหลักการของ
โปรเตสแตนต์ในการต้านคล่ืนของหลัก
คาํสอนและพิธกีรรมของระบอบเปปาซีท่ี
กําลังพดักลับมาอย่างแรง และเพ่ือส่งเสริม
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ในคริสตจักรท่ีรับการปฏิรปูแล้วให้ดําเนิน
ชีวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ แทนความ
หยิง่จองหองและความเสือ่มโทรมทีคํ่าสอน
ของชาวโรมฟูมฟักไว้ {GC 236.1}

จากกรุงเจนวิา สือ่สิง่พมิพ์และครูสอน
ออกไปประกาศหลกัคําสอนของการปฏรูิป
ผู ้ถูกกดข่ีในทุกดินแดนต่างมองไปยัง
จุดน้ีเพ่ือขอคําแนะนํา คําปรึกษาและ
กําลังใจ เมืองของคาลวินกลายเป็นสถาน
ทีล้ี่ภยัแก่นกัปฏิรูปศาสนาของยุโรปตะวัน
ตกทั้งหมดที่ถูกตามล่า ผู้ลี้ภัยหนีออก
จากพายุน่ากลัวท่ีพัดเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษมายังประตูของกรุงเจนิวา ใน
สภาพท่ีอดอยาก บาดเจ็บ สูญเสียบ้าน
และญาติสนิท พวกเขาได้รับการต้อนรับ
อย่างอบอุ่นและดูแลด้วยความเอาใจใส่
และเมื่อได้พบบ้านใหม่ที่นี่แล้ว พวกเขา
เป็นพระพรแก่กรุงน้ีโดยการใช้ทักษะ

ความรู้และความเคร่งครัดในศาสนาของ
พวกเขาเป็นการตอบแทน หลายคนท่ีมา
หลบภยัทีน่ีแ่ล้วเดนิทางกลบัไปยังประเทศ
ของตนเพื่อต่อต้านเผด็จการของโรม
จอห์น น็อกซ์ [John Knox] นักปฏิรูป
ผู้กล้าหาญชาวสก็อตแลนด์ พวกพิวริตัน
[Puritans สมาชกิโปรเตสแตนต์นกิายหนึง่
ท่ียึดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา] 
จํานวนไม่น้อยจากประเทศอังกฤษ ชาว
โปรเตสแตนต์ของประเทศฮอลลันดาและ
ของประเทศสเปนและพวกฮิวโกน็อทส์ 
[Huguenots สมาชิกโปรเตสแตนต์ชาว
ฝรั่งเศสในยุคสมัยก่อน] จากประเทศ
ฝร่ังเศส ได้นําคบเพลิงแห่งสัจธรรมจาก
กรุงเจนวิาไปส่องสว่างในดนิแดนบ้านเกดิ
ของพวกเขาท่ียังตกอยู่ในความมืด {GC
236.2}
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การปกครองแบบเผด็จการของระบอบ
เปปาซีในประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อให้เกิด
การประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วต้ังแต่แรก
เร่ิม เจ็ดร้อยปีก่อนสมัยของลูเธอร์ บิชอป
เนเธอร์แลนด์สององค์ท่ีมาในฐานะทูตของ
กรงุโรมกล่าวโทษสนัตปะปาของโรมอย่าง
ไม่กลัวเกรง ทั้งสององค์รับรู้ธาตุแท้ของ
ราชสํานักของสันตะปาปา พระเจ้า “ทรง
สร้างพระราชินีและคู่ชีวิตของพระองค์
ไว้แล้วน่ันก็คือคริสตจักร เป็นการทรง
จัดเตรียมอันประเสริฐและยั่งยืนนิรันดร์
สาํหรบัครอบครัวของเธอ มีสนิสอดทีไ่ม่มี
วันด้อยค่าหรือเสื่อมทรามและประทาน
มงกุฎและคทานิรันดรแก่นาง...ทัง้หมดน้ี
ท่านกอบโกยผลประโยชนเ์หมอืนเช่นโจร
เข้าฉกชงิ ท่านแต่งตัง้ตนเองไปอยูใ่นวหิาร
ของพระเจ้า แทนที่จะเป็นคนเล้ียงแกะ
ท่านกลับทําตัวเป็นสุนัขจ้ิงจอกต่อแกะ
ท่านแสดงให้พวกเราเชือ่ว่าท่านเป็นบชิอป
สูงศักด์ิแต่ท่านเหมือนทรราชมากกว่า...
ท่านควรจะเป็นคนรับใช้ของบรรดาคนรับ
ใช้ทัง้ปวงตามท่ีท่านเรียกตนเอง แต่ท่าน
กลับพยายามเป็นเจ้านายเหนือเจ้านาย
ทัง้ปวง...ท่านทําให้พระบัญชาของพระเจ้า
เป็นทีเ่หยยีดหยาม...พระวญิญาณบรสิทุธิ์
ทรงเป็นผู้สร้างคริสตจักรทั้งปวงไปไกล
จนสุดขอบฟ้า...เมืองของพระเจ้าของเรา
ทีซ่ึง่เราเป็นพลเมืองอยู่นัน้ แผ่ออกกว้าง

ไปจนถึงดินแดนท้ังหมดของสวรรค์ และ
กว้างขวางกว่าเมืองที่ผู ้เผยพระวจนะ
เรียกว่ากรุงบาบิโลนซ่ึงแสร้งทาํตัวว่าเป็น
พระเจ้า เอาตวัเองให้ไปถงึสวรรค์และอวด
ว่าปัญญาของตนอมตะ และสุดท้ายแม้จะ
ไร้เหตุผล อ้างว่าตนเองไม่เคยรู้พลั้งและ
จะไม่มีวนัทาํผดิ” Gerard Brandt, History
of the Reformation in and About the
Low Countries เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 6 {GC
237.1}

ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า มีคนอื่นๆ
ลกุข้ึนมาสะท้อนคําประท้วงนี้ และครูสอน
รุ่นแรกท่ีเดินทางผ่านดินแดนต่างๆ และ
รู ้จักกันในนามต่างๆ รับอุปนิสัยของ
มิชชนันารชีาววดูวัซ์  ประกาศความรูเ้รือ่ง
ข่าวประเสริฐไปยังทุกท่ีจนแทรกเข้าไปยัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ คําสอนของพวก
เขากระจายไปอยา่งรวดเรว็ พวกเขาแปล
พระคัมภีร์ของชาววอลเดนซิสออกมา
เป็นข้อๆ เป็นภาษาดัช พวกเขาประกาศ
ว่า “ในนั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่มีเรื่อง
ตลก ไม่มีนยิาย ไม่มีการพดูเล่น ไม่มีการ
หลอกลวง มีแต่ถ้อยคําแห่งสัจธรรม
จรงิๆ แล้วมเีปลอืกแขง็อยูบ้่าง ท่ีนัน่นดิที่
นี่หน่อย แต่ว่าส่วนที่เป็นไขกระดูกและ
ความหวานของสิง่ทีด่แีละศักด์ิสิทธ์ิจะพบ
ได้ในน้ันอย่างง่ายดาย” Ibid. เล่มท่ี 1
หน้าที่ 14 มิตรสหายในความเชื่อสมัย
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โบราณเขยีนไว้เช่นนีใ้นศตวรรษทีส่บิสอง
{GC 238.1}

บัดนี้การกดข่ีของโรมเริ่มข้ึนแล้ว แต่
ท่ามกลางกองฟืนและการทรมาน ผู้เชื่อ
ยังคงเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประกาศด้วย
ความแน่วแน่ว่าพระคัมภีร์เป็นสิทธิอาํนาจ
เดียวท่ีไม่ผิดพลาดของศาสนาและ “ไม่
ควรบังคับมนุษย์ผู ้ใดให้เชื่อ แต่ต้อง
เอาชนะเขาด ้วยการเทศนาสั่งสอน”
Martyn เล่มท่ี 2 หน้าท่ี 87 {GC 238.2}

คาํสอนของลเูธอร์พบดนิทีเ่อือ้อํานวย
ในประเทศเนเธอร์แลนด์และคนจริงใจและ
ซือ่สัตย์ต่างลุกข้ึนมาเทศนาข่าวประเสริฐ
เมนโน ไซมอนซ์ [Menno Simons] มา
จากหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของประเทศ
ฮอลลันดา เขารับการศึกษาตามแบบฉบับ
ของโรมันคาทอลิกและรับการเจิมให้เป็น
บาทหลวง เขาไม่มีความรู้เร่ืองพระคัมภีร์
เลยและเขาไม่ต้องการอ่านเพราะกลัวจะ
ถูกหลอกให้เชื่อในเรื่องนอกรีต เมื่อ
ความสงสัยเร่ืองหลักคําสอนการแปรสาร
[Transubstantiation หลักคําสอนเรื่อง
พิธีศีลมหาสนิทที่ว่า เมื่อบาทหลวงเสก
ขนมปังและเหล้าองุ่นแล้วสารของขนมปัง
และเหล้าองุ่นก็เปล่ียนเป็นสารแท้ของ
พระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 
ส่วนรูปปรากฏยังคงเป็นขนมปังและ
เหล้าองุ่นอยู่] รุกเร้าใส่เขา เขาถือว่า
เป็นการทดลองท่ีมาจากซาตานและ
หาทางที่จะปลดตัวเองออกด้วยการ
อธษิฐานและการสารภาพบาป แต่ไม่เกิด
ผล เขาพยายามสงบเสียงของจิตสํานึก

ด้วยการคลกุคลกัีบเรือ่งทีไ่ม่ชวนให้คิดถงึ
ความสงสัยนี้ แต่ไม่ประสบผล หลังจาก
นัน้ระยะหน่ึงเขามีโอกาสศึกษาพระคริสต-
ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่รวมท้ัง
งานเขียนของลูเธอร์ทําให้เขายอมรับ
ความเชือ่ทีป่ฏรูิปแล้ว ไม่นานหลงัจากนัน้
เขาไปเห็นการประหารชายคนหน่ึงด้วย
การตัดศีรษะเพราะไปรับบัพติศมาใหม่ 
เรื่องนี้นําเขาไปศึกษาพระคัมภีร์ในเรื่อง
การให้บัพตศิมากบัทารก เขาไม่พบหลกั
ฐานของเร่ืองน้ีในพระคัมภีร์ แต่เห็นว่า
พระคัมภีร์ทุกตอนของเรื่องนี้ระบุว่าการ
กลับใจและความเช่ือเป็นเง่ือนไขของการ
รับบัพติศมา {GC 238.3}

เมนโนถอนตัวออกจากคริสตจักรโรมัน
และอุทิศชีวิตเพ่ือสอนสัจธรรมท่ีเขา
รับมา ทัง้ในประเทศเยอรมนแีละประเทศ
เนเธอร์แลนด์มีคนคลั่งศาสนากลุ่มหนึ่ง
ปรากฏข้ึน สอนความเช่ือเหลวไหลและ
ปลุกระดมมวลชน ทําลายความมีระเบียบ
และความดีงาม และมุ่งไปสู่ความรุนแรง
และการกบฏ เมนโนมองเห็นผลอันน่า
หวาดกลัวท่ีขบวนการน้ีกําลังก่อให้เกิด
ข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขาบากบั่น
อย่างเหนียวแน่นในการต่อต้านคําสอน
ผิดๆ และแผนการป่าเถื่อนของพวกคล่ัง
ศาสนากลุม่นี้ อย่างไรกต็ามมคีนมากมาย
ท่ีเคยถูกขบวนการนี้นําไปในทางผิด แต่
ได้ละท้ิงคําสอนเลวร้ายไปแล้วและยังมี
ลูกหลานของคริสเตียนดั้งเดิมซึ่งเป็นผล
จากคําสอนของชาววอลเดนซิส เมนโน
ทาํงานอยู่กับคนกลุ่มนีด้้วยความกระตือ-
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รือร้นและประสบผลอยา่งสงู {GC 239.1}
เขาเดินทางพร ้อมกับภรรยาและ

ลูกๆ เป็นเวลาย่ีสิบห้าปี ทนกับความ
ยากลําบากและความขัดสนอย่างรุนแรง
และบ่อยคร้ังเส่ียงภัยถึงชีวิต เขาท่องไป
ทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์และภาคเหนือ
ของประเทศเยอรมนี ส่วนใหญ่ทาํงานกับ
ชนชั้นยากจน แต่ส่งผลกระทบกว้างไกล
โดยธรรมชาติเขาเป็นคนมีวาทศิลป์ แม้
จะมีการศึกษาจํากัด เขาเป็นคนที่ มี
จริยธรรมอย่างไม่หว่ันไหว มีใจถ่อมและ
มารยาทดีงามและมีความเคร่งครัดฝ่าย
ศาสนาท่ีจริงจังและจริงใจ เป็นแบบอย่าง
ชีวิตตามคําสอนท่ีเขาสอน และได้รับ
ความไว้วางใจของประชาชน ผู้ติดตาม
ของเขาถูกกดขี่ข่มเหงจนกระจาย พวก
เขาทุกข์ทรมานอย่างหนักจากการไป
ยุ ่ งกับพวกคลั่งศาสนามุนสเตอไรต ์ 
[Munsterites หมายถึงกลุ่มศาสนาท่ีตั้ง
ขึน้ในเมอืงมนุสเตอของประเทศเยอรมน]ี 
อย่างไรก็ตามคนจํานวนมากมารับเชื่อ
อันเนื่องจากผลงานของเขา {GC 239.2}

ไม่มีที่ใดรับหลักคําสอนการปฏิรูป
อย่างกว้างขวางเท่ากับท่ีประเทศเนเธอร์-
แลนด์ มีไม่ก่ีประเทศท่ีผู้เช่ือต้องทนต่อ
การกดข่ีข่มเหงรนุแรงกว่าทีน่ี่ ในประเทศ
เยอรมนี จักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5 ทรง
ประกาศห้ามการปฏิรูปศาสนาและพร้อม
จะนําผู ้เชื่อทั้งหมดไปยังหลักประหาร
แต่เจ้าผู้ครองแคว้นท้ังหลายทรงลุกข้ึน
ขัดขวางความเผด็จการของพระองค์ ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ กษัตริย์ฟีลิปท่ี 2

ทรงใช้อาํนาจยิง่กว่านัน้และออกประกาศ
คําส่ังกดข่ีตดิต่อกันเป็นชุดอย่างต่อเน่ือง
การอ่านพระคัมภีร์ การฟังเทศนาเร่ือง
ของพระคัมภีร์หรือแม้จะพูดเรื่องพระ
คัมภร์ีต้องได้รับโทษถงึตายทีห่ลกัประหาร
การอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าในท่ีลับ การ
ละเว้นจากการกราบไหว้รูปเคารพ หรือ
การร้องเพลงสดุดีต้องรับโทษถึงตาย
เช่นกัน แม้ผู้ที่สาบานว่าจะตัดขาดจาก
ความผิดก็ยังต้องรับโทษประหาร หาก
เป็นชายให้ตายด้วยดาบ หากเป็นหญงิให้
ฝังท้ังเป็น คนนับพันพินาศไปภายใต้การ
ปกครองของจกัรพรรดชิาร์ลส์และกษตัรย์ิ
ฟีลิปท่ี 2 {GC 239.3}

มีอยู่คร้ังหน่ึง คนท้ังครอบครัวถูกนํา
มาอยู่ต่อหน้าผู้สอบสวนด้วยข้อกล่าวหา
ว่าไม่เข้าร่วมพิธมิีสซาและนมัสการกันเอง
ท่ีบ้าน เม่ือผู้สอบสวนถามถึงเร่ืองการ
ปฏิบัติท่ีทํากันอย่างลับๆ ลูกคนเล็กท่ีสุด
ตอบว่า “เราคุกเข่าลงและอธิษฐานขอให้
พระเจ้าส่องสว่างความคิดของเราและ
อภัยบาปของเรา เราอธิษฐานเผ่ือพระ
มหากษัตริย์ของเรา เพื่อให้การปกครอง
ของพระองค์รุ่งเรืองและชีวติของพระองค์
มีความสุข เราอธิษฐานเผ่ือพนักงาน
ปกครองขอให้พระเจ้าพิทักษ์รักษาพวก
เขา” Wylie เล่มท่ี 18 บทท่ี 6 ผู้พิพากษา
บางคนได้รับความเร้าใจอย่างลึกซ้ึง แต่
กระน้ันผู้เป็นพ่อและลูกคนหน่ึงถูกตัดสนิ
ให้ตายท่ีหลักประหาร {GC 240.1}

ความเดอืดดาลของผูก้ดข่ีมีมากพอๆ
กับความเชื่อของผู้ยอมพลีชีพ ไม่เพียง



214 ปลายทางแห่งความหวัง

ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงที่บอบบางและเด็ก
สาวท่ีอ่อนวัยแสดงความกล้าหาญท่ีไม่
สะทกสะท้าน “ผู้เป็นภรรยาจะลุกขึ้นยืน
เคยีงข้างเสาประหารของสามแีละในขณะ
ที่เขาทุกข์ทรมานอยู่กับไฟ ภรรยาจะ
กระซิบคําปลอบใจหรือร้องเพลงสดุดีให้
กําลงัใจสาม”ี “หญงิสาวเยาว์วยัลงนอนใน
หลุมศพในขณะยังมีชีวิตประหนึ่งกําลัง
เดินเข้าห้องนอนของเธอในยามค่ําคืน
หรือไปยังตะแลงแกงและกองไฟแต่งตัว
ด้วยอาภรณ์ดทีีสุ่ด ราวกบัว่ากาํลงัเดนิเข้า
สู่พิธีสมรสของตนเอง” Ibid. เล่มที่ 18
บทท่ี 6 {GC 240.2}

เช่นเดียวกับสมัยที่พวกนอกศาสนา
เพยีรพยายามทําลายขา่วประเสรฐิ เลอืด
ของคริสเตียนเป ็นเหมือนเมล็ดพืช
(โปรดดู Tertullian, Apology ย่อหน้าท่ี 
50) การกดข่ีข่มเหงมีแต่จะเป็นเหตุให้
พยานเพ่ือสัจธรรมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน
ปีแล้วปีเล่า ราชวงศ์ท้ังหลายรมุเร้าอยูใ่น
ความบ้าคลั่งอันเนื่องมาจากความตั้งใจ
อนัเด็ดเด่ียวของประชาชนท่ีพวกเขาปราบ
ไม่ได้ พวกเขายังคงด้ินรนต่อไปกับงาน
โหดเหี้ยมของตน แต่ก็ไร้ผล ภายใต้การ
นําของวิลเลียมแห่งเมืองโอเรนจ์ [William
of Orange] ผูสู้งส่ง ในทีสุ่ดการปฏวิตัก็ิได้
นําเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้ามาสู่
ประเทศฮอลลันดา {GC 240.3}

ในเทอืกเขาพดิมอนต์ บนพืน้ราบของ
ประเทศฝรั่งเศสและบนชายหาดของ
ประเทศฮอลลันดา การเติบโตของข่าว
ประเสริฐสร้างด้วยเลือดของเหล่าสาวก

แต่ในประเทศทางเหนือ ข่าวประเสริฐแผ่
เข้าไปได้อย่างสนัต ิเมือ่นกัศึกษาแห่งเมอืง
วิตเทนเบิร์กเดินทางกลับบ้าน พวกเขา
นําความเชื่อของการปฏิรูปไปสู่ประเทศ
สแกนดิเนเวีย งานเขียนของลูเธอร์ที่ตี
พิมพ์แล้วก็ช่วยกระจายความกระจ่าง
ประชาชนธรรมดาและยากไร้ของทาง
เหนือหันหลังให้กับความเสื่อมจริยธรรม
ความหรูหราและความงมงายของโรม
เพื่อต้อนรับสัจธรรมอันบริสุทธิ์ เรียบง่าย
และดลบันดาลชีวิตของพระคัมภีร์ {GC
240.4}

ทาวเซ็น [Tausen] “นักปฏิรูปศาสนา
ของประเทศเดนมาร์ก” เป็นบุตรของ
ชาวนาคนหน่ึง เด็กชายคนน้ีแสดงออก
ตั้งแต่เยาว์วัยถึงความฉลาดทางปัญญา
ท่ีตื่นตัว เขากระหายการศึกษา แต่ถูก
ปฏิเสธอันเน่ืองจากฐานะของพ่อแม่ เขา
จึงเข้าไปอยู่ในวัด ความบริสุทธิ์ของชีวิต
และความขยันและความซ่ือตรงของ
เขาทาํให้เป็นทีช่ืน่ชอบของผู้ดูแลเขา การ
สอบบ่งบอกว่าเขามคีวามสามารถทีจ่ะทาํ
ประโยชน์ให้กับคริสตจักรในอนาคตได้
เป็นอย่างดี จงึตดัสินใจทีจ่ะให้เขารบัการ
ศกึษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึง่ของ
ประเทศเยอรมนีหรือประเทศเนเธอร์แลนด์ 
นกัเรียนผู้เยาว์คนน้ีได้รับอนญุาตให้เลือก
โรงเรยีนเองโดยมเีงือ่นไขว่าห้ามไปทีเ่มอืง
วิตเทนเบิร์ก นักศึกษาของคริสตจักรไม่
ควรเส่ียงต่อการรับพิษของคําสอนนอก
ศาสนา นักบวชภราดรกล่าวไว้เช่นนี ้{GC
241.1}
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ทาวเซ็นเดินทางไปเมืองโคโลญจ์ ใน
เวลาน้ันก็เหมือนกับในปัจจุบัน เมืองนี้
เป็นป้อมอนัแขง็แรงของลทัธโิรมนั ต่อมา
ไม่นานเขารูส้กึสะอดิสะเอยีนต่อความเชือ่
เรือ่งเวทมนตร์คาถาของคนทีไ่ปเล่าเรยีน
ในช่วงเวลาเดียวกันเขาได้รับหนังสือของ
ลูเธอร์ เขาอ่านหนังสือเหล่าน้ีด้วยความ
ประหลาดใจและความดีใจและปรารถนา
ที่จะได้รับการชี้แนะเป็นการส่วนตัวจาก
นักปฏิรูปศาสนา แต่การที่จะทําเช่นนี้ 
เขาต้องเส่ียงต่อการขัดขนืผู้ดแูลเขาในวัด
และสูญเสียการสนับสนุนของพวกเขา
เขาจึงตัดสินใจและไม่นานต่อมาสมัครเข้า
เป็นนักเรียนท่ีเมืองวิตเทนเบิร์ก {GC
241.2}

เมื่อเขาเดินทางกลับมาประเทศ
เดนมาร์ก เขากลับไปประจําอยู่ที่วัดอีก
ครั้ง ยังไม่มีผู้ใดสงสัยว่าเขาเป็นผู้ฝักใฝ่
ในนิกายลูเธอร์เรน เขาไม่ได้เปิดเผย
ความลับนี้แต่เพียรพยายามที่จะนําคน
อื่นๆ ไปสู่ความเช่ือท่ีบริสุทธ์ิกว่าและมี
ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าโดยไม่ปลุกอคติของ
เพื่อนๆ เขาเปิดพระคัมภีร์และอธิบาย
ความหมายที่แท้จริงและในที่สุดเทศนา
เรื่องของพระคริสต์ให้พวกเขาฟังว่า
พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมและ
ทรงเป็นความหวงัเดยีวของความรอดของ
คนบาป เรื่องนี้ทําให้นักบวชอาวุโสกว่า
โกรธ พวกเขาตัง้ความหวังสงูในตัวเขาว่า
จะเป็นผู้ปกป้องโรมอย่างอาจหาญ เขา
ถกูย้ายออกจากวัดไปกักขังอยู่ภายใต้การ
ควบคุมอย่างเหนียวแน่น {GC 241.3}

ผูค้วบคมุคนใหม่ของเขารูส้กึหวาดผวา
อย่างย่ิงเม่ือนักบวชหลายคนประกาศ
ยอมรบัความเชือ่ของนกิายโปรเตสแตนต์ 
โดยผ่านซี่กรงห้องขังของเขา ทาวเซ็น
ได้พูดคุยกับผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดเขาถึงความรู้
เรื่องสัจธรรม หากบาทหลวงเดนมาร์ก
เหล่านั้นมีความชํานาญในการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดการคําสอนนอกรีตของ
คริสตจักรแล้ว คงจะไม่ได้ยินเสียงของ
ทาวเซ็นอีกต่อไป แต่แทนท่ีจะส่งเขาไป
อยู ่ในหลุมศพสักแห่งในคุกมืดใต้ดิน
พวกเขากลบัขบัไล่เขาออกไปจากวดั บัดนี้
พวกเขาหมดสิทธิ์ที่จะจัดการกับเขาอีก
แล้ว มีราชโองการฉบบัหนึง่ทีเ่พิง่จะออก
มาจากสํานกัพระราชวงัเสนอการคุม้ครอง
ให้ครูสอนหลักคาํสอนใหม่ ทาวเซ็นจึงเร่ิม
เทศนา โบสถ์ต่างๆ เปิดประตตู้อนรบัเขา
ประชาชนพากันเข้ามาฟัง นักเทศน์อื่นๆ
ก็เทศนาพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกัน
มีการแจกจ่ายพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่ที่แปลเป็นภาษาแดนิช
ออกไปอย่างกว้างขวาง ความพยายาม
ของเหล่าผู้นิยมระบอบเปปาซีท่ีต้องการ
ทําลายงานนี้ยิ่งเป็นการขยายงานน้ีให้
กว้างไกลออกไปอีก และต่อมาไม่นาน
ประเทศเดนมาร์กประกาศรับความเชื่อ
ของการปฏิรูปศาสนา {GC 242.1}

ในประเทศสวเีดนกเ็หมอืนกนั คนหนุม่
ท่ีด่ืมจากบ่อน้ําของเมืองวิตเทนเบิร์ก
นํานํ้าธํารงชีวิตไปสู่เพื่อนร่วมชาติ ใน
บรรดาผู้ท่ีทํางานปฏิรูปทางศาสนาของ
ประเทศสวีเดนมีอยู ่สองคนคือโอลาฟ



216 ปลายทางแห่งความหวัง

และลูเรนติอูส เพตริ [Olaf and Lauren-
tius Petri] ซึ่งเป็นบุตรของช่างตีเหล็ก
เมืองโอรีโบร และไปเรียนภายใต้การสอน
ของลูเธอร์และเมลังค์ธอน ได้กลับมา
สอนสัจธรรมที่ทั้งสองรํ่าเรียนมาอย่าง
ขะมักเขม้น เช่นเดียวกับนักปฏิรูปผู้ยิ่ง
ใหญ่คนน้ัน ด้วยความกระตือรือร้นและ
วาทศิลป์ท่ีดีเ ย่ียม โอลาฟจะกระตุ ้น
ประชาชนให้ตื่น ส่วนลูเรนติอูสน้ัน ก็
เหมือนกับเมลังค์ธอน เป็นผู้คงแก่เรียน
ช่างคิดและสุขุมเยือกเย็น ท้ังสองเป็นคน
เคร่งศาสนาอย่างจริงจัง มีมาตรฐานทาง
ศาสนศาสตร์ทีส่งูส่งและมีความกล้าหาญ
ทีไ่ม่หว่ันไหวในการประกาศสัจธรรม การ
ต่อต้านของพวกนิยมระบอบเปปาซีก็ไม่
ลดละ บาทหลวงคาทอลิกปลุกระดม
ประชาชนท่ีรู ้ไม่เท่าทันและเช่ืองมงาย
ขึ้นมา โอลาฟ เพตริถูกฝูงชนลอบทําร้าย
อยู่เสมอและหลายครั้งแทบจะเอาชีวิต
ไม่รอด แต่นักปฏิรูปศาสนาเหล่านี้เป็นที่
ชื่นชอบของพระมหากษัตริย์และได้รับ
การปกป้องจากพระองค์ {GC 242.2}

ภายใต้การปกครองของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก ประชาชนจมด่ิงสู่ความ
ยากจนและถูกการกดข่ีข่มเหงรังควาน
พวกเขาขาดความรู้เร่ืองพระคัมภีร์และ
มีศาสนาท่ีเป ็นเพียงสัญลักษณ์และ
พิธีกรรมซ่ึงไม่ถ่ายทอดความกระจ่าง
อันใดมาสู่สติปัญญา พวกเขากําลังกลับ
ไปหาความเช่ืองมงายและการปฏิบัตอิย่าง
ป่าเถือ่นของบรรพบรุุษของคนนอกศาสนา
ประเทศถกูแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ท่ีต่อสู้

แข่งขันกัน ความขัดแย้งอย่างไม่ส้ินสุด
ของกลุ่มเหล่าน้ียิ่งเพ่ิมความทุกข์ให้แก่
ทุกคน กษัตริย์ทรงตัดสินพระทัยให้มี
การปฏิรูปประเทศและคริสตจักร และ
พระองค์ทรงต้อนรับผู ้ช ่วยที่ มีความ
สามารถเหล่าน้ีให้มาช่วยต่อสู้กับโรม
{GC 243.1}

ต่อหน้าพระราชาและผูน้าํของประเทศ
สวีเดน โอลาฟ เพตริปกป้องหลักคําสอน
ความเช่ือของการปฏิรูปกับพวกนักต่อสู้
ของฝ่ายโรมด้วยความสามารถทีเ่ยีย่มยอด
เขาเปดิเผยวา่การจะรบัคําสอนของเหลา่
บรรพบุรุษได้นั้นก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับ
พระคัมภีร์เท่าน้ัน และยังบอกว่าสาระ
สําคัญของความเช่ือมีบันทึกไว้อย่าง
ชดัเจนและเรียบง่ายในพระคัมภร์ี เพ่ือให้
คนท้ังปวงเข้าใจ พระคริสต์ตรัสว่า “คํา
สอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็น
ของผู้ทรงใช้เรามา” ยอห์น 7:16 และ
อัครทูตเปาโลเปิดเผยว่าหากท่านจะ
ประกาศข่าวประเสริฐอ่ืน ซึ่งขัดกับข่าว
ประเสริฐแล้ว ท่านเองก็ต้องถูกแช่งสาป
(กาลาเทีย 1: 8) นักปฏิรูปกล่าวว่า “แล้ว
คนอ่ืนๆ จะตราหลักเกณฑ์ทีไ่ม่มีข้อพสูิจน์
ข้ึนมาตามอําเภอใจและกําหนดว่าเป็น
ส่ิงจาํเป็นเพือ่ความรอดได้อย่างไร” Wylie
เล่มท่ี 10 บทท่ี 4 เขาแสดงให้ประจักษ์
ว่าคําส่ังของคริสตจักรไม่มีสิทธิอํานาจ
ในการบังคับเม่ือขัดกับพระบัญชาของ
พระเจ้า พร้อมท้ังปกป้องรักษาหลักการ
ยิ่งใหญ่ของความเชื่อโปรเตสแตนต์ที่ว่า
“พระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่าน้ัน” เป็น
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หลักเกณฑ์ของความเช่ือและการถือ
ปฏิบัติ {GC 243.2}

การต่อสู้นี้แม้จะดําเนินอยู่บนเวทีที่
ค่อนข้างไม่เป็นทีท่ราบกนักต็าม แต่มีผล
แสดงให้เราทราบว่า “ผู้คนประเภทใดที่
เข้ามาประจําตําแหน่งต่างๆ ในกองทัพ
ของนักปฏิรูปศาสนา พวกเขาไม่ใช่ผู้ไร้
การศึกษา พวกชอบแบ่งแยก พวกชอบ
ขดัแย้งโวยวาย—ตรงกนัข้ามอย่างลบิลบั
พวกเขาเป็นคนท่ีศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้ามาแล้ว รู้วิธีการใช้อาวุธที่พระ
คัมภีร์จัดหามาให้พวกเขา ในแง่ของ
ความรู ้พวกเขาก้าวลํา้ยคุไปแล้ว เมือ่เรา
จํากัดความสนใจของเราไปยังศูนย์กลาง
อันโดดเด่นเช่นเมืองวิตเทนเบิร์กและ
เมอืงซริูคและบุคคลเล่ืองลือช่ือเช่นลูเธอร์
และเมลังค์ธอน สวิงก์ลีและอีโคลัมพา-
เดียสแล้ว ก็มักจะมีการแย้งว่าคนเหล่านี้
เป็นผู้นาํของขบวนการและเป็นธรรมดาท่ี
เราจะคาดว่าคนเหล่านีมี้พลงัย่ิงใหญ่และ
ความรู้กว้างขวาง แต่ผู้ท่ีเป็นลูกน้องของ
พวกเขาไม่น่าจะเป็นเช่นนัน้  เอาละให้เรา
กลับไปมองดูโรงละครท่ีไม่ค่อยมีใครทราบ
เร่ืองและไร้ชื่อเสียงของประเทศสวีเดน
รวมถึงนามอันตํ่าต้อยอย่างเช่นโอลาฟ
และลูเรนติอูส เพตริ จากบรรดาอาจารย์
ลงไปถึงสาวกท้ังหลาย เราจะพบอะไร...
นักวิชาการและนักศาสนศาสตร์ บุคคลท่ี
เข้าใจข่าวประเสริฐแห่งสัจธรรมทั้งระบบ
อย่างถ่องแท้ และเป็นผู้มีชัยชนะเหนือผู้
เช่ียวชาญการศึกษาและบุคคลย่ิงใหญ่
ทั้งหลายของโรม” Ibid. เล่มท่ี 10 บทท่ี 4

{GC 243.3}
จากผลของความขัดแย้งนี้ กษัตริย์

ของประเทศสวีเดนทรงรับความเชื่อของ
โปรเตสแตนต์และไม่นานต่อมารัฐสภา
ประกาศสนับสนุนเข้าข้างความเชื่อนี้ 
โอลาฟ เพตริแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาสวีเดน
และตามพระประสงค์ของพระราชา พ่ีน้อง
ท้ังสองได้ลงมือแปลพระคัมภีร์ทั้งเล่ม
ด้วยประการฉะนี้ ประชาชนในประเทศ
สวีเดนจึงได้รับพระวจนะของพระเจ้าเป็น
ครั้งแรกในภาษาแม่ ท่ีประชุมรัฐสภา
ประกาศสั่งทั่วทั้งอาณาจักรให้อาจารย์
อธิบายพระคัมภีร์และต้องสอนเด็กๆ ใน
โรงเรยีนให้อ่านพระคมัภร์ีด้วย {GC 244.1}

ความกระจ่างอันเป็นพระพรของข่าว
ประเสริฐขับไล่ความมืดมนอันเน่ืองจาก
ความไม่รู้และความงมงายให้ออกไปอย่าง
ม่ันคงและแน่นอน พวกเขาหลุดพ้นจาก
การกดข่ีของโรม บ้านเมืองบรรลุถึงความ
แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนี้
มาก่อน ประเทศสวีเดนเป็นป้อมปราการ
ปกป้องความเชื่อของโปรเตสแตนต์ 
หนึ่งศตวรรษต่อมา ในช่วงเวลาบอบช้ํา
อนัตรายทีส่ดุ ประเทศเลก็ๆ และอ่อนแอ
นี ้เป็นประเทศเดียวในทวีปยุโรปท่ีกล้าย่ืน
มือแห่งความช่วยเหลอืออกไป—เพือ่ช่วย
ประเทศเยอรมนใีห้รอดจากการต่อสูอ้ย่าง
เหีย้มโหดของสงครามสามสบิปี ดูประหนึง่
ว่าทวีปยุโรปตอนเหนือท้ังหมดต้องตก
อยู่ภายใต้เผด็จการของโรมอีกคร้ังหน่ึง
กองทัพของสวีเดนเป็นผู้ท่ีทําให้ประเทศ
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เยอรมนีพลิกชัยชนะที่อยู ่แค่เอื้อมของ
พระสันตะปาปาไปสู่ความพ่ายแพ้ และ
นาํชัยชนะของเสรีภาพทางความเช่ือมาสู่
ชาวโปรเตสแตนต์รวมทั้งชาวคาลวิน

นิยม [Calvinist ผู ้ ท่ีเชื่อตามคําสอน
ของคาลวิน] และชาวลูเธอร์เรน และนํา
เสรีภาพทางจิตสํานึกคืนสู ่ประเทศท่ี
ยอมรับการปฏิรูปทางศาสนา {GC 244.2}
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ในขณะทีล่เูธอร์กําลงักางพระคมัภร์ีที่
ถกูปิดให้กับประชาชนของประเทศเยอรมนี 
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงผลักดันให้
ทนิเดล [Tyndale] กระทาํส่ิงเดียวกันเพ่ือ
ประเทศอังกฤษ พระคัมภีร์ของไวคลิฟ
แปลมาจากภาษาละตินและผิดพลาด
มากมาย พระคัมภีร์นี้ไม่เคยถูกพิมพ์
ออกมาและต้นทุนของเอกสารต้นฉบับที่
คัดลอกด้วยมือมีราคาสูงมากจนมีแต่คน
ร่ํารวยหรอืขุนนางเพยีงไม่ก่ีคนทีจ่ะซือ้ได้
และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นหนังสือที่
คริสตจักรส่ังห้ามอย่างเข้มงวดกวดขัน
ปริมาณจาํหน่ายจึงถูกจาํกัดอยู่ในวงแคบ
ในปี ค.ศ. 1516 หนึ่งปีก่อนบทความของ
ลูเธอร์จะปรากฏออกมาสู่สาธารณชน
เอรสัมัสตพีมิพ์พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญา
ใหม่ของเขาออกมาเป็นภาษากรีกและ
ภาษาละติน บัดน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระวจนะ
ของพระเจ้าถูกพิมพ์ออกมาในภาษา
ด้ังเดิม ในผลงานนี้ ข้อผิดพลาดมากมาย
ของฉบับก่อนถูกแก้ไขและแปลความ
หมายได้ชัดเจนมากขึ้น ทําให้ชนชั้นที่มี
การศึกษาจํานวนมากเข้าถึงความรอบรู้
ในสัจธรรมเพิ่มขึ้นและเสริมแรงดลใจขึ้น
ใหม่ให้กับงานของการปฏรูิป แต่คนสามญั
ทัว่ไปส่วนใหญ่ยงัถูกกีดกันจากพระวจนะ
ของพระเจ้า ทินเดลกําลังจะสานต่องาน
ของไวคลิฟให้สาํเร็จสมบูรณ์ด้วยการมอบ

พระคัมภีร์ให้แก่เพือ่นร่วมชาติ {GC 245.1}
ทินเดลเป็นนักเรียนที่ขยันและเป็น

ผู้แสวงหาสัจธรรมอย่างจริงใจ เขาได้รับ
ข่าวประเสรฐิจากพระคมัภร์ีภาคพนัธสญัญา
ใหม่ภาษากรีกของเอรัสมัส เขาเทศนา
ในส่ิงท่ีเขาเช่ืออย่างไม่เกรงกลัว เรียกร้อง
ว่าคําสอนทั้งหมดต้องผ่านการทดสอบ
ของพระคัมภีร์ ต่อคํากล่าวของผู้นิยมระ
บอบเปปาซีที่อ้างว่าคริสตจักรเป็นผู้ให้
พระคัมภีร์และคริสตจักรเท่าน้ันท่ีอธิบาย
พระคัมภีร์ได้ ทิลเดลโต้กลับว่า “ท่าน
ทราบไหมว่าผู้ใดสอนนกอินทรีย์ให้หา
เหยื่อ น่ีแน ่ะ พระเจ ้าองค ์เดียวกัน
นี้แหละที่ทรงสอนบรรดาบุตรหิวโหยให้
แสวงหาพระบิดาของพวกเขาจาก
พระวจนะของพระองค์ ช่างไกลจากความ
จริงเหลือเกินที่ท่านว่าท่านให้พระคัมภีร์
แก ่พวกเรา ท่านเองต่างหากเป็นผู ้
เกบ็ซ่อนพระคมัภร์ีจากพวกเรา ท่านเป็น
ผู้เผาคนทั้งหลายที่สอนพระคัมภีร์และ
หากท่านทําได้ท่านคงจะเผาพระคัมภีร์
ท้ิงเสีย” D’Aubigne, History of the
Reformation of the Sixteenth Century
เล่มท่ี 18 บทท่ี 4 {GC 245.2}

คําเทศนาของทินเดลกระตุ้นความ
สนใจอย่างใหญ่หลวง คนมากมายยอมรับ
สัจธรรม แต่พวกบาทหลวงตื่นตระหนก
และทินเดลยังไม่ทันออกไปจากพื้นที่ 
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พวกเขาก็ใช้วิธีข่มขู่และตีความคําสอน
ของเขาอย่างคลาดเคล่ือนเพ่ือทําลาย
ผลงานของเขา บ่อยคร้ังเหลือเกินที่พวก
เขาประสบความสําเร็จ ทนิเดลโอดครวญ
ว่า “จะให้ทําอย่างไร เวลาที่ข้าพเจ้า
หว่านอยูแ่ห่งหนึง่ ศตัรก็ูบกุเข้าไปทาํลาย
ไร่นาท่ีข้าพเจ้าเพ่ิงหว่านมา ข้าพเจ้าไม่
อาจไปปรากฏตัวในทุกแห่งได้ โอ หาก
คริสเตียนทั้งหลายมีพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ในภาษาของเขาเอง พวกเขาจะต้านทาน
กับคนหลอกลวงเหล่าน้ีด้วยตนเองได้ 
ปราศจากพระคัมภีร์แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่
จะให้ฆราวาสยึดมั่นอยู่ในสัจธรรม” {GC
246.1}

บัดนี้จุดมุ่งหมายใหม่ผุดขึ้นในความ
คิดของเขา เขาพูดว่า “บทเพลงสดุดีท่ี
ร้องกันในวิหารของพระยาห์เวห์ใช้ภาษา
ของชนชาติอิสราเอลและจะไม่ให้ข่าว
ประเสริฐออกเสียงในท่ามกลางหมู่พวก
เราเป็นภาษาอังกฤษกระน้ันหรือ...ควร
ให้คริสตจักรมีแสงสว่างในยามเที่ยงวัน
น้อยกว่าในยามรุ่งอรุณหรือ...คริสเตียน
จะต้องอ่านพระคมัภร์ีภาคพนัธสญัญาใหม่
ด้วยภาษาแม่ของเขา”  บรรดาดุษฎีบัณฑิต
และครูทั้งหลายของคริสตจักรขัดแย้ง
กันเอง ด้วยพระคมัภร์ีเท่านัน้มนษุย์จงึจะ
เข้าถึงสัจธรรมได้ “คนหนึ่งเห็นชอบกับ
ดุษฎีบัณฑิตคนนี้ อีกคนกับคนน้ัน บัดน้ี
เจ้าของความคิดแต่ละค่ายขัดแย้งกัน
แล้วเราจะแยกคนท่ีพูดถูกออกจากคนท่ี
พูดผิดได้อย่างไร...ด้วยวิธีใด เราบอก
ความจริงให้รู ้  คือโดยพระวจนะของ

พระเจ้า” Ibid. เล่มท่ี 18 บทท่ี 4 {GC
246.2}

ต่อมาไม่นานดุษฎีบัณฑิตคาทอลิก
ท่ีมีความรู้สูงท่ีกําลังโต้เถียงกับเขาร้องข้ึน
มาว่า “เราน่าจะอยู่โดยไม่มีพระบัญญัติ
ของพระเจา้ดกีว่าอยูโ่ดยไม่มีกฎของพระ
สันตะปาปา” ทินเดลตอบว่า “ข้าพเจ้าขอ
ท้าทายต่อพระสันตะปาปาและกฎท้ังหลาย
ของพระองค์และหากพระเจ้าจะรกัษาชวีติ
ของข้าพเจ้าไว้  ในอกีไม่ก่ีปีข้าพเจ้าจะทํา
ให้เด็กไถนาคนหน่ึงเข้าใจพระคัมภีร์มาก
กว่าท่าน” Anderson, Annals of the
English Bible หน้า 19 {GC 246.3}

จุดมุ่งหมายเพ่ือมอบพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่แก่ประชาชนด้วยภาษา
ของเขาเองเร่ิมเจริญเติบโต บัดนี้เป็นท่ี
แน่นอนแล้วและเขาทุ่มเทตนเองให้กับ
งานนี้ทันที การกดข่ีข่มเหงกดดันเขาจน
ต้องหนอีอกจากบ้านของเขา เขาเดนิทาง
ไปกรุงลอนดอนและช่ัวระยะเวลาหน่ึงท่ี
นัน่เขาทาํงานโดยไม่ถกูรบกวน แต่ความ
รุนแรงของเหล่าผูน้ยิมระบอบเปปาซทีาํให้
เขาต้องหลบหนีอีกคร้ังหน่ึง ดูคล้ายกับ
ว่าท้ังประเทศอังกฤษปิดประตูต่อต้านเขา
และเขาตัดสินใจท่ีจะไปหาท่ีหลบภัยใน
ประเทศเยอรมนี ณ ที่นั่น เขาเริ่มพิมพ์
พระคัมภร์ีภาคพนัธสญัญาใหม่เป็นภาษา
อังกฤษ งานน้ีถูกส่ังให้หยุดการพิมพ์ถึง
สองคร้ัง แต่เม่ือถูกห้ามพิมพ์ในเมืองหน่ึง
เขาก็ไปพิมพ์อีกเมืองหนึ่ง ในที่สุดเขา
เดินทางไปถึงเมืองวอร์มส์ซึ่งเม่ือไม่ก่ีปี
ก่อนหน้าน้ีลเูธอร์ได้ปกป้องข่าวประเสริฐ
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ต่อหน้าท่ีประชุมรัฐสภา ในเมืองโบราณ
แห่งนั้น มีมิตรสหายของการปฏิรูปอยู่
มากมายและทินเดลดําเนินงานของเขา
ต่อไปโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง พระคริสต-
ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่สามพัน
เล่มพิมพ์เสร็จในเวลาไม่ช้าต่อมา และ
การพมิพ์อกีงวดหนึง่ตามมาในปีเดยีวกนั
{GC 246.4}

เขาทํางานไปด้วยความจริงใจและ
พากเพียรเต็มท่ี  ถงึแม้เจ้าหน้าท่ีของทาง
ประเทศอังกฤษจะคอยเฝ้าท่าเรือต่างๆ
ไว้อย่างเข้มงวดก็ตามที พระวจนะของ
พระเจ้าก็ถูกลักลอบลําเลียงในหลาย
ลักษณะไปยังกรุงลอนดอนและจากที่นั่น
กระจายไปทั่วประเทศ บรรดาผู ้นิยม
ระบอบเปปาซีเพียรพยายามที่จะกําจัด
สัจธรรม แต่กลับไร้ผล มีอยู ่คร้ังหนึ่ง
บิชอปแห่งเมืองเดอร์เฮมซื้อหนังสือพระ
คัมภีร์ในคลังท้ังหมดท่ีมีอยู่จากคนขาย
หนังสือคนหน่ึงท่ีเป็นสหายของทินเดล
เพื่อนําไปทําลายโดยคิดว่าการทําเช่นนี้
จะขดัขวางงานได้อย่างยิง่ใหญ่  แต่ในทาง
ตรงข้าม เงินทีจ่่ายไปนัน้กลับถกูนาํไปซือ้
วัตถุดิบสําหรับพิมพ์พระคัมภีร์งวดใหม่
กว่าและดีกว่าซ่ึงหากไม่ได้ทาํเช่นน้ันก็จะ
พิมพ์งวดใหม่ไม่ได้เลย ต่อมาภายหลัง
เม่ือทินเดลเป็นนักโทษ มีการย่ืนเสรีภาพ
ให้เขาด้วยเง่ือนไขว่าจะต้องเปิดเผยช่ือ
ของนายทุนของเขา เขาตอบว่าบิชอป
แห่งเมืองเดอร์เฮมช่วยเขามากกว่าคนอ่ืน
เพราะด้วยการจ่ายเงินอย่างงามให้กับ
หนังสือท่ีเหลืออยู่ในมือทําให้เขาดําเนิน

การก้าวต่อไปด้วยความกล้าหาญ {GC
247.1}

ทินเดลถูกทรยศตกไปอยู่ในมือของ
ศตัรูและมีอยู่คร้ังหน่ึงต้องทุกข์ทรมานอยู่
ในห้องขังเป็นเวลาหลายเดือน ในท่ีสุดเขา
เป็นพยานให้กับตัวเองถึงความเชื่อของ
เขาด้วยการยอมพลีชีพ แต่ยุทโธปกรณ์
ท่ีเขาเตรียมไว้ทาํให้นกัรบอืน่ๆ พร้อมเข้า
ทาํสงครามตลอดมาทกุศตวรรษจนกระทัง่
ถึงยุคสมัยของเรา {GC 247.2}

ลาทิเมอร์ [Latimer] ยืนยันจาก
บนธรรมาสน์ว่าประชาชนควรอ่านพระ
คัมภีร์ในภาษาของตน เขาพูดว่า “พระ
เจ้าเองทรงเป็นผู้ประพนัธ์พระคัมภร์ี” และ
พระคัมภีร์ประกอบด้วยพลังและความ
ยั่งยืนยงเป็นนิตย์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็น
เจ้าของ “ไม่มีพระราชา จักรพรรดิ ผู ้
ครองนครหรือผู้ปกครองเมืองคนใด...แต่
ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม...พระวจนะ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” “ให้เราอย่าใช้
ทางเบีย่งใด แต่จงใช้พระวจนะของพระเจ้า
ชี้นําเรา อย่าให้เราเดินตาม...บรรพบุรุษ
ของเราหรืออย่าแสวงหาสิ่งที่พวกเขาทํา
แต่ทําให้ในสิ่งที่พวกเขาน่าจะทํา” {GC
248.1}

บาร์เนสและฟริท [Barnes and Frith] 
มิตรสหายซื่อสัตย ์ของทินเดลลุกขึ้น
ปกป้องสัจธรรม ตามมาด้วยคนในตระกูล
ริดเล่ห์และแครนเมอร์ [Ridley and
Cranmer] ผูน้าํการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ
เหล่านีเ้ป็นคนท่ีมีการศึกษาและส่วนใหญ่
เคยได้รับเกียรติอย่างสูงสืบเน่ืองจากความ
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จริงใจหรือจริยธรรมอนัเคร่งครัดในความ
สมัพนัธ์กับโรม การคัดค้านระบอบเปปาซี
ของพวกเขาเกดิจากการไปรูข้้อผดิพลาด
ของ “ราชสํานักของสันตะปาปา” ความ
คุ้นเคยกับเรื่องความลึกลับของบาบิโลน
ยิง่เพ่ิมน้ําหนักอย่างใหญ่หลวงต่อคําพยาน
ของพวกเขาที่ต่อต้านเธอ {GC 248.2}

ลาทเิมอร์ พดูว่า “ตอนนีข้้าพเจ้าขอตัง้
คําถามท่ีแปลกประหลาดข้อหนึ่ง ใครคือ
บิชอปและพระราชาคณะท่ีขยันท่ีสุด...
ข้าพเจ้ารูดี้ว่าท่านกําลงัฟังอยูแ่ละกําลงัรอ
ฟังอย่างตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะเอ่ยชื่อผู้ใด...
ข้าพเจ้าจะบอกท่าน คนนัน้คอืพญามาร...
มันไม่เคยออกไปจากแขวงการปกครอง
ไปหามันได้ เมื่อท่านต้องการ มันอยู่บ้าน
เสมอ...มันจะอยู่กับคันไถของมันตลอด
เวลา...ท่านจะไม่เคยเห็นมันเกียจคร้าน
ข้าพเจ้ารับรอง...ท่ีใดท่ีมารต้ังรกราก...ที่
นั่นหนังสือก็จะหายไปและจะชูเทียนไข
ขึน้มา  พระคัมภีร์จะหายไปและลูกประคํา
จะโผล่ออกมา ความกระจ่างของพระ
กิตตคุิณจะหายไป แสงสว่างจากเทียนไข
จะโผล่ขึ้นมา ใช่ ในเวลาเท่ียงวัน...ร้ือ
กางเขนของพระคริสต์ลง แต่เชิดชูแดน
ชําระให้สูงขึ้น...กําจัดการใส่เครื่องนุ่งห่ม
ให้กับคนเปลือยกาย คนยากจนและคน
ไร้ความสามารถ แต่ไปส่งเสริมการตบแต่ง
รูปป้ันบชูาและประดษิฐ์ประดอยตอไม้และ
ก้อนหินอย่างหรูหรา สนับสนุนประเพณี
และกฎระเบียบของมนุษย์  กาํจัดประเพณี
และพระวจนะอันศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของพระเจ้า
ออกไป...โอ อยากให้พระราชาคณะทั้ง

หลายเป็นคนขยันหว่านเมล็ดคําสอนที่ดี
เหมือนที่ซาตานหว่านเปลือกหอยและ
หญ้าละมาน” Ibid. “Sermon of the
Plough” {GC 248.3}

หลักการยิ่งใหญ่ท่ีนักปฏิรูปศาสนา
เหล่าน้ีเก็บสงวนไว้เป็นหลักการเดียวกับ
ท่ีปกป้องโดยชาววอลเดนซิส  โดยไวคลิฟ
โดยจอห์น ฮัส โดยลูเธอร์ โดยสวิงก์ลี 
และคนทั้งหลายที่เข้าร่วมกับพวกเขา
หลกัการนีเ้ป็นต้นฉบบัระเบยีบความเชือ่
และการถือปฏิบัตทิีไ่ม่ผดิพลาด พวกเขา
ไม่ยอมรบัสทิธอิาํนาจของพระสนัตะปาปา
สภาต่างๆ บรรพบุรุษและพระราชาท้ังหลาย
ท่ีจะมาควบคมุจติสาํนกึในเรือ่งของศาสนา
พระคัมภีร์เป็นสิทธิอํานาจของพวกเขา
และ พวกเขาใช้คําสอนของพระคัมภร์ีเพ่ือ
ทดสอบหลักคําสอนต่างๆ และคําอ้างท้ัง
หลาย ความเช่ือในพระเจ้าและในพระวจนะ
ของพระองค์ค้ําจุนคนบริสุทธิ์เหล่านี้ใน
ขณะที่พลีชีพของตนที่หลักประหาร
ลาทิเมอร์ร้องอุทานแก่ผู้ร่วมพลีชีพขณะ
เปลวเพลิงกําลังปิดปากพวกเขาให้เงียบ
ว่า “จงมีใจสุขสบายกันเถิด วันน้ีเรา
จุดเทียนไขเช่นนี้ในประเทศอังกฤษ โดย
พระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจว่าไฟ
นี้จะไม่มีทางดับไป” Works of Hugh
Latimer เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 13 {GC 249.1}

ท่ีประเทศสก็อตแลนด์เมล็ดพันธุ์แห่ง
สัจธรรมที่โคลัมบา [Columba] และผู้
ร่วมงานหว่านไปน้ันไม่ได้ถูกทําลายไป
โดยส้ินเชิง เป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจาก
ท่ีคริสตจักรแห่งอังกฤษยอมจาํนนต่อโรม
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แล้ว ผู้ที่อยู่ประเทศสก็อตแลนด์ยังคง
รักษาเสรีภาพไว้ แต่ว่าในศตวรรษที่
สิบสองหลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซไีด้มาจดัตัง้ขึน้ทีน่ี ่ และไม่มี
ประเทศใดท่ีอํานาจน้ีปกครองอย่างเด็ด
ขาดเท่าที่นี่ ไม่มีความมืดเกิดขึ้นที่ใดที่
จะมืดมิดกว่าของท่ีนี่ แต่ยังมีลําแสงท่ี
แทรกทะลุผ่านความมืดและให้คําม่ัน
สัญญาของวันที่จะมาถึง คนในตระกูลโล
ลาร์ด [The Lollards] เดนิทางจากประเทศ
อังกฤษพร้อมกับพระคัมภีร์และคําสอน
ของไวคลิฟ พวกเขาทํางานหนักเพ่ือเก็บ
รักษาความรูใ้นเรือ่งของข่าวประเสรฐิ และ
ในทกุศตวรรษจะมพียานและผูพ้ลชีพีของ
ข่าวประเสริฐ {GC 249.2}

การเร่ิมต้นของการปฏิรูปศาสนาท่ียิง่
ใหญ่มาพร้อมกับผลงานเขียนของลูเธอร์
และพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ของ
ทินเดล รอดพ้นสายตาของคณะสงฆ์ ผู้
นําสาส์นเหล่าน้ีเดินทางอย่างเงียบๆ ไป
ตามภูเขาและหุบเขา คอยเติมชีวิตใหม่
แก่คบเพลิงแห่งสัจธรรมท่ีเกือบจะมอดดับ
ไปในประเทศสก็อตแลนด์และรื้อทิ้ง
ผลงานการกดขี่ที่โรมได้ทํามานานถึงสี่
ศตวรรษ {GC 249.3}

อีกครั้งหนึ่งเลือดของผู ้ยอมพลีชีพ
สร้างแรงกระตุ้นสดใหม่แก่ขบวนการ ผู้นาํ
ของผูน้ยิมระบอบเปปาซตีืน่ตวัขึน้มาทนัที
ต่อภัยอันตรายท่ีคุกคามกับอุดมการณ์ของ
พวกเขา ด้วยการจับลูกหลานของชาว
สก็อตแลนด์ท่ีมีฐานะสูงและมีเกียรติท่ีสดุ
ไปสู่หลักเผาประหาร สิ่งที่พวกเขาทํามี

แต่เป็นการก่อสร้างธรรมาสน์ข้ึนมาซ่ึง
ถ้อยคําของพยานทีกํ่าลงัพบกับความตาย
เหล่านี้ดังกระห่ึมไปท่ัวแดนดิน ปลุกจิต
วิญญาณของประชาชนให้ตื่นข้ึนด้วย
จุดประสงค์ท่ีไม่มีวันตายเพ่ือสลัดทิ้งโซ่
ตรวนของโรม {GC 249.4}

ฮามิลตันและวิสฮาร์ท [Hamilton and
Wishart] มีลักษณะนิสัยอันสง่างามดุจ
เจ้าชายสมตามเลือดเน้ือเชื้อไขของพวก
เขา ท้ังสองสืบตระกูลความเป็นสาวกท่ี
ถ่อมตนมาช้านาน  พวกเขายอมพลีชพีที่
หลักประหาร แต่จากกองเพลิงที่เผา
วิสฮาร์ท เรายังเห็นนักปฏิรูปอีกคนหน่ึง
ท่ีเปลวไฟไม่อาจปิดปากเขาให้เงียบได้ 
ผูท้ีโ่ดยการทรงนําของพระเจ้าจะมาตรีะฆงั
มรณะครั้งสุดท้ายให้แก่หลักคําสอนและ
พิธีกรรมของระบอบเปปาซีในประเทศ
สก็อตแลนด์ {GC 250.1}

จอห์น น็อคซ์ หันหลังให้กับประเพณี
และความเช่ือเร่ืองภูตผีปีศาจของคริสต-
จักรแล้ว เพ่ือรับสัจธรรมแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้า คําสอนของวิสฮาร์ท์ยืนยัน
ความถกูต้องในการตดัสนิใจทีจ่ะสลดัความ
สัมพันธ์กับโรมและเอาตัวเองมาเข้าร่วม
กับนักปฏิรูปศาสนาท้ังหลายท่ีถูกกดข่ี
ข่มเหง {GC 250.2}

มิตรสหายขอร้องให้เขารับตําแหน่ง
ของนักเทศน์  เขาผงะถอยกลับหวาดกลัว
ถึงความรับผิดชอบของงานนี้ด้วยอาการ
ส่ันไปทั้งตัว แต่หลังจากเก็บตัวด้ินรน
ต่อสู ้อย่างเจ็บปวดกับตัวเองเป็นเวลา
หลายวัน เขาจึงตอบตกลง แต่เม่ือเขา
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ยอมรับหน้าท่ีนี้แล้ว เขารุกต่อไปด้วย
ความต้ังใจอันแน่วแน่ไม่ยอมโอนอ่อนและ
กล้าหาญอย่างไม่ย่อท้อตราบเท่าที่เขามี
ชีวิตอยู่ นักปฏิรูปศาสนาผู้จริงใจคนนี้ไม่
กลัวมนุษย์หน้าไหน ไฟของการพลีชีพที่
ลุกอยู่รอบตัวเขาเพียงแต่ยิ่งปลุกความ
ตั้งใจมุ ่งม่ันของเขาให้แรงกล้ายิ่งขึ้น
ด้ามขวานของการกดขีง้่างอยูเ่หนอืศรีษะ
ของเขาอย่างน่าหวาดเสยีว แต่จดุยนืของ
เขายังคงท่ี ไม่ส่ันคลอน ฟาดฟันอย่าง
เด็ดเด่ียวไปท้ังซ้ายและขวาเพ่ือถอนราก
การกราบไหว้รูปเคารพ {GC 250.3}

เม่ือเขาถูกนาํตัวมาไต่สวนต่อเบ้ืองพระ
พกัตร์พระราชนิแีห่งประเทศสก็อตแลนด์ 
ซึ่งแม้แต่ความกระตือรือร้นของผู ้นํา
โปรเตสแตนต์หลายคนยังต้องลดน้อยลง
เมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ แต่
จอห์น นอ็คซ์ไม่หว่ันไหวในการเป็นพยาน
ให้แก่สจัธรรม การยกยอเอาชนะใจเขาไม่
ได้ เขาจะไม่เสียขวัญด้วยคําขู่ พระราชินี
ทรงกล่าวหาว่าเขาเป็นคนนอกศาสนา
พระนางทรงประกาศว่าเขาสอนประชาชน
ให้ยอมรับศาสนาท่ีรัฐส่ังห้าม และล่วง
ละเมิดพระบัญชาของพระเจ้าท่ีสั่งคนใต้
บังคับให้ปฏิบัตติามผู้ครองแคว้นของพวก
เขา น็อคซ์ตอบด้วยความมั่นใจว่า {GC
250.4}

“ในขณะทีศ่าสนาอนัเป็นธรรมจะไม่พึง่
กําลังหรือสิทธิอํานาจที่มีต้นกําเนิดจาก
เจ้าผู้ครองแคว้นทางฝ่ายโลกแต่จากพระเจ้า
ผู้ทรงดํารงอยู่เป็นนิตย์เพียงผู้เดียว ผู้ใต้
บังคบับญัชากไ็ม่มีพนัธะใดทีต้่องวางกรอบ

ศาสนาของพวกเขาตามความต้องการของ
เจ้าผู้ครองแคว้นท้ังหลายด้วย เพราะบ่อย
คร้ัง ในบรรดาคนทั้งหลายแล้ว เจ้าผู้
ครองแคว้นเหล่าน้ีกลับเป็นผู้ท่ีไม่รู้เรื่อง
ศาสนาท่ีแท้จริงของพระเจ้ามากท่ีสุด...
หากบุตรท้ังหลายของอับราฮัมท่ีอยู่ใต้การ
ปกครองของฟาโรห์ต่างต้องนบัถือศาสนา
ของฟาโรห์แล้ว โลกน้ีจะมีศาสนาอะไร
หรือหากมนุษย์ทั้งหมดในสมัยของอัคร
ทูตต้องนับถอืศาสนาของจักรพรรดิโรมนั
แล้วท่ัวท้ังโลกจะมีศาสนาอะไร...และด้วย
เหตุนี้ข้าแต่พระนาง พระองค์ทรงรับรู้ว่า
ผู้อยู ่ใต้การปกครองจะไม่ผูกมัดติดกับ
ศาสนาของเจ้าผูป้กครอง ถึงแม้ว่าพวกเขา
จะได้รับคาํบัญชาให้เชือ่ฟังเจ้าผู้ปกครอง
ก็ตาม” {GC 250.5}

พระนางมารีย์ตรัสว่า “เจ้าแปลพระ
คัมภีร์ในทางหนึ่งและพวกเขา (ครูสอน
ชาวโรมันคาทอลิก) แปลเป็นอีกแบบหน่ึง
เราจะเช่ือผู้ใดและใครจะเป็นผู้ตัดสิน”
{GC 251.1}

นักปฏิรูปศาสนาตอบว่า “พระองค์จะ
ต้องทรงเช่ือพระเจ้า พระเจ้าตรัสในพระ
วจนะอย่างชัดเจนและเม่ือต่างไปจากส่ิง
ท่ีพระวจนะสอนแล้ว พระองค์ก็ไม่ควร
เชือ่ทัง้สองฝ่าย พระวจนะของพระเจ้านัน้
มีความชัดเจนอยู่ในตัวและหากดูเหมือน
ว่ามตีอนใดทีไ่ม่ชดัเจน พระวญิญาณของ
พระเจ้าผู้ไม่ทรงเคยขัดแย้งกับพระองค์
เองจะทรงอธบิายเรือ่งเดยีวกนันีใ้ห้เข้าใจ
ได้จากข้อความในตอนอ่ืนๆ จนไม่มีข้อ
สงสัยหลงเหลืออยู่นอกจากพวกที่ด้ือรั้น
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ที่ต้องการคงอยู่อย่างไม่ยอมรู้เท่านั้น”
David Laing, The Collected Works of
John Knox เล่มที่ 2 หน้าท่ี 281, 284
{GC 251.2}

นี่ คือความจริงที่นักปฏิรูปศาสนา
[คนน้ี] ซึ่งไม่เกรงกลัวผู้ใดพูดใส่หูของ
คนในพระราชสํานัก โดยเอาชีวิตของตน
เข้าเสี่ยง ด้วยความกล้าหาญเดียวกันที่
ไม่เกรงกลัวผู้ใด เขายึดถือรักษาเป้าหมาย
ของเขาไว้ เพียรอธิษฐานและต่อสู้ใน
สงครามของพระเจ้าจนประเทศสก็อตแลนด์
ปลอดจากหลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซี {GC 251.3}

ในประเทศอังกฤษ การสถาปนานิกาย
โปรเตสแตนต์ข้ึนเป็นศาสนาประจําชาติ
ทําให้การกดขี่ข่มเหงลดลงแต่ไม่ได้หยุด
ไปเลยซะทเีดยีว ถึงแม้ว่าจะมกีารประกาศ
เลิกหลักคําสอนมากมายของโรมแล้วก็ตาม
แต่รูปแบบพิธีต่างๆ ของเธอก็ยังคงถูก
เก็บอยู่ไว้ไม่น้อย พวกเขาปฏิเสธความ
เป็นใหญ่ของพระสันตะปาปาแต่สถาปนา
พระราชาขึ้นบนพระที่นั่งครองตําแหน่ง
หัวหน้าของคริสตจักร พิธีของคริสตจักร
ยังห่างไกลจากความบริสุทธิ์และความ
เรียบง่ายของข่าวประเสริฐ หลักการย่ิง
ใหญ่ของเสรีภาพทางศาสนายังเป็นเรื่อง
ทีไ่ม่เข้าใจกัน แม้ผูป้กครองโปรเตสแตนต์
จะไม่ค่อยเข้าพึง่ความโหดเหีย้มน่ากลัวที่
โรมใช้ต่อต้านพวกนอกศาสนาก็ตามที  แต่
กระนัน้สทิธขิองมนษุย์ทุกคนทีจ่ะนมสัการ
พระเจ้าตามคําสัง่ของจติสํานกึของเขาเอง
ก็ยงัไม่เป็นทีย่อมรบั ทุกคนจะถกูกาํหนด

ให้รับคาํสอนและถอืรกัษารปูแบบของการ
นมัสการตามท่ีคริสตจักรซ่ึงได้รับการ
สถาปนากําหนดไว้แล้ว ผู้คัดค้านจะถูก
กดขี่ข่มเหงตามแต่จะมากหรือน้อย เป็น
เช่นนี้อยู่หลายร้อยปี {GC 251.4}

ในศตวรรษที่สิบเจ็ด ศาสนาจารย์
หลายพันคนถูกปลดออกจากตําแหน่ง
ประชาชนถูกส่ังห้ามเข้าร่วมประชุมทาง
ศาสนาด้วยโทษของการปรับอย่างหนัก
การกักขัง และการเนรเทศเว้นแต่จะเป็น
การประชุมท่ีคริสตจักรอนุมัติ เหล่าผู ้
ซื่อสัตย์ที่ไม่อาจละเว้นการร่วมนมัสการ
พระเจ้าถูกกดดันให้ไปประชุมนมัสการกัน
ตามซอกซอยที่มืด ใต้เพดานหลังคาอัน
มืดมิดและบางโอกาสในกลางป่าตอนเท่ียง
คืน ใต้ร่มเงาลึกเข้าไปในป่าทึบกลาย
เป็นอาคารวหิารของพระเจ้า เหล่าบตุรที่
กระจัดกระจายและถูกกดข่ีของพระเจ้ามา
ชุมนุมกันเพื่อทูลความในใจทั้งหมดออก
มาเป็นคําอธิษฐานและคําสรรเสริญ แต่
แม้พวกเขาจะระวังมากเพียงไร หลายคน
ต้องรับความทุกข์ทรมานอันเน่ืองมาจาก
ความเชื่อ เรือนจําแออัด ครอบครัวแตก
กระจาย หลายคนถูกขับไล่ไปอยู ่ต่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงร่วม
สถิตกับประชากรของพระองค์และการ
กดขี่ข่มเหงไม่อาจมีชัยต่อคําพยานของ
พวกเขาได้ หลายคนถูกกดดันให้ข้าม
มหาสมุทรไปยังประเทศอเมริกา และ ณ
ท่ีนี ้พวกเขาวางรากฐานการปกครองฝ่าย
บ้านเมอืงและเสรภีาพทางศาสนาซึง่กลาย
มาเป็นป้อมปราการและเป็นเกียรติของ
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ประเทศน้ี {GC 252.1}
อีกคร้ังหนึ่ง เช่นเดียวกับในสมัยของ

อัครทูต การกดข่ีข่มเหงกลับกลายมา
เป็นการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ในคุกมืด
ที่แออัดด ้วยคนขี้ เมาและอาชญากร
ร้ายกาจ จอห์น บันยัน [John Bunyan] 
หายใจเอาบรรยากาศท่ีแท้จริงของสวรรค์
และในท่ีแห่งน้ีเขาเขียนนิทานแฝงคติ
ของการเดินทางของผู้แสวงบุญจากดิน
แดนแห่งความพินาศไปสู่เมืองสวรรค์ของ
พระเจ้า เป็นเวลากว่าสองร้อยปีเสยีงท่ีมา
จากเรือนจําเบดฟอร์ดพูดกับหัวใจของ
คนมากมายด้วยอํานาจอันเร้าใจ หนังสือ
ของบันยันเรื่องเดอะพิวกรีมโปรแกรส
[Bunyan’s Pilgrim’s Progress การเดิน
การของผู้แสวงบุญ] และ เกรซ อะเบาด่ิง
ทู เดอะ ชีพ ออฟ ซินเนอร์ส [Grace
Abounding to the Chief of Sinners
พระคุณอย่างเหลือล้นท่ีมีต่อคนบาป] 
นําเส้นทางย่างก้าวของคนมากมายไปสู่
ทางแห่งชีวิต {GC 252.2}

บาสเตอร์ ฟลาเวล อัลไลน์ [Baxter,
Flavel, Alleine] และบคุคลอืน่ๆ ทีมี่ความ
สามารถ มีการศึกษาและประสบการณ์
ลึกซ้ึงในคริสเตียนลุกข้ึนปกป้องความเช่ือ
อย่างกล้าหาญซึ่งครั้งหนึ่งเคยมอบให้แก่
ธรรมิกชน ความสําเร็จของผลงานของ
บุคคลเหล่าน้ีซึ่งผู ้ปกครองประเทศส่ัง
เนรเทศและตราหน้าเป็นคนนอกกฎหมาย
นั้นจะไม่มีวันพินาศไป หนังสือของฟลา-
เวลเรื่อง เฟาเทน ออฟ ไลฟ์ แอนด์ 
เมทอด ออฟ เกรซ [Fountain of Life

and Method of Grace นํ้าพุแห่งชีวิต
และวิธีการของพระคุณ] สอนคนนับพัน
ถงึวธิท่ีีจะอทิุศตนเพือ่นาํจติวญิญาณของ
ตนเองให้อยู่กับพระคริสต์ หนังสือของ
บาสเตอร ์ เ ร่ือง รีฟอร ์ม พาสเตอร ์ 
[Reformed Pastor ศาสนาจารย์ท่ีปฏิรูป
แล้ว] ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพระพร
แก่คนมากมายท่ีปรารถนาการฟื้นฟูใน
งานของพระเจ้าและเร่ือง เซนท์ส แอเวอร์
ลาสติ่ง เรส [Saints’ Everlasting Rest
การพักผ่อนนิรันดร์ของธรรมิกชน] ของ
เขาทําหน้าท่ีของการนําจิตวิญญาณไปสู่
การ “พักผ่อน” ท่ียังคงมีอยู ่สําหรับ
ประชากรของพระเจ้า {GC 252.3}

หน่ึงร้อยปีต่อมา ในวันมืดย่ิงใหญ่ทาง
ฝ่ายจิตวิญญาณ ไวท์ฟิลด์ [Whitefield] 
และพีน้่องตระกลูเวสเล่ย์ [The Wesleys] 
ปรากฏตัวเพื่อมาถือประทีปแห่งความ
กระจ่างของพระเจ้าภายใต้กฎระเบียบของ
คริสตจักรท่ีประเทศอังกฤษสถาปนาข้ึน
ประชาชนของประเทศองักฤษตกสูส่ภาพ
การถดถอยทางศาสนาทีแ่ทบจะแยกความ
แตกต่างจากคนนอกศาสนาไม่ออก ศาสนา
เรือ่งของธรรมชาตเิป็นวชิาการศกึษายอด
นิยมของคณะสงฆ์และมักถูกรวมไว้ใน
คําสอนศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ของพวกเขา
เอง คนชนชัน้สงูเยาะเย้ยพวกท่ีเคร่งครัด
ศาสนาและพวกเขาทะนงตนว่าอยู่เหนือ
พวกที่ตนจัดว่าเป็นคนคลั่งศาสนา คน
ชนชั้นตํ่ารู ้ไม่เท่าทันอย่างย่ิงและถูก
ทอดท้ิงให้อยู่กับการกระทําช่ัว ในขณะท่ี
คริสตจักรไม่มีความอาจหาญหรือความ
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เชื่อพอที่จะสนับสนุนอุดมการณ์ของ
สัจธรรมท่ีกําลังด่ิงลงต่ําอีกต่อไป {GC
253.1}

หลักคําสอนเรื่องความชอบธรรมโดย
ความเชื่อที่ลูเธอร์สอนไว้อย่างชัดเจนนั้น
แทบจะเลือนหายไปจากสายตา และหลัก
การของระบบสันตะปาปาเรื่องการไว้
วางใจในการกระทําความดีเพือ่ความรอด
ได้เข้ามาแทนที่ ไวท์ฟิลด์และพี่น้องตระ
กูลเวสเล่ย์ซึง่เป็นสมาชิกของคริสตจักรท่ี
องักฤษสถาปนาขึน้นัน้เป็นคนทีแ่สวงหา
ความพอพระทัยของพระเจ้าด้วยความ
จรงิใจ และในเร่ืองน้ีพวกเขาได้รับการสอน
ว่าสามารถได้มาโดยการดําเนินชีวิตที่
ดีงามและถอืรกัษากฎระเบยีบของศาสนา
{GC 253.2}

คร้ังหนึ่งเม่ือชาร์ลส์ เวสเล่ย์ ล้มป่วย
และคิดว่าอีกไม่นานคงต้องตาย มีคน
ถามเขาว่า ความหวังชวีตินรัินดร์ของเขา
นัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานอะไร คาํตอบของเขา
คือ “ข้าพเจ้าได้ใช้ความพยายามท่ีดีท่ีสุด
ที่จะรับใช้พระเจ้า” ในขณะท่ีเพ่ือนคนน้ี
ทีต่ัง้คําถามดเูหมอืนว่าไม่พอใจกบัคําตอบ
นัก เวสเล ่ย ์คิด “อะไรกันนะ ความ
พยายามของเราไม่เพียงพอที่จะเป็น
พื้นฐานความหวังของเราหรือ เขาจะ
ปล้นความพยายามของเราไปหรือ เราไม่มี
อะไรท่ีจะไว ้วางใจได้อีกแล้ว” John
Whitehead, Life of the Rev. Charles
Wesley หน้าท่ี 102 ความมืดหนาทึบ
เช่นนี้แหละท่ีปกคลุมอยู่เหนือคริสตจักร
ปิดซ่อนการไถ่บาป  ปล้นสง่าราศขีองพระ

คริสต์ไปและหันความคิดของมนุษย์ออก
ไปจากความหวังเดียวที่จะได้ความรอด
—นั่นคือพระโลหิตของพระผู้ไถ่ที่ถูกตรึง
บนกางเขน {GC 253.3}

เวสเล่ย์และผู้ร่วมงานของเขาถูกชักจูง
ให้มองเห็นว่าศาสนาเที่ยงแท้ตั้งอยู่ใน
หัวใจ และพระบัญญัติของพระเจ้านั้น
ครอบคลุมไปถึงความคิด คําพูดและการ
กระทําด้วย เมื่อพวกเขามั่นใจถึงความ
จําเป็นของเร่ืองความบริสุทธ์ิของจิตใจ
รวมทัง้ความถกูต้องของท่าทางภายนอก
แล้ว พวกเขามุ่งหน้าด้วยความจริงจังท่ี
จะมีชีวิตใหม่ ด้วยความพยายามอย่าง
ขะมักเขม้นและหม่ันอธิษฐาน พวกเขา
ทุ่มเทเพื่อสยบความช่ัวของหัวใจฝ่าย
ธรรมชาติ พวกเขาดําเนินชีวิตที่ปฏิเสธ
ความต้องการของตนเอง มีใจกุศล และ
ทนความอดสู รักษาทุกมาตรการด้วย
ความเคร่งครัดและเท่ียงตรงท่ีคิดว่าจะ
ช่วยพวกเขาให้ได้ความพงึพอพระทยัของ
พระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้สิ่งที่พวกเขา
แสวงหา ความพยายามของพวกเขาท่ีจะ
ปลดปล่อยตัวเองออกจากการลงโทษของ
บาปหรือเอาตัวออกจากอิทธิพลของมัน
นั้นไร้ผล เป็นการดิ้นรนแบบเดียวกับท่ี
ลูเธอร์เคยประสบมาในห้องเล็กๆ ที่
เออร์เฟิร์ท เป็นปัญหาเดียวกับที่ทรมาน
จิตวิญญาณของเขา “มนุษย์จะชอบธรรม
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร”
โยบ 9:2 {GC 254.1}

ไฟแห่งสัจธรรมของพระเจ้าซึ่งใกล้
ดับมอดไปแล้วจากแท่นบูชาของชาว
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โปรเตสแตนต์จะต้องถกูจดุให้สว่างขึน้อกี
จากคบเพลิงโบราณที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่
สมัยของคริสเตียนในประเทศโบฮีเมีย
หลังการปฏิรูปศาสนา กองกําลังของโรม
บุกเข้าเหยียบย่ําขับไล่พวกโปรเตสแตนต์
ในประเทศโบฮีเมยี ทกุคนท่ีไม่ยอมละท้ิง
สัจธรรมถูกกดดันต้องหนีเอาตัวรอด
บางคนไปหลบภัยในแคว้นแซกโซนี ณ
ที่นี้พวกเขารักษาความเชื่อโบราณไว้ 
จากลูกหลานของคริสเตียนเหล่านี้ความ
กระจ่างจึงตกมาถึงเวสเล่ย์และเพื่อนๆ
{GC 254.2}

หลังจากท่ีจอห์นและชาร์ลส์ เวสเล่ย์ 
[John and Charles Wesley] ได้รับการ
เจิมต้ังให้รับใช้แล้ว ทั้งสองถูกส่งไปทํา
พันธกิจที่ประเทศอเมริกา บนเรือลํานั้น
มีพวกโมราเวียน [Moravians กลุ่มปฏิรปู
ที่เชื่อตามคําสอนของฮัส จุดเร่ิมต้นของ
คริสตจักรอยู ่ในประเทศโบฮีเมียและ
โมราเวีย] โดยสารไปด้วย การเดินทาง
คร้ังนี ้ พวกเขาเผชิญกับพายุร้ายแรงและ
จอห์น เวสเล่ย์ต้องมาเผชญิหน้ากบัความ
ตาย รู้สึกว่าตนไม่ม่ันใจในสันติสุขของ
พระเจ้า ในทางตรงกันข้าม ชาวเยอรมัน
เหล่านั้นแสดงออกถึงความสงบนิ่งและ
ความวางใจซึง่เป็นเรือ่งแปลกสําหรบัเขา
{GC 254.3}

เขาพดูว่า  “ข้าพเจ้าคอยสังเกตอุปนิสยั
ที่เอาจริงเอาจังของพวกเขามานานแล้ว
ในเรื่องของความถ่อมตนแล้ว พิสูจน์ให้
เหน็ตลอดเวลาว่าพวกเขาทํางานทีต่ํา่ต้อย
เพื่อผู้โดยสารคนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นงานท่ีชาว

อังกฤษไม่ยอมทํา เป็นงานที่พวกเขา
ปรารถนาทีจ่ะทาํโดยไมห่วงัผลตอบแทน
พวกเขาพูดว่าเป็นการดท่ีีจะทาํเพือ่ความ
ภมูใิจและพระผู้ช่วยให้รอดผู้เป็นท่ีรกัของ
พวกเขาทรงกระทําแก่ผู ้อื่นมากกว่านี้ 
และทุกวัน พวกเขามีโอกาสแสดงออกถงึ
ความสุภาพถ่อมตนท่ีไม่มีความลําบากใด
จะไปเปล่ียนแปลง หากพวกเขาถูกผลัก
ถูกทุบตี หรือโยนไปมา พวกเขาจะลุก
ข้ึนและเดินจากไป แต่ไม่มีคําบ่นออกมา
จากปากของพวกเขา บัดนี้เป็นโอกาส
ทดสอบว่าพวกเขาหลุดพ้นจากวิญญาณ
แห่งความกลัวรวมทั้งความเย่อหยิ่ง
ความโกรธและความอาฆาตจริงหรือไม่ 
ในขณะท่ีพวกเขาเร่ิมพิธศีาสนาของพวก
เขาด้วยบทเพลงสดุดี และร้องไปได้คร่ึง
เพลงน้ัน คลื่นยักษ์ได้โหมกระหน่ําใส่
อย่างรุนแรงจนใบเอกฉีกเป็นชิ้นๆ คลื่น
ทะเลปกคลุมท่ัวลําเรือ นํ้าทะเลสาดเทใส่
ระหว่างดาดฟ้าเรือ ราวกับว่าทะเลกลืน
พวกเราไปแล้ว กลุ่มชาวอังกฤษเริ่มกรีด
เสียงร้องล่ัน แต่กลุ่มชาวเยอรมันยังคง
ร้องเพลงอย่างสงบต่อไป ต่อมาภายหลัง
ข้าพเจ้าถามคนหนึ่งว่า ‘พวกคุณไม่กลัว
กันหรือไง’ เขาตอบว่า ‘ขอบคุณพระเจ้า
พวกเราไม่มีความกลัวกัน’ ข้าพเจ้าถาม
เขาต่อว่า ‘พวกผู้หญิงและเด็กกลัวกันหรือ
เปล่า’ เขาตอบอย่างอ่อนโยนว่า ‘ไม่ครับ
พวกผู้หญิงและเด็กๆ ของเราไม่กลัวท่ีจะ
ตายครับ’” Whitehead, Life of the Rev.
John Wesley หน้าท่ี 10 {GC 255.1}

เมื่อเดินทางมาถึงเมืองสาวันนา
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เวสเล่ย์พกัอยูกั่บพวกโมราเวยีนระยะหนึง่
และประทับใจอย่างสดุซึง้กับกิริยาท่าทาง
ความเป็นคริสเตียนของพวกเขา เขา
เขียนถึงพธิทีางศาสนาแบบหน่ึงของพวก
เขาที่ช่างแตกต่างจากพิธีที่ไร้ชีวิตของ
คริสตจักรแห่งอังกฤษ [Church of
England คริสตจักรประจําชาติของ
ประเทศอังกฤษ] ว่า “ความเรียบง่าย
ประกอบกับความน่าเกรงขามท่ีเด่นชัด
ของทั้งพิธีเกือบทําให้ข้าพเจ้าลืมช่วง
เวลาหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีที่คั่นกลาง และ
จินตนาการว่าตนเองกําลังน่ังอยู่ในท่ี
ประชุมที่ไม่มีระเบียบพิธีกรรม แต่มี
เปาโล คนเย็บเต็นท์หรือเปโตร ชาว
ประมงเป็นประธานในท่ีประชุม ถึงอย่าง
นั้นกลับสัมผัสได้ถึงพระวิญญาณและ
ฤทธานุภาพ” Ibid. หน้าท่ี 11, 12 {GC
255.2}

เม่ือเวสเล่ย์กลับถึงประเทศอังกฤษ
นกัเทศน์ชาวโมราเวยีนคนหนึง่แนะนาํเขา
ให้เข้าใจกระจ่างขึน้ในเรือ่งความเชือ่ของ
พระคัมภีร์ เขามาถึงจุดที่เชื่อมั่นว่าเขา
ต้องละท้ิงการพ่ึงพาตัวเองเพ่ือรับความ
รอดและต้องมอบความวางใจท้ังหมดให้ 
“พระเมษโปดกของพระเจ้าผูท้รงรบัความ
ผิดบาปของโลกไปเสีย” ในที่ประชุมครั้ง
หนึ่งของชาวโมราเวียนที่กรุงลอนดอน
มีการนําข้อเขียนของลูเธอร์ขึ้นมาอ่าน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่พระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงกระทําต่อหวัใจของผูเ้ชือ่
ขณะท่ีเวสเล่ย์ฟังอยู่นั้น ความเช่ือจุด
ประกายข้ึนในจิตวิญญาณของเขา เขาพูด

ว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวใจของข้าพเจ้า
อบอุ่นข้ึนมาอย่างน่าประหลาด ข้าพเจ้า
รู้สึกว่าข้าพเจ้าวางใจในพระคริสต์และใน
พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพ่ือความรอดและ
พระองค์ประทานความมั่นใจแก่ข้าพเจ้า
ว่าพระองค์ทรงนําบาปของข้าพเจ้าออก
ไปแล้วและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจาก
กฎของบาปและความตาย” Ibid. หน้า 52
{GC 255.3}

ตลอดเวลาอันยาวนานมาหลายปีของ
การด้ินรนต่อสู้ท่ีเหน่ือยยากและลําบาก
—หลายปีแห่งการละท้ิงความสุขของ
ตนเองอย่างเข้มงวดกวดขันหรอืมแีต่ความ
น่าอับอายและน่าอดสู—เวสเล่ย์ยึดมั่น
ต่อจุดมุ่งหมายของเขาอย่างแน่วแน่ในการ
แสวงหาพระเจ้า บัดนี้เขาพบพระองค์
แล้วและค้นพบว่าพระคุณท่ีเขาเคยบาก
บ่ันที่จะได้มาโดยการอธิษฐานและการ
อดอาหาร โดยการให้ทานและการลงโทษ
ตัวเองนั้นที่แท้แล้วเป็นของประทาน “ท่ี
ไม่ต้องเสียเงินและไม่มีราคาติดไว้” {GC
256.1}

ในทนัทท่ีีเขาตัง้มัน่อยูใ่นความเชือ่ของ
พระคริสต์แล้ว จิตวิญญาณทั้งหมดของ
เขาเร่าร้อนด้วยความปรารถนาท่ีจะประกาศ
ความรู้เร่ืองพระกิตติคุณอันแจ่มจรัสของ
พระคุณของพระเจ้าท่ีประทานโดยเปล่าๆ
เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าถือว่าทั่วทั้งโลกเป็น
โบสถ์ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของข้าพเจ้า
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยูส่่วนไหน ข้าพเจ้าถอืว่า
เป็นเร่ืองเหมาะสมและถูกต้องและเป็น
หน้าที่ผูกพันของข้าพเจ้าที่ต้องประกาศ
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ให้ทุกคนที่ยินดีจะฟังข่าวประเสริฐเรื่อง
ของการช่วยให้รอด” Ibid. หน้า 74 {GC
256.2}

เขายังคงดํารงชีวิตท่ีเคร่งครัดและ
ปฏิเสธความสุขของตนเองต่อไป ใน
เวลาน้ีไม่ใช่เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานแต่เป็น
ผลของความเช่ือ ไม่ใช่เป็นราก แต่ว่า
เป็นผลของความบริสุทธิ์ พระคุณของ
พระเจ้าในพระครสิต์เป็นรากฐานของความ
หวังของคริสเตียนและพระคุณน้ันจะแสดง
ออกด้วยการเชือ่ฟัง  ชวีติของเวสเล่ย์อทุศิ
ให้กับการเทศนาความจริงย่ิงใหญ่ท่ีเขา
ได้รับไว้ นัน่คือการทาํให้เป็นคนชอบธรรม
โดยความเช่ือในพระโลหิตของการลบล้าง
บาปของพระคริสต์และฤทธานุภาพของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีจะทําให้หัวใจเกิด
ผลด้วยชีวิตซ่ึงสอดคล้องกับแบบอย่าง
ของพระคริสต์ {GC 256.3}

ไวท์ฟิลด์และพี่น้องเวสเล่ย์รับการ
เตรียมตัวเพ่ือพันธกิจของพวกเขาด้วย
การใช้เวลาอันยาวนานและเฉียบขาดใน
การสาํนึกโดยส่วนตัวถึงสภาพของตนเอง
ทีเ่ดินผิดทางและเพ่ือฝึกพวกเขาให้อดทน
ต่อความทุกข์ยากในฐานะทหารท่ีดีของ
พระคริสต์ พวกเขาต้องรับการทดสอบ
ยากลําบากอย่างแสนสาหัสของการถูก
ดูหมิ่น การเย้ยหยันและการข่มเหง ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยและในขณะท่ีก้าวเข้าสู่
งานของการรับใช้ เพื่อนนักเรียนที่ไร้
ศีลธรรมเรียกพวกเขารวมทั้งผู้ที่เห็นใจ
พวกเขาอีกหลายคนอย่างดูถูกว่า พวก
เมทอดิสต์ [Methodist] แต่ในปัจจุบันน้ี 

กลายเป็นช่ือท่ีมีเกียรติของนิกายย่ิงใหญ่
ท่ีสุดนิกายหนึ่งของประเทศอเมริกาและ
ประเทศอังกฤษ {GC 256.4}

ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของคริสตจักร
แห่งองักฤษ พวกเขาเล่ือมใสอย่างแรงกล้า
ในรูปแบบของการนมัสการ แต่พระเจ้า
ทรงนําเสนอแก่พวกเขาให้เรียนรู ้ถึง
มาตรฐานที่สูงกว่าจากพระวจนะของ
พระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เร่งเร้าให้
พวกเขาเทศนาเร่ืองพระคริสต์และพระองค์
ผู ้ทรงถูกตรึงบนกางเขน ฤทธานุภาพ
ของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดเสด็จมาสถิตร่วม
ด้วยในการทํางานของพวกเขา คนจาํนวน
หลายพนัสาํนกึในความผิดและกลับใจ  จงึ
มีความจําเป็นท่ีต้องคอยปกป้องฝูงแกะ
เหล่านีจ้ากสุนขัป่าท่ีคอยล่าเหยือ่ เวสเล่ย์
ไม่มีความคดิทีจ่ะจดัตัง้นกิายใหม่  แต่เขา
บริหารดูแลพวกเขาภายใต้ชื่อท่ีเรียกว่า
ความผูกพันของชาวเมทอดิสต์ [Metho-
dist Connection] {GC 257.1}

นักเทศน์เหล่านี้เผชิญกับการต่อต้าน
ท่ีลึกลับและสุดจะทนจากคริสตจักรแห่ง
อังกฤษ ถึงกระน้ันโดยพระปัญญาของ
พระองค์ พระเจ้าทรงใช้อํานาจเหนือ
เหตกุารณ์ทีจ่ะก่อให้เกดิการปฏริปูขึน้จาก
ภายในตัวคริสตจักรเอง หากการปฏิรูป
มาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว คงจะ
ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในจุดท่ีมีความ
ต้องการอย่างย่ิง แต่เพราะนักเทศน์ซึ่ง
ได้รับการฟ้ืนฟเูหล่าน้ีเป็นคนในคริสตจักร
และทํางานจากภายในร้ัวของคริสตจักร
ทุกแห่งหนทีพ่วกเขาประสบโอกาส ความ
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กระจ่างก็จะพบทางเข้าไปได้ มิฉะน้ันก็
เป็นไปไม่ได้หากประตยัูงคงปิดอยู ่ นกับวช
บางคนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากความเซื่อง
ซึมฝ่ายศีลธรรมและกลายเป็นนักเทศน์
ที่กระตือรือร้นในคริสตจักรของตนเอง
คริสตจักรท่ีตกอยู่ในความมึนงงเซ่ืองซึม
ของพิธีกรรมกลับมีชีวิตข้ึนมาอีก {GC
257.2}

ในสมัยของเวสเล่ย์เหมือนเช่นในทุก
ยุคของประวัติศาสตร์คริสตจักร ผู ้ที่มี
ของประทานต่างๆ จะทํางานท่ีต่างได้รับ
มอบหมาย พวกเขาไม่ได้เห็นพ้องต้องกัน
ในทกุเรือ่งของหลกัคําสอนแต่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงขับเคล่ือนทุกคนและให้ร่วม
กันด้วยเป้าหมายเดียวกันเพื่อนําจิต-
วิญญาณมายังพระคริสต์ มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ความขดัแย้งระหว่างไวท์ฟิลด์และเวสเล่ย์
สองพีน้่องคุกคามทีจ่ะสร้างความแตกแยก
ขึ้น แต่ในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ถึงความ
สภุาพอ่อนน้อมในโรงเรียนของพระคริสต์ 
ความอดกลัน้และความรกัทีมี่ต่อกนัทําให้
คืนดีกันได้ พวกเขาไม่มีเวลาที่จะมา
ทะเลาะกัน ในขณะที่ความผิดและความ
ชัว่ดาษด่ืนอยู่ทุกท่ีและคนบาปกําลังด่ิงลง
สู่ความพินาศ {GC 257.3}

ผูรั้บใช้ของพระเจ้าเดินอยู่บนเส้นทาง
ทีข่รขุระ ผูท่ี้มีอทิธพิลและมกีารศกึษาสงู
ใช้อํานาจต่อสู้พวกเขา ผ่านไประยะหน่ึง
พระนักบวชจากคณะสงฆ์จํานวนมาก
แสดงความเป็นศัตรูอย่างออกหน้าและ
ประตโูบสถ์ปิดใส่พวกทีมี่ความเชือ่บรสุิทธิ์
และคนท้ังหลายท่ีประกาศความเช่ือน้ี 

แนวทางของคณะสงฆ์ทีป่ระณามพวกเขา
จากธรรมาสน์ปลุกระดมธาตแุห่งความมดื
ความรู้ไม่เท่าทันและความช่ัวข้ึนมา คร้ัง
แล้วคร้ังเล่า จอห์น เวสเล่ย์หนีพ้นความ
ตายโดยพระเมตตาคุณอันอัศจรรย์ของ
พระเจ้า เมือ่ความโกรธแค้นของฝงูชนก่อ
ตัวขึ้นเพื่อต่อสู้เขา และดูประหน่ึงว่าไม่มี
ทางหนีพ้น ทตูสวรรค์องค์หน่ึงในร่างของ
มนุษย์มาอยู่เคียงข้างตัวเขา ฝูงชนผงะ
ถอยกรูดและผู้รับใช้ของพระคริสต์เดิน
ออกไปจากสถานที่อันตรายแห่งนั้นด้วย
ความปลอดภัย {GC 258.1}

เวสเล่ย์กล่าวถึงการช่วยกู้ออกจาก
ฝูงชนบ้าคลั่งในครั้งหนึ่งของเหตุการณ์
เหล่านี้ว่า “หลายคนพยายามท่ีจะผลัก
ข้าพเจ้าให้ล้มลงในขณะท่ีพวกเรากําลัง
เดินลงเขา บนเส้นทางท่ีลื่นมุ่งหน้าไปยัง
ตวัเมอืง พวกเขาคาดคะเนว่าหากข้าพเจ้า
ล้มกองอยู่กับพื้น ข้าพเจ้าก็คงแทบจะ
ลุกไม่ข้ึนอีกแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่ได้สะดุด
เลย แม้แต่ลื่นไถลก็ยังไม่มี จนกระท่ัง
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากเง้ือมมือของพวกเขา
...แม้จะมีหลายคนพยายามที่จะกระชาก
คอเสื้อและตัวเสื้อของข้าพเจ้าเพื่อดึง
ข้าพเจ้าลงไป พวกเขาไม่สามารถคว้าจบั
ได้เลย มเีพียงคนเดียวคว้าฝาปิดกระเป๋า
เสื้อคลุมของข้าพเจ้าได้ ซึ่งต่อมาก็หลุด
ไปตดิอยูใ่นมอืของเขา ส่วนฝาอกีข้างหนึง่
ซึง่มีธนบัตรอยู่ใบหน่ึงถูกฉีกขาดคร่ึงหน่ึง
...มีชายล่ําสันบึกบึนคนหน่ึงท่ีประชิดอยู่
ข้างหลังข้าพเจ้าใช้ไม้เท้าโอ๊กขนาดใหญ่ 
ฟาดข้าพเจ้าหลายคร้ังซ่ึงหากเขาตีถูก
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ศีรษะด้านหลังของข้าพเจ้าสักหน่ึงคร้ัง
เขากน่็าจะไม่ต้องยุง่ยากอกีต่อไป แต่ทุก
ครัง้ทีเ่ขาต ี การฟาดของเขาถกูเบีย่งออก
ไป ข้าพเจ้าไม่รู้ทาํไมถึงเป็นเช่นน้ี  เพราะ
ข้าพเจ้าเคลื่อนตัวไปทางขวาหรือซ้ายไม่
ได้...มีอีกคนหน่ึงว่ิงฝ่าคนท่ีหนาแน่นเข้า
มาและชูมือขึ้นพร้อมจะฟาดลงมา แต่
ทนัใดน้ันกลับปล่อยมือลงและเพียงแค่ถกู
ศีรษะข้าพเจ้าพร้อมกับพูดว่า ‘เส้นผม
ของเขานิ่มดีจัง’...คนกลุ่มแรกที่หัวใจได้
รับการเปล่ียนแปลงน้ันเป็นคนกล้าหาญ
ของตําบล เป็นหัวหน้าของคนเลวในทุก
โอกาส มีคนหน่ึงในกลุ่มน้ีเป็นนักชกมวย
เพื่อรางวัลท่ีสนามมวยสวนหมี...{GC
258.2}

“พระเจ้าทรงเตรียมพวกเราเพ่ือพระ
ประสงค์ของพระองค์ด้วยวิธีการนุ่มนวล
เพียงไร สองปีที่แล้ว อิฐก้อนหนึ่งเฉียด
ไหล่ของข้าพเจ้าไป หนึ่งปีหลังจากนั้น
หินก้อนหนึ่งตกใส่ข้าพเจ้าตรงบริเวณ
ระหว่างตา เดือนท่ีแล้วถูกฟาดหน่ึงคร้ัง
และเย็นนี้สองคร้ัง คร้ังหนึ่งก่อนเดินทาง
เข้ามาเมืองน้ีและอีกคร้ังหลังจากท่ีเดินทาง
ออกไปจากทีน่ี ่แต่ท้ังสองครัง้ไม่เป็นอะไร
เลย แม้ว่าชายคนหนึ่งจะทุบหน้าอกของ
ข้าพเจ้าอย่างสุดแรงก็ตามและอีกคนตี
ปากข้าพเจ้าอย่างแรงจนเลือดพุ่งออกมา
ทนัที ข้าพเจ้าไม่รู้สกึเจ็บปวดจากการทบุตี
ทั้งสองมากไปกว่าฟางแห้งมาถูกตัว
ข้าพเจา้” John Wesley, Works เล่มท่ี 3
หน้า 297, 298 {GC 259.1}

ชาว เมทอ ดิสต ์ ใน ยุคแรก— ท้ั ง

ประชาชนและนักเทศน์ต้องทนกับการ
เย้ยหยันและการกดขี่ข่มเหงจากสมาชิก
คริสตจักรและจากผู้ไม่เคร่งครัดศาสนา
อย่างเปิดเผยทีไ่ด้รับการยยุงมาอย่างผดิๆ
พวกเขาถูกนําตัวขึ้นฟ้องศาลยุติธรรม
เป็นความยุตธิรรมแต่ในนามเพราะความ
ยุติธรรมเป็นส่ิงท่ีหายากในศาลสมัยนั้น
บ่อยครัง้ พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกบั
ความรุนแรงจากผู้ท่ีกดข่ีข่มเหงพวกเขา
ฝูงชนไปจากบ้านหนึ่งสู่อีกบ้านหนึ่งเพื่อ
ทําลายเคร่ืองเรือนและสินค้า ปล้นทุกส่ิง
ท่ีพวกเขาต้องการและข่มเหงชายหญิง
และเด็กอย่างทารุณ ในบางครั้งจะปิด
ป้ายประกาศในท่ีชุมนุมชนเรียกร้องให้ผู้
ท่ีต้องการเข้ามาช่วยทุบหน้าต่างและปล้น
บ้านของชาวเมทอดิสต์ให้มารวมตัวกันใน
เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด การละเมิดท้ัง
กฎของมนุษย์และของพระเจ้าอย่างเปิด
เผยเหล่านีถ้กูปล่อยให้เกดิขึน้โดยไม่มีการ
ห้าม ปล่อยให้มีการกดข่ีข่มเหงอย่างเป็น
ระบบท่ีกระทําต่อคนท่ีมีความผิดอยู่เพยีง
อย่างเดียวคือการพยายามนาํเท้าของคน
บาปออกจากทางเดินของความพนิาศไป
สู่ทางเดินที่บริสุทธิ์ {GC 259.2}

จอห์น เวสเล่ย์พูดถึงข้อกล่าวหาตัว
เขาเองและผู้ร่วมงานว่า “บางคนกล่าวหา
ว่าหลักคําสอนของคนเหล่าน้ีเป็นเร่ือง
เท็จ บกพร่องและคล่ังความศรัทธา เป็น
ส่ิงใหม่และไม่เคยไดย้นิมาก่อนจนถงึเมือ่
ไม่นานมานี้ บางคนว่าพวกเขาเป็นลัทธิ
เควกเคอนิยม [Quakerism พวกเคร่ง
ศาสนา] พวกคลั่งศาสนาและเป็นหลัก
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คําสอนและพิธีกรรมของระบอบเปปาซี 
การเสแสรง้ทัง้หมดนีถ้กูถอนออกมาจาก
รากแล้ว เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าหลักคํา
สอนทกุแขนงเป็นหลกัคําสอนชดัเจนของ
พระคัมภีร์ที่คริสตจักรของเราเองตีความ
ไว้ ด้วยเหตุนีจ้งึไม่ใช่เป็นคําสอนเท็จหรือ
คําสอนที่ผิด บนเงื่อนไขที่ว่าพระคัมภีร์
เป็นจริง” “คนอื่นๆ กล่าวหาว่า ‘คําสอน
ของพวกเขาเข้มงวดเกินไป พวกเขาทาํให้
ทางไปสู่สวรรค์แคบเกินไป’ แต่ในความ
เป็นจริงแล้วนี่เป็นคําค้านแต่เดิม (แทบ
จะเป็นคําค้านเดยีวมาเป็นเวลานาน) และ
ในทางลับๆ แล้วเป็นพื้นฐานของคําค้าน
อื่นอีกนับพันซ่ึงปรากฏออกมาในหลาย
รูปแบบ แต่สิง่เหล่านีจ้ะทําให้ทางไปสวรรค์
คับแคบกว่าทางท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราและอัครสาวกของพระองค์ทําไว้หรือ
หลักคําสอนของพวกเขาเคร่งครัดกว่า
ของพระคัมภีร์หรือ ให้ลองพิจารณาข้อ
พระคัมภีร์ทีก่ล่าวไว้อย่างชัดเจนเพยีงไม่
ก่ีข้อ ‘พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้
เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน
ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดกําลังของ
ท่าน’ ‘คําที่ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์
พูดน้ัน มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคํา
เหล่านั้นในวันพิพากษา’ ‘ท่านจะรับ
ประทาน จะด่ืม หรือจะทําอะไรก็ตาม จง
ทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า’ ลูกา
10:27 มัทธวิ 12:36 1 โครินธ์ 10:31 {GC
259.3}

“หากหลกัคําสอนของพวกเขาเข้มงวด
กว่านี้แล้วก็จะต้องโทษพวกเขา แต่จิต

สํานึกของท่านก็ทราบดีว่าไม่ใช่ และผู้ใด
เล่าจะลดความเข้มงวดลงไปให้น้อยกว่า
หน่ึงจุดโดยไม่ทาํให้พระวจนะของพระเจ้า
เสือ่มไป  จะถือว่าผูพ้ทัิกษ์ความล้ําลึกของ
พระเจ้าเป็นคนสัตย์ซ่ือได้ไหมหากเขา
เปลี่ยนส่วนใดของทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์
ท่ีมอบไว้ในความรับผิดชอบของเขา ไม่
ได้  เขาลดความสําคญัส่วนหนึง่ส่วนใดลง
ไปไม่ได้ เขาทําส่ิงใดให้เบาบางลงไม่ได้ 
เขาถูกบังคับต้องประกาศให้มนษุย์ทกุคน
ทราบว่า ‘ข้าพเจ้ามิอาจลดพระคัมภีร์ลง
มาสู่รสนิยมของท่านได้ ท่านต้องก้าวไป
ให้ถึงหรือต้องพินาศไปตลอดกาล’ นี่เป็น
พืน้ฐานแท้จริงของการเรียกร้องท่ีนยิมช่ืน
ชอบกันในเรื่องความไม่ใจกว้างของคน
เหล่าน้ี พวกเขาเป็นคนไม่ใจกว้างอย่างไร
ในแง่ไหนละ พวกเขาไม่ได้ให้อาหารแก่
คนหิวกระหายและสวมเส้ือผ้าให้คน
เปลือยกายหรือ ‘ไม่เลย ไม่ใช่เรื่องนี้ 
พวกเขาไม่ได้ขาดแคลนในเร่ืองน้ี แต่พวก
เขาไม่ใจกว้างในเรื่องของการตัดสินลง
ความเห็น พวกเขาคิดว่าจะไม่มีผู้ใดรอด
ได้นอกจากผูท่ี้ทาํตามวธิขีองพวกเขาเอง’” 
Ibid. เล่มท่ี 3 หน้า 152, 153 {GC 260.1}

การถดถอยฝ่ายวิญญาณซ่ึงมีให้เห็น
ในประเทศอังกฤษในช่วงก่อนสมัยของ
เวสเล่ย์เพียงเล็กน้อยน้ัน ส่วนใหญ่เกิด
ข้ึนจากคําสอนแบบต่อต้านพระบัญญัติ
คนมากมายยนืยนัว่าพระครสิต์ร้ือบัญญตัิ
ฝ่ายศีลธรรมไปแล้วและคริสเตียนต่างๆ
จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ
ฝ่ายศีลธรรม และผู้เช่ือจะหลุดพ้นจาก
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“การผูกมัดของการกระทําความดี” ส่วน
คนอื่นๆ แม้จะยอมรับว่าพระบัญญัติยัง
คงยั่งยืนต่อไปนั้น ประกาศว่าเป็นเรื่อง
ไม่จําเป็นท่ีอาจารย์ท้ังหลายจะเรียกร้อง
ให้ประชาชนเชื่อปฏิบัติตามคําสอนของ
พระบัญญัติเนื่องจากว่าผู้ที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรให้รอดน้ัน “ด้วยแรงผลักดันท่ี
ไม่มีสิง่ใดต้านทานได้ของพระเจ้าจะนําคน
เหล่าน้ีให้เคร่งครัดในศาสนาและกระทํา
คุณความดีเอง” ในส่วนผู้ท่ีถูกกําหนดให้
เลวทรามไปตลอดกาลจะ “ไม่มีพลังพอที่
จะเช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้า” {GC
260.2}

ยงัมีคนอืน่ทีเ่ชือ่เช่นกนัว่า “ผูท่ี้พระเจ้า
เลือกสรรแล้วจะล้มหายจากพระคุณหรือ
สูญเสียความพึงพอพระทัยของพระเจ้า
ไม่ได้” โดยให้ข้อสรปุทีย่ิง่คบัแคบกว่านีว่้า
“การกระทาํความชัว่ของคนเหล่านีแ้ท้จรงิ
แล้วไม่บาป หรือจะถือว่าเป็นกรณีการ
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าของพวก
เขาก็หามิได้ ดังนั้น ด้วยประการน้ี พวก
เขาจึงไม่มีสาเหตุท่ีจะต้องสารภาพบาป
ของพวกเขา หรือหยุดความบาปเหล่าน้ัน
ด ้วยการกลับใจ” McClintock and
Strong, Cyclopedia, art. “Antinomians.” 
ดังน้ัน พวกเขาจึงประกาศว่าแม้จะเป็น
บาปที่เลวร้ายที่สุด “ที่คนทั่วไปถือว่า
เป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัตขิองพระเจ้า
ที่ร ้ายแรงที่สุด จะไม่เป็นบาปในสาย
พระเนตรของพระเจ้า” หากคนท่ีทําบาป
นั้นเป็นคนที่ได ้ รับการเลือกสรรแล้ว
“เพราะเป็นคณุสมบตัท่ีิสาํคญัและโดดเด่น

ของผูท้ีเ่ลอืกสรรแล้ว ท่ีพวกเขาไม่สามารถ
ทาํส่ิงใดท่ีไม่เป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้า
หรือที่พระบัญญัติห้ามไว้” {GC 261.1}

หลักคําสอนชั่วร้ายนี้โดยพื้นฐานแล้ว
มีความเหมือนกันกับคําสอนของนักการ
ศึกษาและนักศาสนศาสตร์ชื่อดังในเวลา
ต่อมาที่ว่า ไม่มีพระบัญญัติของพระเจ้า
ท่ีปรับเปล่ียนไม่ได้ ท่ีจะนํามาใช้เป็น
มาตรฐานของความถูกต้อง แต่มาตรฐาน
ฝ่ายศีลธรรมถูกกําหนดโดยตัวสังคมเอง
และอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
แนวความคดิทัง้หมดนีไ้ด้รบัการดลใจจาก
วิญญาณบงการเดียวกัน—คือผู้ที่ได้เริ่ม
งานของมัน ท่ามกลางวิญญาณทีป่ราศจาก
บาปท้ังปวงบนสวรรค์  ในการหาทางท่ีจะ
กําจัดความยับยั้งชั่งใจอันชอบธรรมของ
พระบัญญัติของพระเจ้า {GC 261.2}

หลักคําสอนเรือ่งพระบญัชาของพระเจ้า
ซึ่งแก้ไขอุปนิสัยของมนุษย์โดยที่ไม่แปร
เปล่ียนน้ันได้นําคนมากมายไปสู่การไม่
ยอมรับพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้
จริง เวสเล่ย์ยืนหยัดต่อต้านความเช่ือท่ี
ผิดของบรรดาครูนริบัญญัตกิ [ (น-ิระ-บัน-
หยัด-ต-ิกะ) Antinomian หมายถึงผู้ท่ีถอืว่า
ความรอดเกิดจากความเชื่อเท่านั้น เป็น
กลุ่มท่ีมีคําสอนแบบต่อต้านพระบัญญัติ] 
และแสดงให้เห็นว่าหลักคําสอนท่ีนําไปสู่
คํ า สอนของพวก นิ ร บัญญัติ ก นิยม
[Antinomianism] นี้ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ 
“เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้ว
เพือ่ช่วยทกุคนให้รอด” “การกระทาํเช่นน้ี
เป็นการดี และเป็นท่ีชอบพระทัยของ
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พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนรับความ
รอดและรู้ความจริง เพราะว่าพระเจ้ามี
องค์เดียว และคนกลางก็มีผูเ้ดียวระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้
ทรงสภาพมนุษย์ ผู้ประทานพระองค์เอง
เป็นค่าไถ่สาํหรับทุกคน เหตุการณ์นีเ้ป็น
พยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเอง”
ทติสั 2:11 1 ทิโมธ ี2:3-6 พระเจ้าประทาน
พระวิญญาณของพระองค์อย่างไม่จํากัด
เพ่ือให้มนษุย์ทุกคนเข้าถึงทางแห่งความ
รอดได้ ด้วยเหตุนี้ พระคริสต์ผู้ทรงเป็น
”ความสว่างแท้ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็น
ความจริงได้นัน้กําลงัเข้ามาในโลก” ยอห์น
1:9 มนุษย์ล้มเหลวในเร่ืองความรอดโดย
การปฏิเสธของประทานแห่งชีวิตโดย
เจตนาของเขาเอง {GC 261.3}

ในการตอบข้ออ้างที่ว่าเมื่อพระคริสต์
สิ้นพระชนม์ ข้อกําหนดของพระบัญญัติ
สิบประการถูกยกเลิกไปพร้อมกับกฎ-
ระเบียบของพิธกีรรมนัน้ เวสเล่ย์กล่าวว่า
“บัญญตัศิลีธรรมทีบ่รรจอุยูใ่นพระบญัญตัิ
สบิประการและบังคบัโดยผู้เผยพระวจนะ
นัน้ พระองค์ไม่ได้ลบล้างท้ิงไป การเสด็จ
มาของพระองค์ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ถอน
คืนส่วนใดของเร่ืองน้ี นี่คือพระบัญญัติที่
ไม่มีอะไรจะทําลายได้ ซึ่ง ‘ยืนหยัดเป็น
พยานอันสัตย์ซื่อในสวรรค์’...เป็นเร่ืองท่ี
มีมาตัง้แต่ปฐมกาลของโลกที ่ ‘ไม่ได้เขยีน
ไว้บนแผ่นศิลา’ แต่จารึกไว้ในหัวใจของ
เหล่าบุตรทัง้หลายของมนษุย์เมือ่พวกเขา
ออกมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้รงเป็น

พระผู้สร้าง แต่ว่าตัวอักษรที่นิ้วพระหัตถ์
ของพระเจ้าเคยจารึกไว้นั้น บัดนี้บาป
ทาํลายไปแล้วเสยีส่วนใหญ่  แต่ถงึกระนัน้
จะไม่สามารถลบท้ิงไปท้ังหมด ในขณะท่ี
เรายังมีจติสาํนึกของความดีและความชัว่
อยู่ ทุกส่วนของพระบัญญัตินี้จะต้องยัง
คงมีผลบังคับใช้ต่อมวลมนุษย์และในทุก
ยุคโดยไม่ข้ึนอยู่กับท้ังเวลาหรือสถานท่ี
หรือสถานการณ์อืน่ใดท่ีง่ายต่อการเปล่ียน-
แปลง แต่ขึ้นอยู ่ กับพระลักษณะของ
พระเจ้าและลกัษณะธรรมชาติของมนษุย์
และความสัมพันธ์ท่ีไม่เปล่ียนแปลงท่ีมี
ต่อกัน {GC 262.1}

“‘เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทําให้
สมบูรณ์ทุกประการ’…โดยไม่มีข้อสงสัย
ความหมายของพระองค ์ ในที่นี้ คื อ
(สอดคล้องกับเรื่องทั้งหมดก่อนหน้านี้
และท่ีตามหลังมา)—เรามาเพ่ือสถาปนา
พระบัญญัติให้ครบบริบูรณ์ของมัน ถึง
แม้ว่าจะมกีารเคลอืบปกปิดของมนษุย์อยู่
ก็ตาม เรามาเพือ่ชีมุ้มมองทีค่รบถ้วนและ
ชัดเจนของอะไรก็ตามในเร่ืองน้ีท่ีมืดและ
คลมุเครอื เรามาเพือ่ประกาศความสําคญั
แท้จริงและเต็มบริบูรณ์ของทุกส่วนของ
พระบัญญัต ิ เพือ่แสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจ
อันยาวและกว้างที่ครอบคลุมขอบข่าย
ท้ังหมดของพระบญัญตัทิกุข้อทีอ่ยูใ่นนัน้
และถึงความลึกซ้ึงอันสูงและลึก ความ
บริสุทธิ์และความเป็นศาสนาของพระ
บัญญัติในทุกแขนงซ่ึงยากเกินกว่าจะ
เข้าใจได้” Wesley, sermon 25 {GC
262.2}
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เวสเล่ย์ประกาศถงึความสอดคล้องกัน
อย่างสมบูรณ์ของพระบัญญัติและของ
พระกิตติคุณ “ดังนั้น จะมองเห็นความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดที่สุดระหว่างพระ
บัญญัตแิละพระกิตติคุณ ในทางหน่ึงพระ
บัญญัติยังจัดหาทางอยู่ตลอดเวลาและ
ชีใ้ห้เราไปหาพระกติตคิณุ ในอกีทางหนึง่
พระกิตติคุณนาํเราอยู่ตลอดเวลาให้ไปยัง
การบรรลุถึงพระบัญญัติอย่างบริบูรณ์ยิ่ง
ขึน้ ตวัอย่างเช่นพระบัญญตักํิาหนดให้เรา
รักพระเจ้า ให้รักเพื่อนบ้าน ให้เป็นคน
สุภาพ ถ่อมใจหรือบริสุทธิ์ เรารู้สึกว่าเรา
ไม่สมบูรณ์ในส่ิงเหล่าน้ี ใช่ สําหรับเรา
แล้ว ‘มนุษย์ทาํส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้’ แต่เราเอง
เห็นพระสัญญาของพระเจ้าท่ีจะประทาน
ความรักนั้นแก่เราและทําให้เราถ่อมใจ
สุภาพและบริสุทธ์ิ เรายึดพระกิตติคุณน้ี
และข่าวประเสริฐน้ีไว้  เป็นส่ิงท่ีกระทาํแก่
เราตามความเช่ือของเราแล้วเราจะบรรลุ
ถึงความชอบธรรมของพระบัญญัติโดย
ความเช่ือซ่ึงมีอยู่ในพระเยซูคริสต์... {GC
263.1}

เวสเล่ย์กล่าวว่า “ศตัรูระดับสงูสุดของ
พระกิตติคุณของพระคริสต์คอืผูท้ีต่คีวาม
หมายของพระบญัญตัเิข้าข้างตนเองอย่าง
โจ่งแจ้งและแน่ชัดและกล่าวร้ายพระ
บัญญัติ คือผู ้ ท่ีสอนมนุษย์ให ้ละเมิด
(ลบล้าง ปล่อยวาง ยกเลิกพันธะ) ไม่ใช่
เพียงข้อเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อที่
เล็กท่ีสุดหรือใหญ่ท่ีสุดแต่รวมถึงพระ
บัญญัติทั้งหมดเลยทีเดียว...เร่ืองแปลก
ประหลาดที่สุดของเหตุการณ์หลอกลวง

อย่างรุนแรงท้ังหมดน้ีคอืผู้ท่ียอมปล่อยตัว
ให้กับเรื่องนี้ เชื่ออย่างจริงจังว่าพวกเขา
ถวายเกียรติพระคริสต์ด้วยการโยนพระ
บัญญัตขิองพระองค์ท้ิงไป และเช่ือว่าพวก
เขากําลังขยายงานของพระองค์ให้กว้าง
ข้ึนทั้งๆ ท่ีพวกเขากําลังทําลายหลักคํา
สอนของพระองค์ ใช่แล้ว พวกเขาถวาย
เกียรติพระองค์เหมือนเช่นยูดาสทําเม่ือ
พูดว่า ‘สวัสดีพระอาจารย์ แล้วจูบคํานับ
พระองค์’ พระองค์น่าจะตรัสกับพวกเขา
ทุกคนได้อย่างยุติธรรมว่า ‘ท่านจะทรยศ
บุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือ’ การกระทํา
ต่อไปนีไ้ม่ใช่อืน่ใดนอกจากเป็นการทรยศ
พระองค์ด้วยการจูบ คือการพูดถึงพระ
โลหิตของพระองค์แล้วก็ถอดมงกุฎของ
พระองค์ออกไป คือการทําส่วนใดส่วน
หนึ่งของพระบัญญัติของพระองค์ให้ด้อย
ความสําคัญลงภายใต้ข้ออ้างว่าจะทําให้
พระกิตติคุณของพระองค์ก้าวหน้าไป
อกีทัง้ไม่มีใครทีจ่ะสามารถหนข้ีอกล่าวหา
นี้ได้อย่างแน่นอน คือผู้ซึ่งเทศนาสั่งสอน
ความเช่ือไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในลักษณะท่ีมีแนวโน้มจะทําให้ทุกแขนง
ของการเช่ือฟังถูกขจัดออกไป รวมถึงผู้
ซึ่งเทศนาส่ังสอนเร่ืองของพระคริสต์เพ่ือ
จะล้มเลิกหรือลดความสําคัญในทางใด
ก็ตามแม้เพียงท่ีเล็กน้อยท่ีสุดของพระ
บัญญัติของพระเจ้า” Ibid. {GC 263.2}

ต่อผูท้ีช่อบย้ําว่า “การเทศนาเร่ืองของ
พระกิตติคณุจะตอบคาํถามของพระบัญญัติ
ได้ทั้งหมด” เวสเล่ย์ตอบว่า “เรื่องนี้เรา
ปฏิเสธอย่างท่ีสุด การสอนน้ีไม่บรรลุจุด
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ประสงค์แรกท่ีสุดของพระบัญญัติ กล่าว
คือ การโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่อในความ
บาป และการปลุกผู้คนที่หลับใหลไม่รู้ตัว
ทีข่อบปลายนรกให้ตืน่ตัวข้ึนมา” อคัรทูต
เปาโลประกาศว่า “ธรรมบัญญัตินั้นทําให้
เรารู้จักบาป” “และมนุษย์จะรู้สึกได้ว่า
ต้องการพระโลหติของพระครสิต์เพือ่ชาํระ
ล้างบาปของเขาได้ก็ต่อเม่ือเขาจะสํานึก
ว่าตนเป็นคนบาปเท่านั้น พระผู ้เป็น
เจ้าของเราเองยังตรัสว่า ‘คนแข็งแรงไม่
ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ’
ดังนัน้เป็นเรือ่งเหลวไหลทีจ่ะเสนอแพทย์
ให้ผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่หรืออย่างน้อยวาด
มโนภาพว่าตนเป็นคนเช่นนั้น ก่อนอื่น
ท่านต้องทําให้พวกเขาเช่ือว่าพวกเขา
เป็นคนป่วย มิฉะน้ันแล้วพวกเขาจะไม่
ขอบคุณท่านท่ีทํางานให้พวกเขา เป็น
เร่ืองเหลวไหลพอๆ กันท่ีจะเสนอพระ
คริสต์ให้กับผู้ที่หัวใจยังเต็มดวงอยู่ ที่ยัง
ไม่เคยแตกหักสลายไป” โรม 3:20 มัทธิว
9:12 Ibid. sermon 35 {GC 264.1}

ด้วยเหตุนี้ ในขณะท่ีเวสเล่ย์ประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า
เขาทําตัวเหมือนกับพระอาจารย์ของเขา

ท่ีเพียรพยายาม “ทําให้ธรรมบัญญัตินั้น
ยิ่งใหญ่และมีเกียรติ” อิสยาห์ 42:21 เขา
บรรลุงานท่ีพระเจ้าทรงมอบหมายให้เขา
ทาํอย่างซือ่สตัย์และพระองค์ทรงอนญุาต
ให้เขามีโอกาสเห็นผลงานเหล่านั้น ใน
ช่วงบ้ันปลายชีวติอนัยาวนานกว่าแปดสิบ
ปีของเขา—มากกว่าก่ึงศตวรรษท่ีเขารับ
ใช้ด ้วยการเดินทางประกาศ—มีจิต-
วิญญาณที่ฝักใฝ่ติดตามเขากว่าครึ่งล้าน
แต่มีคนจาํนวนอกีมากมายผ่านการทํางาน
ของเขาได้รับการช่วยกู้ออกมาจากความ
หายนะและความตกต่ําของบาปไปสู่ชวีติ
ท่ีสูงส่งและบริสทุธิข์ึน้ และเราจะไม่มีทาง
รู้ถึงจํานวนคนท่ีบรรลุถึงประสบการณ์ท่ี
ลึกซ้ึงและอ่ิมเอิบกว่าน้ัน จนกว่าครอบครัว
ของผู้ที่ได้รับความรอดทั้งหมดจะมารวม
ตวักันในแผ่นดินของพระเจ้า ชวีติของเขา
สาธติให้เหน็ถงึบทเรยีนอนัลํา้ค่าคูค่วรต่อ
คริสเตียนทุกคน ขอให้ความเชื่อ ความ
ถ่อมตน ความกระตือรือร้นท่ีไม่รู ้จัก
เหนด็เหนือ่ย การเสยีสละตนและการอทิุศ
ตนของผู้รับใช้ของพระคริสต์ท่านน้ีสะท้อน
ออกมาจากคริสตจักรในทุกวันน้ีเทอญ
{GC 264.2}
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ในศตวรรษท่ีสิบหก  การปฏิรูปศาสนา
หาทางเข้าไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป
ด้วยการมอบพระคัมภีร์ท่ีเปิดออกให้แก่
ประชาชน บางประเทศต้อนรับไว้ด้วย
ความยนิดรีาวกบัเป็นผูส้ือ่ข่าวชาวสวรรค์ 
ส่วนประเทศอ่ืนๆ นัน้ ระบอบของเปปาซี
ประสบความสาํเรจ็อย่างมากยิง่ในการขดั
ขวางการเข้ามาของพระคัมภีร์ ความ
กระจ่างแห่งความเข้าใจพระคัมภีร์ซึ่งมี
อิทธิพลในการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจึง
แทบจะถูกตัดออกไปหมด มีอยู่ประเทศ
หนึง่ทีค่วามกระจ่างเข้าไปได้แล้ว แต่ความ
มืดก็ยังไม่เข้าใจความกระจ่างน้ัน เป็น
เวลาหลายศตวรรษท่ีสัจธรรมและความ
ผิดต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ ในท่ีสุด
ความช่ัวชนะและสัจธรรมของสวรรค์ถูก
ผลกัทิง้ออกไป  “หลกัการพพิากษามอีย่าง
นี้ คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้ว แต่
มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง”
ยอห์น 3:19 ประเทศน้ันถูกท้ิงไว้ให้เก็บ
เกี่ยวผลของวิถีท่ีเธอเลือกเอง พระเจ้า
ทรงถอนการควบคุมและการยับยั้งของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากคนที่
ดูแคลนของประทานแห่งพระคุณของ
พระองค์ ปล่อยให้ความชั่วเติบใหญ่ขึ้น
และทั่วทั้งโลกเห็นผลของการปฏิเสธ
สัจธรรมอย่างจงใจ {GC 265.1}

สงครามต่อต้านพระคัมภีร์ดําเนินมา

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วในประเทศ
ฝร่ังเศส จนถึงจุดสุดยอดด้วยเหตุการณ์
ของการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส [the
Revolution] การลุกลามอันน่ากลัวน้ันเป็น
ผลลัพธ์ท่ีคู่ควรจากการกดข่ีของโรมท่ีมี
ต่อพระคัมภีร์ (โปรดดูภาคผนวก) เป็น
การนาํเสนอตวัอย่างท่ีโดดเด่นทีสุ่ดให้โลก
เหน็ถงึการทํางานตามนโยบายของระบอบ
เปปาซี เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ของคําสอนของคริสตจักรโรมันท่ี
มีการทะนุบํารุงส่งเสริมมามากว่าหน่ึงพนัปี 
{GC 265.2}

ผูเ้ผยพระวจนะทาํนายไว้ล่วงหน้าแล้ว
ถึงการปราบปรามพระคัมภีร์ในช่วงการ
เรืองอํานาจของระบอบเปปาซี และอัคร-
สาวกผูบั้นทกึพระธรรมวิวรณ์ยงัชีใ้ห้เห็น
ถงึผลอันน่าสยดสยองท่ีจะเกิดกับประเทศ
ฝร่ังเศสโดยเฉพาะจากการครองความเป็น
ใหญ่ของ “คนนอกกฎหมาย” {GC 266.1}

ทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้
ว่า “เขาจะเหยียบย่ําวิสุทธินครตลอด
ส่ีสิบสองเดือน เราจะให้ฤทธานุภาพแก่
พยานท้ังสองของเรา และท้ังสองจะเผย
พระวจนะตลอดหนึง่พนัสองร้อยหกสบิวัน
โดยแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ...เม่ือเขาท้ัง
สองเสร็จส้ินการเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้าย
ท่ีขึ้นมาจากบาดาลลึกก็จะต่อสู ้กับเขา
มันจะชนะและจะฆ่าเขาทัง้สองและศพของ

15 พระคัมภีร์กับการปฏิวัติ
ในประเทศฝร่ังเศส
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เขาท้ังสองจะอยู่บนถนนในมหานครน้ัน
ที่เรียกตามภาษาอุปไมยว่าโสโดมและ
อียิปต์ ซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเขาถกูตรงึ...คนทัง้หลายทีอ่ยูบ่นแผ่น
ดินโลกจะยินดีด้วยเรื่องเขาทั้งสอง พวก
เขาจะรื่นเริงและให้ของขวัญแก่กันและ
กัน เพราะว่าผู้เผยพระวจนะท้ังสองน้ีได้
ทรมานคนท้ังหลายท่ีอยู่ในโลก หลังจาก
นั้นสามวันคร่ึง ลมปราณจากพระเจ้าก็
เข้าสู่ศพของเขา และเขาทั้งสองก็ลุกขึ้น
ยืนด้วยขาตัวเอง คนทั้งหลายท่ีเห็นก็ตก
อยู่ในความกลัวอย่างย่ิง” วิวรณ์ 11:2-11
{GC 266.2}

ช่วงเวลา “สี่สิบสองเดือน” และ “หนึ่ง
พันสองร้อยหกสิบวัน” ที่กล่าวถึงน้ีเป็น
ช่วงเวลาเดียวกันท่ีต่างหมายถึงเวลาท่ี
คริสตจักรของพระคริสต์จะต้องทนทุกข์
ทรมานจากการกดขี่ของโรม ช่วงเวลา
1260 ปีของการเรืองอํานาจของระบอบ
เปปาซีเริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 528 และส้ินสุด
ลงในปี ค.ศ. 1798 (โปรดดูภาคผนวก)
ในเวลาน้ันกองกําลังของประเทศฝร่ังเศส
บุกเข้าไปกรงุโรมและจบัพระสนัตะปาปา
เป็นเชลยและพระองค์ส้ินพระชนม์ขณะ
ที่ถูกเนรเทศ แม้จะมีการแต่งต้ังพระ
สนัตะปาปาองค์ใหม่ในเวลาไม่นานต่อมา
ก็ตาม สภาการปกครองของระบอบเปปาซี
ก็ไม่สามารถปกครองด้วยอาํนาจทีมี่เหมอืน
ในอดีต {GC 266.3}

การกดข่ีข่มเหงคริสตจักรไม่ได้ดําเนิน
อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลา 1260 ปีนี้ 
ด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อ

ประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงกระทาํ
ให้เวลาแห่งความทุกข์ของการกดขี่สั้น
ลง เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงทํานายถึง
“ความทุกข์ลําบากใหญ่ยิ่ง” ท่ีจะกระหนํ่า
ลงมายังคริสตจักร พระองค์ตรัสว่า “ถ้าไม่
ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นส้ันเข้า จะไม่มี
มนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่
พวกที่ทรงเลือก จึงทรงให้วันเหล่านั้น
ย่นส้ันเข้า” มัทธิว 24:21, 22 โดยทาง
อิทธิพลของการปฏิรูปศาสนา การกดข่ี
ข่มเหงยุตไิปก่อนปี ค.ศ. 1798 {GC 266.4}

ผูเ้ผยพระวจนะกล่าวถึงพยานสองท่าน
ต่อไปว่า “พยานทั้งสองน้ันคือต้นมะกอก
เทศสองต้น และคันประทีปสองอันที่ตั้ง
อยูเ่ฉพาะพระพกัตร์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าแห่ง
แผ่นดนิโลก” ผู้ประพนัธ์สดดีุตรสัว่า “พระ
วจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของ
ข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของ
ข้าพระองค์” วิวรณ์ 11:4 สดุดี 119:105
พยานสองท่านนัน้หมายถงึพระครสิตธรรม
คัมภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมและพันธสญัญา
ใหม่ พระคัมภีร์ท้ังสองภาคเป็นพยาน
สําคัญต่อต้นกําเนิดและความยั่งยืนของ
พระบัญญัตขิองพระเจ้า ท้ังสองเป็นพยาน
ถึงแผนการแห่งความรอดด้วยเช่นกัน
แบบจาํลองต่างๆ เคร่ืองถวายบูชาท้ังหลาย
และคําพยากรณ์ของภาคพนัธสญัญาเดมิ
เล็งถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
ในภายภาคหน้า พระกิตตคุิณและจดหมาย
ของอัครทูตในภาคพันธสัญญาใหม่เปิด
เผยถึงพระผู ้ช ่วยให้รอดผู ้เสด็จมาใน
ลักษณะท่ีตรงตามแบบจําลองและคํา
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พยากรณ์ท่ีทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วอย่าง
ถูกต้องแม่นยํา {GC 267.1}

“พยานทั้งสองของเรา...จะเผยพระ
วจนะตลอดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบวัน
โดยแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ” ในเวลา
ส่วนใหญ่ของช่วงเวลานี้ พยานทั้งสอง
ของพระเจ้าถูกเก็บไว้อยู่ในที่มืด อํานาจ
ของระบอบเปปาซีทุ ่มเทที่จะซ่อนและ
ปกปิดพระวจนะแห่งสัจธรรมไปจาก
ประชาชนและชพูยานเทจ็ไว้ต่อหน้าพวก
เขาเพื่อหักล้างคําพยานของพระวจนะ
(โปรดดูภาคผนวก) เม่ืออํานาจฝ่ายศาสนา
และทางฝ่ายโลกสั่งห้ามพระคัมภีร์ เมื่อ
คําพยานของพระคัมภีร์ถูกทําให้คลาด
เคล่ือนไปและมนุษย์และมารพยายามทํา
ทุกวิถีทางท่ีประดิษฐ์ข้ึนได้เพื่อหันความ
คิดของพวกเขาให้ออกไปจากพระวจนะ
เม่ือผู้ทีก่ล้าประกาศสัจธรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ
ถูกตามล่า ทรยศ ทรมาน ขังอยู่ในคุกมืด
สังเวยชีพเพื่อความเชื่อหรือถูกบังคับให้
หนเีข้าหาความมัน่คงปลอดภยัของภเูขา
และไปยังโพรงหินและถ้ําของโลก พยาน
ผูซ้ือ่สัตย์เหล่าน้ีจงึเผยพระวจนะในชุดผ้า
กระสอบ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยังคง
เป็นพยานตลอดช่วงเวลา 1260 ปีนี้ 
ในเวลามืดที่สุด ยังมีผู้ซื่อสัตย์ที่รักพระ
วจนะของพระเจ้าและยังหวงแหนเกียรติ
ของพระองค์ ผู้รับใช้ที่ภักดีเหล่านี้รับสติ
ปัญญา กําลังและสิทธิอํานาจในการ
ประกาศความจรงิตลอดช่วงเวลาทัง้หมด
นี้ {GC 267.2}

“ถ้าใครคิดจะทําร้ายพยานท้ังสอง ไฟ

ก็จะพลุ่งออกจากปากของท้ังสองและ
เผาผลาญศัตรูเหล่าน้ัน ใครท่ีคิดทําร้าย
พยานทัง้สอง ก็จะต้องตายอย่างนัน้” ววิรณ์ 
11:5 มนุษย์ไม่อาจรอดพ้นการถูกลงโทษ
เม่ือเหยียบย่ําพระวจนะของพระเจ ้า
ความหมายของคําประณามท่ีน่ากลัวน้ี
ระบอุยูใ่นบทปิดท้ายของพระธรรมววิรณ์
ท่ีว่า “ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคํา
พยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าใครเพิ่มเติม
ส่ิงใดเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรง
เพ่ิมเติมภัยพิบัติท่ีเขียนไว้ในหนังสือ
เล่มน้ีแก่คนน้ัน และถ้าใครตัดถ้อยคํา
อะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้า
ก็จะทรงตดัส่วนแบ่งของเขาทีมี่อยูใ่นต้นไม้
แห่งชีวติและในนครบริสทุธ์ิตามท่ีเขียนไว้
ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย” วิวรณ์ 22:18, 19
{GC 268.1}

พระเจา้ประทานคาํเตอืนเช่นนีไ้ว้เพือ่
ป้องกันไม่ให้มนุษย์ปรับเปล่ียนส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดที่พระองค์ทรงเปิดเผยหรือทรงบัญชา
คาํประณามทีเ่คร่งขรมึนีมี้ผลใช้กับทกุคน
ท่ีใช้อิทธิพลของเขานํามนุษย์ให้นับถือ
พระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไม่เอาจริง
เอาจัง คําเตือนเหล่าน้ีควรทําให้พวกท่ี
ประกาศอย่างทําเป็นเล่นว่าการเช่ือฟัง
พระบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่นั้นเป็น
เรือ่งไม่สาํคญัเกดิความรูส้กึกลวัจนตวัสัน่
ทุกคนทีย่กความคดิเหน็ของตนขึน้เหนอื
การเปิดเผยของพระเจ้า และทุกคนที่
เปล่ียนความหมายชัดแจ้งของพระคัมภีร์
เพือ่ให้เข้ากับความสะดวกของตนเองหรือ
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของการเข้ากับชาว
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โลกกําลังนําความรับผิดชอบอันน่ากลัว
มาใส่ตวั พระวจนะทีบั่นทกึไว้เป็นตวัอกัษร
ซึง่คอืพระบญัญตัขิองพระเจ้าจะประมาณ
ค่าอุปนิสยัของมนุษย์ทุกคนและกล่าวโทษ
ทุกคนท่ีบททดสอบซ่ึงผิดพลาดไม่ได้นี้
จะประกาศว่าไม่เป็นที่พึงประสงค์ {GC
268.2}

“เม่ือเขาท้ังสองเสร็จส้ิน [กําลังเสร็จ
สิน้] การเป็นพยานแล้ว” ช่วงเวลาทีพ่ยาน
ทั้งสองเผยพระวจนะในขณะที่แต่งกาย
ด้วยชุดผ้ากระสอบได้ส้ินสุดลงในปี ค.ศ.
1798 ในขณะทีพ่วกเขาใกล้ถงึเวลาสิน้สดุ
การทํางานในความมืดมนน้ัน อํานาจที่มี
สัญลักษณ์เป็น “สัตว์ร้ายท่ีขึ้นมาจาก
บาดาลลึก” วิวรณ์ 11:7 จะทําสงคราม
โจมตีพวกเขา อํานาจท่ีปกครองอยู่ใน
คริสตจักรและรัฐของหลายประเทศใน
ยโุรปถูกควบคุมโดยซาตานผ่านตวักลาง
คือระบอบของเปปาซีมาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ แต่ในท่ีแห่งน้ีมีการแสดงออก
อย่างใหม่ให้เห็นถึงอํานาจของซาตาน
{GC 268.3}

โรมมีนโยบายปกปิดพระคัมภีร์ไว้ใน
ภาษาทีค่นไม่รู้จกัและซ่อนไว้จากประชาชน
ทั่วไปภายใต้การอ้างตนว่าเคารพนับถือ
พระคัมภีร์ ภายใต้การปกครองของเธอ
นั้น พยานทั้งสองต้องเผยพระวจนะใน
ขณะท่ี “แต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ” วิวรณ์ 
11:3 แต่มีอีกอํานาจหนึ่ง คืออํานาจของ
สัตว์ร้ายท่ีข้ึนมาจากบาดาล ประกาศทํา
สงครามอย่างเปิดเผยต่อสู้พระวจนะของ
พระเจ้า {GC 269.1}

ถนนใน “มหานคร” ที่พยานทั้งสอง
ถูกฆ่าและที่ศพของพวกเขาอยู ่นั้นคือ
ประเทศอียิปต์ฝ่าย “จติวิญญาณ” วิวรณ์ 
11:8 ในบรรดาประเทศต่างๆ ในประวัติ-
ศาสตร์ของพระคมัภร์ี  อยีปิต์เป็นประเทศ
ท่ีปฏิเสธการทรงดํารงอยู่ของพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์และต่อต้านพระบัญชาของ
พระองค์อย่างห้าวหาญท่ีสุด ไม่มีพระราชา
องค์ใดกล้ากบฏต่ออาํนาจของสวรรค์อย่าง
เปิดเผยและอย่างหยิ่งผยองมากไปกว่า
กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ เมื่อโมเสส
นําข่าวมาให้ฟาโรห์ในนามของพระเจ้า
ฟาโรห์ตอบอย่างยโสว่า “พระยาห์เวห์นัน้
เป็นใครเล่า เราจึงจะต้องฟังเสียงของ
พระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เรา
ไม่รู้จักพระยาห์เวห์และย่ิงกว่าน้ันเราจะ
ไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอันขาด”
อพยพ 5:2 นี่คือลัทธิความเช่ือท่ีว่าไม่มี
พระเจ้า และประเทศท่ีมีสัญลักษณ์ของ
อียิปต์เป็นตัวแทนนี้จะส่งเสียงปฏิเสธว่า
มีพระเจ้าผูท้รงพระชนม์และจะแสดงออก
ถึงวิญญาณของความไม่เชื่อและความ
ท้าทายที่คล้ายคลึงกัน “มหานคร” นี้ยัง
เปรียบเป็นเมืองโสโดมฝ่าย “วิญญาณ”
อีกด้วย ความช่ัวช้าของเมืองโสโดมใน
การฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าแสดง
ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมักมาก
ในโลกีย์ และบาปน้ียังจะเป็นคุณสมบัติ
โดดเด่นของประเทศท่ีมีลกัษณะตรงตาม
คุณสมบตัจิาํเพาะของพระคมัภร์ีข้อนีอ้ย่าง
สมบูรณ์ {GC 269.2}

ตามคําพูดของผู้เผยพระวจนะท่านน้ี 
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ดังนัน้ ก่อนถงึปี ค.ศ. 1798 เพยีงเล็กน้อย
จะมีบางอํานาจที่ มีต ้นกําเนิดมาจาก
ซาตานและมีลักษณะของซาตานปรากฏ
ขึน้มาทําสงครามกับพระคัมภีร์ ในดินแดน
ทีค่าํพยานทัง้สองของพระเจา้ถกูปิดปาก
ให้เงียบเสียง จะมีการสําแดงออกให้เห็น
ถึงความไม่เช่ือพระเจ้าของฟาโรห์และ
ความมักมากในโลกีย์ของเมืองโสโดม
{GC 269.3}

คําพยากรณ์นีเ้กดิขึน้อย่างแม่นยาํและ
น่าตะลึงตาตะลึงใจที่สุดในประวัติศาสตร์
ของประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการปฏิวัติ
ในปี ค.ศ. 1793 “เป็นครั้งแรกท่ีโลก
ได้ยินจากการประชุมของคนกลุ่มหน่ึงท่ี
มีชาติกําเนิดและได้รับการศึกษาอย่างมี
อารยธรรมและได้รับสิทธิอย่างชอบธรรม
ในการปกครองประเทศที่ ดีเลิศที่สุด
ประเทศหน่ึงของทวีปยุโรป ยกเสียงของ
พวกเขาอย่างพร้อมเพรยีงกนัในการปฏเิสธ
สัจธรรมอันน่าเคร่งขรึมที่สุดเท่าที่จิต
วิญญาณของมนุษย์ได้รับ และประกาศ
ด้วยเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ท่ีจะละท้ิง
ความเชื่อและการนมัสการเทพเจ้าองค์
หน่ึง” Sir Walter Scott, Life of Napoleon
เล่มท่ี 1 บทท่ี 17 “ฝร่ังเศสเป็นประเทศ
เดียวในโลกที่ยังคงมีการบันทึกอย่างถูก
ต้องหลงเหลืออยู่ ในฐานะระดับประเทศ
เธอชมืูอของเธอขึน้กบฏต่อพระเจ้าผูท้รง
เป็นเจ้าของจักรวาลอย่างเปิดเผย คน
หม่ินประมาทพระเจ้ามากมายและคนไม่
เช่ือพระเจ้ามากมายยังคงมีอยู่และจะมีต่อ
ไปในประเทศอังกฤษ เยอรมนี สเปน

และประเทศอื่นๆ แต่ประเทศฝร่ังเศสยืน
แยกตัวโดดเด่ียวอยู่ต่างหากในประวัติ-
ศาสตร์โลกในฐานะรัฐเดียวท่ีประกาศว่า
ไม่มีพระเจ้าด้วยพระราชกฤษฎีกาท่ีออก
มาจากท่ีประชุมของรัฐสภา และพลเมือง
ท้ังหมดของเมืองหลวงและประชาชนอีก
จาํนวนมากท่ัวทัง้ประเทศท้ังหญงิและชาย
ต่างเต้นรําทําเพลงด้วยความยินดีปรีดา
ยอมรับคําประกาศของรัฐบาล” Black-
wood’s Magazine, November, 1870
{GC 269.4}

ประเทศฝร่ังเศสยังเผยให้เห็นถึง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเมืองโสโดมด้วย
ในช่วงของการปฏิวตั ิ มีการแสดงออกถึง
สภาพความตกต่ําทางฝ่ายศีลธรรมและ
ความเสื่อมโทรมคล้ายคลึงกับที่นําความ
พนิาศมายงัเมอืงต่างๆ ของท่ีราบมาแล้ว
และนกัประวตัศิาสตร์ได้เปิดเผยทัง้ความ
ไม่เชือ่พระเจ้าและความเสเพลไร้ศลีธรรม
ของประเทศฝรั่งเศสตามที่ให้ไว้ในคํา
พยากรณ์ “ส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด
กับกฎหมายเหล่าน้ีซึ่งมีผลต่อศาสนาคือ
การลดความสําคัญของการรวมเป็นหน่ึง
ในการสมรสให้เหลือเป็นเพียงการทํา
สัญญาทางกฎหมายท่ีมีลักษณะผูกพัน
ชั่วคราวซ่ึงคนสองคนใดจะเข้าร่วมหรือ
สลัดทิ้งไปตามความพึงพอใจได้ ทั้งๆ ท่ี
การสมรสเป็นความผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์
ท่ีสุดซ่ึงมนุษย์สามารถสร้างข้ึนได้ และ
ความย่ังยืนอนัยาวนานของความสัมพันธ์
นีจ้ะนาํไปสู่เอกภาพของสังคม...หากพวก
ปีศาจทั้งหลายตั้งเป้าหมายให้ตนเอง
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คิดค้นหาวิธทีีไ่ด้ผลท่ีสุดเพ่ือทาํลายส่ิงใด
ก็ได้ที่น่าเคารพ ที่ดีงามหรือที่ยั่งยืนนาน
ในชีวิตครอบครัวและในเวลาเดียวกันได้
รับการประกันความมั่นใจว่าผลร้ายของ
เป้าหมายน้ีจะกระทบต่อเน่ืองไปจากคน
ยุคหน่ึงไปสู่อีกยุคหน่ึง พวกเขาไม่น่าจะ
คิดค้นแผนการอื่นใดที่ได้ผลมากไปกว่า
การทําให้การสมรสเส่ือมทรามลง โซฟีย์ 
อาร์เนาต์ [Sophie Arnoult] ดาราช่ือดัง
จากความสามารถในการพูดคาํคมคนหน่ึง
ได้บรรยายถงึพธิแีต่งงานของประชาราษฎร์
ไว้ว่าเป็น ‘การประกอบพิธีศาสนาให้กับ
การล่วงประเวณี’” Scott เล่มที่ 1 บทที่ 
17 {GC 270.1}

“เป็นเมืองท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ถูกตรึงกางเขน” วิวรณ์ 11:8 ประเทศ
ฝร่ังเศสทําให้ข้อกาํหนดของคําพยากรณ์
นี้เกิดข้ึนตามท่ีทํานายไว้ ไม่มีดินแดนใด
ที่ความเป็นศัตรูต่อต้านพระคริสต์จะถูก
แสดงออกอย่างโดดเด่นไปมากกว่านี ้ ไม่มี
ประเทศใดที่สัจธรรมต้องผจญกับการต่อ
ต้านท่ีขมข่ืนและโหดเห้ียมไปมากกว่าน้ี 
ด้วยการกดข่ีข่มเหงท่ีประเทศฝร่ังเศสทํา
กับผู้ที่ยอมรับพระกิตติคุณ เธอได้ตรึง
พระครสิต์ในตวัสาวกทัง้หลายของพระองค์
ไว้บนกางเขน {GC 271.1}

ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า ธรรมิกชน
ทั้งหลายต้องเสียเลือดเนื้อ ในขณะท่ีชาว
วอลเดนซิสสละชีวิตของตนไว้บนเทือก
เขาพดิมอนต์  “เพือ่พระวจนะของพระเจ้า
และเพื่อการเป็นพยานของพระเยซู” พี่
น้องของพวกเขาคือพวกเอลบีเจนส์แห่ง

ประเทศฝรัง่เศสก็แบกการเป็นพยานเพ่ือ
สัจธรรมในลักษณะเดียวกัน ในยุคของ
การปฏิรูปศาสนา สาวกของพวกเขาถูก
ประหารด้วยการทารุณกรรมท่ีโหดเห้ียม
พระราชาและขุนนาง สตรีชาติกําเนิด
ตระกูลสูงและหญิงสาวบอบบาง ความ
ระทมทุกข์ของผู้ท่ียอมพลีชพีแด่พระเยซู
กลายเป็นอาหารตาของผู้ท่ีหย่ิงยโสและ
เหล่าอศัวนิของประเทศ พวกฮวิโกนอ็ทส์
ท่ีกล้าหาญต่อสู้เพื่อสิทธิซึ่งหัวใจมนุษย์
ถือว่าศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด พวกเขาต้องหล่ัง
เลือดในสนามรบอันดุเดือดหลายต่อหลาย
คร้ัง พวกโปรเตสแตนต์ถูกจัดว่าเป็น
พวกนอกกฎหมาย มีการตั้งค่าหัวของ
พวกเขาและแต่ละคนถกูตามล่าดัง่สตัว์ป่า
{GC 271.2}

“ครสิตจกัรในถิน่ทรุกนัดาร” ซึง่หมาย
ถงึลกูหลานจาํนวนน้อยนดิของครสิเตยีน
สมัยก่อนที่หลงเหลือและยังคงหลบซ่อน
อยู่ตามภูเขาทางตอนใต้ในศตวรรษท่ี 18
นั้น พวกเขายังคงถนอมความเชื่อของ
บรรพบุรุษไว้ ในขณะท่ีพวกเขาเส่ียงภัย
ในการเดนิทางไปประชมุกันตามทีร่าบของ
ภูเขาและหนองน้ําเปล่ียวในยามค่ําคืน
พวกเขาถกูพวกทหารม้าไล่ล่าและกระชาก
ไปเป็นทาสฝีพายในเรือของโรมันตลอด
ชีวิต คนที่ใสสะอาดที่สุด ที่บริสุทธิ์ท่ีสุด
มีการศึกษามากท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส
ถกูล่ามโซ่ ถกูทรมานอย่างทารณุโหดเหีย้ม
ท่ามกลางโจรและฆาตรกรรับจ้าง (โปรด
ดู Wylie เล่มท่ี 22 บทท่ี 6) ส่วนคนอ่ืนๆ
ท่ีได้รับการปฏิบัตทิีเ่มตตากว่าจะถกูยงิทิง้
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อย่างเลือดเย็น เพราะพวกเขาไม่มีอาวุธ
และขาดความช่วยเหลือ พวกเขากราบ
คุกเข่าลงอธษิฐาน คนชรา สตรทีีป้่องกนั
ตัวเองไม่ได้และเด็กไร้เดียงสาจํานวน
หลายร้อยคนล้มตายอยู่กับพ้ืนในสถานท่ี
ประชุม ในการเดินทางข้ามภูเขาหรือป่า
ทึบซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีพวกเขาใช้ชุมนุมกัน
อยู่เป็นประจํานั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่
จะพบ  “ร่างของคนตายนอนเรียงรายตาม
ทุ่งหญ้าและบ้างแขวนห้อยบนต้นไม้ใน
ทุกๆ สี่ก้าวที่เดินไป” ประเทศของพวก
เขาซึ่งถูกท้ิงร้างด้วยคมดาบ ขวาน และ
ตะแลงแกง ได้ถูกเปล่ียนเป็นป่ากันดาร
อันอ้างว้างน่ากลัว “ความโหดเห้ียมเหล่า
นี้ไม่ได้ก่อข้ึน...ในยุคมืด แต่ในยุคแห่ง
ความรุ่งเรืองของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
ในเวลาน้ันวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรือง
วรรณกรรมกําลังเฟื่องฟู ขุนนางช้ันสูง
ของราชสํานักและของเมืองหลวงเป็นผู้มี
การศึกษาและมีวาทศิลป์ และส่งผล
กระทบอย่างมากต่อคุณงามความดีของ
ความถ่อมตนและความรัก” Ibid. เล่มท่ี 
22 บทท่ี 7 {GC 271.3}

แต่ทีดํ่ามืดทีส่ดุในบรรดาบัญชีดาํของ
อาชญากรรม เป็นการกระทําท่ีเลวร้าย
น่ากลัวและโหดเห้ียมท่ีสุด น่ันคือการ
สังหารหมู ่วันเซนต์บาร์โทโลมิว [St.
Bartholomew Massacre วนัท่ีฝงูชนชาว
ฝร่ังเศสผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกไล่
สงัหารพวกฮวิโกน็อทส์หรือโปรเตสแตนต์
ชาวฝร่ังเศสภายใต้คําสั่งของพระเจ้า
ชาร์ลส์ท่ี 9 แห่งประเทศฝร่ังเศส การ

สงัหารเริม่ขึน้ก่อนรุ่งสางของเช้าวันท่ี 24 
สงิหาคม ค.ศ. 1572 ซึง่ตรงกับวันสมโภช
ของนักบุญบาร์โทโลมิว] โลกยังจําภาพ
ความน่ากลัวทีส่ยองขวัญของการฆ่าอย่าง
ขีข้ลาดและโหดเหีย้มทีสุ่ดได้  นกับวชและ
พระราชาคณะของโรมเร่งเร้าให้กษัตริย์
ของประเทศฝร่ังเศสยื่นพระหัตถ์ออก
สนับสนุนงานเหี้ยมโหดนี้ ระฆังที่ดังขึ้น
ในกลางดึกของยามค่ําคืนเป็นสัญญาณ
ของการลงมือสังหาร ชาวโปรเตสแตนต์
หลายพนัคนนอนอย่างสงบในบ้านของตน 
โดยวางใจในเกียรตยิศท่ีได้ให้คาํม่ันสญัญา
ไว้ของพระราชา พวกเขาถูกลากไปนอก
บ้านโดยไม่มีการเตอืนและถกูฆ่าทิง้อย่าง
เลือดเย็น {GC 272.1}

พระคริสต์ทรงเป็นผูน้าํท่ีตามองไม่เหน็
ในการช่วยกู้ประชากรของพระองค์ออก
จากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์  ซาตาน
ก็เช่นกันเป็นผู้นําของสมุนของมันท่ีตา
มองไม่เห็นในการกระทําท่ีโหดเหี้ยมต่อ
การยอมพลีชีพของคนมากมายเหล่านี้ 
การสังหารหมู่นีเ้กิดข้ึนในกรุงปารีสอย่าง
ต่อเนือ่งเป็นเวลาเจด็วนั สามวันแรกด้วย
ความโหดเหี้ยมอย่างที่ประเมินไม่ได้และ
งานนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในตัวเมือง
เท่าน้ัน แต่โดยคําสั่งพิเศษของพระราชา
ได้ขยายไปยังทุกจังหวัดและทุกอําเภอที่
พบพวกโปรเตสแตนต์ พวกเขาไม่ได้เหน็
แก่อายุหรือเพศ ทารกไร้เดียงสาหรือคน
แก่ผมหงอกก็ยังไม่เว้น ขุนนางและชาว
ชนบท คนแก่และคนหนุ่ม แม่และเด็ก
ถูกสังหารพร้อมกัน การฆาตกรรมท่ัวทั้ง
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ประเทศฝร่ังเศสดําเนนิอย่างต่อเนือ่งเป็น
เวลานานสองเดือน คนชั้นหัวกระทิของ
ประเทศพินาศไปถึงเจ็ดหม่ืนคน {GC 
272.2}

“เม่ือข่าวการสังหารหมู่ไปถึงกรุงโรม 
ความปีติยินดีท่ามกลางเหล่านักบวชนั้น
ล้นเหลือจนไม่มีขอบเขต พระคาร์ดินัล
แห่งเมืองลอเรนมอบมงกุฎหลายพัน
อนัเป็นรางวัลให้แก่ผู้ส่งข่าว  ปืนใหญ่ของ
เมืองเซนต์เอนเจโลยิงสลุตดังสนั่นให้
การเคารพและชืน่ชม  เสียงระฆงัดังกังวาน
จากทุกยอดหอคอยของโบสถ์ กองไฟ
เปล่ียนกลางคืนเป็นกลางวันและพระ
สนัตะปาปาเกรกอรีที ่13 เสด็จร่วมขบวน
ยาวพร้อมด้วยพระคาร์ดินนัลและคน
สําคัญอื่นๆ ในศาสนามุ่งหน้าไปยังโบสถ์
เซนต์หลุยซ์ ณ ที่นั่น พระคาร์ดินัลแห่ง
โลเรนสวดบทเตเดยีม...มีการหล่อเหรยีญ
เพื่อรําลึกถึงการสังหารหมู่ และที่กรุง
วาติกันยังมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งวาดโดย
วาซาร ี[Frescoes of Vasari] อยูส่ามภาพ
ที่บรรยายถึงภาพการโจมตีของกองทัพ
เรอื ภาพพระราชานัง่ในทีป่ระชมุสภากําลัง
วางแผนการสังหารหมู่และภาพการสังหาร
หมู่ท่ีเกิดข้ึน พระสันตะปาปาเกรกอรี
ประทานรางวัลให้พระเจ้าชาร์ลส์เป็น
กุหลาบทองคํา และส่ีเดือนหลังจากการ
สังหารหมู่ พระองค์ทรงฟังคําเทศนาของ
บาทหลวงชาวฝร่ังเศสด้วยความพอพระทัย
...ท่ีพูดถึง ‘วันนั้นท่ีเต็มล้นด้วยความสุข
และความปรีดาเม่ือพระสนัตะปาปา บิดา
ผูศ้กัด์ิสิทธิท่ี์สุดทรงได้รับข่าวและทรงพระ

ดาํเนนิด้วยความเคร่งขรมึเพือ่ไปขอบคณุ
พระเจ้าและเซนต์หลุยซ์”’ Henry White, 
The Massacre of St. Bartholomew บท
ที่ 14 ย่อหน้าที่ 34 {GC 272.3}

วญิญาณผูบ้งการทีช่กันาํอยู่เบ้ืองหลัง
การสังหารหมู่วันเซนต์บาร์โทโลมิวเป็น
วิญญาณเดียวกับที่ชักนําในการปฏิวัติ 
พวกเขาประกาศว่าพระเยซคูรสิต์เป็นคน
หลอกลวง และเสยีงร้องเรียกของผูไ้ม่เชือ่
ชาวฝร่ังเศสท่ีมาชุมนุมคือ “บดขยี้เจ้า
ตัวร้าย” นั้นหมายถึงพระคริสต์ คําหม่ิน
ประมาทพระเจ้าที่ท้าทายต่อสวรรค์และ
ความชั่วที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นคู่กันไป มี
การเชดิชูคนตํา่ช้าทีส่ดุ คนทารณุโหดร้าย
เย่ียงสัตว์และความชั่วช้าที่สุดให้สูงส่ง 
ทั้งหมดนี้ทําเพื่อเทิดเกียรติอย่างสูงแก่
ซาตาน ในขณะเดียวกันก็ตรึงพระคริสต์
พร้อมกับพระลักษณะของพระองค์ผู้ทรง
เป็นสัจธรรม ความบริสุทธิ์และความรัก
ท่ีไม่เห็นแก่ตัวไว้บนกางเขนด้วย {GC 
273.1}

“สัตว์ร้ายที่ข้ึนมาจากบาดาลลึกก็จะ
ต่อสู้กับเขา มันจะชนะและฆ่าเขาทั้งสอง
เสีย” อํานาจไม่เชื่อพระเจ้าท่ีปกครอง
ประเทศฝร่ังเศสในช่วงของการปฏิวตัแิละ
ในยคุสมยัแห่งความน่าสะพรึงกลวัน้ันได้
ทําสงครามต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะ
ศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์อย่างท่ีโลกไม่เคย
เหน็มาก่อน ท่ีประชมุสภาแห่งชาตล้ิมล้าง
การนมัสการพระเจ ้า พระคัมภีร ์ถูก
รวบรวมและถูกนําไปเผาทิง้ในทีส่าธารณะ
ด้วยการแสดงออกถึงการดูถูกเหยียด
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หยามทุกวิธีที่จะทําได้ พระบัญญัติของ
พระเจ้าถูกเหยียบยํ่าอยู่ใต้เท้า สถาบัน
พระคัมภีร์ต่างๆ ถูกกําจัด วันพักผ่อน
ประจาํสัปดาห์ถกูปัดทิง้และตัง้ทกุวนัท่ีสบิ
ขึ้นมาแทนเพื่ออุทิศให้กับการสํามะเล-
เทเมาและการหม่ินประมาทพระเจ้า พิธี
บัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิทถูกสั่งห้าม 
คาํประกาศต่างๆ ถกูตดิอย่างสะดุดตาอยู่
เหนือสถานท่ีฝังศพประกาศให้รู้ว่าความ
ตายเป็นการนอนหลับสนิทชั่วนิรันดร์ 
{GC 273.2}

มีการกล่าวกันว่า ความยําเกรงพระเจ้า
นั้นห่างไกลเหลือเกินจากการเป็นจุดเริ่ม
ต้นของปัญญาจนกลายเป็นจุดเริม่ต้นของ
ความโง่เขลา มีการส่ังห้ามการนมัสการ
ทางศาสนาทั้งหมดนอกจากท่ีเก่ียวข้อง
กับเสรีภาพและการประชุมของประเทศ 
“บิชอปของรัฐธรรมนูญแห่งกรุงปารีสถูก
ชกัชวนให้เข้ามามบีทบาทสําคัญของการ
แสดงละครอันน่าขบขันของเร่ืองโง่เขลา
และอื้อฉาวที่สุดท่ีไม่เคยแสดงมาก่อน
ในระดับชาติ...ท่านถูกเชิญมาในขบวน
เตม็ยศเพือ่ประกาศต่อหน้าท่ีประชมุสภา
ว่าทุกแง่มุมของศาสนาท่ีท่านสอนมา
หลายปีนัน้เป็นวชิาหนึง่ของการบวชเป็น
บาทหลวงซึ่งไม่มีพื้นฐานท้ังในประวัติ-
ศาสตร์หรือสัจธรรมอันศักด์ิสิทธิ์ ท่าน
บอกปัดด้วยคําพูดที่ขึงขังและแน่วแน่ถึง
เร่ืองการทรงดํารงอยู่ของพระเจ้าท่ีท่าน
เคยเทิดทูนนมัสการน้ัน และในภายภาค
หน้าท่านจะอุทิศตนเพื่อการสักการะต่อ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน คุณความดี

และศลีธรรม  หลงัจากนัน้ท่านกน็าํเคร่ือง
ประดับยศฝ่ายศาสนาของท่านออกมาวาง
บนโต๊ะและประธานของท่ีประชุมสภาก็
สวมกอดท่านฉันพี่น้อง บาทหลวงละท้ิง
ศาสนาหลายองค์ได้ทาํตามแบบอย่างของ
พระราชาคณะท่านนี้” Scott เล่มท่ี 1 
บทที่ 17 {GC 274.1})

“คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะ
ยินดีด้วยเร่ืองเขาทั้งสองและพวกเขาจะ
ร่ืนเริงและจะให้ของขวัญแก่กันและกัน 
เพราะว่าผู ้เผยพระวจนะทั้งสองนี้ได ้
ทรมานคนทั้งหลายท่ีอยู่ในโลก” วิวรณ์ 
11:10 ประเทศฝร่ังเศสที่ไม่เชื่อพระเจ้า
ได้ทาํให้เสยีงเตอืนสตจิากพยานสองท่าน
ของพระเจ้าเงียบไป พระคําแห่งสัจธรรม
นอนแน่นิ่งอยู่บนถนนของเธอและผู้ท่ี
เกลียดชังข้อห้ามและข้อกําหนดของพระ
บัญญตัขิองพระเจ้าพากันโห่ร้องด้วยด้วย
ความมีชัย มนุษย์ขัดขืนพระราชาแห่ง
สรวงสวรรค์อย่างเปิดเผย พวกเขาร้อง
เช่นเดียวกับคนบาปในอดีตว่า “พระเจ้า
ทรงทราบได้อย่างไร พระเจ้าผู้สูงสุดมี
ความรู้หรือ” สดุดี 73:11 {GC 274.2}

ด้วยการหม่ินประมาทพระเจ้าอย่าง
อาจหาญเหลือเชื่อ บาทหลวงองค์หนึ่ง
ขององค์กรใหม่พูดว่า “พระเจ้า หาก
พระองค์ทรงดาํรงอยู่ขอจงล้างแค้นให้กับ
พระนามที่เสื่อมเสียไปของพระองค์ เรา
ขอท้าทายพระองค์ พระองค์ยงัทรงน่ิงเฉย 
พระองค์ไม่กล้าทีจ่ะตรสัสัง่ให้ฟ้าร้องฟาด
ลงมา แล้วภายหลังจากนี้ใครเล่าจะเชื่อ
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่” Lacretelle, 
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History เล่มท่ี 11 หน้าที่ 309 ใน Sir 
Archibald Alison, History of Europe 
เล่มท่ี 1 บทที่ 10 นี่เป็นเสียงสะท้อนของ
คําพูดฟาโรห์อย่างแน่แท้ทีเดียวที่ว ่า 
“พระยาห์เวห์นั้นเป็นใครเล่า เราจึงจะ
ต้องฟังเสียงของพระองค์” “เราไม่รู ้จัก
พระยาห์เวห์” {GC 274.3}

“คนโง่รําพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้า”
สดุดี 14:1 และพระเจ้าทรงเปิดเผยถึง
ผูบิ้ดเบือนความจริงว่า “ความโง่ของพวก
เขาจะปรากฏต่อทุกคน” 2 ทิโมธี 3:9 
หลังจากท่ีประเทศฝรั่งเศสประกาศเลิก
นมัสการพระเจ้าผู้ทรงชนม์ ผู้ทรงเป็น 
“องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรงดํารงอยู่
นิรันดร์” อิสยาห์ 57:15 เวลาผ่านไป
เพยีงเล็กน้อยจนกระท่ังเธอดิง่ตํา่ลงสูก่าร
กราบบูชารปูเคารพด้วยการบูชาเทพธดิา
แห่งเหตุผลในร่างของหญิงเสเพลไร้
ศลีธรรมจรรยาคนหนึง่และเป็นเร่ืองทีเ่กดิ
ขึ้นในสภาผู ้แทนของประเทศและโดย
อํานาจสูงสุดของฝ่ายปกครองและฝ่าย
นิติบัญญัติ นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า 
“มีอยู่พิธีหนึ่งของยุควิกลจริตนี้ที่ครอง
ความเบาปัญญาบวกกบัความไม่เคร่งครัด
ทางศาสนาอย่างไร้คู่แข่ง ประตูของห้อง
ประชุมสภาเปิดกว้างให้กับขบวนนกัดนตรี 
ซึง่นาํหน้าด้วยบรรดาสมาชิกของสภาการ
ปกครองเทศบาลซึ่งเดินตามกันมาเป็น
ขบวนด้วยอาการเคร่งขรึมพร้อมกับร้อง
เพลงสรรเสริญให้เกียรติแก่เสรีภาพ และ
มาพร้อมกับสตรีเพศที่มีผ้าคลุมหน้าใน
ฐานะเป้าหมายของการสักการะบูชาใน

อนาคตของพวกเขา  ซึง่พวกเขาต้ังสมญา-
นามให้เธอว่าเทพธิดาแห่งเหตุผล [God-
dess of Reason] เมื่อขบวนเข้ามายัง
บริเวณหน้าห้องแล้ว ก็ทําพิธียิ่งใหญ่เปิด
ผ้าคลุมหน้าของเธอออกและนําไปตั้งอยู่
ข้างขวาของประธาน  คนท่ัวไปจาํหน้าตา
เธอได้ว่าเป็นนกัเต้นระบําของโรงโอเปร่า...
ทีป่ระชมุสภาแห่งชาตขิองประเทศฝรัง่เศส
เทิดเกียรติอย่างเปิดเผยแก่บุคคลผู้นี้ว่า
เป็นตวัแทนทีเ่หมาะสมท่ีสดุของเหตผุลที่
สาธารณชนสมควรต้องกราบไหว้บูชา 
{GC 275.1}

“พธิกีรรมน่าขบขันท่ีไม่น่าเคารพและ
เหลวไหลนี้เป็นที่ยอมรับกันอยู่บ้างและ
ตลอดท่ัวทั้งประเทศมีการเลียนแบบ
การประกอบพิธีเทพธิดาแห่งเหตุผล 
ประชาชนของท้องถิ่นเหล่าน้ีมีความ
ปรารถนาท่ีจะแสดงว่าตนเองเท่าเทียม
กับจุดสูงสุดของการปฏิวัติ” Scott เล่มที่ 
1 บทที่ 17 {GC 275.2}

พิธีกรคนหน่ึงซึ่งทําหน้าที่แนะนําพิธี
บูชาเทพธดิาแห่งเหตผุลกล่าวว่า  “สมาชิก
กฤษฎีกาแห่งชาตท้ัิงหลาย ความคล่ังไคล้
ศาสนาหลีกทางให้กับเหตุผลแล้ว ตาที่
พร่ามัวทนมองความเจดิจ้าของแสงไม่ได้ 
วันนี้มีฝูงชนขนาดใหญ่มาชุมนุมกันภาย
ใต้หลงัคาทรงโกทิธ [ตกึทรงเยอรมัน] เหล่า
นั้น ซ่ึงเป็นครั้งแรกท่ีสะท้อนเสียงแห่ง
ความจริง ท่ีนั่นชาวฝร่ังเศสฉลองการ
นมัสการท่ีแท้จริงซึ่งคือเทพธิดาแห่ง
เสรีภาพ ซ่ึงคอืเทพธดิาของเหตผุล ทีน่ัน่
พวกเราได้สรุปความตัง้ใจเพือ่ความเจรญิ
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รุ่งเรืองในส่วนต่างๆ ของประเทศ ที่นั่น
พวกเราได้ละทิ้งรูปเคารพท่ีไม่มีชีวิตเพื่อ
แลกกับเทพธิดาแห่งเหตุผล รูปเคารพที่
มีชวีติซึง่เป็นผลงานชิน้เอกของธรรมชาติ” 
M. A. Thiers, History of the French 
Revolution เล่มที่ 2 หน้า 370, 371 {GC 
275.3}

เม่ือพวกเขานําเทพธิดามาถึงท่ีห้อง
ประชุมสภาแล้ว นักพูดคนนี้จูงมือเธอ
และหันไปยังท่ีประชุมและพูดว่า “เพื่อน
มนษุย์มตะทั้งหลาย ต่อแต่นี้ให้พวกท่าน
หยดุสัน่กลัวต่อหน้าเสยีงฟ้าร้องทีไ่ร้อาํนาจ
ของพระเจ้าผูซ้ึง่ความกลัวของตวัท่านได้
จินตนาขึ้นมาเอง จงอย่ายอมรับพระเจ้า 
ให้ยอมรับแต่เหตผุล  ข้าพเจ้าขอเสนอรูป
บูชาประเสริฐและบริสุทธิ์แก่ท่าน หาก
ท่านต้องการรูปเคารพบูชา ให้กราบบูชา
รูปนีเ้ท่านัน้...ก้มกราบลงต่อหน้าสภาสงูสดุ
แห่งเสรีภาพที่น่าเคารพย่ิง โอ ม่านแห่ง
เหตุและผล” {GC 276.1}

“หลังจากประธานกอดเทพธิดาแล้ว 
พวกเขาก็ยกเธอขึน้ประดับในรถทีห่รหูรา
และนําขบวนเคลื่อนไปท่ามกลางฝูงชน
มากมาย มุ่งหน้าไปยังโบสถ์ปราสาท
โนธาเดมเพื่อเข้าแทนท่ีเทพเจ้า ยกชูเธอ
ขึ้นสูงไว้บนแท่นบูชาที่นั่นและรับการ
ยกย่องจากผู้ที่อยู่ที่นั่น” Alison เล่มที่ 1 
บทท่ี 10 {GC 276.2}

ไม่นานต่อมา เหตุการณ์ท่ีตามมาคือ
การเผาพระคัมภีร์ในท่ีสาธารณะ มีอยู่
คร้ังหนึง่ “สมาคมป๊อบปูล่าแห่งพพิธิภณัฑ์” 
ได้ก้าวเข้ามายังเทศบาลนครร้องด้วยเสยีง

อันดังว่า “ขอให้เหตุผลจงเจริญ” [Vive la 
Raison] และถือเสาไม้ที่บนยอดปักด้วย
ซากหนังสือหลายเล่มที่เผาไหม้ไปเป็น
บางส่วน  ในบรรดาหนงัสอืเหล่านีมี้หนงัสอื
สงัฆวตัร  [เป็นหนงัสอืคู่มืออธษิฐานประจํา
วันซ่ึงประกอบด้วยคําอธิษฐาน เพลง
นมัสการ เพลงสดุดีและหัวข้อสําหรับ
อ่านซ่ึงใช้กันเป็นประจําในคณะนักบวช
สําคัญๆ] ตําราสวดมนต์และพระคริสต-
ธรรมคัมภร์ีภาคพนัธสัญญาเดิมและภาค
พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง “ชดใช้บาปไปแล้ว
ในกองไฟสําหรับเร่ืองตลกท้ังหลายทีบั่งคับ
ให้มนุษยชาติหลงงมงาย” Journal of 
Paris, 1793, No. 318 อ้างใน Buchez-
Roux, Collection of Parliamentary 
History เล่มที่ 30 หน้า 200, 201 {GC 
276.3}

หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซีเป็นผู้เร่ิมงานท่ีคนไม่เชื่อพระเจ้า
ได้ดําเนินสานต่อจนสําเร็จ นโยบายของ
โรมเป็นผู้วางข้อกําหนดทั้งในด้านสังคม 
ด้านการเมืองและด้านศาสนา เพื่อเร่งให้
ประเทศฝร่ังเศสด่ิงลงสู่หายนะ นักเขียน
เม่ืออ้างองิถงึความโหดร้ายของการปฏิวตัิ
ครั้งน้ีได้กล่าวว่า เร่ืองเลยเถิดเหล่านี้จะ
ต้องกล่าวโทษไปทีร่าชวงศ์และคริสตจกัร 
(โปรดดูภาคผนวก) หากต้องการความ
ยุติธรรมที่แท้จริงแล้วจะต้องกล่าวโทษ
คริสตจักร หลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซวีางยาพษิใส่ลงในความคดิ
ของกษัตริย์ทั้งหลายเพื่อให้ต่อต้านการ
ปฏิรูปศาสนา ว่าพวกคนเหล่านี้เป็นศัตรู
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ต่อราชวงศ์ เป็นองค์ประกอบของความ
ขดัแย้งทีจ่ะส่งผลแห่งความตายต่อสันตสุิข
และความปรองดองกันของประชาชาติ 
มันเป็นเล่ห์เหล่ียมของโรมท่ีใช้วิธีนี้เพื่อ
บันดาลให้เกดิความโหดเห้ียมโดยตรงและ
การกดขี่ท่ีน่ากลัวที่สุดออกมาจากราช
บัลลังก์ {GC 276.4}

วิญญาณแห่งเสรีภาพเคล่ือนไปด้วย
กันกับพระคมัภีร์  ไม่ว่าทีใ่ดก็ตามท่ียอมรับ
พระกิตตคุิณ  สมองของประชาชนก็จะตืน่ 
พวกเขาเร่ิมสลัดท้ิงโซ่ตรวนท่ีผกูมัดพวก
เขาเย่ียงทาสของความรู้ไม่เท่าทนั  ความ
ชัว่และความเชือ่ทางไสยศาสตร์  พวกเขา
เร่ิมคิดและดําเนนิชวิีตอย่างมนุษย์  บรรดา
พระราชาทรงเห็นและอกส่ันขวญัหายกับ
การกดขี่ของพวกพระองค์ {GC 277.1}

โรมไม่รีรอท่ีจะสุมไฟแห่งความกลัว
อันน่าอิจฉาของพวกเขาให้โหมแรงขึ้น 
พระสันตะปาปาตรัสกับผู้สําเร็จราชการ
ของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1525 ว่า 
“พวกคนบ้าคลั่งเหล่าน้ี [หมายถึงพวกท่ี
สนบัสนนุโปรเตสแตนต์] จะไม่เพยีงทําให้
เกิดความสบัสนและทําลายศาสนาเท่านัน้ 
แต่จะทําลายท้ังอาณาจกัร ความดีประเสริฐ 
กฎหมาย   ความเป็นระเบียบและฐานันดร-
ศักดิ์ด้วย” G. de Felice, History of the 
Protestants of France เล่มที่ 1 บทที่ 2 
ย่อหน้าที่ 8 สองสามปีต่อมา มีคําส่ังจาก
ระบอบเปปาซีออกมาเตือนพระราชาว่า 
“ใต้ฝ่าละอองธลีุพระบาท จงอย่าถกูหลอก 
พวกโปรเตสแตนต์จะก่อกวนความเป็น
ระเบียบทัง้หมดของฝ่ายปกครองทางการ

เมืองและของศาสนาด้วย...ราชบัลลังก์ก็
ตกอยู่ภายใต้อนัตรายทีพ่อๆ กับแท่นบชูา
...การนาํศาสนาใหม่เข้ามาจาํเป็นต้องนาํ
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
ท่ีอุทิศถวายแด่พระราชาและทําลายทั้ง
คริสตจักรและรัฐ”  ด้วยวิธีนี้โรมประสบ
ความสาํเร็จในการชกันําประเทศฝร่ังเศส
เข้าต่อต้านการปฏิรูปศาสนา  “ดาบของ
การกดขี่ข่มเหงชักออกจากฝักเป็นคร้ัง
แรกในประเทศฝร่ังเศสเพือ่ยกชรูาชบัลลงัก์ 
ปกปักรักษาไว้ซึง่คุณงามความดีและรักษา
กฎหมายให้ยั่งยืน” Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 
4 {GC 277.2}

ผู้ปกครองแผ่นดินคาดไม่ถึงแม้เพียง
แต่น้อยว่าผลลัพธ์ของนโยบายที่ตัดสิน
จุดจบของประเทศจะออกมาเป็นเช่นนั้น 
คําสอนของพระคัมภีร์ควรจะได้ฝังหลัก
การแห่งความยุติธรรม การประมาณตน 
สัจธรรม ความเสมอภาคและความ
โอบอ้อมอารีลงในสมองและหัวใจของ
ประชาชนซึ่งล้วนเป็นศิลามุมเอกท่ีจะนํา
ให้ประเทศรุ่งเรือง “ความชอบธรรมย่อม
เชิดชูประชาชาติ” ดังนั้น “พระที่นั่งนั้น
ถูกสถาปนาไว้” สุภาษิต 14:34; 16:12 
“ผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสนัตสิขุ 
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และผลลพัธ์ของความชอบธรรมคอืความ
เงียบสงบและความวางใจเป็นนิตย์”
อสิยาห์ 32:17 ผูท่ี้ปฏิบัตติามพระบัญญตัิ
ของพระเจ้าจะเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศของเขาอย่างแน่แท้ 
ผูท่ี้ยาํเกรงพระเจ้าจะเทดิเกยีรตพิระราชา
ในอาํนาจการปกครองทีย่ตุธิรรมและชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ประเทศฝร่ังเศสท่ีไม่มี
ความสขุได้ส่ังห้ามพระคมัภร์ีและประกาศ
ห้ามการมีสาวกของพระคัมภีร์ ศตวรรษ
แล้วศตวรรษเล่า บุคคลท่ีมีหลักการและ
จริยธรรม บุคคลที่มีปัญญาเฉียบแหลม
และพลังศีลธรรมที่เข ้มแข็ง ผู ้ ท่ีกล้า
ปฏิญาณต่อการตัดสินใจและความเช่ือ
ของตนที่จะทนทุกข์เพื่อสัจธรรม เป็น
เวลาหลายศตวรรษทีค่นเหล่านีต้้องใช้ชวีติ
อย่างทุกข์ทรมานตกเป็นทาสในเรือของ
ชาวโรมัน สาบสูญท่ีหลักประหารหรือ
เปื่อยเน่าในคุกมืดใต้ดิน คนหลายพัน
พบความปลอดภัยด้วยการอพยพหน ี และ
เหตกุารณ์เหล่านีดํ้าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง
เป็นเวลาสองร้อยห้าสิบปีนบัจากการปฏิรปู
ศาสนาได้เปิดฉากขึ้น {GC 277.3}

ในช่วงเวลาอนัยาวนานนี ้ แทบจะไม่มี
ชาวฝร่ังเศสสกัรุ่นหนึง่ท่ีไม่เคยเหน็สาวก
ของพระกิตติคุณหนีตายเพื่อเอาตัวรอด
ต่อหน้าความโกรธอย่างบ้าคลัง่ของผู้กดขี่ 
และพวกเขานําสติปัญญา ศิลปะ ความ
ขยันและความเป็นระเบียบติดตัวไปด้วย
—ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วพวกเขาดีเลิศ
อย่างเด่นชัดอยู่แต่ก่อน—เพื่อไปสร้าง
ความม่ังค่ังให้กับประเทศท่ีพวกเขาไปล้ี

ภัยได้ และในสัดส่วนที่พวกเขาเติมของ
ประทานคุณภาพดีเลิศเหล่านี้ ให ้แก ่
ประเทศทีไ่ปลีภ้ยั  พวกเขาก็ทําให้ประเทศ
ของตนขาดของประทานเหล่าน้ีไปใน
สัดส่วนเดียวกัน หากคนทั้งหมดท่ีบัดน้ี
ถกูขบัออกไปยังคงอยู่ในประเทศฝร่ังเศส
แล้ว หากในช่วงเวลาสามร้อยปีนี้ ทักษะ
ในด้านอุตสาหกรรมของผู ้ถูกเนรเทศ
ถกูนาํมาทําไร่เพาะปลกูในดินแดนของเธอ 
หากในช่วงเวลาสามร ้อยปีนี้  ความ
สามารถทางศิลปะถกูนาํมาพฒันาผลผลิต
ของเธอ หากในช่วงเวลาสามร้อยปีนี้ 
อัจฉริยะด้านการสร้างสรรค์และพลังการ
วเิคราะห์ถกูนํามาทาํให้วรรณคดีของเธอ
รุ่งเรืองและปรับปรุงวิทยาศาสตร์แล้ว 
หากสตปัิญญาของพวกเขาถกูนาํมาใช้ใน
การให้คําปรึกษาแก่สภาแล้ว ความกล้า
หาญในการต่อสู้สงครามของเธอ ความ
เท่าเทยีมในการร่างกฎหมายของเธอและ
ให้ศาสนาของพระคัมภีร์เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับปัญญาและควบคุมจิต-
สํานึกของประชากรของเธอแล้ว ในวันน้ี 
ประเทศฝรั่งเศสจะล้อมรอบด้วยความ
เจริญรุ่งเรืองแจ่มจรัสเพียงไร เธอน่าจะ
ได้เป็นประเทศยิ่งใหญ่ รํ่ารวยและมีสุข
มากเพียงไร เธอน่าจะเป็นแบบอย่างแก่
ประเทศอื่นมากเพียงไร {GC 278.1}

“แต่ความด้ือร้ันดันทุรังอย่างหลับหู
หลับตาและไม่ยอมผ่อนปรนได้ขบัไล่ครผูู้
มีคุณธรรมดีทุกคน ผู้มีระเบียบวินัยสูง
ทกุคน  ผู้ปกป้องราชบัลลงัก์อย่างซือ่สัตย์
ทุกคนออกไปจากแดนดินของเธอ พวก
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เขาพดูกับคนเหล่านีซ้ึง่น่าจะทาํให้ประเทศ
ของตนเป็นประเทศที่ ‘มีชื่อเสียงและ
โชติช่วงชัชวาล’ ในโลกน้ีว่า จงเลือกสิ่งที่
ท่านต้องการ  เสาประหารเผาท้ังเป็นหรอื
ถกูเนรเทศออกนอกประเทศ  ในท่ีสดุความ
หายนะของประเทศได้สําเร็จบริบูรณ์ ไม่
หลงเหลือจิตสํานึกให้พวกเขาประณาม 
ไม่มีศาสนาที่จะให้ลากไปยังเสาประหาร
เผาทั้งเป็นอีกแล้ว ไม่มีผู้รักชาติที่จะให้
ขับไล่เนรเทศอีกต่อไป” Wylie เล่มที่ 13 
บทท่ี 20 และท้ังหมดนี้คือผลลัพธ์อัน
ร้ายกาจของการปฏิวตัท่ีิมาพร้อมกับความ
โหดเหี้ยม {GC 279.1}

“การอพยพหนีภยัของพวกฮวิโกนอ็ทส์
มาพร้อมกับความตกต่ําทีแ่ผ่ไปทัว่ประเทศ
ฝร่ังเศส เมืองผลิตท่ีเคยรุ่งเรืองเส่ือมลง 
มณฑลที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับไปสู่ความ
รกร้างแบบท้องถ่ินด้ังเดิม ความเฉื่อย
ทางปัญญาและความเสื่อมถอยลงทาง
ศลีธรรมตามต่อมาจากช่วงเวลาของความ
เจริญที่ผิดธรรมดา กรุงปารีสกลายเป็น
โรงทานขนาดใหญ่ที่เล้ียงคนยากจนและ
มีการคาดว่าในช่วงเวลาที่การปฏิวัติเปิด
ฉากมีขอทานสองแสนคนไปย่ืนขอการ
สงเคราะห์จากพระหัตถ์ของพระราชา มี
เพยีงนกับวชเยสอุติเท่านัน้ทีรุ่่งเรืองอยู่ใน
ประเทศท่ีผุพังและปกครองโบสถ์และ
โรงเรียน เรือนจําและเรือโรมันอย่าง
เผด็จการอํามหิต” {GC 279.2}

ข่าวประเสริฐน่าจะนาํคําตอบมาให้แก่
ปัญหาทางการเมืองและทางสังคมเหล่านัน้
ที่สร้างความสับสนแก่ความสามารถของ

คณะสงฆ์ พระราชาและผู้ร่างกฎหมาย
ของเธอและในที่สุดได้นําประเทศดิ่งลงสู่
อนาธิปไตยและความพินาศ แต่ภายใต้
การครอบงําของโรม ประชาชนสูญเสีย
บทเรียนประเสรฐิแห่งการเสยีสละตนเอง
และความรกัท่ีไม่เห็นแก่ตวัของพระผูช่้วย
ให้รอดของพวกเขา พวกเขาถูกนําพา
ออกไปจากการเสียสละความต้องการของ
ตนเองเพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ไม่มีการตาํหนิ
คนร่ํารวยท่ีกดขีค่นยากจนและคนยากจน
ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือความเห็นใจ
จากการเป็นทาสและความตํา่ต้อย ความ
เห็นแก่ตัวของคนรํ่ารวยและคนมีอํานาจ
เพิ่มมากข้ึนและกดขี่ข่มเหงมากย่ิงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เป็นเวลานับศตวรรษ 
ความโลภและความสาํมะเลเทเมาของพวก
ขุนนางส่งผลให้เกิดการข่มขู่อย่างทารุณ
ต่อชาวชนบท คนรํา่รวยกระทาํผดิต่อคน
ยากจนและคนยากจนเกลียดชังคนร่ํารวย 
{GC 279.3}

ในหลายจงัหวัด พวกขนุนางต่างๆ จะ
เป็นผู ้ถือกรรมสิทธิ์ครองท่ีดินและคน
ชนชั้นแรงงานจะเป็นผู้เช่า พวกเขาอยู่
ภายใต้ความเมตตาของเจ้าของท่ีและถูก
บังคบัให้จาํนนอยู่ใต้ข้อเรียกร้องท่ีรนุแรง 
ภาระในการสนับสนนุทัง้ครสิตจกัรและรัฐ
ตกอยู่กับชนชั้นกลางและชนชั้นตํ่าลงมา 
พวกเขาถูกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและ
คณะสงฆ ์ เ รียกเก็บภาษีอย ่างหนัก 
“ความผาสกุของพวกผูดี้จะต้องถอืว่าเป็น
กฎหมายสูงสดุ ชาวนาและคนชนบทอาจ
ต้องอดอยาก โดยท่ีผู้กดขี่ไม่สนใจใยดีใน
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สิ่งใดเลย...ทุกย่างก้าวของประชาชนถูก
บังคับให้เข้าไปปรึกษาเพื่อให้ประโยชน์
แก่นายทุนเจ้าของที่ ทกุย่างก้าวของชีวติ
คนงานเกษตรกรรมเป็นชีวิตท่ีมีแต่การ
ทํางานตรากตรําและความทุกข์ระทมที่
ไม่มีการบรรเทา หากกล้าท่ีจะบ่นร้องทกุข์ 
คําร้องทุกข์เหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างดูถูกเหยียดหยาม ศาลยุติธรรมจะ
ฟังคําให้การของผู้ดีมากกว่าของชาว
ชนบท ผูพ้พิากษารับสินบนอย่างเปิดเผย 
ความต้องการตามอําเภอใจของพวก
ขุนนางถือว่ามีอํานาจตามกฎหมายโดย
อาศัยประโยชน์ของระบบทุจริตท่ีแพร่
หลายเช่นนี ้ในจาํนวนภาษทีีข่ดูรีดได้จาก
คนธรรมดาซึ่งส่วนหนึ่งขูดรีดโดยผู ้มี
อทิธพิลทางโลกและอีกส่วนโดยพวกคณะ
สงฆ์นั้น ไม่มีแม้แต่เพียงครึ่งหนึ่งตกไปสู่
กองคลังของราชวังหรือของฝ่ายศาสนาเลย 
ทีเ่หลอืถกูยักยอกไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเพ่ือ
สนองตัณหาของตน และพวกท่ีขูดรีด
พลเมืองเพือ่นร่วมชาตเิหล่านียั้งได้รับการ
ยกเว้นการชําระภาษีและได้รับสิทธิลด
หย่อนท้ังหมดที่ชอบด้วยระเบียบของ
กฎหมายและประเพณีตามที่รัฐกําหนด
ด้วย คนทีอ่ยู่ในชนชัน้พเิศษมีอยูห่นึง่แสน
ห้าหม่ืนคนและสนองความต้องการของ
การตามใจตนเองของพวกเขา คนเป็น
ล้านถกูตดัสนิด้วยชวีติทีส้ิ่นหวงัและตกต่ํา” 
(โปรดดูภาคผนวก) {GC 279.4}

ฝ่ายการปกครองปล่อยตวัให้กับความ
สุขสําราญและความเสเพล ความเชื่อม่ัน
ระหว่างประชาชนกับพวกผู้ปกครองมีอยู่

เพียงเล็กน้อย ความระแวงสงสัยฝังแน่น
อยู่ในทุกมาตรการของฝ่ายการปกครอง
ซึ่งส่อให้เห็นถึงความมุ่งร้ายและเห็นแก่
ตัว เป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษก่อนการ
ปฏิวตัท่ีิพระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 ทรงครองราชย์
อยู่ แม้ในเวลาที่ชั่วช้าเหล่านั้น พระราชา
องค์นี้ยังทรงโดดเด่นในเร่ืองของความ
เกียจคร้าน เหลาะแหละและมักมากใน
กาม ด้วยคนช้ันสูงที่ชั่วช้าและโหดร้าย
และคนชนชัน้ตํา่ทีย่ากจนและรู้ไม่เท่าทนั
เช่นนี้ รัฐบาลทาํผดิพลาดในเร่ืองการเงนิ
และประชาชนฉุนเฉียวโกรธแค้น เป็น
สภาพทีไ่ม่จาํเป็นต้องใช้ตาของผูพ้ยากรณ์
ก็สามารถทํานายล่วงหน้าได้ว่าจะมีการ
ปะทุท่ีน่ากลัวเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ เม่ือ
ที่ปรึกษาให้คําเตือน พระราชามักตรัส
ตอบอย่างคุ้นเคยว่า “พยายามทําเร่ืองให้
ดาํเนนิไปได้ตราบเท่าท่ีฉนัมชีวีติอยู่ หลงั
จากฉันตายแล้วก็ให้เป็นไปตามทางของ
มัน” เป็นเร่ืองไม่เกิดผลท่ีจะเร่งเร้าให้มี
การปฏิรูป พระองค์ทรงมองเหน็ความชัว่
แต่ไม่มีทั้งความกล้าหรือกําลังที่จะเผชญิ
กับมัน วาระสดุท้ายท่ีกําลังรอคอยฝร่ังเศส
นั้น คําตอบอย่างคนเกียจคร้านและเห็น
แก่ตัวของพระองค์สะท้อนให้เห็นภาพได้
อย่างจริงแท้ “หลังจากฉัน น้ําค่อยท่วมก็
แล้วกัน” {GC 280.1}

โดยการบีบจุดอ่อนท่ีความอิจฉาของ
พระราชาและของชนชั้นปกครอง โรมใช้
อทิธพิลเพือ่ทาํให้พวกเขาจบัประชาชนไว้
ใต้พันธะผูกมัดโดยรู้ดีว่าด้วยการทําเช่น
นี้บ้านเมืองจะอ่อนแอลงและโดยวิธีนี้จะ
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จับท้ังฝ่ายปกครองและประชาชนไว้ใต้
อาณตัขิองเธอได้  ด้วยนโยบายของสายตา
ที่มองการณ์ไกล เธอประจักษ์ดีว่า เพื่อ
ผกูมัดมนษุย์ให้เป็นทาสอย่างได้ผลนัน้จะ
ต้องผกูโซ่ตรวนไว้ทีจ่ติวญิญาณของพวก
เขา และวิธแีน่นอนทีส่ดุท่ีจะป้องกนัไม่ให้
พวกเขาหนีพันธะผูกมัดของพวกเขาคือ 
การทําให้พวกเขาไม่มีเสรีภาพ  ความโหด
ร้ายท่ีรุนแรงกว่าความทุกข์ทรมานทาง
กายถึงพันเท่าที่เป็นผลมาจากนโยบาย
ของเธอก็คือ ความเส่ือมทางศีลธรรม 
ประชาชนถกูกดีกันไม่ให้มีพระคมัภร์ีและ
ถูกท้ิงให้อยู่กับคําสอนของความดันทุรัง
และความเหน็แก่ตวั พวกเขาจงึถูกห่อหุม้
อยู่ในความรู้ไม่เท่าทันและความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์และจมอยูใ่นความชัว่ซึง่ทาํให้
พวกเขาไม่เหมาะทีจ่ะปกครองตนเองอย่าง
สิ้นเชิง {GC 281.1}

แต่ผลท่ีออกมาทัง้หมดนัน้ช่างแตกต่าง
อย่างมากจากสิง่ทีโ่รมมุ่งหมายไว้ แทนที่
จะกําฝูงชนไว้อย่างงมงายภายใต้คําสอน
ของเธอ ผลงานของเธอกลับทําให้พวก
เขากลายเป็นผู้ไม่เชื่อศาสนาและเป็นนัก
ปฏิวัติ พวกเขาดูหม่ินลัทธิโรมันว่าเป็น
วิชาคาถานักบวช พวกเขามองว่าคณะ
สงฆ์เป็นพรรคที่กดข่ีพวกเขา พระเจ้า
องค์เดียวที่พวกเขารู้จักก็คือพระเจ้าของ
โรม คาํสอนของพระเจ้านีเ้ป็นศาสนาเดยีว
ของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาถือว่าความ
โลภและความโหดเหี้ยมของโรมเป็นผล
อันชอบด้วยเหตุของพระคัมภีร์ ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่ต้องการมีส่วนในส่ิงเหล่านี้

เลย {GC 281.2}
โรมนําเสนอพระลักษณะของพระเจ้า

อย่างผิดๆ และบิดเบือนข้อกําหนดของ
พระองค์และบดันีม้นุษย์ไม่ยอมรับท้ังพระ
คมัภีร์และพระเจา้ผูท้รงเป็นแหล่งกําเนิด
ของพระคมัภร์ี โรมกําหนดว่าคําสอนของ
เธอต้องใช้ความงมงายภายใต้ความเห็น
ชอบอย่างเสแสร้งของพระคัมภีร์ ในการ
ตอบสนองเร่ืองน้ี วอลแตร์ [Voltaire] 
และพรรคพวกโยนทิง้พระวจนะของพระเจ้า
ไปและกระจายพษิแห่งความไม่เชือ่ไปทุก
แห่งหนแทน โรมบดขยี้ประชาชนให้อยู่
ใต้ส้นเท้าเหล็กของเธอจนติดดินไปแล้ว
และบัดนี้ฝูงชนนั้นเส่ือมทรามและถูก
ทารุณกรรมเยี่ยงสัตว์ และในการตอบโต้
ความโหดเหีย้มน้ีพวกเขาได้โยนการยับยัง้
ชั่งใจทั้งหมดทิ้งไป พวกเขาโกรธเป็นฟืน
เป็นไฟกับการหลอกลวงอันระยิบระยับที่
หลงเทิดทูนมาเป็นเวลาช้านาน พวกเขา
ไม่ยอมรับทั้งสัจธรรมและความเท็จ และ
การสําคัญผิดถึงอิสระในเสรีภาพ ทาส
ของความช่ัวร้ายจงึปีตยิินดีในอสิรภาพที่
คาดคิดเอาเองของพวกเขา {GC 281.3}

ในตอนต้นของการปฏิวัติ ประชาชน
ได้รับพระบรมราชานญุาตให้มีตวัแทนใน
จาํนวนทีม่ากกว่าขนุนางและผูน้าํศาสนา
รวมกัน ดังนั้นดุลอํานาจจึงตกอยู่ในมือ
ของพวกเขา แต่พวกเขาไม่พร้อมท่ีจะใช้
สิ่งนี้ด้วยปัญญาและความพอดี พวกเขา
กระตือรือร้นที่จะแก้ไขความผิดพลาดท่ี
พวกเขาเคยทนทุกข์ทรมานมา พวกเขา
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมใหม่ 
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ประชาชนที่เคียดแค้น ในความคิดของ
พวกเขาฝังอยู่กับความขมข่ืนและความ
ทรงจําของการถูกรังแกท่ีถนอมเก็บมา
นาน ตดัสนิใจท่ีจะปฏิวตัสิภาพของความ
เศร้าท่ีลุกลามใหญ่โตจนสุดทนได้และแก้
แค้นผู้ที่พวกเขาถือว่าเป็นต้นกําเนิดของ
ความทุกข์ให้กับตนเอง คนท่ีถูกกดขี่นํา
บทเรียนที่ได้รับขณะท่ีถูกกดขี่มาใช้และ
กลายเป็นผู้กดขี่คนท่ีเคยกดขี่พวกเขา 
{GC 282.1}

ประเทศฝร่ังเศสที่ไร้ความสุขจึงเก็บ
เกีย่วเลอืดจากผลทีเ่ธอหว่าน เป็นผลลัพธ์
จากการทีเ่ธอยอมไปอยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของอํานาจของโรมอันน่ากลัว ประเทศ
ฝร่ังเศสภายใต้อทิธพิลของโรมได้ปักหลัก
ประหารเผาท้ังเป็นต้นแรกขึน้เม่ือตอนเปิด
ฉากการปฏิรูปศาสนา และท่ีแห่งเดียวกัน
น้ันยังได้ตั้งกิโยตีน เคร่ืองแรกขึ้นมาเม่ือ
ตอนเปิดฉากการปฏิวัติด้วยเช่นกัน ณ 
จดุเดียวกันกบัทีผู้่ยอมพลีชพีเพือ่ความเช่ือ
ของโปรเตสแตนต์คนแรกถกูเผาในศตวรรษ
ที่สิบหก เหยื่อคนแรกก็ถูกคมมีดกิโยตีน
ในศตวรรษท่ีสิบแปดทีน่ีด้่วยเช่นกนั ด้วย
การขบัไล่ข่าวประเสริฐท่ีน่าจะนําการรกัษา
มาให้เธอ ฝร่ังเศสกลับเปิดประตูให้กับ
ความไม่เช่ือพระเจ้าและความพนิาศ  เมือ่
การควบคุมของพระบัญญัติของพระเจ้า
ถูกสลัดท้ิงไป ผลที่ปรากฏออกมาก็คือ
กฎหมายของมนุษย์นั้นไม่พอที่จะขวาง
ก้ันคล่ืนลมตณัหาของมนษุย์  และประเทศ
ถูกต้อนเข้าไปสู ่การปฏิวัติและความ
โกลาหล สงครามต่อสู้กับพระคัมภีร์เปิด

ฉากให้กับยุคหน่ึงซ่ึงจารึกไว้ในประวัติ-
ศาสตร์ของโลกว่าเป็นยุคแห่งการปกครอง
อันหฤโหด สันติภาพและความสุขถูก
กําจดัออกไปจากบ้านและหวัใจของมนษุย์ 
ไม่มีผู้ใดมีความม่ันคง ผู้ท่ีได้รับชัยชนะ
ในวันนี้จะถูกระแวงสงสัยและถูกกําหนด
โทษในวันรุ่งข้ึน ความรุนแรงและความ
ชัว่ช้าลามกมีอาํนาจชีเ้ป็นชีต้ายอย่างไม่มี
การขัดขวาง {GC 282.2}

พระมหากษตัรย์ิ  นกับวช  และขนุนาง
ถกูบงัคับให้ยอมจาํนนต่อความโหดเห้ียม
ของประชาชนทีต่ืน่เต้นและบ้าคล่ัง  ความ
กระหายการแก้แค้นของพวกเขาเพยีงแต่
ถูกกระตุ้นข้ึนด้วยการประหารพระมหา
กษตัรย์ิ  และในไม่ช้าพวกทีอ่อกคําส่ังแห่ง
ความตายของพระองค์ก็เดินตามพระองค์
ไปยังตะแลงแกง มีการสังหารหมู่ทุกคน
ท่ีสงสัยว่าเป็นศัตรูต่อการปฏิวัติ เรือนจํา
แออัด บางครั้งมีผู้ต้องขังถึงสองแสนคน 
เมืองใหญ่ของราชอาณาจักรเต็มไปด้วย
ภาพอันน่าสยดสยอง พรรคหนึ่งของนัก
ปฏิวัติต่อสู้กับอีกพรรคหนึ่งและประเทศ
ฝร่ังเศสกลายเป็นสนามใหญ่ของความ
ขดัแย้งของฝูงชนทีถ่กูซัดไปเซมาด้วยไฟ
ของราคะตัณหาของพวกเขาเอง “ในกรุง
ปารีส การจลาจลเกิดขึ้นแล้วเกิดข้ึนอีก
ตามกันมา และประชาชนแตกออกเป็น
เสี้ยวเล็กเสี้ยวน้อยท่ีดูเหมือนว่าไม่มีจุด
ประสงค์ใดนอกจากการทาํลายล้างกันเอง” 
และเพื่อซํ้าเติมความทุกข์ให้กับตัวเอง 
ประเทศได้ประกาศเข้าร่วมสงครามอนัยืด
เยือ้และทําลายล้างกบัอํานาจยิง่ใหญ่ของ
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ยโุรป “ประเทศแทบจะล้มละลาย กองทพั
ส่งเสียงเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่าย  คนใน
กรุงปารีสกําลังอดอยาก ต่างจังหวัดถูก
ทิง้ร้างเพราะการปล้นสะดมและอารยธรรม
แทบสูญสิน้ไปในความสับสนอลหม่านและ
ปราศจากศีลธรรม” {GC 283.1}

ประชาชนเรียนรู้อย่างดีเกินพอจาก
บทเรยีนของความโหดเหีย้มและการทารณุ
กรรมทีโ่รมเพยีรสอนอย่างขนัแขง็  ในท่ีสดุ
วันแห่งความทุกข์เข็ญก็มาถึง ไม่ใช่เป็น
เวลานี้ท่ีสาวกของพระเยซูถูกโยนเข้าไป
ในคุกใต้ดินและลากไปหลักประหาร คน
เหล่านี้พินาศหรือถูกขับเนรเทศออกไป
นานแล้ว  บัดนีโ้รมผูไ้ม่ยอมผ่อนปรนรู้สกึ
ถงึอาํนาจแห่งความตายของผูท้ีเ่ธอได้ฝึก
ให้ชื่นชมพฤติกรรมกระหายเลือด “แบบ
อย่างการกดข่ีท่ีพวกนักบวชชาวฝร่ังเศส
แสดงออกมาหลายชั่วอายุคนบัดนี้ย้อน
กลับมายังพวกเขาเองด้วยความรุนแรง
เข้มข้น ตะแลงแกงแดงด้วยเลือดของ
บรรดาบาทหลวง เรือโรมันและเรือนจํา
ที่ครั้งหนึ่งแออัดด้วยพวกฮิวโกน็อทส์นั้น
บัดนี้เต็มไปด้วยผู้ท่ีกดขี่ข่มเหงพวกเขา 
พวกนกับวชชาวโรมันคาทอลิกถกูล่ามโซ่
ตดิกับทีน่ัง่และตรากตรําอยูกั่บการกรรเชยีง 
พวกเขาประสบกับความทุกข์ท้ังหมดท่ี
คริสตจักรของพวกเขากระทําอย่างไม่ย้ัง
ต่อคนนอกศาสนาทีส่ภุาพอ่อนน้อม” {GC 
283.2}

“แล้ววันเหล่านัน้ก็มาถงึเม่ือศาลชาํระ
ความท่ีโหดเหี้ยมที่สุดนํากฎระเบียบท่ี
ป่าเถื่อนที่สุดมาใช้ เม่ือไม่มีผู ้ใดกล้า

ทกัทายเพือ่นบ้านของเขาหรือกล้าอธษิฐาน
...โดยที่ไม่ตกอยู่ในอันตรายของการทํา
ผิดที่มีโทษถึงตาย เมื่อนักสืบแอบซุ่มอยู่
ทุกมุม เม่ือกิโยตีนทํางานนานและหนัก
ทกุเช้า  เม่ือเรือนจําขงัผู้ต้องโทษเตม็เกือบ
เท่าท้องเรอืของเรือขนทาส  เม่ือท่อระบาย
นํา้เทนํา้ผสมเลือดฟองฟอดไหลลงสู่แม่นํา้
ไซน์...ในขณะทีทุ่กวันเหย่ือเตม็คนัรถถูก
นาํผ่านถนนในกรุงปารสีไปสูว่าระสดุท้าย
ของพวกเขา ข้าหลวงต่างๆ ที่คณะ
กรรมการของผูมี้อาํนาจสงูสุดส่งมาประจาํ
ในแผนกเปิดเผยให้เหน็ถงึความโหดเห้ียม
อย่างเลยเถิดที่ไม่มีผู้ใดรู้แม้แต่ในเมือง
หลวง ใบมีดของเครื่องแห่งความตายถูก
ยกขึ้นและปล่อยลงมาช้าเกินไปในการ
สังหาร  เชลยเป็นแถวๆ ถูกยิงทิ้งด้วย
ลกูปืน มีการเจาะรูใต้ท้องเรอืทีแ่ออดั เมือง
ลียงส์กลายเป็นทะเลทราย แม้กระท่ังที่
เมืองอาร์รัสยังมีการปฏิเสธความเมตตา
อย่างโหดเหีย้มของการตายเรว็ทีจ่ะให้แก่
นักโทษ ตลอดแถบเมืองลอร์จากเมือง
สูมาร์ไปยังทะเลมีฝูงกาและฝูงเหยี่ยว
ขนาดเล็กมากินซากศพเปลือยท่ีเรียงราย
พันกันเป็นเกลียว ไม่มีความเมตตาต่อ
เพศหรืออายุ จํานวนเยาวชนชายหญิง
อายุสบิเจด็ทีถ่กูรฐับาลเลวทรามฆาตกรรม
นบัได้หลายร้อยชวีติ ทารกถกูกระชากไป
จากอ้อมอกและโยนลงไปยังหอกเหล็ก
แต่ละอนัตลอดแนวยาโคบิน” (โปรดดูภาค
ผนวก) ในช่วงเวลาส้ันๆ ของสิบปีนี้ ฝูง
ชนจํานวนมากพินาศ {GC 284.1}

เร่ืองท้ังหมดท่ีเกดิข้ึนนีเ้ป็นสิง่ทีซ่าตาน
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ต้องการ นี่เป็นส่ิงท่ีมันพยายามทําให้ได้
มาเป็นเวลาหลายยุคแล้ว นโยบายของ
มันถือการหลอกลวงตั้งแต่ต้นจนจบ และ
เป้าหมายแน่วแน่ของมันคือการนาํความ
ทุกข์ยากและความพนิาศมาสูม่นษุย์  เพ่ือ
ลบล้าง และทําให้ผลของการทรงสร้างของ
พระเจ้าเป็นมลทนิ เพือ่ทาํให้เป้าประสงค์
แห่งความเมตตาและความรกัของพระเจ้า
มัวหมองไปและด้วยเหตุนี้ทําให้สวรรค์
เศร้าหมอง แล้วด้วยศลิปะของการหลอก
ลวง มันทําให้ความคิดของมนุษย์มืดไป
และนาํพวกเขาให้โทษความผดิกลบัไปยงั
พระเจ้าราวกบัว่าความทกุข์ลาํบากท้ังหมด
นีเ้ป็นผลของแผนการทรงสร้าง ในลักษณะ
เดียวกัน เม่ือผู้ใดที่ถูกทําให้ตกต่ําเสื่อม
สภาพและถกูทารุณกรรม เม่ือพวกเขาใช้
ความรุนแรงโหดร้ายของมันทําให้ตนเอง
เป็นไทแล้ว มันจะรุกเร้าให้พวกเขาเพิ่ม
ความโหดร้ายอย่างโหดเหีย้มให้จนถึงทีสุ่ด 
แล้วพวกเผด็จการและผู้กดขี่ท้ังหลาย
จะอ้างภาพการไร้ศลีธรรมทีค่วบคุมไม่ได้
นี้ว่าเป็นแบบอย่างของผลแห่งเสรีภาพ 
{GC 284.2}

เม่ือสบืพบความผิดท่ีซ่อนไว้ได้ชดุหนึง่ 
ซาตานก็เพียงแต่อําพรางความผิดนั้นไว้
ด้วยหน้ากากท่ีต่างกนัและฝงูชนก็ต้อนรับ
มันด้วยความกระตอืรือร้นเหมือนเช่นคร้ัง
ก่อน เม่ือประชาชนค้นพบว่าลัทธิโรมัน
นั้นหลอกลวงและซาตานใช้ตัวแทนนี้นํา
พวกเขาให้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจ้าไม่ได้อีกต่อไป มันก็จะปลุกระดม
ให้พวกเขาถือว่าศาสนาทั้งปวงนั้นเป็น

เร่ืองหลอกลวงและพระคมัภร์ีเป็นหนงัสือ
นทิานสอนเด็กและเม่ือสลัดข้อกําหนดของ
พระเจ้าทิ้งไปได้แล้ว พวกเขาก็ปล่อยตัว
ให้กับความชัว่ท่ีควบคุมไม่ได้ {GC 285.1}

ความผดิร้ายแรงทีส่ร้างความวบัิตเิช่น
นีต่้อผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศฝร่ังเศสเกิดจากการ
ไม่รู้จักสัจธรรมอันย่ิงใหญ่เร่ืองหนึ่ง นั่น
คอืเสรีภาพท่ีแท้จริงอยูภ่ายในกฎข้อห้าม
ของพระบัญญัติของพระเจ้า “ถ้าเจ้าเชื่อ
ฟังบัญญัติของเรา แล้วความสมบูรณ์สุข
ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่นํ้า และความ
ชอบธรรมของเจ้าจะเหมือนคลื่นทะเล”
“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘ไม่มีสันติสุขแก่คน
อธรรม’” “แต่ผูท้ีฟั่งข้า จะอยูอ่ย่างปลอดภัย
และเขาอยู่อย่างสุข ไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆ”
อิสยาห์ 48:18, 22 สุภาษิต 1:33 {GC 
285.2}

พวกไม่เชื่อพระเจ้า พวกนอกศาสนา
และพวกละทิ้งพระเจ้าต่างต่อต้านและ
ปรักปราํประณามพระบัญญตัขิองพระเจ้า 
แต่ผลลัพธ์ของพฤติกรรมของพวกเขา
ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าความผาสุกของ
มนษุย์นัน้ผกูตดิกับการเชือ่ฟังข้อบัญญตัิ
ของพระเจ้า ผู้ที่ไม่ยอมอ่านบทเรียนจาก
หนงัสอืของพระเจ้าจะต้องถูกสัง่ให้ศกึษา
หนงัสอืประวัตศิาสตร์ของประชาชาติต่างๆ 
{GC 285.3}

เม่ือซาตานทํางานผ่านคริสตจกัรโรมัน
เพือ่นาํมนษุย์ให้เลกิล้มการเชือ่ฟัง ตวัแทน
ของมันถูกปกปิดไว้และผลงานของมันถกู
อาํพรางจนมองไม่ออกว่าความเสือ่มศลีธรรม
และความระทมทุกข์ที่ตามมานั้นเป็น
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ผลลัพธ์ของการล่วงละเมิด และพระ-
วญิญาณของพระเจ้าได้ทรงยบัย้ังขดัขวาง
อาํนาจของมันไม่ให้มันบรรลุถงึเป้าหมาย
ของมันอย่างเต็มที่ ประชาชนไม่ได้สืบ
ตามรอยไปยังสาเหตุและค้นหาต้นตอ
ความทกุข์ระทมของพวกเขา แต่สภาแห่ง
ชาตไิด้สลัดทิง้พระบัญญตัขิองพระเจ้าไป
อย่างเปิดเผย และในช่วงการปกครองอนั
ทุกข์เข็ญท่ีตามมานัน้ ทุกคนมองเห็นแล้ว
ว่าผลลพัธ์ของการกระทาํของเหตแุละผล
เป็นอย่างไร {GC 285.4}

เม่ือประเทศฝร่ังเศสปฏิเสธพระเจ้า
อย่างเปิดเผยและสลัดพระคัมภีร์ทิ้งไป 
คนชั่วและวิญญาณแห่งความมืดยินดี
ปรีดาท่ีได้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนามา
เนิ่นนานแล้ว นั่นคืออาณาจักรท่ีปลอด
จากการควบคุมของพระบัญญัติของ
พระเจ้า เนื่องจากไม่มีการตัดสินลงโทษ
ความช่ัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหัวใจของ
บรรดาบุตรของมนุษย์จึง “เจตนามุ่งทํา
ความอธรรม” ปัญญาจารย์ 8:11 แต่การ
ล ่วงละเมิดบัญญัติที่ เ ท่ียงธรรมและ
ชอบธรรมจะต้องได้รับผลของความทุกข์
ยากลําบากและพินาศอย่างแน่นอน แม้
การพิพากษาจะไม่มาเยือนพวกเขาใน
ทันที ความชั่วของมนุษย์ก็ได้กําหนด
วาระสุดท้ายของตนเองเอาไว้แล้วอย่าง
แน่นอน การละทิ้งความเช่ือและอาชญา-
กรรมทีดํ่าเนินมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ
ได้สะสมพระพิโรธของพระเจ้าจนนําไปสู่
วันแห่งความทุกข์เข็ญ และเม่ือความชั่ว
ของพวกเขานัน้อิม่ตวั  ผูท่ี้ดแูคลนพระเจ้า

จะเรียนรูก็้สายเกินไปเสียแล้วว่าเป็นเร่ือง
น่ากลวัเพยีงไรทีจ่ะทาํให้พระเจ้าหมดความ
อดทน พระเจ้าทรงถอนพระวิญญาณ
ของพระองค์ที่คอยยับย้ังอํานาจโหดร้าย
ของซาตานออกไปมากแล้วและมารร้าย
ทีค่วามสุขใจเดียวของมันคือความหายนะ
ของมนษุย์กไ็ด้รบัอนญุาตให้ทาํตามความ
มุ่งหมายของมันอย่างเต็มท่ี ผู้ท่ีเลือกรับ
ใช้ฝ่ายกบฏจะถูกปล่อยให้เก็บเก่ียวผล
ของมันจนกระทั่งท่ัวแผ่นดินเต็มล้นด้วย
อาชญากรรมที่น่าสะพรึงกลัวเกินกว่า
จะบันทกึได้  เสยีงร้องอนัน่าสยดสยองดัง
จากมณฑลและเมืองต่างๆ ทีพ่งัพนิาศไป 
เป็นเสยีงของความทกุข์ทีข่มขืน่  ประเทศ
ฝร่ังเศสถูกเขย่าราวกับแผ่นดินไหว 
ศาสนา กฎหมาย ความเป็นระเบียบของ
สังคม ครอบครัว บ้านเมืองและคริสต-
จักรต่างถูกฟาดฟันทําลายลงไปโดยมือ
อันไร้ศีลธรรมที่ชูขึ้นท้าทายพระบัญญัติ
ของพระเจ้า  นกัปราชญ์กล่าวไว้แล้วอย่าง
จริงแท้ว่า “ความชอบธรรมของคนที่ดี
พร้อมย่อมทําให้ทางของเขาตรง แต่คน
อธรรมจะล้มลงด้วยความอธรรมของตน”
“แม้ว่าคนบาปทําชั่วตั้งร้อยคร้ังและอายุ
เขายังยั่งยืนอยู่ได้  ถึงกระน้ันข้าพเจ้ายัง
รู้แน่ว่าสวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายท่ี
ยาํเกรงพระเจ้าคือทีมี่ความยาํเกรงเฉพาะ
พระพักตร์พระองค์” “แต่ว่าจะไม่เป็น
สวัสดิมงคลแก่คนอธรรม อายุของเขาท่ี
เป็นดังเงากจ็ะไม่ยืดยาวออกไปได้  เพราะ
เขาไม่มีความยําเกรงเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า” สุภาษิต 11:5 ปัญญาจารย์ 
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8:12, 13 “เพราะว่าพวกเขาเกลียดความ
รู ้ และไม่เลือกเอาความยําเกรงพระ
ยาห์เวห์” “เพราะฉะนัน้ พวกเขาจะกินผล
แห่งทางของตนเอง และอิม่ด้วยความคิด
เห็นของพวกเขาเอง” สุภาษิต 1:29, 31 
{GC 286.1}

พยานซือ่สตัย์ของพระเจ้าทีถ่กูอาํนาจ
หม่ินประมาทพระเจ้าท่ี “ขึน้มาจากบาดาล
ลึก” ฆ่านั้นจะไม่อยู่นิ่งเงียบอีกต่อไปแล้ว 
“หลังจากนั้นสามวันคร่ึง ลมปราณจาก
พระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขา  และเขาทัง้สอง
ก็ลุกข้ึนยืนด้วยขาตัวเอง คนท้ังหลายที่
เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างย่ิง” วิวรณ์ 
11:11 ในปี ค.ศ. 1793 สภาแห่งประเทศ
ฝร่ังเศสออกกฤษฎกีาล้มล้างศาสนาครสิต์
และยกเลิกพระคัมภีร์ สามปีครึ่งต่อมามี
มติให้เพิกถอนกฤษฎีกานี้ ด้วยเหตุนี้ 
สภาแห่งเดียวกันยอมผ่อนปรนต่อพระ
คมัภีร์  โลกมองดูความผดิมหนัต์ท่ีเป็นผล
จากการปฏิเสธพระวจนะศักด์ิสิทธิ์ของ
พระเจ้าด้วยความตกตะลึงและมนุษย์
ประจกัษ์ถงึความจาํเป็นทีต้่องมีความเชือ่
ในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เป็น
รากฐานของคุณความดีและศีลธรรม 
พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าเยาะเย้ยและกล่าว
หยาบช้าต่อใคร เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้
ใด และเบ่ิงตาของเจ้าอย่างเย่อหยิง่ต่อองค์
บริสุทธิ์ของอิสราเอล” อิสยาห์ 37:23 
“เพราะฉะน้ัน นี่แน่ะ คร้ังนี้เราจะทําให้
เขารู้จัก เราจะทําให้เขารู้จักฤทธิ์เดชและ
ฤทธานุภาพของเรา และเขาทั้งหลายจะ
รู้ว่านามของเราคือยาห์เวห์” เยเรมีย์ 

16:21 {GC 287.1}
ผู้เผยพระวจนะเปิดเผยถึงเร่ืองของ

พยานสองท่านต่อไปว่า “เขาท้ังสองได้ยิน
เสียงดังจากสวรรค์กล่าวว่า ‘จงขึ้นมาที่นี่
เถิด’ พวกศัตรูก็เห็นเขาทั้งสองขึ้นไปสู่
สวรรค์ดว้ยเมฆ” วิวรณ์ 11:12 เนื่องจาก
ประเทศฝร่ังเศสทาํสงครามกับพยานสอง
ท่านของพระเจ้า ท่านท้ังสองจึงได้รับ
เกียรติอย่างท่ีไม่เคยได้รับมาก่อน ในปี 
ค.ศ. 1804 มีการก่อตัง้สมาคมพระครสิต-
ธรรมคัมภีร์อังกฤษและต่างประเทศขึ้น 
ตามด้วยองค์กรในลักษณะเดียวกันที่มี
สาขามากมายท่ัวทวีปยุโรป ในปี ค.ศ. 
1816 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันได้
ก่อตั้งขึ้น ในขณะท่ีสมาคมของประเทศ
อังกฤษก่อตั้งข้ึนน้ัน มีการพิมพ์และแจก
จ่ายพระคัมภร์ีถงึห้าสบิภาษา ตัง้แต่เวลา
นั้นเป็นต้นมา มีการแปลเป็นหลายร้อย
ภาษาหลกัและภาษาท้องถิน่ (โปรดดูภาค
ผนวก) {GC 287.2}

เป็นเวลากว่าห้าสิบปีก่อน ค.ศ. 1792 
งานประกาศต่างแดนเป็นเร่ืองท่ีได้รับ
ความสนใจแต่เพียงเล็กน้อย ไม่มีการ
ก่อตั้งสมาคมใหม่ข้ึนมาและมีคริสตจักร
เพียงไม่ก่ีแห่งท่ีลงแรงพยายามประกาศ
เร่ืองของศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนของ
คนนอกศาสนา แต่มาถึงช่วงปิดท้าย
ศตวรรษที่สิบแปด มีการเปลี่ยนแปลงยิ่ง
ใหญ่เกิดข้ึน มนษุย์ไม่พอใจกับผลงานของ
ลัทธิการใช้เหตุผลและตระหนักถึงความ
จาํเป็นทีจ่ะต้องรับการเปิดเผยของพระเจ้า
และมีประสบการณ์ของศาสนา นบัจากนัน้
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เป็นต้นมา งานของพันธกิจต่างประเทศ
เจริญเตบิโตอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน 
{GC 287.3}

การพัฒนาของงานด้านการพิมพ์ได้
กระตุ ้นงานการกระจายพระคัมภีร์ให้
รวดเร็วขึ้นมาก ความสะดวกของการ
สือ่สารระหว่างประเทศต่างๆ กาํแพงขวาง
ก้ันอคตแิละแนวร้ัวปกป้องระดับชาตทิีพ่งั
ทลายไปและการสูญเสยีอาํนาจการปกครอง
ฝ่ายรฐัของพระสนัตะปาปาแห่งโรมได้เปิด
ประตูให้กับการนําพระวจนะของพระเจ้า
เข้ามา เป็นเวลาหลายปีท่ีมีการขายพระ
คัมภีร์ตามถนนในกรุงโรมโดยไม่มีการ
ควบคุมและบัดนี้ได้นําไปเผยแพร่ยังทุก
มุมของโลกที่ มีมนุษย์อาศัยอยู ่ {GC 
288.1}

วอลแตร์ผู้ไม่เชือ่พระเจ้าเคยพดูอย่าง
โอ้อวดว่า “เราเบ่ือที่จะฟังคนพูดแล้วพูด
อีกว่าชายสิบสองคนก่อตั้งศาสนาคริสต์
ขึ้นมา เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าชายเพียง
คนเดียวก็พอทีจ่ะควํา่มันท้ิงไป” หลายยุค
ผ่านไปนับจากวันที่เขาตายจากไป คน
นบัล้านเข้าร่วมการต่อสู้กับพระคมัภีร์  แต่
ก็ห่างไกลเหลือเกินจากการที่พระคัมภีร์

ถกูทาํลาย  ในสมัยวอลแตร์มีหน่ึงร้อยเล่ม 
บัดน้ีมีหน่ึงหม่ืนเล่ม ถูกแล้ว มีพระวจนะ
ของพระเจ้าหนึง่แสนเล่ม  นกัปฏิรูปศาสนา
ยุคแรกคนหน่ึงพูดถึงเรื่องโบสถ์ของชาว
คริสเตียนว่า “พระคัมภีร์เป็นทั่งท่ีทําให้
ค้อนสึกไปมากมายแล้ว” พระยาห์เวห์
ตรัสว่า “อาวุธทุกชนิดที่ทําขึ้นเพื่อต่อสู้
เจ้าจะไม่ชนะ และเจ้าจะพิสูจน์ว่าล้ินทุก
ล้ินที่ลุกข้ึนต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้น
ชั่วร้าย นี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของ
พระยาห์เวห์และการให้ความยุตธิรรมต่อ
พวกเขานั้นมาจากเรา” อิสยาห์ 54:17 
{GC 288.2}

“พระวจนะพระเจ้าของเราจะยัง่ยืนเป็น
นิตย์” “ผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
นั้นคือความซื่อสัตย์และยุติธรรม ข้อ
บังคับท้ังสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ ข้อ
บังคับเหล่านัน้ได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิตย์
นิรันดร์ อีกท้ังได้ทรงกระทําโดยความ
ซื่อสัตย์และความเท่ียงธรรม” อิสยาห์ 
40:8 สดุดี 111:7, 8 สิ่งใดที่สร้างขึ้นตาม
อํานาจของมนุษย์จะถูกล้มล้างไป แต่ที่
ก่อขึ้นบนศิลาแห่งพระวจนะของพระเจ้า
จะอยู่ยั่งยืนนาน {GC 288.3}
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แม้ว่านักปฏิรูปศาสนาชาวอังกฤษท้ิง
คําสอนของลัทธิโรมันไปแล้วก็ตาม แต่
พวกเขาก็ยงัคงเก็บรักษารูปแบบพธิต่ีางๆ
ของเธอเอาไว้มากมาย ด้วยเหตุนี้ แม้
พวกเขาปฏเิสธสทิธอิาํนาจและหลกัความ
เชือ่ทางศาสนาของโรมไปแลว้ พวกเขาก็
ยงัรับประเพณีและพธิกีรรมของโรมจํานวน
ไม่น้อยเข้ามารวมไว้ในการนมัสการของ
คริสตจักรแห่งอังกฤษด้วย พวกเขาอ้าง
ว่าการกระทําเช่นน้ีไม่เก่ียวกับเร่ืองของ
จิตสํานึก  แม้จะเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่
ได้บัญชาให้ถือปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ไม่
จําเป็น แต่ก็ไม่ได้ห้ามไว้  และไม่ใช่เป็น
เร่ืองช่ัวร้ายในตัวเอง การถือปฏิบัติมี
แนวโน้มท่ีจะเช่ือมช่องว่างท่ีแยกระหว่าง
คริสตจักรท่ีปฏิรูปแล้วกับโรมให้ใกล้ชิด
กันมากข้ึน และพวกเขาถูกโน้มน้าวให้
ส่งเสรมิผูน้ยิมลัทธโิรมันให้มารับความเชือ่
ของชาวโปรเตสแตนต์ {GC 289.1}

สําหรับพวกอนุรักษ์นิยมและพวก
ประนีประนอมแล้ว ดูเหมือนเหตุผลตาม
ทีอ้่างเหล่านีพ้อจะรับได้ แต่สาํหรับอกีกลุม่
หน่ึงท่ีไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ ความจริงแล้ว
ประเพณเีหล่านีมี้ “แนวโน้มเชือ่มช่องว่าง
ระหว่างโรมกบัการปฏริปูศาสนา” Martyn
เล่มที่ 5 หน้า 22 กลับเป็นเหตุผลอัน
หนกัแน่นในมมุมองของพวกเขาว่าไม่ควร
รักษารูปแบบพิธีเหล่านี้ไว้ พวกเขามอง
ว่าประเพณเีหล่านีเ้ป็นเครือ่งหมายประดับ

ความเป็นทาสที่พวกเขาได้รับการช่วยกู้
ออกมาแล้วและไม่ปรารถนาท่ีจะกลับไป
อีก พวกเขาให้เหตุผลว่าพระวจนะของ
พระเจ้าทรงจัดวางกฎระเบียบไว้ให้แล้ว
เพ่ือดูแลการนมัสการของพระองค์และ
มนุษย์ไม่มีเสรีภาพท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัด
ท้ิงไป ในช่วงเริ่มแรกสุดของการละทิ้ง
ศาสนา คริสตจักรพยายามเสริมอํานาจ
ของพระเจ้าให้แก่ตนเอง โรมเริม่บงัคบัให้
ทําส่ิงท่ีพระเจ้าไม่ได้ทรงห้ามไว้ และ
สุดท้ายลงเอยด้วยการสัง่ห้ามทําสิง่ทีพ่ระเจ้า
บัญชาไว้อย่างชัดเจน {GC 289.2}

คนมากมายมีความปรารถนาอย่าง
จริงใจที่จะกลับไปหาความบริสุทธิ์และ
ความเรียบง่ายที่เป็นคุณลักษณะของ
คริสตจักรยุคเร่ิมต้น พวกเขาถือว่าประ-
เพณีมากมายท่ีคริสตจักรอังกฤษสถาปนา
ไว้นั้นเป็นอนุสรณ์ของการกราบไหว้
รูปเคารพ และด้วยจิตสํานึกแล้วพวกเขา
เข้าร่วมนมัสการในพิธีเหล่าน้ีไม่ได้ แต่
คริสตจักรท่ีมีอาํนาจฝ่ายพลเรือนสนับสนุน
ไม่อนุญาตให้มีการไม่เห็นด้วยกับกฎ-
ระเบียบของเธอ กฎหมายกําหนดให้ทุก
คนต้องเข้าร่วมพิธีของเธอ และสั่งห้าม
การประชุมนมัสการทางศาสนาที่ไม่ได้
รับอนุญาตโดยกําหนดโทษให้ติดคุก
เนรเทศและถึงแก่ความตายหากฝ่าฝืน
{GC 290.1}

เมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่สิบเจ็ด กษัตริย์
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แห่งประเทศอังกฤษองค์ใหม่เสด็จข้ึน
ครองราชย์ได้ไม่นานก็ทรงเปิดเผยถึง
พระประสงค์ของพระองค์ทีจ่ะบังคับพวก
พิวริตัน [Puritans โปรเตสแตนต์นิกาย
หนึ่งที่เคร่งครัดหลักศีลธรรมจรรยาของ
ศาสนา] ให้ยอม “ปฏบัิตติามหรอื...ขบัคน
พวกน้ีออกไปจากแผ่นดินหรือกระทาํความ
รุนแรงท่ีร้ายกว่านั้น” George Bancroft,
History of the United States of America
ตอนที่ 1 บทท่ี 12 ย่อหน้าท่ี 6 คนเหล่า
นี้ถูกตามล่า ถูกกดข่ีข่มเหงและถูกกักขัง
ในคุก พวกเขามองไม่เห็นอนาคตที่จะมี
วันเวลาท่ีดีกว่าน้ี คนจํานวนมากยอม
จาํนนต่อการตัดสินใจรับใช้พระเจ้าตามท่ี
จิตสํานึกบงการแล้ว เห็นว่า “ประเทศ
องักฤษมาถงึจดุสิน้สดุของการเป็นสถาน
ที่น่าอยู่ตลอดไป” J. G. Palfrey, History
of New England บทท่ี 3 ย่อหน้าท่ี 43
ในท่ีสดุมีบางคนมุ่งหน้าหาท่ีล้ีภยัในประเทศ
ฮอลนัดา พวกเขาพบกบัความยากลาํบาก
การสญูเสียและการติดคุก เป้าหมายของ
พวกเขาถูกขัดขวาง ถูกหักหลังไปอยู่ใน
มือของศัตรู แต่ด้วยความอดทนอย่าง
พากเพียร ในที่สุดพวกเขาก็ได้ชัยชนะ
และลีภ้ยับนชายฝ่ังทีเ่ป็นมติรของสาธารณ-
รัฐเนเธอร์แลนด์ {GC 290.2}

ในการหนีภัยนั้น พวกเขาทิ้งบ้าน
ทรพัย์สมบตัแิละวถิกีารทาํมาหาเลีย้งชพี
พวกเขากลายเป็นคนแปลกหน้าในดินแดน
ใหม่ อยู ่ท ่ามกลางคนท่ีมีภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พวกเขาถูก
บังคับให้รับอาชีพแปลกใหม่และไม่เคย

ทาํมาก่อนเพือ่เลีย้งชพี คนวยักลางคนที่
เคยพรวนแต่ดินบัดนี้ต้องเรียนรู้อาชีพ
ทางเคร่ืองกล แต่พวกเขาก็ยอมรับกับ
สถานการณ์ด้วยความยินดีและไม่ยอมเสีย
เวลากับการอยู่เฉยหรือการโอดครวญ
ถึงแม้บ่อยคร้ังความยากจนจะรุมเร้าเข้า
มา แต่พวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่ยัง
ประทานพระพรมาให้และพบความสุข
ท่ีฝังอยู ่กับความสัมพันธ์ทางฝ่ายจิต
วิญญาณที่ยังไม่ถูกละเมิด “พวกเขารู้ตัว
ว่าตนเป็นผูเ้ดนิทางแสวงบญุและไม่สนใจ
มองส่ิงเหล่าน้ันมากนัก แต่เชิดสายตา
ไปยังสวรรค์ซึ่งเป็นเมืองอันเป็นท่ีรักย่ิง
ของพวกเขาและทําให้วิญญาณจิตของ
พวกเขาสงบลง” Bancroft ตอนที่ 1
บทท่ี 12 ย่อหน้าท่ี 15 {GC 290.3}

ขณะอยู ่ในสภาพของคนลี้ภัยและ
ยากลําบาก ความรักและความเช่ือของ
พวกเขาแข็งแกร่ง พวกเขาวางใจในพระ
สัญญาของพระเจ้าและพระองค์ไม่ทรง
ทําให้พวกเขาผิดหวังในช่วงเวลาของ
ความขัดสน ทูตสวรรค์ของพระองค์อยู่
เคียงข้างพวกเขาเพ่ือให้กําลังใจและ
สนับสนุนพวกเขา และเม่ือดูเหมือนว่า
พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงช้ีให้พวกเขา
ข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังแผ่นดินท่ีพวกเขา
จะจัดตั้งเป็นประเทศและท้ิงไว้เป็นมรดก
เสรีภาพทางศาสนาอันล้ําค่าให้แก่ลูก
หลานรุ่นต่อๆ มา พวกเขามุ่งหน้าต่อไป
ตามท่ีพระเจ้าทรงนําโดยไม่ยอมถอย
{GC 291.1}

พระเจ้าทรงอนญุาตให้การทดลองเกดิ
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ขึ้นกับประชากรของพระองค์เพ่ือเตรียม
พวกเขาให้บรรลุผลตามพระประสงค์
อันลํ้าค่าที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้พวกเขา
คริสตจักรตกต่ําลงเพ่ือจะถูกยกชใูห้สงูข้ึน
พระเจ้าทรงกําลังจะสําแดงฤทธานุภาพ
ของพระองค์เพือ่พวกเขาเพือ่ประทานอกี
หลักฐานหน่ึงให้ชาวโลกเห็นว่าพระองค์
จะไม่ทอดท้ิงผู้ทีว่างใจในพระองค์  พระองค์
ทรงเข้าควบคุมสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
เอาความโกรธแค้นของซาตานและอบุาย
ของคนชั่วมาเสริมพระสิริของพระองค์
และนาํประชากรของพระองค์ไปยงัทีม่ั่นคง
ปลอดภัย การกดข่ีข่มเหงและการเนรเทศ
กําลังเปิดทางไปสู่เสรีภาพ {GC 291.2}

เม่ือถูกกดดันในตอนต้นให้แยกตัวออก
จากคริสตจักรอังกฤษ พวกพิวริตันร่วม
ปฏิญาณอย่างเคร่งขรึมในฐานะประชากร
เสรีของพระเจ้าท่ีจะ “ดําเนินร่วมกันใน
เส้นทางท้ังหมดของพระองค์ท่ีทรงสาํแดง
แก่พวกเขา” J. Brown, The Pilgrim
Fathers หน้า 74 นี่เป็นวิญญาณอันแท้
จริงของการปฏิรูป เป็นหลักการสําคัญ
ของความเชื่อโปรเตสแตนต์ ด้วยจุด
มุ่งหมายน้ี พวกพิลกริม [Pilgrim กลุ่ม
ผู ้เดินทางไกลเพ่ือไปต้ังถิ่นฐานใหม่] 
เดินทางออกจากประเทศฮอลันดาไปหา
บ้านท่ีอยู่ในโลกใหม่ ยอห์น โรบินสัน
[John Robinson] ศาสนาจารย์ของพวก
เขา ภายใต้การทรงนําของพระเจ้า ถูก
ยับยั้งห้ามเดินทางไปกับพวกเขา คํา
ปราศรยัอาํลาของเขาทีใ่ห้กับพวกผูอ้พยพ
มีใจความว่า {GC 291.3}

“พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้พวกเรากําลัง
จะจากกัน และพระเจ้าทรงทราบดีว่า
ข้าพเจ้าจะยังมีชวีติอยู่ท่ีจะเห็นใบหน้าของ
ท่านอีกหรือไม่ แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะทรง
จดัวางไว้ให้หรอืไม่  ข้าพเจ้าขอกําชบัท่าน
ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ว่า ตามข้าพเจ้ามาอย่าให้ห่างออกไปจาก
ที่ข้าพเจ้าติดตามพระคริสต์ หากพระเจ้า
ใช้วิธีอื่นใดสําแดงคําสอนอันใดกับท่าน
ขอให้ท่านพร้อมรับไว้เหมือนท่ีท่านรับ
ความจริงในงานรับใช ้ของข ้าพเจ ้า
เพราะข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าพระเจ้า
ทรงมีสัจธรรมและมีความกระจ่างอีก
มากมายท่ีจะเป ิดเผยจากพระวจนะ
อันศักด์ิ สิทธิ์ของพระองค ์ ” Martyn
เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 70 {GC 291.4}

“ในส่วนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อาจ
ครํ่าครวญได้อย่างเต็มที่ถึงสภาพของ
คริสตจักรต่างๆ ที่ปฏิรูปแล้ว ซ่ึงมาถึง
จุดหนึ่งของศาสนาและ ณ บัดนี้ไม่อาจ
ไปไกลกว่าผู้ก่อต้ังการปฏิรูปของพวกเขา
ชาวลูเธอร์เรนจะก้าวไปไกลเกินกว่าท่ี
ลูเธอร์มองเห็นไม่ได้...และทุกท่านก็มอง
เห็นแล้วว่า ชาวคาลวินนิยมเองก็ยึดติด
กับสิ่งท่ีผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านน้ีทิ้งไว้ 
ผูซ้ึง่ยังมองไม่เห็นส่ิงท้ังปวง นีเ่ป็นความ
ทุกข์ยากท่ีจะต้องร้องไห้เศร้าใจเป็นอย่าง
ยิง่ เพราะแม้ว่าพวกเขาเป็นความกระจ่าง
ท่ีลุกไหม้และส่องสว่างเจิดจ้าในยุคของ
พวกเขา แต่ถึงกระน้ันก็ยังไม่ได้สองทะลุ
ผ่านคําสอนท้ังหมดของพระเจ้า แต่หาก
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พวกเขายังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ พวกเขาก็
จะเต็มใจรับความกระจ่างเพิ่มเติมเช่นที่
พวกเขาได้รับไว้ตั้งแต่แรก” D. Neal,
History of the Puritans เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 
269 {GC 292.1}

“ขอให้ท ่านจดจําพันธสัญญาของ
ครสิตจกัรของท่าน ท่ีท่านตกลงจะเดนิใน
มรรคาทั้งหมดของพระเจ้าที่ได้ทรงเปิด
เผยไว้หรือที่จะทรงเปิดเผยให้แก่ท่าน
จงจดจําพระสัญญาและคําปฏิญาณท่ีทํา
กับพระเจ้าและทีท่าํต่อกนัเพือ่จะรบัความ
กระจ่างและสัจธรรมอ่ืนใดท่ีจะสําแดงแก่
ท่านจากพระคําท่ีบันทึกไว้ของพระองค์ 
แต่ว่า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้เอาใจ
ใส่กับส่ิงท่ีท่านจะรับไว้เป็นสัจธรรมและ
จงเปรยีบเทยีบชัง่นํา้หนกักบัความกระจ่าง
ของพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ก่อนที่ท่านจะรับ
เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีโลกของคริสเตียนผู้
ซึง่เพิง่จะก้าวออกมาจากความมืดหนาทึบ
ของการต่อต้านครสิเตยีนเมือ่ไม่นานมานี้ 
จะรอบรู้ความกระจ่างอย่างสมบูรณ์ได้
ในทันที” Martyn เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 70, 71
{GC 292.2}

ความปรารถนาท่ีจะมีเสรีภาพของ
จติสาํนึกได้ดลบันดาลใจพิลกริมทัง้หลาย
ให้กล้าหาญฝ่าอันตรายของการเดินทาง
แสนไกลข้ามทะเลเพ่ือไปทนความทุกข์
ยากลําบากและภัยอันตรายของถ่ิน
ทุรกันดาร และด้วยพระพรของพระเจ้า
ไปวางฐานรากของประเทศอนัยิง่ใหญ่บน
ชายฝั่งของทวีปอเมริกา ถึงแม้พิลกริม
เหล่าน้ีจะสัตย์ซื่อและยําเกรงพระเจ้า

ก็ตามที พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจหลักการ
ยิง่ใหญ่ของเสรภีาพทางศาสนา อิสรภาพ
ท่ีพวกเขาต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวง
เพื่อหามาให้แก่ตนเองนั้น พวกเขายังไม่
พร้อมท่ีจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น “มีน้อยคน
นัก แม้แต่ในพวกนักคิดและนักสอนศีล-
ธรรมช้ันนําของศตวรรษท่ีสิบเจ็ดท่ีจะมี
แนวคิดอันยุติธรรมของหลักการย่ิงใหญ่
ซึ่งเป็นผลของการเติบโตของพระคริสต-
ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ท่ียอมรับ
พระเจ้าให้ทรงเป็นพระผูพ้พิากษาแต่เพยีง
ผู้เดียว” Ibid. เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 297 หลัก
คําสอนท่ีบอกว่าพระเจ้าทรงมอบหมาย
สิทธิอํานาจให้คริสตจักรที่จะควบคุมจิต-
สํานึกและมีอํานาจตีความรวมถึงลงโทษ
พวกนอกศาสนาน้ัน เป็นข้อผิดพลาด
ที่ฝังรากลึกของระบอบเปปาซี ในขณะท่ี
นักปฏิรูปศาสนาไม่ยอมรับหลักคําสอน
ของโรม แต่พวกเขาก็ไม่ได้หลุดพ้นจาก
วญิญาณของการไม่ยอมผ่อนปรนของโรม
อย่างสิน้เชงิเสยีทเีดยีว ความมดือนัหนา
ทึบท่ีหลักคาํสอนและพิธกีรรมของระบอบ
เปปาซีได้ครอบงําโลกคริสเตียนท้ังหมด
ผ่านทางการปกครองนานหลายช่ัวอายุ
คนนั้นยังไม่เหือดหายไปเสียเลยทีเดียว
อาจารย์ชั้นนําคนหนึ่งในอาณานิคมของ
อ่าวแมสซาชูเซตส์เซ็ทซกล่าวว่า “การ
ผ่อนปรนในเร่ืองศาสนาเป็นเหตุทาํให้โลก
ต่อต้านคริสเตียน และคริสตจักรไม่เคย
ได้รับบาดเจ็บจากการลงโทษคนนอก
ศาสนา” Ibid. เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 335 ชาว
อาณานิคมท้ังหลายจัดวางกฎระเบียบว่า
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มีเฉพาะสมาชิกคริสตจักรเท่าน้ันท่ีจะออก
เสียงในรัฐบาลพลเรือนได้ คริสตจักรรัฐ
แบบหน่ึงได้ถกูก่อตัง้ขึน้ ซึง่กาํหนดให้ทุก
คนต้องบรจิาคเพือ่สนบัสนนุคณะสงฆ์ และ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้รับอํานาจที่
จะกําจัดคนนอกศาสนาได้ ด้วยเหตุนี้ 
อาํนาจฝ่ายฆราวาสจึงตกไปอยู่ในมือของ
คริสตจักร หลังจากนั้นไม่นาน มาตรการ
เหล่านี้ก็นําไปสู่ผลท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็
คือ การกดข่ีข่มเหงน่ันเอง{GC 292.3}

สบิเอด็ปีหลงัจากอาณานคิมแรกได้ก่อ
ตัง้ข้ึน โรเจอร์ วลิเลียมส์ [Roger Williams]
เดินทางมายังโลกใหม่ เช่นเดียวกับพิล
กรมิรุน่แรก เขามาเพือ่ใช้สิทธเิสรภีาพทาง
ศาสนาอย่างเต็มท่ี แต่ท่ีไม่เหมือนคนอื่น
ก็คือเขาเห็นในส่ิงท่ีน้อยคนในสมัยของเขา
จะมองเห็น เขาเห็นว่าเสรีภาพน้ีเป็นสิทธิ
อนัชอบของทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความ
เชื่อในศาสนาใด เขาเป็นคนแสวงหา
สัจธรรมที่เอาจริงเอาจัง เขาเห็นด้วยกับ
โรบินสันที่กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีความ
กระจ่างท้ังปวงจากพระวจนะของพระเจ้า
ได้ถกูรับเอาไว้ทัง้หมด วลิเลียมส์ “เป็นคน
แรกในโลกคริสเตยีนยุคใหม่ทีก่่อตัง้รัฐบาล
พลเรือนบนหลักการของเสรีภาพของ
จติสํานึก ความเสมอภาคในด้านความคิด
เห็นทางกฎหมาย” Bancroft ตอนท่ี 1 บท
ที่ 15 ย่อหน้าที่ 16 เขาประกาศว่าเป็น
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท่ีต้อง
ควบคุมการก่ออาชญากรรมแต่ไม่ใช่ไป
ควบคุมจิตสํานึก เขาพูดว่า “สาธารณชน
หรอืเจ้าพนกังานฝ่ายปกครองเป็นผูต้ดัสิน

เรื่องติดค้างกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
แต่เม่ือพวกเขาพยายามกําหนดหน้าท่ีของ
มนุษย์ท่ีมีต่อพระเจ้าแล้ว พวกเขาก็ดู
เหมือนจะอยู่ผดิท่ีและความปลอดภัยก็ไม่
อาจจะมีได้ เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
หากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองมีอํานาจ
เขาก็อาจจะตราบัญญัติความเห็นหรือ
ความเชื่อแบบหนึ่งในวันนี้และอีกแบบ
ในวันรุ่งขึ้น เหมือนที่เคยทํามาแล้วใน
ประเทศอังกฤษโดยพระมหากษัตริย์และ
พระราชินีหลายๆ พระองค์และโดย
พระสันตะปาปาหลายองค ์และคณะ
ท่ีปรึกษาหลายคณะของคริสตจักรโรมัน
จนความเช่ือกลายเป็นความวุ่นวายกอง
พะเนิน” Martyn เล่มที่ 5 หน้าที่ 340
{GC 293.1}

การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ในคริสต-
จักรที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วอย่างเป็นทางการ
แล้วนั้นเป็นเรื่องที่ต้องถือปฏิบัติโดยมี
โทษทณัฑ์ของการปรับหรือจาํคกุ “วลิเลียม
ส์ตาํหนกิฎหมายฉบบันี ้ การบงัคบัให้เข้า
ร่วมคริสตจักรท้องถ่ินเป็นบทบัญญัตท่ีิเลว
ท่ีสุดในประมวลกฎหมายของประเทศ
องักฤษ การบงัคับมนษุย์ให้เข้าร่วมพธิกัีบ
ผู้มีความเชื่อแตกต่างกันนั้นเขาถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิตามธรรมชาติของ
พวกเขาอย่างโจ่งแจ้ง การลากคนไม่ฝักใฝ่
ศาสนาและไม่เต็มใจเข้าร่วมให้ไปนมัสการ
พร้อมกับผู้อื่นนั้นดูคล้ายกับต้องการให้
เขาเป็นคนหน้าซื่อใจคด... ‘ไม่ควรมีผู้ใด
ถูกบังคับให้เข้าร่วมนมัสการ’ ผู้ต่อต้านท่ี
ตะลึงกับคําพูดของเขาอุทานข้ึนมาว่า
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‘อะไรกันนะ คนทาํงานจะรบัค่าจ้างสมกับ
งานที่ทําหรือไม่’ เขาตอบว่า ‘สมแน่นอน
สมกับค ่าจ ้างที่ ได ้จากคนจ ้างเขา ’ ” 
Bancroft ตอนที่ 1 บทท่ี 15 ย่อหน้าท่ี 2
{GC 294.1}

คนเคารพและรักโรเจอร์ วิลเลียมส์
ในฐานะผู้รับใช้ท่ีซื่อสัตย์ เขาเป็นคนมี
ความสามารถท่ีหายาก มีความซ่ือตรง
ไม่เอนเอียงและมีความเมตตากรุณาอย่าง
แท้จริง อย่างไรก็ตามความแน่วแน่ท่ีไม่
เห็นด้วยกับการมอบสิทธิอํานาจแก่เจ้า-
พนักงานฝ่ายปกครองให้อยู่เหนือคริสต-
จกัรและการเรยีกร้องเสรภีาพทางศาสนา
ของเขา ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มีอํานาจ
พวกเขาเน้นว่าการนําหลักคําสอนใหม่
มาใช้จะเป็นการไป “ลบล้างพื้นฐานการ
ปกครองของรัฐและของประเทศ” Ibid.
ตอนที่ 1 บทที่ 15 ย่อหน้าท่ี 10 เขาถูก
ตัดสินเนรเทศออกจากอาณานิคมและ
ในที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม เขาถูก
บังคบัให้หนท่ีามกลางความหนาวและพายุ
หิมะของฤดูหนาวเข้าไปในป่าทึบ {GC
294.2}

เขากล่าวว่า “เป็นเวลาสิบสี่สัปดาห์ 
ข้าพเจ้าถูกโหมกระหน่ําอย่างสาหัส ไม่รู้
ว่าอาหารหรือทีน่อนมีความหมายเช่นใด”
แต่ “นกกาในป่ากันดารเล้ียงข้าพเจ้า”
และบ่อยครัง้โพรงต้นไม้เป็นทีพ่กัหลบภยั
ให้เขา Martyn เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 349,
350 ด้วยสภาพเช่นนีเ้ขาฝ่าพายหุนต่ีอไป
อย่างทรมานแสนสาหัสจนพบที่ลี้ภัยใน
เผ่าอินเดียแดง ซึ่งเขาเอาชนะความไว้

วางใจเละความรักของพวกเขาเม่ือเขา
สอนสัจธรรมของข่าวประเสริฐให้แก่
พวกเขา {GC 294.3}

หลังจากเวลาหลายเดือนของการ
เปลี่ยนแปลงและการพเนจร ในที่สุด
เขาเดินทางมุ ่งไปถึงชายฝั ่งของอ่าว
แนร ์ราแกนเซตต ์ ณ ท่ีนั่นเขาวาง
รากฐานรฐัแรกของยคุใหม่ซึง่ยอมรบัสทิธิ
ของเสรีภาพทางศาสนาตามความหมาย
อย่างครบถ้วนที่สุด หลักการพื้นฐาน
อาณานิคมของโรเจอร์ วิลเลียมส์คือ
“มนษุย์ทุกคนต้องมเีสรภีาพทีจ่ะนมสัการ
พระเจ้าตามความกระจ่างของจิตสํานึก
ของตนเอง” Ibid. เล่มที่ 5 หน้าที่ 354
โรดไอแลนด์ รัฐเล็กๆ ของเขาเป็นท่ี
ลี้ภัยของผู้ถูกกดข่ีข่มเหงและขยายและ
เจริญข้ึนจนหลักการพ้ืนฐานคือ เสรีภาพ
ฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายศาสนากลายมาเป็น
ศิลามุมเอกของสาธารณรัฐอเมริกา {GC
295.1}

ในเอกสารเก ่าแก ่อันยิ่ ง ใหญ ่ซึ่ ง
บรรพบุรุษของเราได้สถาปนาข้ึนเพือ่เป็น
กฎหมายแห่งสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมือง ที่เรียกว่าคําประกาศอิสรภาพ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน พวกเขา
ประกาศว่า “เรายึดถือความจริงเหล่านี้
เป็นหลักฐานในตัวเองว่ามนุษย์ท้ังปวง
ถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระผู้
สร้างประทานสิทธิ์บางประการที่โอนกัน
ไม่ได้ให้แก่เขาท้ังหลายซ่ึงประกอบด้วย
ชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุข”
และรัฐธรรมนูญใช้ถ้อยคําชัดเจนท่ีสุดใน
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การรับรองการไม่ล่วงละเมิดจิตสํานึก
“จะไม่มีการกําหนดบททดสอบทางศาสนา
เพือ่ใช้เป็นคณุสมบตัใินการรบัเข้าทาํงาน
ในตําแหน่งหน้าที่ทางราชการใดๆ ภาย
ใต้รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา”
“รัฐสภาจะไม่บัญญัตกิฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดตั้งศาสนาใดๆ หรือห้ามการ
ทําเช่นนั้นอย่างเสรี” {GC 295.2}

“ผูร่้างรฐัธรรมนญูตระหนกัถงึหลกัการ
อันยั่งยืนที่ว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์
กับพระเจ้าของเขาอยู่เหนือกฎหมายของ
มนุษย์ และสิทธิของจิตสํานึกของเขานั้น
ย้ายโอนกนัไม่ได้  ไม่จาํเป็นต้องใช้เหตผุล
ในการสนับสนุนสัจธรรมนี้ เราสํานึก
อยู่อย่างเต็มอก ความสํานึกในเร่ืองน้ีที่
ท้าทายกฎหมายมนุษย์เป็นพลังท่ีอยู่คู่กับ
ผู้พลีชีพในการถูกทรมานและในเปลวไฟ
จํานวนมากมายมาแล้ว พวกเขาสัมผัส
ได้ว่าหน้าท่ีของพวกเขาท่ีมีต่อพระเจ้าน้ัน
อยู่เหนือกฎหมายของมนุษย์และมนุษย์
ไม่อาจมีอาํนาจเหนือจติสํานึกของพวกเขา
ได้ สิ่งนี้เป็นหลักการที่เกิดมาพร้อมกับ
ชีวิตซึ่งไม่มีสิ่งใดจะกําจัดไปได้” Con-
gressional documents (U.S.A.), serial
No. 200, document No. 271 {GC 295.3}

เม่ือข่าวเร่ืองแผ่นดินท่ีมนุษย์ทุกคน
สามารถอยู่อย่างมีความสุขกับผลจาก
แรงงานของตนเองและมีเสรีภาพท่ีจะ
ปฏิบัติตามจิตสํานึกของตนเองแพร่
กระจายไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวทวีปยุโรป
คนนับหมื่นก็พากันแห่ไปยังชายฝั่งของ
โลกใหม่  อาณานิคมขยายตัวเพ่ิมขึน้อย่าง

รวดเร็ว “โดยกฎหมายพิเศษ รัฐแมสซา-
ชูเซตส์เสนอให้การต ้อนรับและการ
ช่วยเหลือท่ีให้เปล่าโดยทุนของรัฐแก่คริส-
เตียนทุกชนช้ันท่ีต้องการข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติก ‘เพื่อหนีภัยสงครามหรือ
ความอดอยากหรือการกดดันจากผู้กดข่ี
ข่มเหงพวกเขา’ ด้วยเหตุนี ้โดยกฎหมาย
แล้วผู้ท่ีหนีภัยและผู้ที่ถูกเหยียบย่ําจึงได้
มาในฐานะแขกของอาณานิคม” Martyn
เล่มที่ 5 หน้าที่ 417 ในเวลายี่สิบปีนับ
ตั้งแต่การขึ้นบกเป็นครั้งแรกที่พลิมัท มี
พิลกริมมาต้ังรกรากท่ีอาณานิคมนิว-
อิงแลนด์เป็นจํานวนหลายพันคน {GC
296.1}

เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายท่ีแสวงหา
“พวกเขาพึงพอใจกับรายได้น้อยนิดเพียง
เพือ่ให้อยูร่อดด้วยการมชีวีติอยูอ่ย่างสมถะ
และทํางานอย่างตรากตรํา พวกเขาไม่ขอ
ส่ิงใดจากพ้ืนดิน นอกจากผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมจากการตรากตรําของพวกเขา
เอง ไม่มีนิมิตทองคําอันมีค่าส่องรัศมี
หลอกลวงอยูร่อบเส้นทางเดนิของพวกเขา
...พวกเขาพึงพอใจกับการพัฒนาท่ีช้าแต่
ม่ันคงของสังคมการปกครองของพวกเขา
พวกเขาทนอยู่อย่างขาดแคลนในป่าทึบ
ด้วยความอดทน รดนํ้าต้นเสรีภาพด้วย
นํ้าตาของพวกเขาและหยาดเหงื่อจาก
หน้าผากจนมันหย่ังรากลึกลงในแผ่นดิน”
{GC 296.2}

เขาทัง้หลายยดึพระคมัภร์ีเป็นรากฐาน
ของความเช่ือและท่ีมาของปัญญาและ
ธรรมนูญของเสรีภาพ พวกเขาพากเพียร
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สอนหลักการเหล่านี้ในบ้าน ในโรงเรียน
และในโบสถ์และผลท่ีปรากฏคือความ
มัธยัสถ์ ความฉลาด ความบริสุทธิ์และ
การประมาณตน ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในอาณา-
นิคมของพวกพิวริตันมาหลายปี “อาจไม่
เคยเห็นคนเมาสักคนหรือได้ยินคําสบถ
สาบานหรือพบคนขอทาน” Bancroft
ตอนท่ี 1 บทท่ี19 ย่อหน้าที่ 25 จนทํา
ให้เห็นว่าหลักการของพระคัมภีร์เป็น
เครื่องปกป้องความยิ่งใหญ่ของประเทศ
อาณานิคมท่ีอ่อนแอและอยู่อย่างห่างไกล
เติบโตรวมกันเป็นสมาพันธ์รัฐท่ียิ่งใหญ่
และโลกเฝ้ามองด้วยความประหลาดใจ
ถึงสันติสุขและความเจริญรุ ่งเรืองของ
“คริสตจักรท่ีไม่มีพระสันตะปาปาและรัฐ
ที่ไม่มีพระราชา” {GC 296.3}

แต่จํานวนคนที่ใฝ่ฝันต้องการอพยพ
มายังชายฝ่ังอเมริกาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง
พวกเขาถูกกระตุ้นด้วยแรงดลใจที่แตก-
ต่างอย่างมากจากของพลิกริมรุ่นแรก  แม้
ว่าความเชื่อและความบริสุทธิ์ของชน
รุ่นแรกจะมีพลังครอบคลุมและหล่อหลอม
จิตใจอย่างกว้างขวาง แต่กระน้ันอิทธิพล
ของมันก็ลดน้อยลงเป็นลําดับเม่ือผู้อพยพ
มาใหม่ที่ไขว่คว้าสมบัติทางโลกมีจํานวน
เพิ่มสูงขึ้น {GC 296.4}

กฎระเบียบของชาวอาณานิคมรุ่นแรก
ทีอ่นญุาตให้เฉพาะสมาชิกของครสิตจกัร
สามารถมีสิทธิออกเสียงหรือรับตําแหน่ง
พนักงานปกครองฝ่ายพลเรือนได้นําไปสู่
ผลเสียหายมากท่ีสุด มาตรการน้ีนาํมาใช้
เพื่อรักษาความบริสุทธ์ิของรัฐแต่กลับไป

สร้างความเส่ือมศลีธรรมในครสิตจกัร การ
ถอืศาสนาแต่เปลอืกนอกเพือ่เป็นเงือ่นไข
ของสทิธอิอกเสยีงและการได้รับตาํแหน่ง
หน้าที่ซึ่งถูกกระตุ้นจากนโยบายทางโลก
เพียงอย่างเดียวทําให้มีคนมากมายเข้า
ร่วมคริสตจักรโดยไม่กลับใจ ด้วยเหตุนี้
คริสตจักรจึงประกอบด้วยคนจํานวน
มากมายท่ีไม่กลับใจ และแม้แต่ในงาน
รับใช้ก็ยังมีผู้ท่ีถือหลักคําสอนท่ีผิดและ
ไม่มีความรู้เร่ืองฤทธานุภาพการฟ้ืนฟใูหม่
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยประการ
ฉะน้ีจึงเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ผลของความชั่วซึ่งพบได้บ่อยในประวัติ-
ศาสตร์ของคริสตจักรนับตั้งแต่สมัยของ
จักรพรรดิคอนสแตนตินจนถึงปัจจุบัน ที่
พยายามสร้างครสิตจกัรด้วยการช่วยเหลอื
ของรัฐ และที่แสวงหาอํานาจฝ่ายโลก
เพื่อสนับสนุนข่าวประเสริฐของพระองค์
ผู้ทรงประกาศว่า “ราชอํานาจของเราไม่
ได้เป็นของโลกน้ี” ยอห์น 18:36 การนํา
คริสตจักรมารวมกับรัฐไม่ว่าจะเล็กน้อย
เพยีงไรกต็ามซึง่ดปูระหนึง่ว่าสามารถนาํ
โลกให้เข้ามาใกล้ชิดกับคริสตจักรได้มาก
ขึ้นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับนํา
คริสตจักรไปใกล้ชิดกับโลกมากขึ้น {GC
297.1}

หลกัการย่ิงใหญ่ทีโ่รบินสันและโรเจอร์ 
วิลเลียมส์ สนับสนุนอย่างสง่างาม ซ่ึง
กล่าวว่าสจัธรรมจะต้องพฒันาต่อไป และ
คริสเตียนควรพร้อมรับความกระจ่างท่ี
อาจส่องมาจากพระวจนะอนัศกัด์ิสิทธิข์อง
พระเจ้านั้น หลักการนี้ได้สูญหายไปแล้ว
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จากสายตาของชนรุ่นต่อมาของพวกเขา
คริสตจักรต่างๆ ของโปรเตสแตนต์ใน
ประเทศอเมริการวมท้ังในทวีปยุโรปท่ีนยิม
ชมชอบอย่างมากในการต้อนรับพระพร
ของการปฏิรูปศาสนาได้ล้มเหลวท่ีจะรุก
คบืหน้าต่อไปบนวิถขีองการปฏิรูป แม้จะ
มีคนซ่ือสัตย์ไม่ก่ีคนลุกขึ้นมาในบางคร้ัง
บางคราวเพือ่ประกาศสจัธรรมใหม่ๆ และ
เปิดโปงความผิดท่ียึดถือมานานก็ตาม
คนส่วนใหญ่ก็ยังมีลักษณะคล้ายชาวยิว
ในสมัยของพระคริสต์หรือผู้นิยมระบอบ
เปปาซีในสมัยของลูเธอร์ท่ีพอใจจะเชื่อ
ตามทีบ่รรพบรุุษเชือ่และดําเนนิชวีติตาม
แบบฉบับที่พวกเขาดําเนิน ด้วยเหตุนี้
ศาสนาจึงถดถอยอีกคร้ังหน่ึงไปสู่รูปแบบ
พธิกีาร และเก็บถนอมความเช่ือท่ีผิดรวม
ถึงความเช่ืองมงายต่างๆ ท่ีคงจะถูกโยน
ทิ้งไปตั้งนานแล้วหากคริสตจักรยังคง
ดําเนินตามความกระจ่างของพระวจนะ
ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จิต
วิญญาณท่ีได้รับการดลใจจากการปฏิรูป
ศาสนาจึงค่อยๆ ตายจากไปทีละน้อย
จนกระท่ังมีความจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
มีการปฏิรูปในคริสตจักรโปรเตสแตนต์
เช่นเดยีวกบัในครสิตจกัรโรมนัในสมยัของ
ลูเธอร์ มีการฝักใฝ่ทางโลกและการสลบไสล
ทางฝ่ายจิตวิญญาณในแบบเดียวกัน มี
ความคล้ายคลึงกันในการเคารพนับถือ
ความคิดของมนุษย์ และในการนาํทฤษฎี
ของมนุษย์เข้ามาใช้แทนคําสอนของพระ
วจนะของพระเจ้า {GC 297.2}

การแจกจ่ายพระคัมภีร์อย่างกว้างขวาง

เกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่สิบเก้า
และด้วยวิธนีีเ้องความกระจ่างอันย่ิงใหญ่
จึงส่องไปยังโลก แต่ไม่มีการสานต่อเพ่ือ
ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางความเข้าใจ
ท่ีสอดคล้องกบัความกระจ่างทีถ่กูเปิดเผย
ข้ึนใหม่นีห้รือความก้าวหน้าในทางศาสนา
ท่ีปฏิบัติได้ ซาตานกีดกันพระวจนะของ
พระเจ้าจากประชากรเหมือนในยุคก่อน
ไม่ได้ ทุกคนเข้าถงึพระคัมภีร์ได้ แต่เพื่อ
ให้บรรลุถึงเป้าหมายของมัน มันทําให้
คนมากมายให้ความสําคัญกับพระคัมภีร์
แต่เพยีงน้อยนิด  มนุษย์ละเลยทีจ่ะค้นหา
พระคัมภีร์ และพวกเขาจึงยังคงรับการ
แปลความหมายทีผ่ดิต่อไปและเกบ็ถนอม
หลักคําสอนต่างๆ ที่ไม่มีพื้นฐานจาก
พระคัมภีร์ {GC 298.1}

เม่ือซาตานมองเห็นความล้มเหลวของ
ความพยายามทีจ่ะบดขยีสั้จธรรมด้วยการ
กดข่ีข่มเหง อีกคร้ังหน่ึงที่มันหันไปใช้
เล่ห์เหลี่ยมของการประนีประนอมซึ่งนํา
ไปสู่การละท้ิงศาสนาคร้ังย่ิงใหญ่และการ
ก่อตั้งคริสตจักรแห่งโรมข้ึนมา มันชักจูง
คริสเตียนท้ังหลายให้ทําพันธมิตรกันเอง
แต่บัดน้ีไม่ใช่การทาํพันธมิตรกับคนนอก
ศาสนาแต่กับคนเหล่านัน้ทีอ่ทิุศตนให้กับ
วตัถใุนโลกน้ี ผูซ้ึง่ได้พสิจูน์ตวัพวกเขาเอง
ว่าเป็นคนกราบไหว้รูปเคารพอย่างแท้จรงิ
เช่นเดียวกับคนท่ีกราบไหว้รูปเคารพ
และบดันีผ้ลของการเข้าร่วมเป็นพนัธมติร
นั้นไม่ได้ร้ายแรงน้อยไปกว่าในยุคก่อน
พวกเขาอุปถัมภ์ความหยิ่งยโสและความ
ฟุ้งเฟ้อไว้ด้วยการเอาศาสนามาบังหน้า
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และคริสตจักรท้ังหลายจึงเส่ือมลง ซาตาน
ยงัคงบดิเบอืนหลกัคําสอนของพระคมัภีร์
ต่อไปและประเพณีท่ีจะทําลายคนเป็น
จํานวนหลายล้านกําลังฝังรากลึก คริสต-
จักรคํ้าจุนและปกป้องประเพณีเหล่านี้ไว้
แทนที่จะช่วงชิงเอา “หลักความเชื่อที่ได้

ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียว
สําหรับตลอดไป” ยดูา 3 ด้วยประการฉะน้ี
หลกัการทีน่กัปฏรูิปศาสนาทําและยอมทน
ทุกข์ยากมากมายน้ันจงึด้อยค่าลงไป {GC
298.2}
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หน่ึงในบรรดาความจริงท่ีเคร่งขรึม
ที่สุดและกระน้ันยังประเสริฐท่ีสุดท่ีพระ
คัมภีร์เปิดเผยไว้คือการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
ของพระคริสต์เพื่อปิดฉากพระราชกิจย่ิง
ใหญ่แห่งการไถ่ให้รอด สําหรับประชากร
ของพระเจ้าทีส่ญัจรและพาํนกัอยู่ใน  “แดน
และเงาแห่งความตาย” มัทธิว 4:16 มา
เน่ินนานแล้วน้ัน พระสัญญาแห่งการเสด็จ
มาของพระองค์ผู้ทรง “เป็นชีวิตและการ
เป็นข้ึนจากตาย” “นาํผู้ถกูเนรเทศกลับมา”
ยอห์น 11:25 2 ซามูเอล 14:13 จึง
เป็นความหวังอันลํ้าค่าที่บันดาลให้จิตใจ
ปีติยินดี คําสอนเรื่องการเสด็จมาครั้งที่
สองเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของพระคัมภีร์
ศกัด์ิสทิธ์ิ  นบัต้ังแต่วนัท่ีมนุษย์คู่แรกก้าว
ย่างออกจากสวนเอเดนด้วยความโศกเศร้า
บรรดาบุตรแห่งความเช่ือท้ังหลายต่าง
รอคอยการเสด็จมาของพระผู้ทรงโปรด
สัญญาไว้ เพื่อให้มาหักโค่นอํานาจของผู้
ทาํลายและนาํพวกเขากลบัไปยงัสวรรค์ที่
สญูเสยีไป มนษุย์ผูบ้รสิทุธิข์องพระเจ้าใน
สมัยโบราณเฝ้ารอการเสด็จมาของพระ
เมสสิยาห์ด้วยสง่าราศีซึ่งเป็นจุดหมาย
สูงสุดแห่งความหวังของพวกเขา มีเพียง
เอโนคเท่านั้นซ่ึงเป็นคนรุ่นท่ีเจ็ดผู ้สืบ
เช้ือสายจากบรรพบุรุษท่ีเคยอาศัยอยู่ใน
สวนเอเดนที่ได้ดําเนินในโลกนี้พร้อมกับ
พระเจ้าของเขาเป็นเวลาสามศตวรรษ
พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขามองเห็นกาล

ข้างหน้าเมือ่พระเจ้าพระผูช่้วยให้รอดพ้น
เสด็จมา เอโนคประกาศว่า “นี่แน่ะ องค์
พระผู้เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาพร้อมกับผู้
บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหม่ืนๆ เพ่ือ
ทรงพิพากษาทุกคน” ยดูา 14, 15 ในค่ําคืน
ของความทุกข์ยาก โยบบรรพบุรุษของ
เรากล่าวถึงความยากลําบากด้วยความ
วางใจท่ีไม่สั่นคลอนว่า “ข้าเองทราบว่า
พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่และใน
ท่ีสุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดิน
โลก...ในเน้ือหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า
ผู้ซึง่ข้าจะได้เหน็เองและดวงตาของข้าจะ
ได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น” โยบ 19:25-27 {GC
299.1}

การเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อนําไป
สู่การปกครองด้วยความชอบธรรมดลใจ
ให้เป็นคําพูดท่ีประเสริฐเลิศและแรงกล้า
ที่ สุดของบรรดาผู ้ เขียนที่อุทิศตนแด่
พระเจ้า กวีและผู้เผยพระวจนะในพระ
คมัภร์ีประพนัธ์ด้วยถ้อยคําทีเ่ปล่งประกาย
ดั่งไฟแห่งสวรรค์ ผู้ประพันธ์สดุดีขับร้อง
ถึงฤทธานุภาพและความงามสง่าของ
กษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “พระเจ้าทรง
ทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความ
งามพร้อมสรรพ พระเจ้าของเราเสด็จมา
พระองค์มิได้ทรงเงียบอยู่…พระองค์ทรง
เรียกฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลก
เพือ่จะทรงพพิากษาประชากรของพระองค์”
สดุดี 50:2-4 “จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและ
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แผ่นดนิโลกเปรมปรด์ิี...เฉพาะพระพกัตร์
พระยาห์เวห์เพราะพระองค์เสด็จมา
เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความ
ชอบธรรมและจะทรงพิพากษาชนชาติ
ทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์”
สดุดี 96:11-13 {GC 300.1}

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “ผู้
อาศัยในผงคลี จงตื่นขึ้นและโห่ร้องด้วย
ความช่ืนบานเพราะนํ้าค้างของพระองค์
เป็นน้ําค้างแห่งความสว่างและแผ่นดิน
โลกจะให้คนตายเป็นข้ึน” “คนตายของ
พระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะ
ลุกข้ึน”  “พระองค์จะทรงกลืนความตายเสีย
เป็นนิตย์ แล้วพระยาห์เวห์องค์เจ้านาย
จะทรงเชด็นํา้ตาจากทกุใบหน้าและจะทรง
เอาการลบหลู่แห่งชนชาติของพระองค์ไป
จากท่ัวแผ่นดินโลกเพราะพระยาห์เวห์ได้
ตรัสแล้ว และในวันนั้น เขาจะกล่าวกัน
ว่า ‘ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอย
พระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้
รอด นีคื่อพระยาห์เวห์ เรารอคอยพระองค์ 
ให้เรายนิดแีละเปรมปรด์ิีในความรอดจาก
พระองค์” อิสยาห์ 26:19; 25:8, 9 {GC
300.2}

เม่ือฮาบากุกจดจ่ออยู่ในนิมิตอันบริสุทธิ์
ศักด์ิสิทธิ์  เขาเห็นพระองค ์เสด็จมา
“พระเจ้าเสด็จจากเทมาน องค์บริสุทธิ์
เสดจ็จากภเูขาปาราน ความสง่างามของ
พระองค์คลุมท่ัวฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็ม
ด้วยคําสรรเสริญพระองค์ พระรัศมีของ
พระองค์ดังแสงสว่าง” “พระองค์ทรงยืน

และเขย่าแผ่นดิน แล้วบรรดาภูเขานิรนัดร
ก็แตกเป็นเสีย่งๆ และเหล่าเนนิเขาอนัอยู่
เนอืงนิตย์ก็ยบุต่ําลง การเสด็จของพระองค์
ก็เป็นดังดั้งเดิม” “พระองค์ทรงม้า คือ
ทรงรถรบแห่งชยัชนะ” “ภเูขาท้ังหลายเห็น
พระองค์แล้วบิดเบี้ยวไป กระแสนํ้าเชี่ยว
กรากกก็วาดผ่านไป...มันชมืูอของมนัขึน้
เบ้ืองสูง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หยุดน่ิง
บนที่สูง เมื่อแสงแห่งลูกธนูทั้งหลายของ
พระองค์พุง่ผ่านไป เมือ่แสงแวบวาบแห่ง
หอกของพระองค์พุ่งไป” “พระองค์เสด็จ
ออกมาเพือ่ช่วยประชากรของพระองคใ์ห้
รอด เพื่อช่วยผู้ท่ีพระองค์ทรงเจิมไว้ให้
รอด” ฮาบากุก 3:3, 4, 6, 8, 10, 11, 13
{GC 300.3}

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงจวนจะจาก
สาวกไปนั้น พระองค์ทรงปลอบประโลม
พวกเขาทีต่กอยูใ่นความเศร้าใจด้วยความ
ม่ันใจว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก  “อย่า
ให้ใจพวกท่านเป็นทุกข์เลย…ในพระนิเวศ
ของพระบิดาเรามีท่ีอยู่มากมาย...เราไป
จัดเตรียมท่ีไว้สําหรับพวกท่าน เม่ือเรา
ไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะ
กลบัมาอกีและรบัท่านไปอยูกั่บเรา” ยอห์น
14:1-3 “บุตรมนษุย์เสดจ็มาด้วยพระรศัมี
พร้อมกับทูตสวรรค์ท้ังหมด”…“พระองค์
จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ ่งโรจน์ของ
พระองค์ ประชาชาติท้ังหมดจะประชุมกัน
เฉพาะพระพกัตร์พระองค์” มัทธวิ 25:31,
32 {GC 301.1}

หลังจากที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์
แล้ว ทูตสวรรค์ทีย่งัรรีออยูบ่นภเูขามะกอก
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เทศย้ําถงึพระสัญญาของการเสด็จกลับมา
ของพระองค์ว่า “พระเยซูองค์นี้ท่ีทรงรับ
ไปจากท่านท้ังหลายข้ึนไปยังสวรรค์นัน้จะ
เสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านท้ัง
หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์
นั้น” กิจการ 1:11 และเมื่ออัครสาวก
เปาโลได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ
เขากล่าวเป็นพยานว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจ้า
จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสั่ง
ด้วยเสยีงเรยีกของหวัหน้าทตูสวรรค์และ
ด้วยเสยีงแตรของพระเจา้” 1 เธสะโลนกิา
4:16 ผู้เผยพระวจนะแห่งเกาะปัทมอส
กล่าวว่า “นีแ่น่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อม
กับหมู่เมฆและนัยน์ตาทุกดวงจะเห็น
พระองค์” วิวรณ์ 1:7 {GC 301.2}

การเสด็จกลับมาของพระองค์จะรวม
ถึงเร่ืองราวต่างๆ ที่ประเสริฐ ซึ่งเม่ือส่ิง
สารพัดจะ “ฟื้นฟูสรรพส่ิงตามท่ีพระเจ้า
ตรสัไว้โดยปากของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ
บริสทุธ์ิของพระองค์ตัง้แต่กาลโบราณมา”
กิจการ 3:21 และแล้วความชั่วร้ายที่
ปกครองโลกมาเป็นเวลาอันยาวนานจะ
ถูกทําลาย “อาณาจักรของโลกน้ี” จะมา
“เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว
และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และ
พระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น
นิตย์” วิวรณ์ 11:15 “พระสิริของพระ
ยาห์เวห์จะปรากฏ แล้วมนุษย์ทุกคนจะ
มองเห็นด้วยกัน” “พระยาห์เวห์องค์เจ้า
นายจะทรงทําให้ความชอบธรรมและการ
สรรเสริญงอกข้ึนมาต่อหน้าประชาชาติ”
พระเจ้า “จะเป็นมงกุฎงดงามและจะเป็น

มงกุฎสง่าแก่คนท่ีเหลืออยู่แห่งชนชาติ
ของพระองค์” อิสยาห์ 40:5; 61:11; 28:5
{GC 301.3}

เวลานั้น อาณาจักรแห่งสันติสุขและ
ท่ีรอคอยมาเนิ่นนานของพระเมสสิยาห์
จะรับการสถาปนาข้ึนตลอดท่ัวฟ้าสวรรค์ 
“พระยาห์เวห์จะทรงชูใจศิโยน พระองค์จะ
ทรงชูใจท่ีท้ิงร้างทุกแห่งของเธอและจะ
ทําให้ถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวน
เอเดนและท่ีราบแห้งแล้งของเธอเหมือน
อุทยานของพระยาห์เวห์” “มันจะได้รับ
ศักด์ิศรีของเลบานอนท้ังความโอ่อ ่า
ตระการของคารเมลและชาโรน” “ท่านจะ
ไม่ถูกเรียกว่าผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปและ
แผ่นดินของท่านจะไม่ถกูเรียกว่าท่ีทิง้ร้าง
อีกต่อไป แต่คนเขาจะเรียกท่านว่าความ
ปีติยินดีของเราอยู่ในเธอ และเรียกแผ่น
ดินของท่านว่าแต่งงานแล้ว” “เจ้าบ่าวเปรม
ปรีด์ิในเจ้าสาวอย่างไร พระเจ้าของท่าน
จะเปรมปรีด์ิในท่านอย่างน้ัน” อิสยาห์ 
51:3; 35:2; 62:4, 5 {GC 302.1}

การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น
ความหวังของผู้ติดตามท่ีซื่อสัตย์ของ
พระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัย  พระสัญญา
ท่ีพระผู้ช่วยให้รอดกล่าวเป็นคําอําลาบน
ภเูขามะกอกเทศว่า พระองค์จะเสดจ็กลบั
มาอีก ทําให้อนาคตของบรรดาสาวก
เจิดจ้า ทําให้จิตใจของพวกเขาปีติยินดี
และมีความหวังใจ ซึ่งความโศกเศร้าไม่
อาจระงบัหรอืความทกุข์ลาํบากไม่อาจจะ
มาลบเลือน  ท่ามกลางความทุกข์ยากและ
การกดข่ีข่มเหง “การปรากฏอันทรงสง่า
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ราศีของพระเจ้าใหญ่ย่ิง และพระเยซูครสิต์
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” ทิตสั 2:13 TKJV
เป็น “ความหวังอันมีสุข” ในขณะท่ีคริส-
เตียนชาวเมืองเธสะโลนิกากาํลังโศกเศร้า
ทีต้่องฝังร่างของคนทีพ่วกเขารกัผูซ้ึง่หวงั
ว่าจะเป็นพยานเห็นถึงการเสด็จมาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ 
เปาโลผู้เป็นอาจารย์ของพวกเขาชีใ้ห้พวก
เขามองไปยังการกลับเป็นข้ึนจากความ
ตายที่จะมีขึ้นเมื่อพระผู้ช่วยในรอดเสด็จ
กลับมา และแล้วคนที่ตายในพระคริสต์
จะเป็นขึ้นจากความตายและถูกรับข้ึนไป
พร้อมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพบองค์
พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ เปาโลกล่าว
ว่า “อย่างน้ันแหละเราก็จะอยู่กับองค์
พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เพราะฉะน้ัน จง
หนุนใจกันด้วยถ้อยคําเหล่าน้ีเถิด” 1
เธสะโลนิกา 4:16, 18 {GC 302.2}

บนเกาะปัทมอส สาวกท่ีพระองค์ทรง
รักได้ยินพระสัญญาว่า “เราจะมาในเร็วๆ
นี้แน่นอน” และเสียงตอบท่ีเฝ้าปรารถนา
ของเขากลายมาเป็นคําอธิษฐานของ
คริสตจักรตลอดการเดินทางอันยาวไกล
ว่า “พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จ
มาเถิด” วิวรณ์ 22:20 {GC 302.3}

จากคุกมืดใต้ดิน จากหลักประหาร
จากตะแลงแกง ท่ีบรรดาธรรมิกชนและ
ผู้พลีชีพต่างเป็นพยานให้กับความจริง
พวกเขาสืบต่อถ้อยคําแห่งความเช่ือและ
ความหวังใจมาตลอดหลายศตวรรษ มี
คริสเตียนคนหน่ึงกล่าวว่า “เม่ือพวกเขา
ม่ันใจถึงการกลับเป็นข้ึนมาจากตายของ

พระคริสต์และผลท่ีสุดก็คือการกลับเป็น
ข้ึนมาจากตายของตัวพวกเขาเองเมื่อ
พระองค์เสด็จมา ส่ิงน้ีจงึทําให้พวกเขาชัง
ความตายและค้นพบว่าพวกเขาอยูเ่หนอื
ความตายนั้น” Daniel T. Taylor, The
Reign of Christ on Earth: or, The Voice
of the Church in All Ages, หน้า 33
พวกเขายินดีท่ีจะไปยังหลุมฝังศพเพื่อ
จะได้ “เป็นข้ึนสู่อิสรภาพ” Ibid. หน้า 54
พวกเขาเฝ้าคอย “การเสด็จมาขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าจากสวรรค์ ในหมูเ่มฆทีเ่ตม็
ด้วยรัศมีภาพของพระบิดาของพระองค์” 
“นํากาลเวลาของอาณาจักรมาให้แก่ผู ้
ชอบธรรม” ชาววอลเดนซิสยึดม่ันอยู่กับ
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
ข้ึนภายในสามร้อยปีที่จะถึงน้ี พระเจ้าจะ
ไม่ทรงยอม ไม่ทรงปล่อย และไม่ทรงทน
ต่อโลกทีช่ัว่ร้ายนานไปกว่าน้ี” “วนัยิง่ใหญ่
กําลงัใกล้เข้ามา เมือ่อาณาจกัรแห่งความ
น่าสะอิดสะเอียนจะถูกทําลายล้างไป”
Ibid. หน้า 158, 134 {GC 303.1}

เมลังค์ธอนกล่าวว่า “โลกเก่าแก่ใบนี้
ไม่ได้อยู่ห่างจากจุดจบ” จอห์น คาลวิน
เช้ือเชิญให้คริสเตียน “อย่ารีรอ แต่ให้มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อวันแห่ง
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การเสด็จมาของพระคริสต ์อันเป ็น
เหตุการณ์ทีส่ดใสด้วยความหวังท่ีสดุเหนือ
เหตุการณ์ท้ังหลาย” และยังประกาศว่า
“ให้ครอบครัวทั้งหมดของบรรดาผู ้ที่
ซื่อสัตย์จงเก็บรักษาภาพของวันนั้นไว้” 
“เราจะต้องกระหายหาพระคริสต์ เราจะ
ต้องแสวงหา คิดคํานึงถึงจนกว่าจะถึง
อรุณรุ่งของวันอันย่ิงใหญ่นั้น เม่ือองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าของเราจะสําแดงสง่าราศขีอง
ราชอาณาจักรของพระองค์โดยบริบูรณ์” 
Ibid. หน้า 158, 134 {GC 303.2}

จอห์น น็อคซ์นักปฏิรูปชาวสก๊อต-
แลนด์กล่าวว่า “พระเยซเูจ้าของเราไม่ทรง
นําเนื้อหนังของเรากลับไปยังสวรรค์แล้ว
หรือ พระองค์จะไม่เสด็จกลับมาหรือ เรา
ทราบดีว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและจะ
เสด็จกลับมาอย่างเร็วไวด้วย” ริดลีย์และ
ลาทิเมอร์ [Ridley and Latimer] ผู้สละ
ชีวิตเพื่อความจริง พวกเขารอคอยการ
เสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
ความเช่ือ ริดลีย์บันทึกไว้ว่า “ไม่เป็นท่ี
น่าสงสยัเลยว่า โลกใบนีกํ้าลงัจะสิน้สดุลง
ข้าพเจ้าเช่ือ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงกล่าวเช่นน้ี 
ให้จิตใจของพวกเราร้องขอต่อพระคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ร้องขอพร้อมๆ
กับยอห์นผู้รับใช้ของพระเจ้าว่า พระเยซู
เจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” Ibid. หน้า 151,
145 {GC 303.3}

แบกซ์เตอร์กล่าวว่า “ความคดิทีว่่าองค์
พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาน้ันสร้างความ
หวานช่ืนและความปีติยินดีอย่างท่ีสุดให้
แก่ข้าพเจ้า” Richard Baxter, Works

เล่มที ่17 หน้า 555 “เป็นผลงานแห่งความ
เชื่อและเป็นคุณลักษณะของธรรมิกชน
ของพระองค์ท่ีชืน่ชอบกบัการเสดจ็มาของ
พระองค์และเฝ้าคอยด้วยความหวังอันมี
สุข” “หากความตายเปน็ศตัรตูวัสดุท้ายที่
จะถูกทําลายไปในการเป็นข้ึนจากความ
ตาย เราคงจะเรียนรู้ว่าผู้เชื่อจะต้องเฝ้า
คอยและอธิษฐานเพ่ือการเสด็จมาคร้ังท่ี
สองของพระคริสต์ด้วยความจริงจัง เพื่อ
ชัยชนะที่สมบูรณ์ครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้น”
Ibid. เล่มท่ี 17 หน้า 500 “นี่คือวันที่ผู้เชื่อ
ทุกคนจะต้องเฝ้าปรารถนาและมีความหวัง
และรอคอย เพื่อให้ภารกิจทั้งหมดของ
การไถ่ให้รอดและความปรารถนาและ
ความอุตสาหะท้ังหมดในจิตวิญญาณของ
พวกเขาสําเร็จ” “พระองค์เจ้าข้า โปรด
เร่งวนัแห่งความหวงัใจนีเ้ถดิ” Ibid. เล่มที่ 
17 หน้า 182, 183 นี่เป็นความหวังของ
คริสตจักรในสมัยของอัครทูต ความหวัง
ของ “ครสิตจกัรทีอ่ยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร” และ
เป็นความหวงัของนกัปฏรูิปศาสนาทัง้หลาย
{GC 303.4}

คําพยากรณ์ไม่เพียงบอกล่วงหน้าถึง
ลักษณะและเป้าหมายของการเสด็จมา
ของพระคริสต์เท่านัน้ แต่ยงัแสดงให้เห็น
ถึงเคร่ืองหมายเพ่ือให้มนุษย์ทราบว่าวัน
นั้นกําลังใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูตรัสว่า
“จะมีหมายสําคัญท่ีดวงอาทิตย์ ท่ีดวง
จนัทร์และทีด่วงดาวทัง้หลาย” ลกูา 21:25
“ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่
ส่องแสง ดวงดาวท้ังหลายจะตกจากฟ้า
และบรรดาส่ิงท่ีมีอํานาจในท้องฟ้าจะ
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สะเทือนสะท้าน เมื่อนั้นพวกเขาจะเห็น
บุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธา-
นุภาพและพระรัศมีอย่างยิ่ง” มาระโก
13:24-26 ผู้เขยีนพระธรรมววิรณ์บรรยาย
ถึงหมายสําคัญแรกที่จะมาถึงก่อนการ
เสดจ็มาคร้ังทีส่องว่า  “แผ่นดินไหวยิง่ใหญ่ 
ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดํามืดเหมือนกับ
เส้ือผ้าขนสัตว์ท่ีใช้ไว้ทุกข์และดวงจันทร์
วันเพ็ญก็กลายเป็นเหมือนกับสีเลือด”
วิวรณ์ 6:12 {GC 304.1}

ก่อนศตวรรษท่ีสิบเก้าจะเร่ิมข้ึน มี
หลายคนเป็นพยานเห็นหมายสาํคัญเหล่า
นี ้ เหตกุารณ์เกดิขึน้จรงิตามคําพยากรณ์ 
ในปี ค.ศ. 1755 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง
ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ เป็นท่ีรู้จักกัน
ทัว่ไปว่าเป็นแผ่นดินไหวแห่งเมืองลิสบอน
แรงส่ันสะเทือนแผ่ขยายไปถึงพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ของทวีปยุโรป แอฟริกาและอเมริกา
แรงส่ันสะเทือนนี้รู้สึกได้ถึงประเทศกรีน-
แลนด์ ถึงหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ถึง
เกาะมาเดรา ไปถึงประเทศนอร์เวย์และ
ประเทศสวีเดน จนถึงเกาะบริเตนใหญ่
และประเทศไอร์แลนด์ แรงส่ันสะเทือน
แผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สบิล้านตารางกิโลเมตร ความรุนแรงของ
แรงสั่นสะเทือนในทวีปแอฟริกาเกือบจะ
เท่ากับในทวีปยุโรป เมืองอัลเจียร์ [เมือง
หลวงของประเทศอลัจเีรยีในทวปีแอฟรกิา
เหนือ] ถกูทําลายไปเกือบหมด มีหมู่บ้าน
แห่งหนึ่งห่างจากประเทศมอร็อคโคไม่
ไกลนัก หมู่บ้านนี้มีประชากรอาศัยราว
8,000 ถึง 10,000 คน ถูกกลืนหายไปท้ัง

หมู่บ้าน คล่ืนขนาดใหญ่พดักระหน่ํากวาด
ชายฝั่งประเทศสเปนและทวีปแอฟริกา
กลืนหลายเมืองไปและสร้างความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง {GC 304.2}

แรงส่ันสะเทือนรุนแรงท่ีสุดเกิดขึ้น
ในประเทศสเปนและประเทศโปรตุเกส ท่ี
เมืองคาดิส มีรายงานว่าคลื่นที่พัดเข้ามา
สูงถึง 18 เมตร ภูเขา “บางลูกท่ีใหญ่ที่สุด
ในประเทศโปรตุเกส สั่นสะเทือนอย่าง
รุนแรง ดปูระหน่ึงว่าเป็นการสะเทือนท่ีมา
จากฐานรากของภูเขา ยอดภูเขาบางลูก
เปิดออก ปริออกและฉีกขาดอย่างน่า
พศิวง ก้อนหนิขนาดใหญ่ถกูเหวีย่งลงไป
ในหุบเขาท่ีอยู่ใกล้เคียง เล่ากันว่ามีเปลว
ไฟพวยพุ่งออกมาจากภูเขาเหล่านี้” Sir
Charles Lyell, Principles of Geology
หน้า 495 {GC 304.3}

ที่เมืองลิสบอน “มีเสียงสน่ันดังออก
มาจากใต้พื้นดิน และวินาทีต่อมา แรง
ส่ันสะเทอืนอย่างรุนแรงทําลายเมืองส่วนใหญ่
ไป ในช่วงเวลาประมาณหกนาที กว่า
หกหม่ืนคนพินาศ ในตอนแรก คล่ืนม้วน
ตวักลับลงไปในทะเลก่อนและปล่อยให้เหน็
แนวพ้ืนดินแห้ง และแล้วคล่ืนก็ม้วนซัด
กลับเข้ามา เป็นคล่ืนท่ีสูงกว่าระดับปกติ
ถึงสิบห้าเมตรหรือกว่าน้ัน” “ในบรรดา
เหตกุารณ์ผดิธรรมชาตท่ีิเกีย่วพันกบัเรือ่ง
ท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองลิสบอนในช่วงหายนะน้ี 
เป็นการพังทรุดลงมาของท่าเรือแห่งใหม่
ท่ีสร้างด้วยหนิอ่อนด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล
ฝูงชนมหาศาลเข้าไปรวมตัวกันเพื่อหลบ
ภัยอยู่ที่นั่น เป็นจุดหลบภัยเพ่ือให้พ้น
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จากส่ิงปรักหักพงัท่ีทับถมลงมา แต่ทันใด
นั้นเอง ท่าเรือนี้ก็จมดิ่งลงพร้อมกับคน
ทั้งหมดท่ีอยู่บนน้ัน และไม่มีแม้ศพเดียว
ลอยข้ึนมาบนผิวนํ้าอีกเลย” Ibid. หน้า
495 {GC 305.1}

“แรงสั่นสะเทือน” ของแผ่นดินไหว
ทาํให้ “โบสถ์และคอนแวนต์ทุกแห่ง อาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด และ
บ้านเรือนมากกว่าหน่ึงในสีพ่งัทลายลงมา
ทันที สองช่ัวโมงหลังจากแผ่นดินไหว
เกิดไฟลุกไหม้ตามที่ต่างๆ และโหมไหม้
อย่างรุนแรงเป็นเวลาเกือบสามวัน จน
ทาํให้เมืองแทบจะร้างเปล่าไปอย่างส้ินเชงิ
แผ่นดินไหวเกิดข้ึนในวันบริสุทธิ์ ดังนั้น
โบสถ์และคอนแวนต์จงึมีคนชุมนุมอยู่เตม็
มีน้อยคนที่หนีรอด”-- Encyclopedia
Americana, art. “Lisbon,” note (ฉบับปี 
ค.ศ. 1831). “ความหวาดกลัวของผู้คน
นัน้เกนิคําบรรยาย ไม่มีใครร้องไห้  เพราะ
มันมากเกินกว่านํ้าตา พวกเขาวิ่งไปและ
วิ่งมา เพ้อคล่ังด้วยความหวาดกลัว และ
ตกใจ ต่างตบหน้าและทุบอกของตนเอง
พร้อมกับร้องเสียงดังว่า “โปรดเมตตา
ด้วยเถดิ! วาระสดุท้ายของโลกมาถงึแล้ว”
แม่ลืมลกูของตนและวิง่แบกรปูป้ันกางเขน
เคราะห์ร้ายทีค่นมากมายวิง่หลบเข้าไปใน
โบสถ์เพื่อการปกป้องคุ้มครอง แต่พิธี
ศาสนาก็เผยถึงความไร้ประโยชน์ เหล่า
คนท่ีน่าสงสารกอดแท่นบูชาท่ีช่วยพวก
เขาไม่ได้ รูปป้ันต่างๆ บรรดาบาทหลวง
และประชาชนทัง้หลายถกูฝังไว้ใต้กองปรกั
หกัพงัเดียวกนั” มีผูเ้สียชวีติประมาณกว่า

90,000 คนในวันวิปโยคน้ัน {GC 305.2}
ยี่สิบห้าปีต่อมา หมายสําคัญอันดับ

ต่อมาท่ีกล่าวถึงในคําพยากรณ์ได้ปรากฏ
ข้ึน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไป สิ่ง
ท่ีทําให้เหตุการณ์นี้เด่นชัดคือความจริง
ของเวลาท่ีเหตุการณ์นี้จะเกิดข้ึนถูกระบุ
ไว้อย่างแม่นยํา ในขณะที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสนทนากับสาวกของพระองค์บน
ภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงพรรณนา
ถึงช่วงเวลาอันยาวนานแห่งความทุกข์
ยากลําบากของคริสตจักร ซึ่งหมายถึง
ระยะเวลา 1,260 ปีภายใต้การกดข่ีของ
พระสันตะปาปา พระองค์ทรงสัญญาว่า
เวลาแห่งความทุกข์เวทนาจะถูกย่นให้
ส้ันเข้า จากนั้นพระองค์จึงทรงกล่าวถึง
เหตุการณ์บางอย่างท่ีจะเกิดขึ้นก่อนการ
เสดจ็มาของพระองค์และทรงกําหนดเวลา
ท่ีเราจะเห็นหมายสําคัญอัน “หลังจาก
ความทุกข์ลําบากนั้นผ่านพ้นไปแล้ว
ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่
ส่องแสง” มาระโก 13:24 ช่วงระยะเวลา
1,260 วันหรือ 1,260 ปีได้สิ้นสุดลงในปี 
ค.ศ. 1798 การกดข่ีข่มเหงยุตไิปจนเกือบ
หมดส้ินก่อนหน้าน้ันประมาณ 25 ปี ตาม
พระดํารัสของพระคริสต์นั้น ภายหลัง
การกดข่ีข่มเหงแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไป
ในวันท่ี 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1780
คําพยากรณ์นี้สําเร็จจริง {GC 306.1}

“ในบรรดาปรากฏการณ์ท้ังหมด อาจ
เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวก็ว่าได้  ซ่ึง
ลึกลับที่สุดและไม่อาจอธิบายได้ นั่นคือ
ปรากฏการณ์วันมืดที่เกิดข้ึนในวันท่ี 19
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พฤษภาคม ค.ศ. 1780 เป็นความมืด
แปลกประหลาดที่สุดของท่ัวทั้งท้องฟ้า
และบรรยากาศท่ีมองเห็นในเขตมลรัฐ
นิวอิงแลนด์” R. M. Devens, Our First
Century หน้า 89 {GC 306.2}

มีผู้เห็นเหตุการณ์คนหน่ึงท่ีอาศัยอยู่
ในมลรฐัแมสซาชเูซตส์บรรยายเหตกุารณ์
วันนั้นไว้ดังนี้  “ในเวลาเช้า ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าที่สว่างสดใส แต่ใน
ไม่ช้าก็ถูกปกคลุมด้วยเมฆมาก เมฆ
เปลีย่นมามดืมน ออกดําและเป็นลางร้าย
ทันทีที่ปรากฏ ฟ้าแลบและร้องคําราม
และฝนตกลงมาเล็กน้อย พอใกล้เวลาเก้า
นาฬิกา เมฆเร่ิมเบาบางลง และปรากฏ
เป็นสีทองเหลืองและสีทองแดง และพื้น
โลก ก้อนหิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง ผืนนํ้า
และคนต่างถูกเปล่ียนไปโดยแสงประหลาด
ที่เหนือธรรมชาติ ไม่ก่ีนาทีต่อมา เมฆ
ดําหนาทึบแผ่ขยายไปทั่วท้องฟ้า เว้นไว้
แต่แนวเล็กๆ ตรงสุดขอบฟ้าและแล้วก็
มืดสนิทราวกับความมืดในเวลายี่สิบเอ็ด
นาฬิกาของค่ําคืนในฤดูร้อน...{GC 306.3}

“ความกลัว ความวิตกกังวล และความ
หวาดหว่ันค่อยๆ อัดแน่นเข้ามาในความ
รู้สึกนึกคิดของประชาชน แม่บ้านยืนอยู่
ที่ประตู มองดูภูมิประเทศท่ีมืดมิด พ่อ-
บ้านต่างกลับจากงานในทุ่งนา ช่างไม้ทิ้ง
เคร่ืองมือ ช่างตีเหล็กทิ้งเตาเผาเหล็ก
พ่อค้าออกจากร้านของตน โรงเรียนปล่อย
นกัเรยีนกลบับ้าน และเดก็ๆ ว่ิงกลบับ้าน
ด้วยเนื้อตัวสั่นเทา ผู้ท่ีเดินทางหยุดหา
ห้องพักตามโรงนาท่ีใกล้ท่ีสดุ ทกุริมฝีปาก

และหัวใจต่างถามว่า “เกิดอะไรข้ึน” ดูราว
กับว่าพายุเฮอริเคนกําลังจะพัดผ่านดินแดน
นี ้หรือว่า นีเ่ป็นวันท่ีทกุส่ิงทุกอย่างจะต้อง
มาถึงจุดจบเสียแล้ว {GC 306.4}

“มีการใช้เทียนไข ไฟจากเตาผิงส่อง
แสงเจดิจ้าราวกับในค่ําคนืของฤดใูบไม้ร่วง
ท่ีไม่มีแสงจันทร์...ฝูงวิหกบินกลับรังและ
ไปหลับพัก ฝูงวัวกลับมารวมตัวที่หน้า
ท้องทุ่งหญ้าและส่งเสียงร้อง กบหลาย
ตัวส่งเสียงร้องเบาๆ ฝูงนกร้องเพลงยาม
ค่ําคืนและค้างคาวต่างบินไปมา แต่มนษุย์
รู้ดีว่า เวลานี้ยังไม่ใช่เวลากลางคืน...{GC
307.1}

“ดร. นาธานาเอล วิเทคเคอร์ [Na-
thanael Whittaker] ศาสนาจารย์ของ
ครสิตจกัรแทเบอร์นาเคลิแห่งเมอืงซาเลม
จัดประชุมศาสนาในบ้าน และเทศนา
พร้อมกับยืนยันว่าความมืดน้ีเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติ มีคนประชุม
กันในสถานท่ีอื่นๆ อีกหลายแห่ง คํา
เทศนาท่ีไม่ได้ถูกตระเตรียมมาก่อน จึง
หนีไม่พ้นคําเทศนาท่ีดูเสมือนช้ีให้เห็นว่า
ความมืดท่ีเกิดข้ึนสอดคล้องกับคําพยากรณ์
ในพระคมัภร์ี...ความมดืหนาทบึทีสุ่ดเกดิ
ข้ึนหลังสิบเอ็ดนาฬิกาเล็กน้อย” The
Essex Antiquarian เมษายน 1899 เล่ม
ท่ี 3 ฉบับท่ี 4 หน้า 53, 54 “ความมืดท่ี
เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศใน
ช่วงเวลากลางวนันัน้รนุแรงมากจนไม่อาจ
ดูเวลาท่ีนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาข้าง
ฝาผนัง หากปราศจากแสงเทียนไขแล้ว
แม้แต่จะรับประทานอาหารหรือจัดการ
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ดูแลธรุกิจในบ้านก็ไม่อาจกระทาํได้...{GC
307.2}

“ความมืดท่ีแผ่ขยายออกไปน้ันช่างดู
แปลกประหลาดยิ่งนัก มีผู้คนสังเกตว่า
ความมดืแผ่กว้างไปทางทศิตะวนัออกจรด
เมืองฟาลเมาธ์ และไปยังทางทิศตะวันตก
จนจรดส่วนท่ีไกลท่ีสุดของมลรัฐคอนเนต-
ทิกัตและเมืองอัลบานี ไปถึงทางตอนใต้ 
ความมดืนีไ้ปไกลถงึชายฝ่ังทะเล และทาง
ตอนเหนือของอเมริกาไปจนถึงเขตท่ีตั้ง
รกรากของชาวอเมริกัน” William Gordon,
History of the Rise, Progress, and
Establishment of the Independence of
the U.S.A. เล่มที ่3 หน้าที ่57 {GC 307.3})

ความมืดอย่างรุนแรงที่สุดของวันนั้น
ดําเนินต่อไปประมาณสักหน่ึงหรือสอง
ชัว่โมงก่อนพลบคํา่ ท้องฟ้าบางส่วนกเ็ริม่
ปลอดโปร่งขึน้ ดวงอาทติย์ปรากฏ แม้ว่า
ยังมีหมอกดําหนาทึบบดบังไว้ “หลังจาก
ดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เมฆกลับมาปก
คลุมอีก และมืดลงอย่างรวดเร็ว” “เป็น
ความมดืของยามคํา่คนืทีผิ่ดธรรมดาและ
ดูน่ากลัวไม่น้อยไปกว่าความมืดท่ีเกดิข้ึน
ในช่วงเวลากลางวัน แม้จะมีดวงจันทร์ที่
เกือบเต็มดวง แต่ก็มองวัตถุต่างๆ ไม่เห็น
ยกเว้นจะใช้แสงเทยีนช่วย ซึง่เมือ่มองไป
ยังบ้านที่ใกล้เคียงกันหรือสถานที่อื่นๆ
ที่ไกลออกไป จะดูประหน่ึงว่าเป็นความ
มืดของชาวเมอืงอยีปิต์  ซึง่ลําแสงแทบจะ
ไม่อาจเจาะทะลผุ่านไปได้” Isaiah Thomas,
Massachusetts Spy; or, American
Oracle of Liberty เล่มท่ี 10 ฉบับท่ี 472

(25 พฤษภาคม 1780) ผู้เห็นเหตุการณ์
คนหน่ึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจท่ีจะ
หยุดคิดในขณะนั้นว่า หากมีเงามืดใดที่
หนาทึบพอท่ีจะปกปิดดวงดาวท่ีสุกใสได้
ทุกดวงในจักรวาลหรือกําจัดดวงดาวเหล่า
นั้นให้สาบสูญไป ก็ยังไม่ใช่ความมืดท่ี
สมบูรณ์มากเท่ากับเวลาน้ี”  จากจดหมาย
ของ ดร. ซามูเอล เทนนีย์ เขียนท่ีเมือง
อีซีเตอร์ มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ธันวาคม
ค.ศ. 1785 ใน Massachusetts Historical
Society Collections, 1792 ชุดท่ี 1 เล่ม
ท่ี 1 หน้า 97 แม้ว่าจะเป็นเวลายี่สิบเอ็ด
นาฬิกาของคืนวนันัน้ทีด่วงจนัทร์เต็มดวง
“กแ็ทบจะไม่สามารถขับไล่เงามืดทีล่ะม้าย
คล้ายเงาแห่งความตายออกไปได้” หลัง
เวลาเที่ยงคืน ความมืดหายไป และเมื่อ
ดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นครั้งแรกนั้นก็มี
ลักษณะเป็นสีเลือด {GC 307.4}

วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1780 ถูก
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็น “วันแห่ง
ความมืด” ตั้งแต่ในสมัยของโมเสสเป็น
ต้นมายังไม่เคยมีช่วงเวลาใดท่ีได้รับการ
บันทึกไว้ว่าเกิดความมืดอันหนาทึบ ขยาย
วงกว้างออกไปกว้างไกลและยาวนานเท่า
ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี คําบรรยายของผู้ที่อยู่
ในเหตุการณ์เป็นเพียงเสียงสะท้อนท่ีมา
จากพระวจนะของพระเจ้า  ซึง่โยเอลผู้เผย
พระวจนะบันทึกไว้เม่ือ 2500 ปีก่อนท่ี
เหตุการณ์จะสําเร็จตามคําพยากรณ์ว่า
“ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวง
จนัทร์เป็นเลือด ก่อนวันแห่งพระยาห์เวห์
จะมาถงึคอืวนัอนัยิง่ใหญ่และน่าสยดสยอง”
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โยเอล 2:31 {GC 308.1}
พระคริสต์ทรงบัญชาประชากรของ

พระองค์ให้เฝ้าติดตามหมายสําคัญของ
การเสด็จกลับมาของพระองค์และให้ชืน่ชม
ยนิดเีมือ่พวกเขาเหน็เครือ่งหมายทีแ่สดง
ถึงกษัตริย์ผู ้กําลังจะเสด็จมา พระองค์
ตรัสว่า “เม่ือเหตุการณ์เหล่าน้ีเร่ิมจะเกิด
ขึ้นน้ัน จงลุกข้ึนยืนและผงกศีรษะข้ึน
เพราะว่าการไถ่ตวัพวกท่านใกล้จะถงึแล้ว”
พระองค์ทรงชี้ให้ผู้ติดตามของพระองค์
มองดูต้นไม้ท่ีกําลังแตกยอดในฤดูใบไม้
ผลิและตรัสว่า “เม่ือผลิใบ พวกท่านก็
เห็นด้วยตัวเองและรู้อยู่ว่าฤดูร้อนใกล้จะ
มาถงึแล้ว เช่นนัน้แหละ เมือ่ท่านทัง้หลาย
เห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็ให้รู ้ว่า
แผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้ว”
ลูกา 21:28, 30, 31 {GC 308.2}

แต่เม่ือความเย่อหยิ่งและระเบียบ
พธิกีรรมเข้าแทนทีว่ญิญาณแห่งการถ่อม
ใจและการอุทิศตนที่มีอยู ่ในคริสตจักร
ความรักท่ีมีในพระคริสต์และความเช่ือใน
การเสด็จกลับมาของพระองค์ก็เยือกเย็น
ลง ชีวิตทางฝ่ายโลกและการแสวงหา
ความเพลิดเพลินได้กลืนผูท่ี้อ้างตนว่าเป็น
ประชากรของพระเจ้า พวกเขามองไม่
เห็นคาํชีแ้นะของพระผู้ช่วยให้รอดในเร่ือง
ของหมายสําคัญของการเสด็จมาของ
พระองค์  พวกเขาละเลยหลกัคาํสอนเรือ่ง
การเสด็จมาคร้ังที่สองของพระคริสต์ ข้อ
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็ถูก
บดบังด้วยการแปลความหมายอย่างผิดๆ
จนถูกละเลยและลืมไปเสียเกือบหมด

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกิดกบัครสิตจักรต่างๆ
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สงัคมทกุชนชัน้
ต่างเพลิดเพลินอยู่กับเสรีภาพและความ
สุขสบาย ความใคร่อยากอย่างทะเยอ-
ทะยานในทรัพย์สมบัติและความหรูหรา
ฟุม่เฟือย ทาํให้เกดิการหมกมุน่อยูแ่ต่กับ
การแสวงหาเงินทองและกระหายอยาก
ด้วยการยื้อแย่งชื่อเสียงและอํานาจ ซึ่งดู
เสมือนว่าจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมของทุกคน
ส่ิงเหล่านี้นํามนุษย์ให้มุ่งความสนใจและ
ความหวังของพวกเขาไว้กับสิง่ของในชีวติ
นี ้และผลักวันอนัน่าเคร่งขรมึนีใ้ห้ไกลออก
ไปในอนาคตข้างหน้าจนกว่าสิ่งต่างๆ ท่ี
พวกเขาสนใจในปัจจุบันนี้จะล่วงลับไป
{GC 309.1}

เมือ่พระผูช่้วยให้รอดทรงยํา้ให้ผูต้ดิตาม
พระองค์มองดูหมายสําคัญของการเสด็จ
กลับมาของพระองค์นั้น พระองค์ตรัสไว้
ล่วงหน้าถึงสภาพเส่ือมถอยในบาปท่ีจะ
เกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง จะมี
กิจกรรมและความวุ่นวายของธุรกิจทาง
ฝ่ายโลกและการแสวงหาความสขุสาํราญ
เช่นเดียวกับในสมัยโนอาห์ ได้แก่การซ้ือ
การขาย การเพาะปลูก การก่อสร้าง
การสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน
ควบคู่ไปกับการลืมพระเจ้าและชีวิตใน
เบ้ืองหน้า สําหรับผูท่ี้มีชวีติอยู่ในช่วงเวลา
นี้ พระคริสต์ทรงเตือนว่า “แต่จงระวังตัว
ให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วย
การเสเพล การเมาเหล้าและการห่วงกงัวล
ถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดย
ไม่คาดฝัน” “แต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา
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จงอธิษฐานเพ่ือพวกท่านจะมีกําลังรอดพ้น
เหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้น และ
จะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้” ลูกา
21:34, 36 {GC 309.2}

พระดํารัสของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีจารึก
ไว้ในพระธรรมวิวรณ์เน้นให้เห็นถึงสภาพ
ของคริสตจักรในช่วงเวลาดังกล่าวว่า
“เจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตาย
แล้ว” และสําหรับผู้ท่ีไม่ยอมต่ืนข้ึนจาก
ความมั่นคงอย่างประมาทนั้น มีคําเตือน
อันเคร่งขรึมประกาศว่า “ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้น
เราจะมาเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะ
ไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าชั่วโมงไหน” วิวรณ์ 
3:1, 3 {GC 309.3}

การปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นเพ่ือรับรู้ถึง
ภัยอันตรายของเขาน้ันเป็นเร่ืองจําเป็น
เพื่อให้พวกเขาลุกขึ้นเตรียมตัวพร้อมรับ
เหตกุารณ์สาํคญัท่ีเกีย่วเนือ่งกบัเวลาแห่ง
พระเมตตาคุณที่จะสิ้นสุดลง ผู้เผยพระ
วจนะของพระเจ้าประกาศว่า “วันแห่ง
พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวอย่าง
ยิ่ง ใครเล่าจะทนอยู่ได้” ผู้ใดจะทนอยู่ได้
เม่ือพระองค์จะเสด็จมา “พระเนตรของ
พระองค์บรสิทุธิเ์กนิกว่าจะทอดพระเนตร
การช่ัว จะทรงมองดูความบาปก็ไม่ได้”
โยเอล 2:11 ฮาบากกุ 1:13 สาํหรบัผูท้ีร้่อง
เรียกว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักพระองค์” แต่
กระนั้น พวกเขายังคงล่วงละเมิดพันธ-
สัญญาของพระองค์และติดตามพระอ่ืน
เก็บซ่อนการชั่วไว้ในใจและรักทางแห่ง
ความอธรรม สําหรับคนเช่นนี้ วันแห่ง

พระเจ้า “เป็นความมืด มิใช่ความสว่าง
เป็นความมืดคร้ึม มิใช่ความเจิดจ้าเลย”
โฮเชยา 8:2, 1 สดุดี 16;4 อาโมส 5:20
พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ในเวลาน้ันเราจะ
เอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็มและเราจะ
ลงโทษพวกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมานาน เหมือน
ตะกอนเหล้าท่ีเกรอะจนหนา ผู้ที่คิดในใจ
ของตนว่า ‘พระยาห์เวห์จะไม่ทรงให้ส่ิงดี
และพระองค ์ก็จะไม ่ทรงให ้ ส่ิงร ้าย ’ ” 
เศฟันยาห์ 1:12 “เราจะลงโทษโลกเพราะ
ความช่ัวร้ายและลงโทษคนอธรรม เพราะ
ความผดิบาปของพวกเขา เราทาํให้ความ
เย่อหย่ิงของคนจองหองส้ินสุดและทําให้
ความยโสของคนโหดร ้ายลดตํ่าลง”
อิสยาห์ 13:11 “เงินหรือทองคําของเขา
ก็ดี จะไม่สามารถช่วยกู้เขาได้” “ทรัพย์
สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นและบ้าน
ของพวกเขาจะร้างเปล่า” เศฟันยาห์ 1:18,
13 {GC 310.1}

ในขณะที่ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์เฝ้า
รอคอยเวลาท่ีน่ากลัวน้ัน ได้ร้องออกมาว่า
“ข้าบิดตัวด้วยความเจ็บปวด...ข้าจะนิ่ง
อยู่ไม่ได้เพราะข้าได้ยนิเสียงเขาสัตว์  เสยีง
ปลุกของสงคราม หายนะซ้อนหายนะถูก
เร้าขึ้นมา” เยเรมีย์ 4:19, 20 {GC 310.2}

“วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็น
วันที่ทุกข์ใจและระทม เป็นวันที่มีความ
พินาศและการทําลายล้าง เป็นวันที่มืด
และหม่นหมอง เป็นวันท่ีมีเมฆคลุมและ
มืดทึบ วันท่ีมีเสียงแตรและเสียงโห่ร้อง
ของสงคราม” เศฟันยาห์ 1:15, 16 “นีแ่น่ะ
วันแห่งพระยาห์เวห์จะมา...เพ่ือจะทําให้
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แผ่นดนิเป็นทีร้่างเปล่าและเพือ่จะทาํลาย
คนบาปของมันเสียจากแผ่นดินนั้น”
อิสยาห์ 13:9 {GC 310.3}

เมือ่พจิารณาถงึวนัอนัยิง่ใหญ่นัน้ พระ
วจนะของพระเจ้าใช้ภาษาท่ีเคร่งขรึมและ
น่าจับใจท่ีสุดเพื่อเรียกร้องให้ประชากร
ของพระองค์ท่ียังคงสลบไสลทางฝ่ายจิต
วญิญาณให้ตืน่ขึน้ และแสวงหาพระพกัตร์
ของพระองค์ด้วยการกลบัใจและการถ่อม
ตน “จงเป่าเขาสตัว์ในศโิยน จงเปลง่เสยีง
เตือนภัยบนภูเขาบริสุทธ์ิของเรา ให้ทุก
คนท่ีอาศัยในแผ่นดินตัวส่ัน เพราะวันแห่ง
พระยาห์เวห์กําลงัมา ใกล้เข้ามาแล้ว” “จง
จดัเตรยีมพธิอีดอาหาร จงเรยีกประชมุทํา
พิธี จงรวบรวมประชาชน จงชําระชุมนุม
ชนให้บริสุทธิ์ จงประชุมพวกผู้ใหญ่ จง
รวบรวมเด็ก ๆ..... จงให้เจ้าบ่าวออกจาก
เรือนหอและเจ้าสาวออกจากห้องของตน
ให้บรรดาปุโรหิตคือผู ้ปรนนิบัติพระ
ยาห์เวห์ร้องไห้อยู่ระหว่างเฉลียงกับแท่น
บูชา” “จงกลับมาหาเรา ด้วยสุดใจ ด้วย
การอดอาหาร การร้องไห้ และการโอด
ครวญ จงฉีกใจของพวกเจ้า ไม่ใช่ฉีกเสื้อ
ของเจ้า จงกลบัมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของพวกท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป่ียม
ด้วยพระคุณและพระกรุณา พระองค์กร้ิว
ช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักม่ันคง” โยเอล
2:1, 15-17, 12, 13 {GC 311.1}

การตระเตรียมคนให้พร้อมสาํหรับวนั
ของพระเจ้าน้ัน เป็นงานปฏิรูปย่ิงใหญ่ที่
จะต้องทําให้สําเร็จ พระเจ้าทรงมองเห็น
ว่าประชากรจํานวนมากที่อ้างตนว่าเป็น

ประชากรของพระองค์นั้น ไม่ได้เตรียม
พร้อมเพ่ือชีวตินิรันดร์  และด้วยพระเมตตา
คุณของพระเจ้า พระองค์จึงทรงกําลังจะ
ส่งข่าวสารคําเตือนมาปลุกพวกเขาให้ตืน่
ข้ึนจากการไม่รู้สึกตัวและนําพวกเขาให้
เตรียมตัวพร้อมเพื่อการเสด็จมาของ
พระเจ้า {GC 311.2}

เราจะมองเห็นคําเตือนน้ีในพระธรรม
วิวรณ์บทที่ 14 ในบทนี้มีข่าวสารสาม
ประการซึ่งแสดงให้เห็นด้วยการประกาศ
โดยชาวสวรรค์ และเหตุการณ์ที่ตามติด
มาทันทีทันใดน้ันคือ การเสด็จมาของ
บุตรมนุษย์เพ่ือ “เก็บเก่ียวบนแผ่นดินโลก”
คําเตือนท่ีหนึ่งประกาศว่า ถึงเวลาท่ีจะ
ทรงพิพากษาแล้ว ผู้เผยพระวจนะมอง
เห็นทูตสวรรค์องค์หน่ึงเหาะ “ไปในท้องฟ้า
เพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คน
ท้ังหลายที่อยู ่บนแผ่นดินโลก แก่ทุก
ประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษา และทุก
ชนชาติ ท่านประกาศเสียงดังว่า ‘จงเกรง
กลัวพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรง
พิพากษาแล้ว จงนมัสการพระองค์ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเลและ
บ่อน้ําพุทั้งหลาย” วิวรณ์ 14:6, 7 {GC
311.3}

ข่าวท่ีประกาศไปน้ี เป็นส่วนหนึ่งของ
“ข่าวประเสริฐนิรันดร์” พันธกิจของการ
ประกาศข่าวประเสรฐิไม่ได้ทรงมอบหมาย
ให้แก่ทูตสวรรค์ทั้งหลาย แต่ทรงโปรด
มอบความรับผิดชอบน้ีไว้กับมนุษย์ ทูต
สวรรค์ผู้บริสุทธิ์ได้รับบัญชาให้นําทางใน



17 ผู้ประกาศข่าวของรุ่งอรุณ 283

พระราชกิจนี้และมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ขบวนการอันย่ิงใหญ่แห่งการช่วยมนุษย์
ให้รอด แต่การประกาศข่าวประเสรฐิทีแ่ท้
จริงจะถูกทําโดยผู้รับใช้ทัง้หลายของพระ
คริสต์ในโลกน้ี {GC 312.1}

มนุษย์ท่ีซือ่สตัย์  ซ่ึงเชือ่ฟังคําตักเตอืน
ของพระวญิญาณของพระเจ้าและคาํสอน
ที่มีอยู่ในพระวจนะของพระองค์จะเป็น
ผูป้ระกาศคําเตือนให้แก่ชาวโลก พวกเขา
เป็นผู้ทีใ่ส่ใจ “คาํเผยพระวจนะท่ีแน่นอน”
“เป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืด
จนกว่าแสงอรุณจะข้ึนและดาวรุ่งจะผุดข้ึน
ในใจของพวกท่าน” 2 เปโตร 1:19 พวก
เขาแสวงหาความรอบรู้ของพระเจ้ามาก
ยิง่กว่าทีจ่ะหาขมุทรพัย์ท่ีซ่อนไว้ พวกเขา
ถือว่า “ผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผล
ที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นดี
กว่าทองคํา” สุภาษิต 3:14 และองค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้พวกเขาเหน็สิง่ที่
ยิง่ใหญ่ในราชอาณาจักร “ความลึกลับของ
พระยาห์เวห์มีอยู่แก่คนท่ียาํเกรงพระองค์ 
และพระองค์จะทรงแจ้งพันธสัญญาของ
พระองค์แก่เขาเหล่าน้ัน” สดุดี 25:14 TKJV
{GC 312.2}

ผู้ที่เข้าใจความจริงน้ี และมีส่วนร่วม
ในงานประกาศกลับไม่ใช่นกัศาสนศาสตร์
ผู้คงแก่เรียน พวกเขาเป็นคนยามท่ีซื่อ-
สัตย์ที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความหมั่น
เพียรและด้วยการอธิษฐาน พวกเขารู้
เวลาของยามคํ่าคืน คําพยากรณ์จะถูก
เปิดเผยให้พวกเขารู้ถงึเหตุการณ์ท่ีกําลัง
จะเกิดขึ้น แต่บรรดาผู้คงแก่เรียนไม่ได้

รับหน้าที่นี้และข่าวนี้ถูกประกาศโดยผู้ท่ี
ถ่อมตนกว่า พระเยซูตรัสว่า “เมื่อยังมี
ความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด” ยอห์น
12:35 ผู้ท่ีไม่สนใจแสงสว่างที่พระเจ้า
ประทานให้หรือละเลยไม่แสวงหาแสงน้ัน
เม่ืออยู่ใกล้ คนเหล่าน้ีจะถูกปล่อยให้อยู่
ในความมืด แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ประกาศว่า “คนทีต่ามเรามาจะไม่ต้องเดนิ
ในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
ยอห์น 8:12 ผู้ใดก็ตามท่ีตั้งม่ันอย่างเด็ด
เด่ียวเพื่อแสวงหาที่จะปฏิบัติตามนํ้า
พระทัยของพระเจ้า เอาใจใส่อย่างจริงใจ
ต่อแสงสว่างที่ทรงโปรดประทานให้แล้ว
จะได้รับแสงสว่างมากย่ิงข้ึน สําหรับผู้ท่ี
มีจิตวิญญาณเช่นน้ี พระเจ้าจะประทาน
ดวงดาวแห่งสวรรค์ท่ีมีประกายเจิดจ้าเพือ่
นําเขาไปสู่ความจริงท้ังมวล {GC 312.3}

ในสมัยท่ีพระคริสต์เสด็จมาคร้ังแรก
นัน้  บรรดาปุโรหิตและธรรมจารย์ทัง้หลาย
ท่ีอยู่ในนครบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบ
ความรับผิดชอบให้ดูแลพระวจนะของ
พระเจ้า พวกเขาน่าจะมองเห็นหมาย
สําคัญที่บอกเวลาและประกาศการเสด็จ
มาของพระองค์ผู ้ที่ทรงโปรดสัญญาไว้ 
คาํพยากรณ์ของมคีาห์ระบุสถานทีป่ระสตูิ
ของพระเยซู ดาเนียลระบุเวลาของการ
เสด็จมา มีคาห์ 5:2 ดาเนียล 9:25
พระเจ้าประทานคําพยากรณ์เหล่านี้ให้
ผู้นําชาวยิว พวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวว่า
พวกเขาไม่รู้และไม่ประกาศให้แก่ประชาชน
ทราบว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
ใกล้เข้ามาแล้ว ความไม่รู้ของพวกเขา
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เป็นผลลัพธ์ของการละเลยไม่เอาใจใส่ที่
เป็นบาป ชาวยิวสร้างผลงานด้วยการฆ่า
ผู ้เผยพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการ
ปฏิบัติตามผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกน้ี พวกเขา
จึงกําลังเคารพบูชาผู้รับใช้ของซาตาน
พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการแก่งแย่งชิงดี
อย่างทะเยอทะยานเพื่อตําแหน่งและ
อํานาจ พวกเขาทั้งหลายมองไม่เห็น
เกียรติยศของพระเจ้าซ่ึงกษัตริย์แห่ง
สรวงสวรรค์ทรงยืน่มาให้แก่พวกเขา {GC
313.1}

ผู้ปกครองของชนชาติอิสราเอลควร
ที่จะเอาใส่ใจอย่างลึกซ้ึงและด้วยความ
ยําเกรง เพื่อศึกษาถึงสถานที่ เวลาและ
สภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่
ทีส่ดุในประวัตศิาสตร์โลก นัน่คอืการเสด็จ
มาของพระบุตรของพระเจ้าเพือ่มาไถ่มนุษย์
ให้ได้รับความรอด ทุกคนควรที่จะเฝ้า
ระวังเพ่ือจะเป็นหน่ึงในคนกลุ่มแรกท่ีจะ
ต้อนรบัพระผูไ้ถ่ของโลก แต่ดเูถดิท่ีหมูบ้่าน
เบธเลเฮม มีผู้เดินทางสองคนที่เหน็ด-
เหนื่อยจากการเดินทางไกลมาจากเนิน
เขาแห่งเมืองนาซาเร็ธ เดินตามถนนอัน
คับแคบที่ทอดยาวไปจนสุดฝั่งตะวันออก
ของเมือง พวกเขาพยายามหาที่พักและ
ที่ กําบังสําหรับยามค่ําคืนอย่างไร ้ผล
ไม่มีประตูใดเปิดออกต้อนรับพวกเขา ใน
ที่สุดพวกเขาเข้าหลบในคอกสัตว์อันน่า
สังเวชที่เตรียมไว้สําหรับวัว และพระผู้
ช่วยให้รอดของโลกทรงบังเกิดท่ีนัน่ {GC
313.2}

บรรดาทูตจากสวรรค์เคยเห็นพระสิริ

ซึง่พระบุตรของพระเจ้าทรงมีร่วมกับพระ
บิดาก่อนท่ีโลกนีจ้ะเกิดข้ึน และทตูสวรรค์
เหล่าน้ีรอคอยด้วยความสนใจอย่างแรง
กล้าต่อการเสด็จมาของพระองค์ในโลกน้ี
ว ่ า เ ป ็ น เหตุ ก า รณ ์ ท่ี เ ต็ ม ล ้ นด ้ ว ย
ความช่ืนชมยินดีสําหรับมนุษย์ทุกคน
ทูตสวรรค์ได้รับบัญชาให้นาํข่าวแห่งความ
ยินดีไปให้ผู้ท่ีเตรียมพร้อมที่จะรับและให้
แก่ผู้ท่ีจะนําเร่ืองน้ีไปประกาศให้ชนชาว
โลกด้วยความช่ืนชมยินดี พระคริสต์ทรง
ถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพธรรมชาติของ
มนษุย์ พระองค์ทรงต้องแบกรับความทกุข์
โศกอันหนักเหลือคณาในขณะท่ีพระองค์
ถวายจิตวิญญาณของพระองค์ให้เป็น
เคร่ืองบูชาไถ่บาป แต่กระน้ันทูตสวรรค์
ก็ยงัปรารถนาท่ีจะเห็นแม้ในสภาพท่ีถ่อม
พระองคข์องพระบตุรของพระเจา้ผูสู้งสดุ
ท่ีจะปรากฏต่อหน้ามนุษย์อย่างสง่างาม
และเต็มไปด้วยสง่าราศีสมกับพระลักษณะ
ของพระองค์ จะมีบุคคลสําคัญของโลก
มาร่วมชุมนุมท่ีเมืองหลวงของแผ่นดิน
อิสราเอลเพื่อต้อนรับการเสด็จมาของ
พระองค์หรือไม่ จะมีทูตสวรรค์จํานวน
มากมายมาแนะนาํพระองค์ให้ผูท้ีกํ่าลังรอ
คอยได้รู้จักหรือไม่ {GC 313.3}

ทตูสวรรค์องค์หน่ึงมาเยือนโลกเพ่ือดู
ว่ามีผูใ้ดบ้างท่ีเตรียมพร้อมต้อนรับพระเยซู 
แต่ทูตองค์นั้นมองไม่เห็นเคร่ืองหมาย
แห่งการรอคอย ทตูองค์นัน้ไม่ได้ยนิเสยีง
สรรเสริญและเสียงโห่ร้องอย่างมีชยัท่ีแสดง
ว่าเวลาทีพ่ระเมสสยิาห์จวนจะเสดจ็ถงึแล้ว
ทูตสวรรค์บินไปมาช่ัวขณะหน่ึงเหนือเมือง
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ที่ได ้ รับการเลือกสรร และเหนือพระ
วหิารทีก่ารร่วมสถติของพระเจ้าได้รับการ
สําแดงให้เห็นมาเป็นเวลาช้านาน แต่แม้
ที่นี่ก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากท่ีอื่นๆ ปุโรหิต
ที่แต่งกายอย่างโอ้อวดและทะนงตัว ยัง
คงเผาเครือ่งถวายบูชาทีเ่ป็นมลทินในพระ
วิหาร ฟาริสีพูดกับประชาชนด้วยเสียง
อันดัง หรือยืนอธิษฐานอย่างโอ้อวดตาม
มุมถนน ในพระราชวังของกษัตริย์ ในที่
ชุมนุมของนักปรัชญา ในโรงเรียนของ
รับบี พวกเขาก็มีสภาพท่ีไม่แตกต่างกัน
คือเมินเฉยความจริงอันอัศจรรย์ท่ีทําให้
ทัง้สวรรค์ชืน่ชมยนิดแีละสรรเสรญิพระเจ้า
ที่พระผู้ไถ่ของมนุษย์กําลังจะเสด็จมาใน
โลก {GC 314.1}

ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่าชาวโลกรอ
คอยการเสด็จมาของพระคริสต์ และไม่มี
การเตรียมตัวต้อนรับเจ้าชายแห่งชีวติ ใน
ขณะทีผู่น้าํข่าวชาวสวรรค์กําลงัจะกลบัไป
ยังสวรรค์ด้วยความพิศวงพร้อมกับเร่ือง
ราวอนัน่าอบัอายนัน้ ก็ได้พบคนเลีย้งแกะ
กลุ่มหนึ่งที่กําลังเฝ้าฝูงแกะในยามค่ําคืน
และในขณะที่พวกเขาจ้องมองขึ้นไปยัง
ท้องฟ้าที่มีดวงดาวส่องระยิบระยับและ
กําลังนึกตรึกตรองถึงคําพยากรณ์ที่พระ
เมสสิยาห์จะเสด็จมาในโลกนี้ พร้อมทั้ง
ปรารถนาการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ของ
โลกนี้เป็นอย่างมาก น่ีคือชนกลุ่มหนึ่งที่
พร้อมจะรับข่าวสารจากสวรรค์ และใน
ทนัใดน้ัน ทตูสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏ
ตวัขึน้ ประกาศถงึข่าวดแีห่งความชืน่ชม
ยินดี รัศมีภาพของสวรรค์ส่องแสงเจิดจ้า

ไปท่ัวทุ่งราบ ทูตสวรรค์เหลือคณานับถูก
เปิดเผยให้เหน็ราวกบัว่าความชืน่ชมยนิดี
นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผู้นําข่าวเพียงองค์
เดียวจะนํามาจากสวรรค์ได้ เสียงมาก
หลายเปล่งข้ึนเป็นเสียงสรรเสริญซ่ึงบรรดา
ประชาชาติทีไ่ด้รับความรอดจะร่วมกันร้อง
ในวันหนึ่งว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในท่ี
สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ท้ังหลายทีพ่ระองค์โปรด-
ปรานน้ัน” ลูกา 2:14 {GC 314.2})

โอ เรื่องอันน่าอัศจรรย์ใจท่ีเกิดข้ึน ณ
หมู่บ้านเบธเลเฮมจะเป็นบทเรียนท่ีดีให้
แก่เราเช่นไร เป็นเร่ืองท่ีตําหนิความไม่
เชื่อของเราหรือความหยิ่งยโสและความ
ไม่ต้องการพึ่งพาผู้ใดของเรา เป็นเรื่องที่
เตือนให้เราระวัง เกลือกว่าโดยความ
เฉยเมยอย่างไร้ความสํานึกของเราจะทํา
ให้เรามองไม่เห็นหมายสําคัญแห่งกาล
เวลา และดังน้ัน เราจึงไม่รู้เวลาที่พระเจ้า
จะเสด็จมาหาเรา {GC 315.1}

ทตูสวรรค์ไม่ได้พบผูเ้ฝ้าคอยการเสดจ็
มาของพระเมสสิยาห์ในแถบเนินเขาของ
มณฑลยเูดยีเพยีงแห่งเดยีวหรอืในหมูค่น
เลี้ยงแกะที่ตํ่าต้อยเท่านั้น แต่ในแผ่นดิน
ของคนนอกศาสนายังมีผูท่ี้เฝ้าคอยพระองค์
ด้วยเช่นกัน พวกเขาเป็นนักปราชญ์ผู้
ร่ํารวยและมียศศักด์ิ เป็นนักปรัชญาแห่ง
ทิศตะวันออก เป็นนักศึกษาธรรมชาติ 
นักปราชญ์เหล่านี้มองดูพระหัตถกิจของ
พระเจ้าและแลเห็นพระองค์ พวกเขา
ศึกษาพระคัมภีร์ของชาวฮีบรูและเรียนรู้
ว่าดาวดวงหน่ึงจะขึ้นมาจากยาโคบและ



286 ปลายทางแห่งความหวัง

ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า พวก
เขารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ ผู้ที่
ไม่เพียงแต่ให้ “อิสราเอลจะได้รับการ
ปลอบโยนใจ” เท่านั้น แต่ “เป็นความ
สว่างท่ีส่องแก่คนต่างชาติ” และ “นาํความ
รอดไปจนถึงที่ สุดปลายแผ่นดินโลก”
ลูกา 2:25, 32; กิจการ 13:47 พวกเขา
เป็นผู้แสวงหาแสงสว่าง และแสงสว่าง
จากพระทีน่ัง่ของพระเจ้าส่องสว่างบนทาง
เดินของพวกเขา ในขณะท่ีปุโรหิตและ
รับบีแห่งกรงุเยรซูาเลม็ท่ีได้รับการแต่งตัง้
ให้เป็นผูพ้ทิกัษ์และเป็นผูอ้ธบิายความจริง
พวกเขาถูกความมืดห่อหุ้มไว้ ดวงดาวท่ี
สวรรค์ส่งมาได้นําคนต่างชาติแปลกหน้า
เหล่านีไ้ปยังสถานทีป่ระสูตขิองพระมหา-
กษัตริย์องค์ใหม่ผู้มาบังเกิด {GC 315.2}

“บรรดาผูท้ีร่อคอยพระองค์” พระคริสต์
“จะทรงปรากฏเป็นคร้ังท่ีสอง ไม่ใช่เพื่อ
กําจัดบาปแต่เพือ่นาํความรอดมาให้” ฮบีรู 
9:28 เช่นเดียวกับข่าวการมาบังเกิดของ
พระผู้ช่วยให้รอด ข่าวเรื่องการเสด็จมา
ครั้งท่ีสองของพระเยซูนั้น ไม่ทรงโปรด
มอบให้ผู้นําทางศาสนา พวกเขาไม่ได้
ถนอมรกัษาความสมัพนัธ์กับพระเจ้าและ
ปฏิเสธแสงสว่างจากสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ 
พวกเขาจึงไม่ได้เป็นกลุ่มคนท่ีอัครสาวก
เปาโลบรรยายไว้ว่า “แต่พี่น้องทั้งหลาย
ท่านไม่อยู่ในความมืดแล้ว วนัน้ันไม่น่าจะ
มาถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านทุกคนเป็น
ลูกของความสว่างและเป็นลูกของเวลา
กลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือ
ของความมืด” 1 เธสะโลนิกา 5:4, 5 {GC

315.3}
คนยามบนกาํแพงแห่งเมืองศโิยนควร

เป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ข่าวการเสด็จกลับมา
ของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาควรเป็น
คนกลุ่มแรกที่จะป่าวประกาศว่าพระองค์
ใกล้จะเสด็จมาแล้ว พวกเขาควรเป็นคน
กลุม่แรกทีเ่ตอืนผูค้นให้เตรยีมพร้อมเพือ่
การเสด็จมาของพระองค์  แต่พวกเขากลับ
อยู่อย่างสุขสบาย เพ้อฝันแต่เพียงความ
สงบสุขและความปลอดภัย ในขณะท่ีผู้คน
ต่างหลับใหลอยู่ในความผิดบาป พระเยซู
ทรงเห็นว่าครสิตจกัรของพระองค์นัน้เป็น
ดังเช่นต้นมะเดื่อเทศที่ไม่ออกผล ที่มีใบ
แห่งความจอมปลอมปกคลุมเต็มไปหมด
แต่ก็ยังไม่บังเกิดผลที่มีคุณค่า มีการ
โอ้อวดในการถอืรกัษาพธิกีรรมทางศาสนา
ในขณะทีข่าดวญิญาณแห่งความถ่อมตน
ขาดความเสยีใจท่ีทาํผดิและขาดความเช่ือ
ท่ีแท้จริง ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีเท่าน้ันท่ีเป็นการ
รับใช้ท่ีพระเจ้าทรงพอพระทยั แทนทีพ่วก
เขาจะมคุีณงามความดแีห่งพระวญิญาณ
ของพระเจ้า พวกเขากลับหย่ิงยโส ถือ
ระเบียบ โอ้อวด เห็นแก่ตัว กดขี่ผู ้คน
คริสตจักรที่ละทิ้งพระเจ้าจะปิดตาให้กับ
เคร่ืองหมายบอกเวลา พระเจ้าไม่ทรง
ทอดทิ้งพวกเขา หรือปล่อยให้คุณความ
ดีของพระเจ้าสูญหายไปจากพวกเขา แต่
พวกเขาเหนิห่างไปจากพระองค์  และแยก
ตัวเองออกไปจากความรักของพระองค์ 
ในขณะท่ีพวกเขาปฏิเสธไม่ทําตามข้อ
กําหนด พระสัญญาของพระองค์จึงไม่
สัมฤทธผิลในตวัของพวกเขา {GC 315.4}
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นี่คือผลท่ีจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนเม่ือ
ละเลยท่ีจะซาบซ้ึงในคุณค่าและพัฒนา
แสงสว่างและโอกาสท่ีพระเจ้าประทานให้ 
ศาสนาจะถดถอยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
จนเหลือแต่เพียงพิธีกรรมและวิญญาณ
ของคุณความดีท่ีมีชวีติจะสญูหายไป นอก
เสียจากคริสตจักรจะปฏิบัติตามทางออก
ของพระองค์ที่โปรดประทานไว้ ยอมรับ
แสงสว่างทั้งหมด และปฏิบัติตามหน้าที่
ทั้งหมดท่ีเปิดเผยไว้ให้แล้ว ความจริงนี้มี
ให้เห็นในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร
ซึง่เกิดข้ึนซํา้แล้วซ้ําอีก พระเจ้าทรงเรียก
หาผลงานแห่งความเช่ือและการเช่ือฟัง
จากประชากรของพระองค์ ตามสัดส่วน

ของพระพรและโอกาสทีท่รงโปรดประทาน
ให้ การเช่ือฟังจําเป็นต้องมีการเสียสละ
และเกี่ยวข้องกับกางเขน นี่คือเหตุผลที่
ว่าทําไมคนมากมายท่ีอ้างตนว่าเป็นผู้
ตดิตามของพระครสิต์จงึปฏเิสธไม่ยอมรบั
แสงสว่างจากสวรรค์ และเช่นเดียวกับ
ชาวยิวในอดีตท่ีไม่รู้เวลาท่ีพระองค์เสด็จ
มา ลูกา 19:44 เพราะว่าความทะนงตัว
และความไม่เชื่อ พระเจ้าจึงเสด็จผ่าน
พวกเขาไป และเปิดเผยความจริงให้แก่
บุคคลอื่น เช่นคนเลี้ยงแกะแห่งหมู่บ้าน
เบธเลเฮมและนักปราชญ์แห่งทิศตะวัน
ออก ซึ่งใส่ใจกับแสงสว่างทั้งหมดที่พวก
เขาได้รับ {GC 316.1}
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ชาวนาซื่อตรงและจริงใจคนหนึ่งที่
พระเจ้าทรงเลือกไว้โดยเฉพาะเพื่อให้
ประกาศข่าวการเสด็จมาคร้ังที่สองของ
พระคริสต์นัน้เคยถูกชักนาํให้สงสัยว่าพระ
คัมภร์ีมีต้นกําเนดิมาจากพระเจ้าจรงิหรอื
แต่ถงึกระนัน้เขาก็ยงัมีความปรารถนาท่ีจะ
เรียนรู้ความจริง ช่วงต้นของชีวติวิลเลียม
มิลเลอร์ [William Miller] ก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับชีวิตของนักปฏิรูปคนอื่นๆ
ที่ต้องต่อสู้กับความยากจน และจึงได้รับ
บทเรียนย่ิงใหญ่ของการใช้แรงงานและ
การละทิ้งตนเอง สมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัวของเขาต่างมีคุณลักษณะของ
การพ่ึงตนเองและมีจติใจทีรั่กเสร ีมีความ
สามารถในเร่ืองของความอดทนและรัก
ชาติอย่างแรงกล้า สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
คุณสมบัติโดดเด่นที่มีอยู่ในอุปนิสัยของ
เขาด้วย คุณพ่อของเขาเป็นผู้นําในกอง
ทหารปฏิวัติ และรับใช้ในกองทัพด้วย
ความเสียสละเพื่อต่อสู้และทนกับความ
ลําบากในช่วงเวลาท่ียุง่เหยิง ซึง่ทาํให้เรา
มองเห็นสภาพบีบคั้นที่มีต ่อชีวิตช่วง
เยาว์วัยของมิลเลอร์ {GC 317.1}

มิลเลอร์มีร่างกายท่ีสมบูรณ์และต้ังแต่
ช่วงวัยเด็กก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขามี
สตปัิญญาทีดี่กว่าเดก็ทัว่ไป ขณะทีเ่ขาโต
ขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจน
มากขึ้น ความนึกคิดของเขาว่องไวและ
พัฒนาอย่างสมบูรณ์ และเขามีความ

กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ถึงแม้ว่าเขาจะ
ไม่ได้รับประโยชนจ์ากการศกึษาในระดบั
อุดมศึกษาก็ตาม แต่การเป็นคนรักการ
ศึกษาและนิสัยที่ชอบคิดอย่างรอบคอบ
และช่างพินิจพิเคราะห์ของเขาทําให้เขา
เป็นคนตัดสินใจดีและมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้าง
ไกล เขามีนสัิยทางศีลธรรมท่ีไร้ตาํหนิและ
มีชือ่เสียงท่ีน่าอิจฉายกย่อง เขาได้รับการ
ยอมรับว่าซ่ือสัตย์ มัธยัสถ์และโอบอ้อม
อารี ตั้งแต่อายุยังน้อย เขาทุ่มเทกําลัง
และหม่ันฝึกฝนจนมีความเช่ียวชาญ แต่
เขายังคงรักษานิสัยของการเรียนรู ้ไว้ 
เขารับหน้าท่ีต่างๆ ท้ังทางฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายการทหารจนได้รับความเชื่อถือ
และดูประหนึ่งว่าหนทางที่นําไปสู่ความ
ร่ํารวยและเกียรติยศเปิดกว้างไว้ให้เขา
แล้ว {GC 317.2}

แม่ของเขาเป็นสตรีที่มีความศรัทธา
อันแก่กล้าอย่างล้ําเลิศ และเขาได้รับ
อิทธิพลด้านศาสนาต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก แต่
ในช่วงต้นของวัยหนุ่ม เขาหลงเข้าไปยัง
สังคมของพวกเทวูเบกขานิยม [deists
คือผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ท่ีสร้าง
สรรพส่ิงในจักรวาลต้ังแต่เริ่มต้น แต่หลัง
จากนั้นก็ปล่อยให้จักรวาลดําเนินไปตาม
วิถีทางของมันเองโดยไม่ได้เข้ามาแทรก
แซงใดๆ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เชื่อ
ม่ันในเหตุผลด้วย เช่ือว่าเหตุผลเท่าน้ัน
ท่ีจะช่วยให้มนุษย์เกิดความเข้าใจศาสนา
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และศีลธรรมอย่างถูกต้อง และคิดว่าจะ
สามารถใช้เหตุผลพิสูจน์ในเร่ืองพระเจ้า
ได้] ซึ่งเป็นอิทธิพลที่แรงกว่าแหล่งอื่น
เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมน้ีเป็นพลเมือง
ดีและเป็นคนใจบุญ และมีจิตใจเมตตา
กรุณา คนกลุ่มนี้ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
สถาบันของคริสเตียน ในระดับหน่ึงอุป-
นิสัยของพวกเขาจึงถูกหล่อหลอมด้วย
สภาพท่ีล้อมรอบพวกเขาไว้ ส่วนความ
เป็นเลศิทีทํ่าให้พวกเขาได้รับความเคารพ
และความวางใจน้ัน พวกเขาเป็นหน้ีบุญ
คุณพระคัมภีร์ แต่กระนั้นของประทาน
อนัดีเลิศเหล่านีมั้กถกูนําไปใช้ในทางทีผ่ดิ
จนส่งผลเสียต่อพระวจนะคําของพระเจ้า
จากการเข้าร่วมสังคมกับชายกลุ่มนี้ ทํา
ให้มิลเลอร์รบัความนึกคิดของพวกเขาไว้ 
ในช่วงเวลาน้ันการแปลความหมายพระ
คัมภีร์ก่อให้เกดิความยุ่งยากซึง่ดูประหนึง่
ว่ามันยากเกินกว่าท่ีเขาจะจัดการได้ แต่
แนวความเชือ่ใหมข่องเขาซึง่ถงึแม้จะตดั
พระคัมภีร์ทิง้ไป ก็ไม่ได้เสนอให้เอาส่ิงใด
ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทน เขาจึงยังคงอยู่
ห่างไกลจากความรู้สึกพึงพอใจ อย่างไร
ก็ตามเขายังคงยึดติดอยู่กับความเชื่อนี้
นานประมาณ 12 ปี แต่เมื่อเขาอายุ 34 ปี 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจให้เขารู้สึก
ถึงสภาพของเขาที่เป็นคนบาป เขาพบ
ว่า ความเชื่อเดิมของเขาไม่ได้ให้ความ
เช่ือม่ันว่าเขาจะมีความสุขเมือ่เขาตายไป
แล้ว อนาคตนั้นมืดมนและหดหู่ ต่อมา
ในภายหลัง เขาได้กล่าวถึงความรู้สึกของ
เขาในขณะนั้นว่า {GC 318.1}

“การทาํลายล้างเป็นความคดิทีโ่หดร้าย
และเย็นชา และเมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว
ทุกอย่างคงจะต้องถกูทําลายอย่างแน่นอน
สวรรค์เป็นเหมือนทองเหลืองที่วางอยู่
เหนือศีรษะของข้าพเจ้าและพื้นผิวโลกก็
เป็นเหมือนเหล็กอยู่ใต้เท้าข้าพเจ้า อะไร
คือชั่วนิจนิรันดร์ และความตายล่ะ ทําไม
ถึงมี ยิ่งข ้าพเจ ้าพยายามหาเหตุผล
มากขึ้นเท่าไร ข้าพเจ้าก็ยิ่งออกห่างจาก
คําตอบมากขึ้นเท่านั้น ย่ิงข้าพเจ้าคิดให้
มากข้ึนเท่าไร ข้อสรปุของข้าพเจ้ากก็ระจาย
ออกไปมากย่ิงข้ึนเท่าน้ัน  ข้าพเจ้าพยายาม
หยดุคดิ แต่ข้าพเจ้าควบคุมความคิดของ
ตนเองไม่ได้ ข้าพเจ้าเศร้าหมองอย่าง
แท้จริง แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นน้ี 
ข้าพเจ้าบ่นและคร่ําครวญ แต่ไม่ทราบ
บ่นถึงใคร ข้าพเจ้าทราบดีว่ามีส่ิงท่ีผิด
แต่ไม่ทราบจะทําอย่างไรหรือจะไปหาส่ิง
ท่ีถูกจากที่ไหน ข้าพเจ้าร้องครํ่าครวญ
แต่ไร้ซึ่งความหวัง” {GC 318.2}

เขาอยูใ่นสภาพเช่นนีน้านหลายเดอืน
แล้วเขาก็เล่าต่อไปว่า “ในทันใดน้ัน พระ
ลกัษณะของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีชดัเจนมาก
ไหลเข้ามาสู่ความคิดของข้าพเจ้า จะมี
ใครที่ช่างประเสริฐและกอปรด้วยพระ
เมตตาคุณมากไปกว่าพระองค์ ผู้ทรงมา
ลบมลทินบาปของการล่วงละเมิดของเรา
ท้ังหลาย และช่วยเราให้รอดพ้นจากการ
ต้องทนทุกข์ซึ่งเป็นการลงโทษของบาป
ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า บุคคลท่านนั้นจะ
ต้องน่ารกัมากเพียงไร และจินตนาการว่า
ข้าพเจ้าซบตวัเข้าไปอยู่ในอ้อมพระกรและ
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วางใจในพระเมตตาของท่านผู้นั้น แต่ก็
เกิดคําถามขึ้นมาว่า จะพิสูจน์อย่างไรว่า
บุคคลเช่นน้ีมีจริง ข้าพเจ้าทราบดีว่านอก
เหนอืจากหลกัฐานท่ีมีอยู่ในพระคัมภีร์แล้ว
ข้าพเจ้าไม่อาจหาหลกัฐานอืน่ใดเพือ่ยนืยนั
ว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดเช่นนี้จริง หรือแม้
จะหาต่อไปในอนาคตกาล...{GC 319.1}

“ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่า พระคัมภร์ีทาํให้
มองเห็นภาพของพระผู ้ช่วยให้รอดใน
ลักษณะท่ีข ้าพเจ ้าต ้องการพอดีและ
ข้าพเจ้าก็งนุงงเม่ือพบว่าหนงัสือทีพ่ระเจ้า
ไม่ได้ดลใจทําไมจึงพัฒนาหลักการท่ี
สมบูรณ์แบบทีป่รับให้เข้ากบัความต้องการ
ของโลกท่ีล้มลงในบาปได้เป็นอย่างดี 
ข้าพเจ้าจึงถูกบังคับให้ยอมรับว่าพระ
คัมภีร์จะต้องเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า
เป็นหนังสือที่ข้าพเจ้าชื่นชอบที่สุด และ
ข้าพเจ้าได้ค้นพบมิตรสหายคือพระเยซู 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นเอกในท่ามกลาง
คนนบัหม่ืน  และพระคัมภีร์ทีเ่มือ่ก่อนหน้า
นี้ดูมืดมนและขัดแย้งกัน บัดนี้กลายเป็น
ตะเกียงแก่เท้าของข้าพเจ้าและเป็นความ
สว่างแก่ทางของข้าพเจ้า ความนึกคดิของ
ข้าพเจ้าสงบและเต็มอ่ิม ข้าพเจ้าพบว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาท่ีอยู่ในท่ามกลาง
มหาสมุทรแห่งชวีติ  บัดนีข้้าพเจ้าจงึศกึษา
พระคัมภีร์เป็นหลกัและข้าพเจ้ากล่าวอย่าง
จริงใจว่า ข้าพเจ้าศึกษาพระคัมภีร์ด้วย
ความสุขย่ิงใหญ่ ข้าพเจ้าค้นพบแล้วว่า
ยงัมเีรือ่งอกีกว่าครึง่ทีข้่าพเจ้าไม่เคยรบัรู้ 
ข้าพเจ้าคิดสงสัยว่าทําไมก่อนหน้านี้
ข้าพเจ้าจึงมองไม่เห็นความงดงามและ

พระสิริที่อยู่ในนั้นและแปลกใจที่ข้าพเจ้า
เคยปฏิเสธพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าพบทุกส่ิง
ท่ีหัวใจของข้าพเจ้าปรารถนา และวิธี
รักษาโรคท้ังหลายของวิญญาณจติ  ข้าพเจ้า
ไม่สนใจท่ีจะอ่านหนังสืออื่นๆ และใส่ใจ
ท่ีจะได้พระปัญญาจากพระเจา้” S. Bliss,
Memoirs of Wm. Miller หน้า 65-67 {GC
319.2}

มิลเลอร์ประกาศความเชือ่ในศาสนาที่
เขาเคยเหยียดหยามต่อหน้าสาธารณชน
แต่เพื่อนทั้งหลายที่ไม่เชื่อพระเจ้าต่างไม่
รีรอท่ีจะยกข้อโต้แย้งท้ังหมดท่ีเขาเองมัก
เคยใช้โต้เกีย่วกบัสทิธอิาํนาจของพระเจา้
ท่ีมีในพระคมัภร์ี ในเวลานัน้เขายงัไม่พร้อม
ท่ีจะตอบพวกเพื่อนๆ แต่เขาคิดคํานึงว่า
หากพระคัมภีร์เป็นหนังสือท่ีพระเจ้าทรง
ใช้เปิดเผยแล้ว พระคมัภร์ีทกุตอนจะต้อง
สอดคล้องกันและในเม่ือเป็นหนังสือท่ี
ประทานให้สั่งสอนมนุษย์ พระคัมภีร์จะ
ต้องปรับให้เขาเข้าใจได้  เขาจงึตัง้ใจศกึษา
พระคัมภีร์ด้วยตนเอง และค้นหาให้แน่ใจ
ว่าทุกสิ่งที่ดูว่าขัดแย้งกันจะกลมกลืนกัน
ได้หรือไม่ {GC 319.3}

เขามุง่มัน่ละทิง้ความคดิเหน็ทีเ่ขาเคย
มีมาทัง้หมด และงดใช้หนงัสอือธบิายพระ
คัมภร์ี  เขาเปรยีบเทยีบข้อพระคมัภร์ีแต่ละ
ข้อด้วยข้อพระคัมภีร ์โดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากข้อพระคัมภีร์ท่ีอ้างอิงใน
เน้ือหาและจากหนังสือคําศัพท์สัมพันธ์ 
เขาศกึษาอย่างสมํา่เสมอและอย่างมรีะบบ
ตัง้แต่พระธรรมปฐมกาล เขาอ่านทลีะข้อ
ศกึษาอย่างต่อเนือ่งด้วยอตัราเรว็ทีไ่ม่เรว็
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เกินกว่าที่จะเข้าใจความหมายของข้อ
พระคัมภีร์เป็นตอนๆ และไม่รู้สึกลําบาก
ใจกับข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ อีกต่อไป
เม่ือเขาพบเร่ืองใดท่ีไม่ชดัเจน เขาก็จะนาํ
ข้อพระคัมภร์ีข้อน้ันมาเปรียบเทียบกับข้อ
พระธรรมอืน่ทีดู่ว่าน่าจะเกีย่วข้องกบัเรือ่ง
ที่เขากําลังศึกษาอยู่ ทุกคําที่อยู่ในพระ
คัมภีร์ผ่านการพิจารณาอย่างเหมาะสม
ตามหัวข้อที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์นั้น และ
ถ้าหากมุมมองเก่ียวกับข้อพระคัมภีร์ต่างๆ
มีความเกี่ยวพันกันอยู ่แล้ว ข้อความ
เหล่าน้ันก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอีกต่อไป
ด้วยประการฉะนี้ เมื่อใดก็ตามที่เขาพบ
ข้อความท่ีเข้าใจยาก เขาก็จะพบคํา
อธบิายในส่วนอ่ืนของพระคัมภีร์  ในขณะ
ทีเ่ขาศกึษาพระคมัภีร์พร้อมกบัการอธษิฐาน
อย่างร้อนรนจริงใจเพ่ือขอความเข้าใจจาก
พระเจ้า ข้อความท่ีเขาไม่เข้าใจก็จะได้รับ
ความกระจ่าง เขาสัมผัสกับความจริงที่ผู้
ประพันธ์สดุดีเขียนไว้ว่า “การอธิบาย
พระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ท้ัง
ให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:
130 {GC 320.1}

เขาศกึษาพระธรรมดาเนยีลและววิรณ์
ด้วยความสนใจยิ่ง เขาใช้หลักการการ
แปลความหมายพระคมัภร์ีเช่นเดยีวกบัที่
ใช้ในพระคัมภีร์ข้ออ่ืนๆ และพบว่า เขา
เข้าใจสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการพยากรณ์
ได้ ซ่ึงสร้างความยินดีอย่างยิ่งให้กับเขา
เขาเห็นคําพยากรณ์เท่าที่เกิดข้ึนแล้ว
เกิดขึ้นตรงตามที่บันทึกไว้ ส่วนตัวเลข
สัญลักษณ์ อุทาหรณ์ การเปรียบเทียบ

และอ่ืนๆ ล้วนอธิบายส่วนเก่ียวข้องท่ี
สัมพันธ์กัน หรือข้อความที่ใช้บรรยาย
เพือ่อธบิายข้อพระคัมภีร์อืน่ๆ และเม่ือนาํ
มาใช้อธิบายแล้วก็ทําให้เข้าใจอย่างตรง
ไปตรงมา มิลเลอร์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าพอใจ
ยิ่งท่ีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยวิธีนี้ ด้วยว่า
พระคัมภีร์มีระบบในการเปิดเผยความจริง
ท่ีชดัเจนและเรียบง่ายจนผู้เดินเท้าธรรมดา
แม้จะโง่เขลาก็ไม่อาจเข้าใจผิด” Bliss
หน้า 70 ข้อแล้วข้อเล่าของสายโซ่แห่ง
ความจริงตอบแทนความพยายามของเขา
ในขณะทีเ่ขาก้าวเดนิไปทีละก้าวเพือ่ค้นหา
เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของคําพยากรณ์ ทูต
แห่งสวรรค์นําความคิดของเขาและเปิด
เผยความหมายของพระคัมภีร์ให้เขาเข้าใจ
{GC 320.2}

เขาใช้คําพยากรณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต
เป็นเกณฑ์เพื่อพิจารณาคําพยากรณ์ท่ี
ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต เขาพึงพอใจว่า
แนวคิดท่ีคนท่ัวไปเช่ือกันอย่างแพร่หลาย
ว่าการครอบครองฝ่ายจิตวิญญาณของ
พระคริสต์จะเกิดข้ึนหนึง่พนัปีก่อนสิน้โลก
ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีพระวจนะของพระเจ้า
สอนไว้ หลักคําสอนน้ีเน้นว่าหน่ึงพันปี
แห่งความชอบธรรมและสันติสุขเกิดขึ้น
ก่อนการเสด็จมาของพระเป็นเจ้า จงึเล่ือน
วันอันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าออกไป
เสียยาวไกล ถึงแม้ว่าความคิดเช่นนี้ดูจะ
สร้างความสบายใจให้ก็ตามที แต่เรื่องนี้
ตรงกันข้ามกับคําสอนท่ีพระคริสต์และ
สาวกท้ังหลายของพระองค์สอนไว้ว่า
ต้นข้าวสาลีและต้นข้าวละมานจะต้อง
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โตขึ้นพร้อมๆ กันจนถึงเวลาเก็บเก่ียวซึ่ง
หมายถึงวันที่โลกนี้สิ้นสุด เมื่อ “คนชั่ว
และคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง” เมื่อ “ในสมัยจะ
สิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค” และ
อาณาจักรแห่งความมืดจะยังคงดาํเนินต่อ
ไปจนพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา และ “จะทรง
ประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ 
และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จ
มาอันรุ่งโรจน์ของพระองค์” มัทธิว 13:30;
38-41 2 ทิโมธี 3:13, 1 (TBS1971) 2
เธสะโลนิกา 2:8 {GC 321.1}

หลักคําสอนเรื่องคนทั้งโลกจะกลับใจ
และการครอบครองฝ่ายวญิญาณของพระ
คริสต์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คริสตจักรใน
สมัยของอัครทูตสอน คริสเตียนท่ัวไปไม่
ยอมรับคําสอนน้ีจนกระท่ังถึงช่วงประมาณ
ต้นศตวรรษที่สิบแปด ผลลัพธ์ที่ได้นั้น
ชั่วร้ายเช่นเดียวกับคําสอนผิดอ่ืนๆ หลัก
คําสอนนี้สอนให้มนุษย์มองหาการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ว่าเป็นเรื่องไกลตัว
และขัดขวางพวกเขาจากการเอาใจใส่
เคร่ืองหมายต่างๆ ที่ประกาศถึงเวลาท่ี
พระองค์ใกล้จะเสด็จมา คําสอนนี้ยังก่อ
ให้เกิดความรู้สึกม่ันใจและปลอดภัยทีไ่ม่มี
หลักยึดเหน่ียวและนาํคนมากมายให้ละเลย
การเตรยีมตัวให้พร้อมซึง่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น
ในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขา {GC 321.2}

มิลเลอร์ค้นพบว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
จรงิและพระองค์จะเสดจ็มาเองตามท่ีพระ
คัมภีร์สอนไว้ เปาโลกล่าวว่า “องค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระ

ดํารัสส่ัง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูต
สวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า”
1 เธสะโลนกิา 4:16 และพระผูช่้วยให้รอด
ทรงประกาศว่า “มนุษย์ทุกชาติทั่วโลก...
จะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน
ท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระรัศมี
อย่างย่ิง” “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวัน
ออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่าง
นั้น” มัทธิว 24:30, 27 พระองค์จะเสด็จ
มาพร้อมกับชาวสวรรค์ท้ังปวง “บุตรมนุษย์
เสดจ็มาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์
ท้ังหมด” มัทธิว 25:31 “พระองค์จะทรง
ส่งทตูสวรรค์ท้ังหลายของพระองค์มาด้วย
เสียงแตรท่ีดังมากและให้รวบรวมคน
ท้ังหมดท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว” มัทธวิ
24:31 {GC 321.3}

เม่ือพระองค์เสด็จมา ผู้ชอบธรรมท่ี
ตายแล้วจะเป็นข้ึนจากความตายและผู้
ชอบธรรมท่ียงัมีชวีติอยูจ่ะถกูเปล่ียนแปลง
ใหม่ เปาโลกล่าวว่า “เราจะไม่ล่วงหลับ
หมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน
ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่า
แตรครัง้สดุท้าย เพราะว่าจะมกีารเป่าแตร
และพวกท่ีตายแล้วจะถูกทาํให้เป็นข้ึนโดย
ปราศจากความเสือ่มสลาย แล้วเราจะถกู
เปลี่ยนใหม่ เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้
นี้ต้องสวมด้วยส่ิงที่เสื่อมสลายไม่ได้ และ
สภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพ
ท่ีไม่ตาย” 1 โครินธ์ 15:51-53 และ
ในจดหมายที่เขียนถึงชาวเธสะโลนิกา
เปาโลกล่าวต่อไปหลังจากท่ีบรรยายถึง
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เร่ืองการเสด็จมาขององค์พระเป็นเจ้าว่า
“ทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้น
มาก่อน หลังจากน้ันพระเจ้าจะทรงรับ
พวกเราซึง่ยงัมชีวีติอยูข่ึน้ไปในเมฆพร้อม
กับคนเหล่าน้ัน และจะได้พบองค์พระผู้
เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เรา
ก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 1
เธสะโลนิกา 4:16, 17 {GC 322.1}

ประชากรของพระเจ้าจะยังคงไม่ได้รับ
แผ่นดินของพระเจ้าจนกว่าพระคริสต์
จะเสด็จกลับมา พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า
“เม่ือบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมี
พร้อมกบัทตูสวรรค์ท้ังหมด แล้วพระองค์
จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ ่งโรจน์ของ
พระองค์  ประชาชาติท้ังหมดจะมาประชุม
กันเฉพาะพระพักตร์พระองค์และพระองค์
จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้
เลีย้งแกะแยกแกะออกจากแพะ  พระองค์
จะทรงจัดให้ฝงูแกะอยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์
ของพระองค์ และฝูงแพะอยู่เบ้ืองซ้าย
ขณะนัน้ พระมหากษตัรย์ิจะตรสักบัพวก
ผู้ที่อยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า
‘ท่านทัง้หลายท่ีได้รับพระพรจากพระบิดา
ของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซ่ึง
เตรียมไว้สําหรับท่านท้ังหลายตั้งแต่แรก
สร้างโลก’” มัทธิว 25:31-34 ข้อพระธรรม
ที่กล่าวมานี้ ทําให้มองเห็นว่า เมื่อบุตร
มนุษย์เสด็จมา คนท่ีตายไปแล้วจะเป็น
ขึ้นมาจากความตายปราศจากเน่าเปื่อย
และคนท่ียังมีชีวิตอยู่จะถูกเปล่ียนแปลง
ใหม่ ด้วยการเปล่ียนแปลงย่ิงใหญ่นี ้พวก
เขาจงึพร้อมทีจ่ะรบัอาณาจกัรของพระองค์ 

เพราะเปาโลกล่าวไว้ดงัน้ีว่า “เน้ือและเลือด
ไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า และ
ส่ิงที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อม
สลาย” 1 โครินธ์ 15:50 มนุษย์ในเวลานี้
มีสภาพมตะ เส่ือมสลายได้ แต่แผ่นดิน
ของพระเจ้าน้ัน ไม่เส่ือมสลาย จะยืนยง
ตลอดไป ดังนั้น มนุษย์ในสภาพที่เป็น
อยู่นี้จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า
ไม่ได้ แต่เมือ่พระเยซเูสดจ็มา พระองค์จะ
ประทานความเป็นอมตะให้แก่ประชากร
ของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงเชญิชวน
ให้พวกเขามารับราชอาณาจักรซ่ึงก่อน
หน้าน้ีพวกเขาเป็นแต่เพียงผู้รับมรดก
เท่าน้ัน {GC 322.2}

ข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ี รวมท้ังข้อพระ
คัมภีร์อื่นๆ พิสูจน์ให้สมองของมิลเลอร์
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ทีค่นท่ัวไป
คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระ
คริสต์ เช่นการครอบครองอย่างสันติท่ัว
จักรวาลและการจัดต้ังอาณาจักรของ
พระเจ้าขึ้นบนโลก แท้ที่จริงแล้วจะเกิด
ข้ึนหลังการเสด็จมาคร้ังที่สองของพระ
คริสต์ นอกจากนี้ หมายสําคัญทั้งหมด
ของยุคและสภาพของโลกนั้นก็กําลังเป็น
ไปตามทีคํ่าพยากรณ์เกีย่วกบัวาระสดุท้าย
ท่ีบรรยายไว้ จากการศกึษาพระคมัภร์ีเพยีง
อย่างเดียว เขาจึงสรุปอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ว่า ช่วงเวลาที่ยังมีเหลือไว้ให้กับโลกน้ี
กําลังจะถึงจุดจบ {GC 323.1}

เขากล่าวว่า “ยงัมีหลักฐานอ่ืนท่ีส่งผล
อย่างจาํเป็นในชีวติต่อความคิดของข้าพเจ้า
นั่นคือลําดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์...
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ข้าพเจ้าค้นพบว่าเหตุการณ์ที่ถูกทํานาย
ไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว
ในอดีต และมักเกิดขึน้ตามเวลาท่ีกําหนด
ไว้ เวลาหน่ึงร้อยยี่สิบปีของเร่ืองน้ําจะ
ท่วมโลก (ปฐมกาล 6:3) เจ็ดวันก่อนนํ้า
เร่ิมท่วม พร้อมกับฝนท่ีตกลงมาส่ีสิบวัน
ตามท่ีทาํนายไว้ (ปฐมกาล 7:4) พงศ์พนัธ์ุ
ของอับราฮัมจะต้องรอนแรมไปเป็นเวลา
สี่ร้อยปี (ปฐมกาล 15:13) เวลาสามวันที่
พนักงานเชิญถ้วยเสวยและพนักงานขนม
ฝันเห็น (ปฐมกาล 40:12-20) เจ็ดปีของ
ฟาโรห์ (ปฐมกาล 41:28-54) ส่ีสบิปีในป่า
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 และหน่ึงสัปดาห์ ที่รวมกันแล้ว
เป็นเจด็สิบสัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สาํหรบั
ชนชาตยิิว (ดาเนียล 9:24-27) -- เหตกุารณ์
ที่มีระยะเวลากําหนดไว้ซึ่งเคยเป็นแต่
เพียงส่วนหนึ่งในคําพยากรณ์และได้เกิด
ขึน้จรงิตามคําทาํนาย” Bliss หน้า 74, 75
{GC 323.2}

ดังนั้น เมื่อเขาค้นพบจากการศึกษา
พระคัมภีร์ว่าลําดับช่วงเวลาต่างๆ ตามท่ี
เขาเข้าใจนัน้ไปสิน้สดุลงทีก่ารเสดจ็มาครัง้
ทีส่องของพระครสิต์  เขาจงึไม่อาจปฏเิสธ
และถือว่า “ทรงกําหนดเวลา” กิจการ
17:26 ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่
ผู้รับใช้ของพระองค์ โมเสสกล่าวว่า “สิ่ง

ลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของเราท้ังหลาย แต่สิ่งท่ีทรงสําแดงน้ัน
เป็นของเราทัง้หลายและของลกูหลานของ
เราเป็นนิตย์” และพระเจ้าทรงเปิดเผย
ผ่านผู้เผยพระวจนะอาโมสว่า พระองค์
จะ “ไม่ทรงทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยไม่เปิดเผย
ความล้ีลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือ
ผู้เผยพระวจนะ” เฉลยธรรมบัญญัติ 29:
29 อาโมส 3:7 ผู้ท่ีศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้าจึงม่ันใจเม่ือพบกับเหตุการณ์ยิ่ง
ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษย-
ชาติตามท่ีแจกแจงไว้อย่างชัดเจนในพระ
คัมภีร์แห่งความจริง {GC 324.1}

มิลเลอร์กล่าวต่อไปว่า “เมื่อข้าพเจ้า
ม่ันใจอย่างเตม็ท่ีว่า พระคมัภีร์ทุกตอนได้
รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ 
(2 ทิโมธี 3:16) และไม่ได้เกิดข้ึนมาจาก
ความคิดของมนุษย์ แต่เขียนข้ึนโดยคน
บริสุทธ์ิขณะท่ีได้รับการดลใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ (2 เปโตร 1:21) และ
เขียนบันทึกไว้เพ่ือ ‘ส่ังสอนเรา เพื่อเรา
จะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน
และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์’ โรม
15:4 ข้าพเจ้าจงึถอืว่า  ลําดบัเวลาทีอ่ยูใ่น
พระคมัภร์ีก็เป็นส่วนหนึง่ในพระวจนะของ
พระเจ้า และจะต้องให้ความสนใจอย่าง
จริงจังเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ตอนอ่ืนๆ
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงพยายามทําความ
เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตา
เห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเปิดเผยให้เรารับรู้ 
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิท่ีจะมองข้ามช่วงเวลา
แห่งคําพยากรณ์เหล่านี้” Bliss หน้า 75
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{GC 324.2}
คาํพยากรณ์ทีดู่ว่าน่าจะชัดเจนท่ีสุดท่ี

กล่าวถึงเรื่องเวลาของการเสด็จมาครั้งที่
สองอยู่ในพระธรรมดาเนียล 8:14 “อยู่นาน
สองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์
นัน้จะได้รับการชาํระ” ดาเนยีล 8:14 TKJV
มิลเลอร์ใช้หลักการว่าพระคัมภีร์จะอธิบาย
พระคมัภร์ีเอง เขาค้นพบว่าหนึง่วนัในคาํ
พยากรณ์เป็นเคร่ืองหมายแทนเวลาหน่ึง
ปีของโลก (กันดารวิถี 14:34; เอเสเคียล
4:6) เขายังเข้าใจว่าช่วงเวลา 2300 วัน
ของคําพยากรณ์หรือปีตามที่เป็นจริงนั้น
จะครอบคลุมเลยเวลาที่ให้ไว้แก่ชนชาติ
ยิว ด้วยเหตุนี้ สถานบริสุทธิ์ [Sanc-
tuary สถานบริสุทธิ์หรือสถานนมัสการ
เป็นคําเรียกพระวหิาร หรือสถานท่ีสาํหรับ
นมัสการพระเจ้าของชาวยวิสมัยพระคัมภร์ี
พนัธะสญัญาเดิม] จงึไม่ได้หมายถงึสถาน
นมัสการของชาวยิว มิลเลอร์เห็นด้วยกับ
แนวคิดท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลายของ
คริสเตียนในยุคนั้นว่า โลกนี้คือสถาน
นมัสการและด้วยเหตุนี้เขาจึงเข้าใจว่า
การชําระสถานนมัสการที่พยากรณ์ไว้ใน
พระธรรมดาเนียล 8:14 หมายถึงการ
ชําระโลกด้วยไฟเมื่อพระคริสต์เสด็จมา
คร้ังท่ีสอง เขาสรุปว่า เม่ือเขาหาเวลา
เร่ิมต้นของ 2300 วันได้ เขาก็จะรู้อย่าง
ม่ันใจถึงเวลาแห่งการเสด็จมาครั้งที่สอง
ได้ ดังนั้น ก็จะรู้วันสิ้นสุดของทุกสิ่งที่ยิ่ง
ใหญ่นั้น ซึ่งเป็นวันที่สภาพทุกสิ่งใน
ทุกวันนี้รวมทั้ง “ความหยิ่ง อํานาจ
ความโอ้อวดและความอนิจจัง ความช่ัว

และการกดข่ีจะยุตลิง” เม่ือคาํแช่งสาปจะ
ถกู “กําจดัให้สิน้ไปจากโลก ความตายจะ
ถูกทําลายไป บําเหน็จจะถูกมอบให้แก่
บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า  ผู้เผยพระวจนะ
ธรรมิกชนและทุกคนท่ียําเกรงพระนาม
ของพระองค์ และคนเหล่านั้นที่ทําลาย
โลกจะถูกทําลายท้ิงไป” Bliss หน้า 76
{GC 324.3}

มิลเลอร์ศึกษาคําพยากรณ์ต่อไปด้วย
ความต้ังใจใหม่และแน่วแน่ยิ่งข้ึน เขา
อุทิศเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อ
ศึกษาส่ิงท่ีมีความสําคัญย่ิง และดึงดูด
ความสนใจของเขาไปท้ังหมด เขาไม่พบ
ข้อมูลใดที่มีอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 
8 ที่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อชี้ถึงเวลาเริ่มต้น
ของ 2300 วัน แม้ทูตสวรรค์กาเบรียลท่ี
ได้รับพระบัญชาให้ไปอธิบายดาเนียลเพ่ือ
ให้เข้าใจนิมิต ก็อธิบายได้เพียงบางส่วน
เท่านัน้ ในขณะทีเ่รือ่งราวการกดขีข่่มเหง
อันน่ากลัวที่จะมายังคริสตจักรได้ถูกเปิด
เผยออกให้แก่นมิิตของผูเ้ผยพระวจนะนัน้
เขาก็หมดแรง ทนไม่ไหวอีกต่อไป ทูต
สวรรค์จึงจากเขาไปช่วงระยะเวลาหน่ึง
ดาเนียล “อ่อนเพลียและนอนป่วยอยู่หลาย
วนั” เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สบายใจเพราะ
นิมิตและไม่เข้าใจเร่ืองราวเลย” ดาเนียล
8:27 {GC 325.1}

ถงึกระนัน้ พระเจ้าทรงบญัชาผูส่ื้อข่าว
ของพระองค์ว่า “จงทําให้ชายผู้นี้เข้าใจ
นมิิตน้ันเถิด” พระบัญชาน้ันจะต้องสาํเร็จ
ทูตสวรรค์ก็ทาํตามพระบัญชา จึงกลับมา
หาดาเนียลในภายหลัง และกล่าวว่า
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“ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดน้ีเพื่อจะให้ความ
กระจ่างและความเข้าใจแก่ท่าน” “เพราะ
ฉะนั้นจงพิจารณาคําตอบและเข้าใจนิมิต
นั้น” ดาเนียล 8:27, 16; 9:22, 23, 25-27
มีเรือ่งสาํคญัเรือ่งหนึง่ในนมิิตของบทที ่8
ที่ยังไม่มีคําอธิบาย นั่นคือ เรื่องท่ีเก่ียว-
ข้องกับเวลา คือช่วงเวลา 2300 วัน
ดังนั้นทูตสวรรค์ที่กลับมาอธิบายจึงเน้น
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกาลเวลา {GC 325.2}

“มี 70 สัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สาํหรบั
ชนชาติของท่านและนครบริสุทธ์ิของ
ท่าน...จงสังเกตและเข้าใจว่า นับต้ังแต่
การที่ถ ้อยคํานั้นออกไปให้สร ้างกรุง
เยรูซาเล็มข้ึนใหม่จนถึงสมัยประมุขผู้ถูก
เจมิไว้ก็เป็นเวลา 7 สัปดาห์และเยรซูาเลม็
ถกูสร้างขึน้พร้อมด้วยลานเมอืงเปน็เวลา
62 สัปดาห์ แต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ยากลําบาก หลังจาก 62 สัปดาห์แล้ว
ท่านผู้ถกูเจิมจะต้องถูกตัดออกและจะไม่มี
อะไรเหลือ... ท่านจะทําพันธสัญญาอย่าง
ม่ันคงกับคนเป็นอันมากอยู่หน่ึงสัปดาห์ 
ท่านจะทาํให้การถวายสัตวบูชาและเคร่ือง
บูชาอ่ืนๆ หยุดไปคร่ึงสัปดาห์” ดาเนียล
9:24-27 {GC 326.1}

ทตูสวรรค์ได้รับบัญชาให้ไปหาดาเนียล
ด้วยจุดประสงค์ท่ีเร่งด่วนเพ่ืออธิบายนิมิต
ของบทที่ 8 ที่เขาไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ เกี่ยวกับเวลาคือ “อยู ่นานสองพัน
สามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้
รับการชําระ” ดาเนียล 8:14 TKJV หลัง
จากทูตสวรรค์พูดกับดาเนียลว่า “จง
พิจารณาคําตอบและเข้าใจนิมิตนั้น”

ทูตสวรรค์นั้นเริ่มต้นกล่าวด้วยประโยคที่
ว่า “มี 70 สัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สําหรับ
ชนชาติของท่านและนครบริสุทธ์ิของ
ท่าน” คาํว่า “กําหนดไว้” นัน้มีหมายความ
ว่า “ตัดออกมา” ทูตสวรรค์เปิดเผยว่า 70
สัปดาห์ ซึ่งหมายถึง 490 ปี จะเป็นเวลา
ท่ีถกูตัดออกมาให้กับชนชาวยิวโดยเฉพาะ
แต่ช่วงเวลานี้จะถูกตัดออกจากที่ใด ใน
ขณะที่ 2,300 วันเป็นช่วงเวลาเดียวที่
กล่าวถึงในบทท่ี 8 ดังน้ันช่วงเวลาน้ีจึง
ต้องเป็นช่วงเวลาท่ี 70 สัปดาห์ถูกตัด
ออกมา 70 สัปดาห์ จึงต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของ 2,300 วันและช่วงเวลาท้ังสองน้ีจะ
ต้องเร่ิมต้นพร้อมกัน ทูตสวรรค์เปิดเผย
ว่า 70 สัปดาห์นีจ้ะเร่ิมต้นต้ังแต่มีคําส่ังให้
ไปบูรณะและสร้างกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม่ 
หากหาวันท่ีออกคําส่ังน้ีได้  ก็จะหาจุดเร่ิม
ต้นของช่วงเวลาอันสําคัญย่ิงของ 2,300
วันได้อย่างแน่นอน {GC 326.2}

คาํสัง่นีพ้บอยูใ่นพระธรรมเอสราบทที่ 
7 ข้อ 12-26 เป็นกฤษฎีกาท่ีสมบูรณ์ครบ
ถ้วนที่สุดของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
กษัตริย์แห่งเปอร์เซียซึ่งได้ทรงบัญชา
ไว้ในปี ก.ค.ศ. 457 แต่พระธรรมเอสรา
6:14 บันทึกไว้ว่าพระนิเวศของพระเจ้าท่ี
กรุงเยรูซาเล็มนั้นก่อสร้างข้ึน “ตาม
กฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอาร-
ทาเซอร์ซสีกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย” กษัตริย์
ท้ังสามพระองค์นี้เป็นผู้ริเร่ิม สนับสนุน
และทําให้กฤษฎีกาน้ีสําเร็จ ซึ่งทําให้คํา
พยากรณ์เกิดขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และ
เป็นจดุเริม่ต้นของ 2,300 ปี เมือ่เอา ก.ค.ศ.
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457 เป็นปีท่ีประกาศคําส่ัง ทุกๆ ส่ิงท่ี
เจาะจงของคําพยากรณ์ซึ่งเก่ียวข้องกับ
70 สัปดาห์จึงเกิดข้ึนจริง {GC 326.3}

“นับตั้งแต่การที่ถ้อยคํานั้นออกไปให้
สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัย
ประมุขผู้ถูกเจิมไว้ก็เป็นเวลา 7 สัปดาห์
และ...เวลา 62 สัปดาห์” นั่นคือเวลา 69
สปัดาห์หรอื 483 ปี กฤษฎกีาของกษตัรย์ิ
อารทาเซอร์ซีสมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ. 457 เมือ่นบัตัง้แต่
เวลานั้นไปอีก 483 ปี เวลานี้จะไปส้ินสุด
ที่ ค.ศ. 27 (โปรดดูภาคผนวก) ในเวลา
นั้นเหตุการณ์ท่ีพยากรณ์ไว้ก็เกิดข้ึนจริง
คําว่า “พระเมสสิยาห์” หมายถึง “ผูถ้กูเจิม”
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 27 ยอห์น
ให้บัพตศิมาแก่พระคริสต์และพระวิญญาณ
ทรงเจิมพระองค์ อัครสาวกเปโตรเป็น
พยานว่า “พระเจ้าทรงเจมิพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วย
ฤทธานุภาพ” กิจการ 10:38 และพระผู้
ช่วยให้รอดเองทรงเปิดเผยว่า “พระ
วิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับ
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมต้ัง
ข้าพเจ้าไว้” ลกูา 4:18 หลังจากพระคริสต์
ทรงรบับพัตศิมาแล้ว พระองค์เสดจ็ไปยงั
แคว้นกาลิลี “ทรงประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้าโดยตรัสว่า ‘เวลากําหนดมา
ถึงแล้ว’” มาระโก 1:14, 15 {GC 327.1}

“ท่านจะทําพันธสัญญาอย่างม่ันคงกับ
คนเป็นอันมากอยู่หน่ึงสัปดาห์” หน่ึง
สปัดาห์ในท่ีนีเ้ป็นสัปดาห์สุดท้ายของ 70
สัปดาห์ เป็นเจ็ดปีสุดท้ายของช่วงเวลา

ท่ีถูกตัดไว้ให้สําหรับชาวยิวโดยเฉพาะ
ช่วงเวลานี้ครอบคลุมจาก ค.ศ. 27 จนถึง
ค.ศ. 34 ในช่วงแรกพระครสิต์เองทรงเป็น
ผู้ยื่นคําเชื้อเชิญแห่งข่าวประเสริฐให้กับ
ชนชาติยิวและในช่วงหลังสาวกของ
พระองค์เป็นผู้กระทําการต่อ ในขณะท่ี
อัครสาวกดําเนินการประกาศข่าวดีเร่ือง
แผ่นดินของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ตรัสบัญชาว่า “อย่าไปยังท่ีอยู่ของพวกต่าง
ชาติและอย่าเข ้าไปในเมืองของชาว
สะมาเรีย แต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงศ์
วานอิสราเอลน้ันดีกว่า” มัทธิว 10:5, 6
{GC 327.2}

“ท่านจะทําให้การถวายสัตวบูชาและ
เครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปดาห์”
ในปี ค.ศ. 31 หรือสามปีครึ่งหลังจากที่
พระองค์ทรงรับบัพติศมา องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราทรงถูกตรึงบนกางเขน ด้วย
การถวายบูชาอันย่ิงใหญ่บนกางเขน
คาลวารีนี้เอง ทําให้ระบบการถวายบูชา
ที่ชี้ไปยังพระเมษโปดกของพระเจ้าซึ่ง
ทํากันมานานถึงสี่พันปีสิ้นสุดลง ลูกแกะ
ท่ีแท้จริงมาแทนท่ีลกูแกะท่ีเป็นแบบจาํลอง
และท่ีนั่นก็ได้ทําให้การถวายสัตวบูชา
ต่างๆ และเคร่ืองบูชาอ่ืนๆ ของระบบ
พธิกีารถวายสตัวบชูาทัง้หมดมาถงึจดุส้ิน
สุด {GC 327.3}

เจ็ดสิบสัปดาห์หรือ 490 ปี ที่จัดไว้ให้
กับชาวยิวโดยเฉพาะได้ส้ินสุดลงตามที่
กล่าวไว้ข้างต้นในปี ค.ศ. 34 ในช่วงเวลา
นั้น ชนชาติยิวผ่านทางการกระทําของ
สภาซันเฮดรินของชาวยิวได้ประทับตรา



18 นักปฏิรูปชาวอเมริกันท่านหน่ึง 299

ปฏิเสธไม่รับข่าวประเสริฐโดยการพลีชีพ
เพื่อความเช่ือของสเทเฟนและการกดข่ี
ข่มเหงผู้ติดตามพระคริสต์ ภายหลังจาก
นั้นพระกิตติคุณแห่งความรอดน้ีจึงไม่ได้
จาํกัดไว้สาํหรับผู้ท่ีเลือกสรรไว้แล้วเท่าน้ัน
อีกต่อไป แต่ได้ถูกประทานให้กับโลก
การกดขีข่่มเหงบงัคบัให้สาวกทัง้หลายหนี
ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม “กระจายไป ก็
เท่ียวประกาศพระวจนะน้ัน” “ฟิลิปไปยัง
เมืองหน่ึงในแคว้นสะมาเรียและประกาศ
เร่ืองพระคริสต์ให้ชาวเมืองน้ันฟัง” ด้วย
การทรงนําของพระเจ้า เปโตรประกาศ
พระกิตติคุณให้กับนายร้อยโครเนลิอัส
ผูย้าํเกรงพระเจ้าทีเ่มอืงซซีารยีาและเปาโล
ผูมี้จติใจอนัแรงกล้ากลบัใจมามคีวามเชือ่
ในพระคริสต์รับบัญชาให้นาํข่าวดีแห่งพระ
กิตติคุณ “ไปไกล ไปหาบรรดาคนต่างชาติ”
กิจการ 8:4, 5; 22:21 {GC 328.1}

เมื่อมาถึงจุดนี้ ก็จะเห็นว่า คําพยา-
กรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงอย่างเหลือเชื่อ
และปี ก.ค.ศ. 457 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
70 สัปดาห์อย่างไม่ต้องสงสัย และไป
สิ้นสุดที่ปี ค.ศ. 34 จากข้อมูลเหล่าน้ีจึง
ไม่ยากท่ีจะหาวันส้ินสุด 2,300 วัน 70
สปัดาห์ หรอื 490 ปี ท่ีต้องลบออกไปจาก
2,300 วนั ทําให้มีเวลาเหลืออยู่ 1,810 วนั
ภายหลังที่ 490 วันสิ้นสุดไปแล้ว ยังมี 
1,810 วนัท่ีจะเกิดข้ึนตามคาํพยากรณ์ นบั
จาก ค.ศ. 34 ไป 1,810 วัน เวลานั้นจะไป
สิน้สดุลงท่ีปี ค.ศ. 1844 ผลทีต่ามมากค็อื
2,300 วนัแห่งพระธรรมดาเนียลจะส้ินสุด
ลงในปี ค.ศ. 1844 ตามท่ีทูตสวรรค์ของ

พระเจ้ากล่าวไว้ว่า เม่ือช่วงเวลาของคํา
พยากรณ์ท่ียิ่งใหญ่นี้สิ้นสุดลง “สถาน
บรสิทุธิน์ัน้จะได้รับการชาํระ” ดังนัน้ เวลา
สําหรับการชําระสถานนมัสการซ่ึงเช่ือกัน
อย่างกว้างขวางท่ัวไปว่าจะเกดิข้ึนเมือ่พระ
เยซูเสด็จกลับมาจึงเป็นวันท่ีถูกกําหนด
ออกมาอย่างชัดเจน {GC 328.2}

ในช่วงแรก มิลเลอร์และผู้ร่วมงานเช่ือ
ว่าเวลา 2,300 วันจะส้ินสุดลงในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิของ ค.ศ. 1844 แต่ทว่าคํา
พยากรณ์ได้ชี้ไปท่ีช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี
นัน้ (โปรดดภูาคผนวก) ความเข้าใจผดิใน
จดุนีน้าํความผดิหวงัและความงนุงงมาให้
กับผูท่ี้ยึดตดิอยูกั่บช่วงเวลาอนัแรกว่าเป็น
วันท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา แต่
เหตุการณ์นี้ไม่กระทบต่อเหตุผลอันหนัก
แน่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าระยะเวลา 2,300
วนัสิน้สดุลงท่ีปี ค.ศ. 1844 และเหตุการณ์
ยิง่ใหญ่ท่ีมีความหมายถึงการชาํระสถาน
นมัสการจะต้องเกิดข้ึน {GC 328.3}

มิลเลอร์ศกึษาพระคัมภีร์ต่อไปเหมือน
กับทีเ่ขาทํามาแล้วเพือ่พสูิจน์ว่าเรือ่งนีเ้ป็น
เรื่องที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาทราบ
ตั้งแต่มิลเลอร์เร่ิมศึกษาเร่ืองน้ี เขาไม่ได้
คาดคิดแม้แต่เพียงนิดเดียวว่าจะได้ข้อ
สรปุดังทีเ่ขาได้มาในเวลานี ้เขาเองกแ็ทบ
จะไม่เชื่อผลจากการค้นคว้าของเขา แต่
หลักฐานจากพระคัมภีร์นั้นชัดเจนและ
หนักแน่นมากจนไม่อาจตัดออกไปได้ {GC
329.1}

เขาใส่ใจศึกษาพระคัมภีร์นานถึงสอง
ปี จนกระท่ังในปี ค.ศ. 1818 เขาเชื่อม่ัน
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อย่างแน่วแน่ว่ายังมีเวลาอีกเพียง 25 ปี
ก่อนท่ีพระคริสต์จะเสด็จมาเพ่ือช่วย
ประชากรของพระองค์ให้รอด มิลเลอร์
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดถึง
ความสุขที่ท่วมท้นอยู่ในใจของข้าพเจ้า
เม่ือข้าพเจ้ามองเห็นความหวังในภาย
ภาคหน้าท่ีน่าปีติยินดีหรือไม่จําเป็นต้อง
กล่าวถึงความหวังใจอันเร่าร้อนของจิต
วิญญาณของข้าพเจ้าที่จะได้มีส่วนร่วม
ในความชืน่ชมยนิดขีองผูท่ี้ได้รับความรอด
บัดนี้ พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มใหม่
สําหรับข้าพเจ้า แท้จริงแล้วพระคัมภีร์
เป็นศูนย์รวมของเหตุผล คาํสอนทุกเร่ือง
ที่ข้าพเจ้าเคยมองดูมืดมน ลึกลับหรือไม่
ชัดเจนหายไปจากความคิดของข้าพเจ้า
ด ้วยแสงสว่างสดใสท่ีมาจากหนังสือ
ศักด์ิสิทธิ์และความจริงนั้น ช่างสว่างและ
เจิดจ้าเพียงไร ความขัดแย้งและความไม่
แน่นอนท่ีข้าพเจ้าเคยพบในพระวจนะก็
หายไปจนหมด ถึงแม้จะมีอยู่อีกหลาย
ตอนท่ีข้าพเจ้ายังไม่พอใจกับความเข้าใจ
ที่ยังไม่เต็มที่ แต่ข้าพเจ้าก็ได้รับความ
กระจ่างอย่างเพียงพอท่ีมาจากพระคัมภร์ี
เพ่ือส่องเข้าไปในความคิดที่มืดมนของ
ข้าพเจ้า จนทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขใน
การศึกษาพระคัมภีร ์ ซึ่งก ่อนหน้าน้ี
ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าข้าพเจ้าจะหาข้อสรุป
เช่นนี้จากคําสอนในพระคัมภีร์ได้” Bliss
หน้า 76, 77 {GC 329.2}

“ด ้วยความเช่ือม่ันอันแรงกล้าว ่า
เหตกุารณ์ยิง่ใหญ่ทีถ่กูทาํนายล่วงหน้าไว้
ในพระคัมภีร์กําลังจะเกิดข้ึนในไม่ช้า เกิด

มีคําถามกระทบกลับมายังข้าพเจ้าด้วย
อํานาจที่ยิ่งใหญ่ ถึงหน้าที่ของข้าพเจ้าที่
มีต่อโลก ในหลักฐานที่มีผลกระทบต่อ
ความคิดของข้าพเจ้า” Ibid. หน้า 81 เขา
ทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะรู้สึกว่าเป็น
หน้าท่ีของเขาที่จะต้องแบ่งปันแสงสว่าง
ท่ีเขาได้รับให้แก่ผู้อื่น เขาคาดว่าจะต้อง
เผชิญกับการต่อต้านจากคนท่ีไม่เชื่อ แต่
เขาก็ม่ันใจว่าคริสเตียนทุกคนคงจะช่ืนชม
ยนิดีในความหวังใจท่ีจะพบกับองค์พระผู้
ช่วยให้รอดที่พวกเขาอ้างว่ารัก เขากลัว
เพียงอย่างเดียวว่า ในท่ามกลางความ
ชืน่ชมยินดีอย่างสุดซ้ึงของการได้รับความ
รอดในเวลาอนัรวดเรว็นัน้ คนจํานวนมาก
อาจจะรับหลกัคาํสอนโดยไม่ได้ศกึษาหลกั
ความจริงท่ีมีอยู่ในพระคัมภีร์เสียก่อน
เขาจึงลังเลไม่อยากประกาศออกไป โดย
เกรงว่าเขาอาจจะผิดพลาด และนําผู้อื่น
ให้หลง ดังนั้น เขาจึงกลับไปทบทวน
หลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนข้อสรุปของ
เขา และเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบถึง
ข้อยุ่งยากทุกข้อที่เข้ามาในความคิดของ
เขา เขาพบว่าความขัดแย้งต่างๆ ค่อยๆ
เลือนหายไปภายใต้แสงสว่างจากพระ
วจนะของพระเจ้า ดั่งหมอกหายไปเมื่อ
ได้รับลําแสงจากดวงอาทิตย์ เขาใช้เวลา
ศึกษาเช่นนี้ถึงห้าปี จนเขาม่ันใจจุดยืน
ของเขาว่าถูกต้องที่สุด {GC 329.3}

บัดนี้ หน้าที่ท่ีจะต้องเปิดเผยให้ผู้อื่น
ทราบถงึส่ิงท่ีเขาเช่ือซ่ึงพระคัมภร์ีสอนไว้
อย่างชัดเจนบีบค้ันเขาด้วยแรงกระตุ้นใหม่ 
เขาพดูว่า “ในขณะทีข้่าพเจ้าทาํงานอยูน่ัน้
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เรื่องนี้ดังก้องอยู่ในหูของข้าพเจ้าตลอด
เวลา ‘ไป จงไปบอกโลกถึงภัยอันตราย
ของเขา’ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ปรากฏข้ึนมา
ในความคิดของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลา
“ถ้าเรากล่าวแก่คนอธรรมว่า ‘โอ คนอธรรม
เจ้าจะต้องตายแน่’ แต่เจ้าไม่ได้กล่าวเตือน
คนอธรรมให้กลับจากทางของเขา คน
อธรรมน้ันจะต้องตายเน่ืองจากความผิด
บาปช่ัวของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเร่ือง
โลหติของเขา  แต่ถ้าเจ้าได้เตอืนคนอธรรม
ให้หันกลับจากทางของเขา แต่เขาไม่หัน
กลับจากทางของเขา เขาจะต้องตาย
เน่ืองจากความผิดบาปของเขา แต่เจ้าจะ
ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอด” เอเสเคียล
33:8, 9 ข้าพเจ้ารู้สึกว่า หากคนช่ัวได้รับ
คําเตือนมากพอ จะมีคนจํานวนมากมาย
จากคนเหล่านี้ท่ีจะกลับใจ และหากพวก
เขาไม่ได้รับคําเตือน ข้าพเจ้าอาจต้องรับ
ผิดชอบต่อโลหิตของพวกเขา” Bliss
หน้า 92 {GC 330.1}

เขาเริ่มเสนอแนวคิดของตนขณะอยู่
กับเพื่อนฝูงเป็นการส่วนตัวเท่าที่โอกาส
จะเอ้ืออํานวย เขาอธิษฐานขอเผ่ือมีผู้รับ
ใช้คนใดตระหนักถึงความสําคัญและร่วม
ทุ่มเทกับการเผยแพร่เรื่องนี้ แต่เขาไม่
อาจกําจัดความคิดว่าการประกาศคําเตือน
นี้เป็นหน้าท่ีของตัวเขาเอง “จงออกไป
บอกเร่ืองนี้ให้โลกรู้ เราจะทวงถามเลือด
ของพวกเขาจากมือของเจ้า” ประโยคน้ี
ย้อนกลับเข้ามาในความคิดของเขาอยู่
เรื่อยๆ เขารีรออยู่นานถึง 9 ปี ภาระนี้ยัง
คงบีบค้ันจติใจของเขา ตราบจนกระท่ังใน

ปี ค.ศ. 1813 เขาจึงเริ่มนําเสนอที่มาของ
ความเช่ือของเขาต่อหน้าสาธารณชนเป็น
คร้ังแรก {GC 330.2}

ด่ังเช่นเอลีชาถกูเรียกออกมาจากการ
เดินตามหลังโคในทุ่งนาเพ่ือรับเส้ือคลุม
ของการถวายตัวในหน้าท่ีของผู้เผยพระ
วจนะ มิลเลอร์ก็ได้รับการทรงเรียกให้ท้ิง
คันไถ และเป ิดเผยความลึกลับใน
อาณาจกัรของพระเจ้าให้แก่ประชาชน เขา
รับหน้าท่ีด้วยความหว่ันไหว เขานําผู้ฟัง
ไปทีละข้ัน ทลีะตอน จากช่วงเวลาแห่งคาํ
พยากรณ์ไปจนถึงการปรากฏตัวคร้ังท่ีสอง
ของพระคริสต์ ทุกคร้ังที่เขาประกาศ เขา
ได้รับกาํลังและมีความกล้ามากย่ิงขึน้เมือ่
เขามองเห็นว่าคาํพูดของเขากระตุ้นความ
สนใจอย่างกว้างขวาง {GC 331.1}

มิลเลอร์จะยอมนําเสนอแนวคิดของ
เขาต่อที่ชุมชนก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอ
จากบรรดาพ่ีน้องของเขา ซ่ึงเขาถือว่า
คําขอร้องเหล่านั้นเป็นการทรงเรียกจาก
พระเจ้า ในเวลาน้ีเขาอายุ 50 ปีแล้ว เขา
ไม่คุ้นเคยกับการพูดในท่ีสาธารณะ และ
รู้สึกทุกข์ใจกับความรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควร
กับงานท่ีอยู่เบื้องหน้าเขา แต่เมื่อเขาเริ่ม
ต้นทํางาน งานของเขาได้รับพระพรใน
ลกัษณะพิเศษท่ีช่วยจิตวิญญาณท้ังหลาย
ให้รอด การบรรยายครั้งแรกของเขาก่อ
ให้เกิดการต่ืนตัวทางศาสนา สมาชิก
ท้ังหมดจากสบิสามครอบครวัยกเว้นเพยีง
สองคนกลบัใจ เขาได้รับการขอร้องให้ไป
พูดที่อื่นทันที และเกือบทุกแห่งท่ีเขาไป
ทํางานเกิดการฟื้นฟูในพระราชกิจของ



302 ปลายทางแห่งความหวัง

พระเจ้า คนบาปกลับใจ คนท่ีเป็นคริส-
เตียนได้รับการหนุนใจให้มอบถวายตัว
มากยิ่งขึ้น และคนท่ีนับถือเทวูเบกขา
นิยมและคนไม่เชื่อเรื่องพระเจ ้าก็ได ้
รับทราบความจรงิในพระคมัภร์ีและศาสนา
ของคริสเตียน คําพยานของผู ้ที่ เขา
ทํางานด้วยน้ันพูดถึงเขาว่า “เขาเข้าถึง
ความนึกคิดของคนระดับหน่ึงที่ไม่ได้อยู่
ในแวดวงอิทธิพลของคนอ่ืน” Ibid. หน้า
138 คาํเทศนาของเขาถูกจัดวางไว้เพือ่ให้
ปลุกความนึกคิดของสาธารณชนให้รับรู้
เรื่องยิ่งใหญ่ทางศาสนา และเพ่ือหยุดย้ัง
การก้าวหน้าของฝ่ายโลกและฝ่ายเน้ือหนัง
ของคนในยุคนั้น {GC 331.2}

ในแทบทุกเมืองมีคนนับสิบ บางแห่ง
ก็นบัร้อยท่ีกลับใจจากผลของการเทศนาของ
เขา ในที่หลายแห่ง คริสตจักรโปรเตส-
แตนต์ต่างๆ เกือบทุกนิกายเปิดประตู
ต้อนรับเขา และคําเชิญให้เขาไปทํางาน
ก็มักมาจากผู้รับใช้ของโบสต์ต่างๆ เขามี
กฎท่ียดึไว้อย่างไม่แปรเปล่ียนก็คอืเขาจะ
ไม่ไปทํางานในที่ท่ีเขาไม่ได้รับเชิญ แต่
กระนัน้ ในไม่ช้า เขากพ็บว่าเขาตอบสนอง
คําเชิญที่เข้ามานั้นไม่ได้กว่าครึ่ง มีคน
มากมายทีไ่ม่ยอมรับแนวคิดของเขาเร่ือง
เวลาทีแ่น่นอนของการเสดจ็มาครัง้ทีส่อง
แต่ก็ยอมรบัเรือ่งของการเสดจ็กลบัมาของ
พระคริสต์และเวลาที่เสด็จกลับมานั้นอยู่
ใกล้มากและจาํเป็นต้องเตรยีมตวัให้พร้อม
ในเมืองใหญ่หลายเมือง ผลการทํางาน
ของเขาทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด พ่อค้าสุราเลิกขายเหล้าและ

ปรับเปลี่ยนร้านค้าให้เป็นห้องประชุม
บ่อนการพนันต้องปิดตัวลง คนไม่เชื่อ
พระเจ้า กลุ่มเทวูเบกขานิยม กลุ่มคนที่
นับถือทุกอย่าง และแม้กระท่ังคนเสเพล
ท่ีสุดก็ยังปฏิรูป มีบางคนเหล่าน้ีไม่ได้ไป
โบสถ์มาหลายปีแล้ว มีการจัดประชุม
อธษิฐานในครสิตจกัรนกิายต่างๆ ในห้อง
พักต่างๆ มีนักธุรกิจมาชุมนุมกันในช่วง
กลางวนัเพือ่อธษิฐานและสรรเสรญิพระเจ้า
ตลอดเกอืบทกุชัว่โมง ไม่มีเหตกุารณ์ท่ีน่า
ตื่นเต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว มีแต่ความ
เคร่งขรึมในความนึกคิดของทุกคน ผลงาน
ของเขามีลกัษณะคล้ายคลึงกับการปฏิรูป
ศาสนาในยุคก่อน คือมุ่งหมายให้เข้าใจ
และปลกุความสาํนกึให้ตืน่ขึน้มามากกว่า
ท่ีจะปลุกความต่ืนเต้นทางอารมณ์ {GC
331.3}

ในปี ค.ศ. 1833 มิลเลอร์ได้รับใบ
อนญุาตให้เทศนาจากครสิตจกัรแบบ็ตสิต์
ท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่  ศาสนาจารย์มากมาย
ในนกิายนีย้อมรบัการทาํงานของเขา  และ
ภายใต้ใบอนญุาตทีมิ่ลเลอร์ได้รบัอย่างเป็น
ทางการ จึงทําให้เขาทํางานของเขาต่อ
ไป เขาเดินทางและเทศนาส่ังสอนอย่าง
ไม่มีวันหยุด แม้ว่าตัวเขาเองจะทํางาน
จํากัดอยู่ในแถบบริเวณนิวอิงแลนด์และ
มลรัฐในแถบกลางก็ตามที  เป็นเวลาหลาย
ปีท่ีค่าใช้จ่ายของเขามาจากกระเป๋าของ
เขาเองและเขาไม่เคยได้รับเงินเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีเขาได้รับเชิญ ด้วยประการฉะน้ี 
เขาไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านการเงนิจาก



18 นักปฏิรูปชาวอเมริกันท่านหน่ึง 303

งานท่ีเขาทําในชุมชนเลย แต่กลับมีผล
อย่างหนักต่อทรัพย์สินของเขาซึ่งค่อยๆ
ลดลงไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลานี้ เขา
เป็นพ่อในครอบครัวใหญ่  แต่พวกเขาเป็น
คนประหยัดและขยันขันแข็ง ฟาร์มของ
เขาจึงสามารถคงอยู่ได้ เช่นเดียวกับตัว
เขาเองก็ยังอยู่รอด {GC 332.1}

ในปี ค.ศ. 1833 สองปีหลังจากท่ี
มิลเลอร์เร่ิมเทศนาในท่ีสาธารณะ หลักฐาน
สุดท้ายท่ีเป็นเคร่ืองหมายแสดงว่าพระ
คริสต์จะเสด็จกลับมาในไม่ช้าตามท่ีพระผู้
ช่วยให้รอดสัญญาไว้ก็เกิดขึ้น พระเยซู
ตรัสว่า “ดวงดาวท้ังหลายจะตกจากฟ้า
สวรรค์” มัทธิว 24:29 และขณะท่ียอห์น
เห็นในนิมิต เป็นภาพที่ประกาศวันของ
พระเจ้า ท่านประกาศไว้ในพระธรรมววิรณ์
ว่า “และดวงดาวทัง้หลายในท้องฟ้ากต็กลง
มาบนแผ่นดิน เหมือนกับต้นมะเดื่อที่ถูก
ลมแรงพัดจนผลที่ยังไม่สุกหล่นลงมา”
วิวรณ์ 6:13 คําพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริง
อย่างน่าประทับใจและสะดุดตาในเหตุการณ์
ฝนดาวตกของวันท่ี 13 พฤศจิกายน ค.ศ.
1833 นั่นเป็นภาพฝนดาวตกท่ีเกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและน่าประหลาดใจอย่าง
ทีไ่ม่เคยมีการบันทึกมาก่อนว่า “ท่ัวท้องฟ้า
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน
ลุกเป็นไฟอย่างน่าตกใจกลัว ไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ใดเกิดข้ึนในท้องฟ้าของ
ประเทศนี ้ ตัง้แต่มีการอพยพมาตัง้ถิน่ฐาน
ที่นี่  โดยคนในสังคมส่วนหน่ึงมองดู
เหตุการณ์นี้ด้วยความชื่นชมยิ่ง แต่คน
อกีกลุ่มหน่ึงมองดูด้วยความกลัวและความ

ตืน่ตระหนก” “ความงดงามอันเลอเลิศและ
น่ากลวัยงัคงประทบัอยูใ่นความทรงจาํของ
คนมากมาย...ไม่เคยมีฝนตกแรงเท่ากับ
ฝนดาวตกท่ีตกลงมายังโลก ซึง่เหมือนกัน
ในทุกทิศ ทั้งทิศตะวันออก ตก เหนือ
และใต้ กล่าวได้คําเดียวว่า ดูเหมือนว่ามี
การเคลื่อนไหวทั่วทั้งท้องฟ้า...ศาสตรา
จารย์ซิลลีแมน [Silliman] บรรยายไว้ใน
วารสารว่าเป็นภาพท่ีปรากฏท่ัวท้ังท้องฟ้า
ในทวีปอเมริกาเหนือ...ตั้งแต่ตีสองจนถึง
แสงตะวันข้ึนอย่างเต็มท่ี ท้องฟ้าแจ่มใส
และไม่มีเมฆ ความสว่างสุกใสที่ไม่หยุด
หย่อนยังคงส่องแสงประกายตลอดท่ัวท้ัง
ท้องฟ้า” R. M. Devens, American
Progress; or, The Great Events of the
Greatest Century บทท่ี 28 ย่อหน้าที่ 
1-5 {GC 333.1}

“แน่นอน ไม่มีคําพูดใดที่จะบรรยาย
ความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น...ผู้
ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะจินตนาความ
งดงามของส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ได้ ดูประหน่ึง
ว่าดวงดาวท้ังหมดของท่ัวท้ังท้องฟ้ามา
ชุมนุมกันท่ีจุดหน่ึงใกล้กลางฟ้านภาและ
ยิงออกมาพร้อมๆ กัน ด้วยความเร็วของ
สายฟ้าแลบ ไปยังขอบฟ้าทุกด้าน แต่
ดาวเหล่าน้ันก็ไม่หมด ดวงดาวนับพันๆ
ดวงพุ่งออกมาตามทางของดวงดาวนับ
พันๆ ดวง ดูประหน่ึงว่าดาวเหล่าน้ีถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อการณ์นี้โดยเฉพาะ” F.
Reed, in the Christian Advocate and
Journal, 13 ธันวาคม 1833 “ผลมะเด่ือที่
ร่วงหล่นลงมาจากต้นมะเด่ือเม่ือถูกลมแรง
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พดัจึงน่าจะเป็นคําบรรยายภาพท่ีถกูต้อง
กว่า เป็นภาพท่ีไม่อาจมองดูได้ “The
Old Countryman,” ใน Portland Evening
Advertiser, 26 พฤศจิกายน 1833 {GC
333.2}

ในวารสารพาณิชย์ของรัฐนิวยอร์ค
ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1833 ตี
พิมพ์บทความที่ยาวบทหนึ่งกล่าวถึง
เหตุการณ์อัศจรรย์ท่ีเกิดขึ้นว่า “ข้าพเจ้า
คดิว่า คงไม่มีนกัปรัชญาหรือนักการศึกษา
ใดเคยเล่าถึงหรือบันทึกเหตุการณ์เช่นที่
เกิดข้ึนเม่ือเช้าวานน้ี ผู ้เผยพระวจนะ
ทํานายไว้อย่างแม่นยําเมื่อหนึ่งพันแปด
ร้อยปีที่แล้ว หากเรามีปัญหาทําความ
เข้าใจคําว่าดาวตกหมายถึงดาวที่ตกลง
มา...ในแง่หนึ่งที่ว่ามันเป็นไปได้ท่ีเป็น
เช่นนั้นจริง” {GC 334.1}

นั่นคือเหตุการณ์ท่ีเป็นหมายสําคัญ
สดุท้ายของการเสดจ็กลบัมาของพระองค์ 
ซึ่งพระเยซูทรงเตือนสาวกท้ังหลายของ
พระองค์ว่า “เม่ือท่านท้ังหลายเห็นส่ิง
ทัง้หมดนีแ้ล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้
จะถึงประตูแล้ว” มัทธิว 24:33 ภายหลัง
เหตุการณ์เหล่าน้ี ยอห์นเห็นเหตุการณ์
ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมา ท้องฟ้าเปิด
ออกเหมอืนดัง่หนงัสอืทีม้่วน แผ่นดนิไหว
ภูเขาและเกาะต่างๆ เคล่ือนตัวไปจากท่ี
ของมัน และคนชั่วตกอยู่ในความกลัว
พยายามหาท่ีหลบไปให้พ้นจากพระพักตร์
ของบุตรมนุษย์ วิวรณ์ 6:12-17 {GC
334.2}

คนมากมายทีเ่หน็ดวงดาวตกลงมานัน้

มองดูเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการประกาศ
ถึงการพิพากษาท่ีกําลังจะมาถึง “เป็น
เหตุการณ์ท่ีน่ากลัว เป็นเหตุการณ์ท่ีนํา
หน้า เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา
ของวันยิ่งใหญ่และน่ากลัวน้ัน” “The Old
Countryman,” in Portland Evening
Advertiser, 26 พฤศจิกายน 1833 ด้วย
เหตุนี ้ ประชาชนจึงต่างหันเหความสนใจ
ไปยังคําพยากรณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และทําให้
คนมากมายสนใจคําเตือนเร่ืองการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสอง {GC 334.3}

ในปี ค.ศ. 1840 มีเหตุการณ์สาํคัญอีก
เหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามท่ีพยากรณ์
ไว้ ซึ่งสร้างความสนใจอย่างยิ่งใหญ่ให้
กับคนจํานวนมาก สองปีก่อนหน้าน้ี 
โยซียาห์ ลิท์ช [Josiah Litch] ผู้รับใช้
แนวหน้าคนหน่ึงท่ีประกาศเร่ืองการเสด็จ
กลบัมาของพระเยซ ู ตีพมิพ์บทความเรือ่ง
ของพระธรรมวิวรณ์บทท่ี 9 ซึ่งทํานาย
ถึงการล่มสลายของอาณาจักรโอโตแมน
[Ottoman Empire] ตามท่ีเขาคํานวณไว้
นัน้ อาํนาจของอาณาจกัรนีจ้ะถกูสลายลง
ใน “ช่วงราวเดือนสิงหาคมของปี ค.ศ.
1840” และเพียงไม่ ก่ีวันก่อนหน้าที่
เหตุการณ์จะเกิดข้ึน เขาเขียนว่า “ถ้าจะ
ให้ช่วงเวลาแรกคือ 150 ปีเกิดข้ึนก่อนที่
เดียโคเซส [Deacozes] ข้ึนครองราชย์
ตามความยินยอมของชาวเติร์ก และเม่ือ
ช่วงเวลาแรกส้ินสุดลง ช่วงเวลา 391 ปี 
กับอีก15 วันต่อมาก็จะเริ่มขึ้น ซึ่งช่วง
เวลาที่สองนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่  16
สิงหาคม ค.ศ. 1840 คือเมือ่คาดการณว่์า
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อํานาจของโอโตแมนในเมืองคอนสเตน-
ติโนเปิลจะสูญสิ้นลง และข้าพเจ้าเชื่อม่ัน
ว่าเรื่องนี้จะเกิดข้ึนตามนี้” Josiah Litch,
in Signs of the Times, and Expositor
of Prophecy, 1 สิงหาคม 1840 {GC
334.4}

ตรงตามเวลาที่กําหนด ประเทศตุรกี
โดยทางเอกอคัรราชทตูได้ขอการคุม้ครอง
จากอํานาจพันธมิตรของทวีปยุโรปและ
ด้วยการกระทํานีไ้ด้นาํตนเองให้ไปอยูภ่าย
ใต้การปกครองของประเทศคริสเตียน
เหตุการณ์เกิดข้ึนตรงตามท่ีพยากรณ์ไว้ 
(โปรดดูภาคผนวก) เมื่อเรื่องนี้เป็นที่
ประจักษ์แล้ว ผู้คนจึงม่ันใจว่าหลักการท่ี
มิลเลอร์และเพื่อนๆ ใช้แปลความหมาย
ของคําพยากรณ์เป็นส่ิงท่ีถูกต้อง ทําให้
การเคล่ือนไหวของเร่ืองการเสด็จกลับมา
นั้นมีนํ้าหนัก คนมีความรู้และมีตําแหน่ง
เข้าร่วมงานกบัมิลเลอร์ในงานการประกาศ
และในงานตีพมิพ์เผยแพร่แนวคิดของเขา
และต้ังแต่ปี ค.ศ. 1840 จนถึง 1844 งาน
นี้จึงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว {GC
335.1}

วิลเลียม มิลเลอร์เป็นคนท่ีมีกําลัง
ทางความคิดท่ีเข้มแข็ง เขามีระเบียบท้ัง
ทางแนวคดิและการศกึษา และเขาเพิม่พนู
สิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาแห่งสวรรค์โดย
เชือ่มโยงตวัเองกบัพระเจ้าผูท้รงเป็นแหล่ง
ของปัญญาท้ังหลาย เขาเป็นชายท่ีมีคณุค่า
ไม่ว่าท่ีใดท่ีผูค้นให้ความสาํคัญกับอุปนสัิย
ที่ซื่อสัตย์และศีลธรรมท่ีเป็นเลิศ เขาก็
จะได้รับความเคารพและความนับถือ

มิลเลอร์เป็นคนมีจติใจท่ีเต็มไปด้วยความ
เมตตาอย่างแท้จริง รวมกันกับความถ่อม
ตนตามแบบฉบบัของครสิเตียนและอาํนาจ
ในการควบคุมตนเอง เขาเอาใจใส่และ
สุภาพอ่อนโยนต่อทุกคน พร้อมท่ีจะฟัง
ข้อคิดเห็นของผู้อื่นและช่ังข้อโต้แย้งของ
พวกเขา เขาใช้พระคําของพระเจ้าทดสอบ
ทฤษฎีและหลักคําสอนทั้ งหมดโดย
ปราศจากอคติและไม่ใช้อารมณ์  และความ
มีเหตุมีผลของเขาและความรอบรู้ในพระ
คัมภีร์ ทําให้เขาโต้แย้งความผิดและ
เปิดโปงความเท็จได้ GC 335.2}

แต่ถึงกระนั้น งานที่เขาทําก็ไม่ได้ทํา
โดยไม่มีการต่อต้านที่รุนแรง เหมือนเช่น
นักปฏิรูปในอดีต ครูสอนศาสนาในคริสต
จกัรทีโ่ด่งดังไม่ยอมรับมุมมองท่ีเขาเสนอ
เพราะว่า พวกเขาไม่สามารถพสูิจน์จดุยืน
ของตนด้วยข้อพระคัมภีร์ พวกเขาจึงใช้
คําพูดและคําสอนของมนุษย์ รวมท้ังวิธี
ปฏิบัติที่คนในอดีตส่งต่อกันมา แต่พระ
วจนะของพระเจ้าเป็นคาํพยานเดยีวทีน่กั
เทศน์แห่งความจริงเรื่องการเสด็จกลับ
มายอมรับ “พระคัมภีร์และพระคัมภีร์
เท่านั้น” เป็นคําขวัญของพวกเขา เม่ือ
คนที่ต่อต้านไม่สามารถหาข้อโต้แย้งจาก
พระคัมภีร์ พวกเขาก็ใช้วิธีการหัวเราะ
เยาะและการเย้ยหยัน พวกเขาใช้เวลา
เงินทองและความสามารถทําลายคนที่
ความผิดเดียวของเขาคือการรอคอยการ
เสด็จมาของพระเจ้าด้วยความสุขและ
พยายามดําเนินชีวติให้บริสุทธ์ิและกระตุ้น
ผู ้อื่นให้เตรียมตัวเพื่อรับการเสด็จมา
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ปรากฏของพระองค์ {GC 335.3}
คนเหล่านีใ้ช้ความพยายามอย่างตัง้ใจ

เพ่ือหันเหความคิดของคนท้ังหลายให้
ออกไปจากเร่ืองของการเสด็จมาคร้ังทีส่อง
ของพระเยซู พวกเขาทําให้การศึกษาคํา
พยากรณ์เร่ืองการเสด็จมาของพระคริสต์
และยุคสุดปลายของโลกเป็นบาปท่ีน่า
อับอาย ด้วยการใช้วิธีนี้ ครูสอนศาสนา
ที่โด่งดังเหล่านี้บ่อนทําลายความเชื่อที่มี
ต่อพระวจนะของพระเจ้า คําสอนของพวก
เขาจึงทําให้คนไม่เชื่อพระเจ้า และคน
มากมายถอืสทิธทิีจ่ะทําตามหวัใจชัว่ของ
ตนเอง แล้วจ้าวแห่งความชั่วร้ายก็โยน
ความผิดทั้งหมดไปยังชาวแอ๊ดเวนตีส
[Adventists – คือกลุ่มคนที่รอคอยการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์] {GC 336.1}

ในขณะท่ีมิลเลอร์ดงึดูดฝงูชนท่ีเฉลียว
ฉลาดและต้ังใจมาฟังเขาจนแน่นบ้าน
แต่ชือ่ของเขาไม่ค่อยถกูเอ่ยถงึจากสํานกั
พิมพ์ทางศาสนา เว้นแต่จะถูกนํามาเย้ย
หยันหรือตําหนิ ครูสอนศาสนาท่ีไม่ใส่ใจ
และไม่เกรงกลวัพระเจ้าต่างใช้อาํนาจทีไ่ด้
มาจากตําแหน่งหน้าท่ีประณามเขาอย่าง
น่าเกลียด ใช้คําพูดเฉียบคมที่ตํ่าช้าและ
ลบหลู่เพือ่ทับถมมิลเลอร์และงานท่ีเขาทาํ
ชายผมหงอกท่ีทิ้งความสุขสบายในบ้าน
เพ่ือเดินทางจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึง
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ทํางานอย่าง
ไม่หยุดหย่อนเพื่อประกาศให้กับชาวโลก
ทราบคําเตือนที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องการ
พิพากษาท่ีกําลังใกล้เข้ามา แต่ถูกประ-
ณามอย่างเย้ยหยันว่าเป็นคนคล่ังศาสนา

เป็นคนหลอกลวงและเป็นคนโกงฉวย
โอกาส {GC 336.2}

คําเยาะเย้ย ความเท็จ และคําใส่ร้าย
ท่ีทับถมลงบนตัวเขาทําให้เกิดเสียง
ทัดทานที่ไม่พอใจ แม้กระทั่งจากสํานัก
พิมพ์ของชาวโลก คนพวกน้ีกล่าวว่า
“การมองดเูร่ืองทีมี่ความยิง่ใหญ่อย่างเหลือ
เชือ่และมผีลทีน่่ากลวัเช่นนี”้ อย่างไม่ใส่ใจ
และปราศจากความยําเกรง “มิเพียงแต่
ล้อเล่นกับความรู้สกึของคนท่ีเผยแพร่และ
ผู้สนับสนุนเรื่องนี้เท่านั้น” แต่ “นําเอาวัน
พิพากษามาล้อเล่น เยาะเย้ยองค์พระผู้
เป็นเจ้า และสบประมาทความน่ากลัวของ
การพิพากษาของพระองค์” Bliss หน้า
183 {GC 336.3}

ผูอ้ยู่เบ้ืองหลังความช่ัวท้ังปวงไม่เพียง
แต่จะเสาะหาวิธีต่อต้านผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การประกาศขา่วการเสดจ็กลบัมาเทา่นัน้
แต่มันต้องการทําลายคนท่ีประกาศเร่ือง
นี้ด้วย มิลเลอร์นําความจริงในพระคัมภีร์
ไปประยุกต์เพื่อให้เข้าสู่หัวใจของผู้ฟัง
เขาตําหนิบาป และรบกวนความรู้สึกว่า
ตนเองดีพอของผู้ฟัง คําพูดอันเรียบง่าย
และเชอืดเฉอืนของเขาจงึสร้างศตัรข้ึูนมา
สมาชกิในโบสถ์ท่ีต่อต้านข่าวสารของเขา
ให้อํานาจกับกลุ่มคนช้ันตํ่า และศัตรูท้ัง
หลายก็วางแผนหมายเอาชีวติของเขาเม่ือ
เขาเดินออกจากห้องประชมุ แต่ทตูสวรรค์
ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่กลางฝูงชนน้ัน
และทูตองค์หนึ่งในสภาพของมนุษย์จูง
แขนของผู้รับใช้ของพระเจ้าและนาํเขาฝ่า
ฝูงชนที่เดือดดาลออกไปยังที่ปลอดภัย
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งานท่ีเขาทําน้ันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และ
ซาตานพร้อมกับตัวแทนของมันก็ต้องพบ
กับความผิดหวังในแผนการของมัน {GC
336.4}

ถึงแม้ว่า มิลเลอร์จะได้รับการต่อต้าน
มากมาย แต่กลับมีคนให้ความสนใจกับ
เรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพิ่ม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีคนเพ่ิมข้ึนจาก
สิบจนเป็นร้อย จนมีคนมาชุมนุมเพิ่ม
มากขึ้นเป็นหลายพันคน ในโบสถ์ต่างๆ
มีคนกลับใจเป็นจํานวนมาก แต่เมื่อเวลา
ล่วงเลยไประยะหน่ึง ความรู้สึกต่อต้านก็
เร่ิมเกิดกับคนท่ีกลับใจใหม่ด้วย และโบสถ์
ต่างๆ จึงเริ่มจัดระเบียบกับคนที่ยอมรับ
แนวความคิดของมิลเลอร์ มาตรการน้ีส่ง
ผลให้มีคนเขียนตอบเป็นจดหมายท่ีส่งไป
ยงัคริสเตยีนทุกนิกายเรียกร้องว่าหากหลัก
คําสอนทีเ่ขาเชือ่ไม่ถกูต้องให้ใช้พระคมัภร์ี
ชี้ความผิดน้ันออกมา {GC 337.1}

เขากล่าวว่า “มีอะไรบ้างท่ีเราเช่ือซ่ึง
เราไม่ได้รับบัญชาจากพระวจนะของ
พระเจ้า ซึ่งท่านเองยอมให้เป็นกฎและ
เป็นกฎเดียวของความเชื่อและวิถีทาง
ปฏิบัติของเรา เราทําอะไรลงไป จนท่าน
ต้องประณามพวกเราอยา่งรนุแรงทัง้จาก
ธรรมาสน์และจากส่ิงตีพิมพ์ และใครให้
อํานาจท่ีชอบธรรมกับท่านเพ่ือกีดกันเรา
[ชาวแอ๊ดเวนตีส] ให้ออกจากคริสตจักร
ของท่านและการร่วมสามัคคีธรรมกับท่าน”
“หากเราเป็นฝ่ายผิด ช่วยบอกเราด้วยว่า
เราผิดที่ตรงส่วนไหน ให้ใช้พระคัมภีร์
แสดงให้เราเห็นว่าเราผิด เราได้รับการ

เยาะเย้ยเพียงพอแล้ว แต่การเยาะเย้ยก็
ไม่อาจทําให้เรายอมรับว่าเราผิด พระ
วจนะของพระเจ้าเท่าน้ันท่ีจะเปล่ียนแปลง
แนวคดิของเรา ข้อสรปุของเราได้มาด้วย
ความรอบคอบและด้วยการอธิษฐาน ซึ่ง
เป็นหลักฐานต่างๆ ที่เราได้รับจากพระ
คัมภีร์” Ibid. หน้า 250, 252 {GC 337.2}

จากยุคหน่ึงไปอีกยุคหน่ึง คําเตือนท่ี
พระเจ้าประทานให้โลกผ่านทางผู้รับใช้
ของพระองค์ได้รับการตอบสนองอย่างไม่
เล่ือมใสและด้วยความไม่เช่ือในลักษณะท่ี
คล้ายๆ กัน เมื่อบาปของคนยุคก่อนนํ้า
ท่วมโลกกระตุ้นให้พระองค์ส่งนํ้ามาท่วม
โลก แต่พระองค์ยังทรงให้พวกเขารับรู้
พระประสงค์ของพระองค์ก่อน เพื่อให้
โอกาสพวกเขาหันหลังกลับจากทางบาป
ชั่วของตน เป็นเวลา 120 ปีท่ีคําเตือนให้
กลับใจดังก้องอยู ่ในหูของคนเหล่านั้น
เกลือกว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะมา
ทําลายพวกเขา แต่ข่าวสารน้ันก็ถูกมอง
ดูว่าเป็นเรือ่งนยิายเหลวไหลและพวกเขา
ไม่เชื่อ ด้วยความชั่วร้ายที่อยู่ภายใน จึง
ทาํให้พวกเขาเยาะเย้ยผู้ส่ือข่าวของพระเจ้า
ดูแคลนคําอ้อนวอน และแม้กระท่ังกล่าว
หาว่าเขาสร้างเร่ืองข้ึนมา เพียงคนเดียว
กล้าดีอย่างไรจึงลุกข้ึนต่อต้านผู้ยิง่ใหญ่ท้ัง
หลายของโลก หากคําเตือนของโนอาห์
เป็นเรื่องจริง ทําไมท้ังโลกจึงมองไม่เห็น
และไม่เชื่อ คนหน่ึงคนกล้ายืนยันต่อต้าน
ปัญญาของคนนับพันๆ คน พวกเขาไม่
ยอมรับคําเตือน และไม่ยอมเข้าไปหลบ
ภัยในเรือ {GC 337.3}
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คนเย้ยหยันช้ีเน้นไปยังส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่
ในธรรมชาติ พวกเขาช้ีไปยังฤดูกาลท่ีแปร
เปลีย่นอย่างต่อเนือ่ง ชีไ้ปยงัท้องฟ้าสคีราม
ทีไ่ม่เคยมฝีนตกลงมา ชีไ้ปยงัทุง่หญ้าเขยีว
ขจีทีชุ่ม่ฉํา่ข้ึนจากน้ําค้างท่ีตกลงมาในยาม
ค่ําคืน และพวกเขาก็พดูว่า “เขาไม่ได้เล่า
นิทานอยู่ใช่ไหม” พวกเขาประกาศด้วย
ความเหยียดหยามว่า นกัเทศน์แห่งความ
ชอบธรรมเป็นคนคล่ังศาสนาอย่างรุนแรง
แล้วจึงทําในส่ิงท่ีตนเองทําต่อไป ตั้งใจ
แสวงหาความสําราญมากยิง่กว่าก่อน มุ่ง
ม่ันยิง่ขึน้กบัทางแห่งความชัว่ของตน แต่
ความไมเ่ชือ่ของพวกเขากไ็ม่อาจหยดุยัง้
เหตุการณ์ท่ีถูกทํานายไว้ พระเจ้าทรง
อดทนนานกับความช่ัวของพวกเขา
พระองค์ประทานโอกาสมากมายให้พวก
เขากลับใจ แต่เม่ือเวลาท่ีกําหนดมาถึง
การพิพากษาของพระองค์จะเกิดข้ึนกับผู้
ทีป่ฏิเสธพระเมตตาคณุของพระองค์ {GC
338.1}

พระครสิต์ทรงเปิดเผยว่าจะมกีารไม่เชือ่
เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์
ในลักษณะท่ีคล้ายๆ กันนี้ พระองค์ตรัส
ไว้ว่า ด่ังคนในสมัยของโนอาห์ “น้ําท่วม
กวาดเอาพวกเขาไปทุกคนโดยไม่ทนัรู้ตวั
อย่างไร เม่ือบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็น
อย ่างนั้น” มัทธิว 24:39 เ ม่ือคนท่ี
อ้างตนว่ามีพระเจ้าเข้าร่วมมือกับคนของ
โลก ดําเนินชีวิตเหมือนพวกเขา และ
แสวงหาความสนุกสนานท่ีต้องห้ามร่วม
กันกับพวกเขา เมื่อความหรูหราของโลก
นีก้ลายมาเป็นความหรูหราของคริสตจักร

เม่ือระฆังของพิธีสมรสดังกังวานและ
ทุกคนมองไปยังอนาคตของชีวติแห่งความ
ร่ํารวยทางฝ่ายโลก และทันใดนั้นเมื่อ
สายฟ้าแลบสว่างแวบข้ึนมาจากท้องฟ้า
อนาคตท่ีสดใสและความหวังท่ีหลอกลวง
ก็จะมาถึงจุดจบ {GC 338.2}

เช่นเดยีวกบัทีพ่ระเจ้าทรงบญัชาผูรั้บ
ใช้ของพระองค์ให้มาเตือนโลกเร่ืองน้ําท่วม
ฉันใด พระองค์ทรงบัญชาผู ้ ส่ือข่าวที่
พระองค์ทรงเลือกสรรให้มาแจ้งให้ทราบ
เรื่องการพิพากษาสุดท้ายที่ใกล้เข้ามา
ด่ังคนท่ีอาศัยในยุคเดียวกับโนอาห์ท่ี
หัวเราะเยาะเย้ยคําทํานายของนักเทศน์
แห่งความชอบธรรม ก็เป็นเช่นเดียวกัน
กับสมัยของมิลเลอร์ท่ีแม้แต่คนทีป่ระกาศ
ว่าตนเองเช่ือพระเจ้าก็ยังเยาะเย้ยเสียดสี
คําตักเตือนนั้น {GC 339.1}

ทําไมคริสตจักรต่างๆ จึงไม่ยอมรับ
หลักคําสอนและการประกาศเร่ืองการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสองของพระคริสต์นี้เล่า ในขณะ
ท่ีการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
นาํความหายนะและความเศร้าสลดมาให้
คนชั่ว แต่สําหรับคนชอบธรรมแล้วกลับ
เป็นเรื่องที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขชื่นชม
และความหวัง ความจริงอันยิ่งใหญ่นี้
ปลอบประโลมบรรดาผู้ซือ่สัตย์ของพระเจ้า
มาตลอดทุกยุคทุกสมัย แล้ว ทําไมเรื่อง
นี้-คล้ายกับพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ
เรือ่ง-จงึกลบักลายมาเป็น “หนิทีท่าํให้คน
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
ทรงทราบล่วงหน้าถึงความโดดเด่ียวและ
ความโศกเศร้าของผู้ติดตามพระองค์ 
พระองค์จึงทรงบัญชาทูตสวรรค์ให้มา
ปลอบประโลมเพ่ือสร้างความม่ันใจว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับท่ี
พระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น ในขณะที่
สาวกยืนเพ่งมองข้ึนไปยังเบ้ืองบนเพ่ือดู
ภาพสุดท้ายของพระองค์ท่ีพวกเขารัก
พวกเขาต้องหยุดชะงักด้วยเสียงหน่ึงซึ่ง
ดังขึ้นมาว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย ทําไมพวก
ท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์ พระเยซู
องค์นีท้ีท่รงรับไปจากท่านท้ังหลายข้ึนไป
ยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะ
เดียวกับท่ีท่านท้ังหลายได้เห็นพระองค์
เสด็จไปยังสวรรค์นัน้” กิจการ 1:11 คาํพูด
ของทตูสวรรค์จดุประกายความหวงัขึน้มา
ใหม่อีกคร้ังหนึ่ง สาวกท้ังหลาย “จึงกลับ
ไปท่ีกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่าง
ยิ่งและอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญ
พระเจ้า” ลูกา 24:52, 53 พวกเขาไม่ได้
ชื่นชมยินดีเพราะพระเยซูทรงจากพวก
เขาไปและทรงปล่อยให้พวกเขาดิน้รนกบั
การทดลองและการล่อลวงของโลก แต่
เพราะคํามั่นสัญญาที่ทูตสวรรค์กล่าวว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก {GC 339.2}

บัดนีก้ารประกาศเร่ืองการเสด็จมาของ
พระคริสต์ควรเป็นเหมือนข่าวแห่งความ

ปรีดียิ่งที่ทูตสวรรค์ประกาศกับคนเลี้ยง
แกะแห่งหมู่บ้านเบธเลเฮม ผู้ท่ีรักพระผู้
ช่วยให้รอดอย่างจริงจังจะทําอย่างอ่ืนไม่
ได้นอกจากจะยินดีต้อนรับคาํประกาศท่ีมี
รากฐานอยูบ่นพระวจนะของพระเจา้ทีว่่า
พระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของความ
หวังแห่งชีวิตนิรันดร์จะเสด็จกลับมาอีก
แต่จะกลบัมาไม่ใช่เพือ่มารบัการดถูกูและ
การเหยียดหยามและการถูกปฏิเสธเหมือน
เช่นที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรก แต่จะ
เสด็จมาด้วยอํานาจและพระสิริเพื่อช่วย
ประชากรของพระองค์ให้รอด ผู้ท่ีไม่รัก
พระผู้ช่วยให้รอดจะเป็นผู้ที่ต้องการให้
พระองค์ยังคงอยู่ห่างไกลออกไป และ
ไม่มีหลักฐานอ่ืนใดท่ีจะสรุปว่าคริสตจักร
เหินห่างจากพระเจ้าได้ดีไปกว่าความ
ฉุนเฉียวและความเกลียดชังที่ถูกกระตุ้น
ให้เกิดข้ึนจากข่าวสารที่สวรรค์ส่งมาให้ 
{GC 339.3}

ผูท้ี่ยอมรับคําสอนเร่ืองการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์ถูกกระตุ้นให้มองเห็น
ความจาํเป็นทีต้่องกลับใจและถ่อมตนต่อ
เบื้องพระพักตร์พระเจ้า มีคนมากมายท่ี
เคยลังเลระหว่างพระคริสต์และโลก มา
บัดนี้ก็รู้สึกว่าถึงเวลาท่ีต้องเลือกทางใด
ทางหนึ่งแล้ว “สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิรันดร์
กาลกลายเป็นเร่ืองจริงอย่างท่ีไม่เคยเป็น
มาก่อน สวรรค์มาอยู่ใกล้และพวกเขา
รู้สึกว่าตนเองเป็นคนผดิต่อเบือ้งพระพกัตร์
พระเจ้า” Bliss หน้า 146 คริสเตียน
ตื่นตัวข้ึนกับชีวิตใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณ
พวกเขารูสึ้กว่าเวลาเหลอืน้อย  ถ้าจะต้อง



310 ปลายทางแห่งความหวัง

ทําอะไรให้เพื่อนมนุษย์ก็ต้องรีบทํา เวลา
ของโลกเหลืออยู่เพียงนิดเดียว และดู
ประหนึง่ว่าช่วงเวลาท่ีจะเป็นอมตะเร่ิมต้น
ขึ้นตรงหน้าพวกเขาแล้ว และเรื่องราว
ต่างๆ เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองความสุขหรือความทุกข์ท่ีเป็นอมตะ
ก็เข้ามาบดบังทุกส่ิงท่ีเป็นของฝ่ายโลก
พระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่เหนอื
พวกเขาและประทานอาํนาจให้กับคําเช้ือ
เชิญอย่างจริงใจท่ีพวกเขามีให้แก่พี่น้อง
ของพวกเขา รวมท้ังให้กับคนบาปท้ังหลาย
ด้วยเพื่อให้เตรียมพร้อมสําหรับวันของ
พระเจ้า คําพยานเงียบๆ ของชีวิตประจํา
วนัของพวกเขาเป็นคาํตาํหนิอย่างต่อเน่ือง
ต่อสมาชิกคริสตจักรที่นับถือแต่เพียงใน
นามและไมไ่ด้อทุศิถวายตวั คนเหล่านีไ้ม่
ต้องการให้การแสวงหาความเพลิดเพลนิ
การมุ่งหวังหาเงนิและความทะเยอทะยาน
ใฝ่หาเกียรติยศทางโลกของพวกเขาถูก
รบกวน ดังน้ัน ความเป็นศัตรูและการ
ต่อต้านจงึหนัเป้าเข้าหาคนทีเ่ชือ่เรือ่งการ
เสด็จมาและผู้ท่ีประกาศเร่ืองน้ี {GC 340.1}

เนื่องจากผู้ต่อต้านไม่สามารถหักล้าง
คําอธิบายเร่ืองช่วงเวลาของคําพยากรณ์
ได้ พวกเขาจึงพยายามไม่สนับสนุนการ
ศกึษาเร่ืองเหล่านีโ้ดยสอนว่าคาํพยากรณ์
นี้ถูกประทับตราปิดไว้แล้ว ดังนั้น คริสต-
จักรโปรเตสแตนต์จึงเดินตามวิธีการ
ของคริสตจักรโรมัน ในขณะที่คริสตจักร
โรมันนําพระคัมภีร ์ไปจากประชาชน
คริสตจักรโปรเตสแตนต์ก็อ้างว่าในพระ
วจนะอันศักด์ิสิทธ์ิมีบางตอนท่ีสําคัญซึ่ง

นาํให้เหน็ความจรงิทีจ่ะนาํมาประยกุต์ใช้
ในยุคของพวกเราได้นัน้ไม่สามารถเข้าใจ
ได้ {GC 340.2}

ผู้รับใช้หลายคนและคนทั้งหลายต่าง
เปิดเผยว่า คาํพยากรณ์ท่ีอยู่ในพระธรรม
ดาเนียลและพระธรรมวิวรณ์เป็นเรื่อง
ลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่พระคริสต์ทรง
นําสาวกของพระองค์ไปยังพระวจนะใน
พระธรรมดาเนียลซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่จะ
เกดิข้ึนในยุคของเขาท้ังหลายว่า “ให้ผู้อ่าน
เข้าใจเอาเถิด” มัทธิว 24:15 และข้ออ้าง
ท่ีว่าพระธรรมวิวรณ์นั้นลึกลับและเข้าใจ
ไม่ได้จงึขดัแย้งกบัชือ่ของพระธรรมววิรณ์
ท่ีว่า “วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ท่ีพระเจ้า
ประทานแก่พระองค์เพือ่สําแดงต่อบรรดา
ผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้อง
เกิดข้ึนในเร็วๆ น้ี...[ขอ] ความสุขจงมีแก่
ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ท่ีฟังคําเผยพระ
วจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆ ที่เขียน
ไว้ในนัน้ เพราะว่าเวลาน้ันใกล้เข้ามาแล้ว”
วิวรณ์ 1:1-3 {GC 341.1}

ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ [ขอ] ความ
สุขจงมีแก่ผู ้อ ่าน” มีคนท่ีไม่ยอมอ่าน
พระพรนั้นจึงไม่ได้มีไว้สําหรับคนๆ น้ัน
“ผู้ท่ีฟังคาํเผยพระวจนะ” มีคนทีไ่ม่ยอมรับ
ฟังเรื่องราวของคําพยากรณ์ พระพรนั้น
ก็ไม ่ได ้มีไว ้สําหรับคนกลุ ่มนี้ เช ่นกัน
“ประพฤติตามส่ิงต่างๆ ที่เขียนไว้ในน้ัน”
มีคนมากมายไม่ยอมฟังคําเตือนและคํา
ส่ังสอนที่มีในพระธรรมวิวรณ์ คนเหล่านี้
จงึไม่อาจอ้างสิทธิรับพระพรท่ีพระองค์ทรง
สัญญาไว้นี้ คนทุกคนท่ีเยาะเย้ยเร่ืองคํา
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พยากรณ์และหัวเราะเยาะสญัลักษณ์ต่างๆ
ที่ประทานให้อย่างเคร่งขรึม คนทุกคนท่ี
ไม่ยอมปฏรูิปชวีติของตนและไม่เตรยีมตวั
เพ่ือรับการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ คน
เหล่านี้จะไม่ได้รับพระพร {GC 341.2}

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องคําพยานที่ได้รับ
การดลใจนี้ มนุษย์กล้าดีอย่างไรจึงเที่ยว
ไปสอนว่าพระธรรมววิรณ์นัน้เป็นหนงัสอื
ลึกลับท่ีมนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ พระธรรม
วิวรณ์เป็นหนังสือที่เปิดเผยความลึกลับ
เป็นหนังสือท่ีเปิดอยู่ การศึกษาพระธรรม
ววิรณ์จะนาํความนึกคดิไปยงัคาํพยากรณ์
ที่อยู่ในพระธรรมดาเนียล และพระธรรม
ทัง้สองเล่มน้ีจะนาํคาํสอนท่ีสาํคัญซ่ึงพระเจ้า
ประทานให้แก่มนษุย์เพือ่ให้เขารบัรูเ้กีย่ว
กับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือประวัติ-
ศาสตร์ของโลกน้ีจะส้ินสุดลง {GC 341.3}

ภาพเหตกุารณ์ทีล่กึลับและน่าสนใจท่ี
เป็นประสบการณ์ของคริสตจักรถูกเปิด
เผยให้ยอห์นเห็น เขาเห็นสภาพ ภัย
อันตราย ความขัดแย้ง และการช่วย
ประชากรของพระเจ้าให้รอดในครัง้สดุท้าย
เขาบันทึกข่าวสารสุดท้ายท่ีจะกระตุ้นให้
ท้องทุ่งของโลกสุก เพื่อเก็บรวบรวมเป็น
ฟ่อนข้าวเข้าไปในยุ้งฉางแห่งสวรรค์  หรือ

ต้องถกูมดัเพือ่ใช้เป็นฟืนสาํหรบัการทาํลาย
ด้วยไฟ เร่ืองราวท่ีสําคัญอย่างย่ิงยวด
เหล่านี้ถูกเปิดเผยให้แก่เขาโดยเฉพาะ
สําหรับคริสตจักรในยุคสุดท้าย เพื่อคน
เหล่าน้ันท่ีหันกลับจากความผิดมาสู ่
ความจริง จะได้รับคําช้ีแนะถึงภยัอันตราย
และความขัดแย้งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขา
ไม่จําเป็นต้องมีใครตกอยู่ในความมืดมิด
ในเร่ืองเหตุการณ์ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนบนโลก
ใบน้ี {GC 341.4}

ถ้าเช่นน้ัน ทําไมการขาดความรู้เรื่อง
ส่วนทีส่าํคญัยิง่ในพระคมัภร์ีอนัศกัดิสิ์ทธิ์
จึงแพร่กระจายไปอย่างกว้างไกลเช่นนี้ 
ทาํไมคนท่ัวไปจึงไม่ยอมศึกษาคาํสอนของ
เรื่องนี้ สิ่งนี้เป็นผลของความพยายามที่
เจ้าชายแห่งความมืดจัดวางไว้เพื่อปิดหู
ปิดตามนษุย์เพือ่ไม่ให้เหน็การล่อลวงของ
มัน ด้วยเหตุนี้ พระคริสต์พระผู้ทรงเปิด
เผยเรื่องราวทั้งหมดน้ีทรงทอดพระเนตร
เหน็สงครามทีจ่ะเกดิข้ึนเพือ่จูโ่จมผูท้ีศ่กึษา
พระธรรมวิวรณ์ พระองค์จึงทรงประกาศ
ว่าความสุขจะมีไว้ให้แก่ผูท้ีอ่่านและผู้ทีฟั่ง
และถือรักษาข้อความท่ีเขียนไว้ในคํา
พยากรณ์นี้ {GC 342.1}
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จากยุคหน่ึงไปยังอีกยุคหน่ึง พระราช
กิจของพระเจ้าในโลกนําเสนอให้เห็นถึง
ลักษณะความโดดเด่นที่คล้ายคลึงกันใน
ทกุการปฏิรูปท่ียิง่ใหญ่  หรือในขบวนการ
เคล่ือนไหวทางศาสนา หลักการของ
พระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นเหมือนเดิมมา
ตลอด การเคล่ือนไหวสําคัญของปัจจุบัน
มีแนวขนานเหมือนเช่นของในอดีตและ
ประสบการณ์ของคริสตจักรในยุคก่อนมี
บทเรียนท่ีมีคุณค่าสาํหรับยุคของเรา  {GC
343.1}

ในขบวนการเคล่ือนไหวท่ียิ่งใหญ่นั้น
ไม่มีความจริงใดในพระคัมภีร์ที่สอนไว้
อย่างชัดเจนมากไปกว่าการทรงนําของ
พระเจ้าโดยทางพระวญิญาณบรสิทุธิท่ี์ทรง
ชี้แนะผู้รับใช้ของพระองค์ในโลกเพ่ือให้
พระราชกิจของการช่วยให้รอดเจริญย่ิง
ขึน้ต่อไป มนษุย์เป็นเครือ่งมอืในพระหตัถ์
ของพระเจ้าเพ่ือใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
แห่งพระคุณและพระเมตตา แต่ละคนมี
ส่วนของตนเองท่ีจะต้องทํา ซึ่งแต่ละคน
ได้รับมอบแสงสว่างจํานวนหนึง่ทีถ่กูปรับ
ให้เข้ากับความต้องการในเวลาของเขา
และเพียงพอที่จะช่วยให้เขาทํางานที่
พระเจ้าทรงมอบให้เขาทํา แต่ไม่มีมนุษย์
คนใดไม่ว่าจะได้รบัเกียรติจากสวรรค์อย่าง
มากเพยีงใดกต็าม เคยบรรลถุงึความเข้าใจ
อย่างเต็มที่ในเร่ืองแผนการย่ิงใหญ่ของ
การไถ่ หรือแม้แต่ก้าวไปถึงความรู้สึก

ซาบซ้ึงอย่างบริบูรณ์ต่อพระประสงค์ของ
พระเจ้าในพระราชกิจสําหรับยุคของเขา
เอง มนษุย์เข้าใจไม่ได้อย่างหมดจดถงึสิง่
ท่ีพระเจ้าจะทรงกระทาํให้สําเร็จผ่านทาง
งานทีท่รงมอบให้เขาเหล่านัน้ทาํ พวกเขา
ไม่เข้าใจในลักษณะท้ังหมดของข่าวสารท่ี
พวกเขากล่าวในนามของพระองค์ {GC
343.2}

“ท่านจะหยั่งรู้ความลี้ลับของพระเจ้า
ได้หรือ ท่านจะหย่ังรู้ความไพบูลย์ของ
องค์ผู ้ทรงมหิทธิฤทธ์ิได้หมดส้ินหรือ”
“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของ
เจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของ
เรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์
สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็
สูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคดิของ
เรากสู็งกว่าความคดิของเจ้าอย่างนัน้” “จง
จําสิ่งล่วงเลยมานานแล้ว เพราะเราเป็น
พระเจ้า และไม่มีผู้อื่นอีก เราเป็นพระเจ้า
และไม่มีใครเป็นเหมอืนเรา ผูแ้จ้งตอนจบ
ให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งสิ่งที่ยังไม่
ได้ทาํนัน้ให้ทราบตัง้แต่อดตีกาล ทัง้กล่าว
ว่า ‘แผนงานของเราจะย่ังยืนและเราจะ
ทาํทกุส่ิงตามความประสงค์ของเรา’” โยบ
11:7 อิสยาห์ 55:8, 9; 46:9, 10 {GC
343.3}

แม้แต่บรรดาผู้เผยพระวจนะท่ีได้รับ
ความกรุณาจากพระเจ้าด้วยความกระจ่าง
พเิศษของพระวญิญาณกไ็ม่ได้เข้าใจอย่าง

19 ความสว่างส่องเข้าไปในที่มืด
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เตม็ท่ีถงึความสาํคัญของการเปิดเผยต่างๆ
ที่ทรงมอบหมายให้แก่พวกเขา ความ
หมายจะถูกเปิดเผยในแต่ละยุคตามที่
ประชากรของพระเจ้าจําเป็นต้องได้รับ
คําแนะนําท่ีมีอยู่ในนั้น {GC 344.1}

ขณะท่ีเปโตรเขียนถึงความรอดซ่ึง
ถูกทําให้เกิดความกระจ่างผ่านทางข่าว
ประเสรฐินัน้ได้กล่าวว่า ในเรือ่งของความ
รอดน้ัน “พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์
ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้
เสาะและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่อง
ความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและ
เวลา ซ่ึงพระวิญญาณของพระคริสต์ผู ้
สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้โดยทรง
บอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระ
คริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความ
ทุกข์เหล่าน้ัน พระองค์ทรงเผยให้ผู้เผย
พระวจนะเหล่าน้ันทราบว่า พวกเขา
ไม่ได้ปรนนิบัติตัวเองในเร่ืองเหล่าน้ี แต่
ปรนนิบัติพวกท่าน” 1 เปโตร 1:10-12
{GC 344.2}

แต่ถึงกระน้ัน ในขณะท่ีไม่ทรงโปรด
ประทานให้ผูเ้ผยพระวจนะท้ังหลายเข้าใจ
อย่างเต็มท่ีถึงส่ิงท่ีเปิดเผยให้พวกเขา
ก็ตามที แต่พวกเขาแสวงหาอย่างจริงใจ
ทีจ่ะรับความกระจ่างทัง้หมดทีพ่ระเจ้าทรง
พึงพอพระทัยจะเปิดเผย พวกเขา “เสาะ
และสืบค้น” อย่างจริงจัง “สืบหาบุคคล
และเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์
ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้” เป็น
บทเรียนอะไรเช่นน้ีที่มีไว้ให้แก่ประชากร
ของพระเจ ้าในยุคของคริสเตียน คํา

พยากรณ์ที่มีประโยชน์สําหรับพวกเขา
ได้ทรงโปรดประทานให้แก่ผู ้รับใช้ของ
พระองค์ “ทรงเผยให้ผู ้เผยพระวจนะ
เหล่าน้ันทราบว่า พวกเขาไม่ได้ปรนนิบัติ
ตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่ปรนนิบัติพวก
ท่าน” ให้เรามองดคูนบรสิทุธิท้ั์งหลายของ
พระเจ้าในขณะท่ี “เสาะและสืบค้น” อย่าง
จริงจังในเรื่องของสิ่งที่เปิดเผยให้แก่เขา
เหล่าน้ันสําหรับคนในยุคภายหน้าท่ียัง
ไม่เกิดมาในโลก ให้เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความกระตือรือร้นอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขากับความไม่ใส่ใจ
อย่างเหลือคณานับของผู้ท่ีทรงโปรดปราน
ในยุคต่อๆ มาในการปฏิบัตต่ิอของประทาน
ของสวรรค์ เป็นการตําหนิกระไรเช่นนี้
ท่ีมีต่อผู้ท่ีไม่ใยดีท่ีรักความสบายและรัก
โลก พวกเขาพึงพอใจท่ีจะประกาศว่า
คาํพยากรณ์ท้ังหลายนัน้เป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจ
ไม่ได้ {GC 344.3}

แม้ว่าสมองของมนุษย์ท่ีมีขอบเขต
อนัจาํกัดน้ันไม่เพียงพอท่ีจะเข้าไปให้ถงึท่ี
ปรึกษาของพระเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตจํากัด
หรือที่จะเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงผลของการ
กระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่
กระน้ัน บ่อยคร้ังเป็นความผิดพลาดหรือ
ความสะเพร่าของพวกเขาเองท่ีทาํให้เข้าใจ
ข่าวสารของสวรรค์ได้อย่างเลือนราง ไม่ใช่
เป็นเร่ืองไม่บ่อยนักทีส่มองของประชาชน
และแม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเองจะบอด
ไปเนื่องจากความเห็นของมนุษย์ รวม
ถึงประเพณีต่างๆ และคําสอนเทียมเท็จ
ของมนุษย์ จนทําให้พวกเขาจับใจความ
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ได้แต่บางส่วนในสิง่ยิง่ใหญ่ท่ีพระองค์ทรง
เปิดเผยในพระคําของพระองค์ สาวกท้ัง
หลายของพระคริสต์ก็เป็นเช่นน้ี แม้ใน
เวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ร่วมกับ
พวกเขาน้ัน สมองของเขาท้ังหลายซึมซับ
ด้วยแนวคิดท่ีนิยมกันว่าพระเมสสิยาห์
ทรงเป็นเจ้าชายทางฝ่ายโลก ผู้ที่จะยก
ชาติอิสราเอลขึ้นไปยังบัลลั งก ์ของ
อาณาจักรแห่งจักรวาลและพวกเขาไม่
เข้าใจความหมายของพระดํารสัทีบ่อกไว้
ล่วงหน้าถึงเร่ืองความทุกข์ทรมานและ
ความตาย {GC 344.4}

พระคริสต์เองทรงเป็นผู ้ประทาน
ข่าวสารให้แก่พวกเขาว่า “เวลากําหนด
มาถึงแล้ว และแผ่นดินของพระเจ้าก็มา
ใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่และเชื่อข่าว
ประเสริฐ” มาระโก 1:15 ข่าวสารนั้นอยู่
บนพื้นฐานคําพยากรณ์ของพระธรรมดา
เนียลบทที่ 9 ทูตสวรรค์เปิดเผยว่า 69
สปัดาห์นัน้จะเลยไปถึง “ประมุขผู้ถกูเจิม”
และสาวกทัง้หลายตัง้ตารอคอยด้วยความ
หวังอันย่ิงใหญ่และความชื่นชมยินดีถึง
การจดัตัง้อาณาจักรในกรุงเยรูซาเล็มของ
พระเมสสิยาห์เพ่ือข้ึนครอบครองท่ัวทั้ง
โลก {GC 345.1}

พวกเขาเทศนาข่าวที่พระคริสต์ทรง
มอบหมายให้พวกเขาท้ังหลาย แม้พวก
เขาเองเข้าใจความหมายผิด ในขณะท่ีคาํ
ประกาศของพวกเขามีรากฐานอยู่บน
พระธรรมดาเนียล 9:25 พวกเขากลับ
มองไม่เห็นในข้อต่อไปของบทเดียวกันท่ี
กล่าวว่าพระเมสสิยาห์จะถูกตัดออก นับ

ตั้งแต่วันท่ีพวกเขาเกิดขึ้นมา หัวใจของ
พวกเขากปั็กอยูบ่นรศัมภีาพทีค่ดิว่าจะได้
มาจากอาณาจักรของโลก และเร่ืองน้ีทํา
ให้ความเข้าใจของพวกเขาบอดไปท้ังใน
ข้อกําหนดของคาํพยากรณ์และพระดํารสั
ของพระคริสต์ {GC 345.2}

พวกเขาประกอบหน้าที่ของการนํา
เสนอคําเช้ือเชิญแห่งพระเมตตาคุณให้แก่
ชนชาติยวิและแล้วในเวลาท่ีพวกเขาคาด
หวังท่ีจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขาเสด็จข้ึนประทับบนบัลลังก์ของกษัตริย์
ดาวิดน้ัน กลับเห็นพระองค์ถูกจับเป็น
ผู้ร้าย ถูกโบยตี ถูกเหยียดหยามและถูก
ต้องโทษถงึตายและถกูยกชขูึน้บนกางเขน
คาลวารี ความส้ินหวังและความปวดร้าว
บีบคัน้หวัใจของสาวกเหลา่นัน้เพยีงไรใน
ช่วงเวลาทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าของพวกเขา
บรรทมอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ {GC 345.3}

พระคริสต์เสด็จมาตรงตามเวลาท่ี
กําหนดและในลกัษณะทีคํ่าพยากรณ์บอก
ไว้แล้วล่วงหน้า คําพยานของพระคัมภีร์
สาํเรจ็ตรงตามรายละเอยีดพระราชกจิของ
การรับใช้ พระองค์ประกาศข่าวสารแห่ง
ความรอดแล้ว และ “พระดํารสัของพระองค์
ประกอบด้วยสิทธิอํานาจ” ลูกา 4:32
หัวใจของผู ้ฟังเป็นพยานว่าพระดํารัส
เหล่าน้ันมาจากสวรรค์ พระคําและพระ
วญิญาณของพระเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้า
ทรงเป็นผู้บัญชาส่งพระบุตรให้เสด็จมา
{GC 346.1}

สาวกทัง้หลายยังคงยดึเกาะพระอาจารย์
ไว้ด้วยรักท่ีไม่เสื่อมสลาย ถึงกระน้ัน
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สมองของพวกเขาก็ยงัตกอยู่ภายใต้ความ
ไม่แน่นอนและความสงสัย ในความทุกข์
ระทมของพวกเขา พวกเขาไม่ได้คิดถึง
พระดํารัสของพระคริสต์ที่เน้นบอกเรื่อง
ความทุกข์ทรมานและความตายของ
พระองค์ หากพระเยซูชาวนาซาเร็ธทรง
เป็นพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงแล้ว พวกเขา
จะตกลงสูค่วามทกุข์โศกและความผดิหวงั
อย่างน้ีด้วยหรือ นี่เป็นปัญหาท่ีทรมาน
จิตวิญญาณของพวกเขาในขณะที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงอยู่ในอุโมงค์ฝังศพในช่วง
เวลาท่ีสิ้นหวังของวันสะบาโตน้ันท่ีค่ัน
กลางอยู่ระหว่างความตายของพระองค์
และการกลบัเป็นขึน้มาจากความตายของ
พระองค์ {GC 346.2}

ถึงแม้คํ่าคืนความมืดแห่งความทุกข์
โศกล้อมอยู่รอบผู้ตดิตามของพระเยซู แต่
กระน้ันพวกเขาไม่ได้ถกูทอดท้ิง ผูเ้ผยพระ
วจนะกล่าวว่า “เม่ือข้าน่ังอยู่ในความมืด
พระยาห์เวห์จะทรงเป็นความสว่างแก่ข้า...
พระองค์จะทรงนาํข้าพเจ้าออกไปยังความ
สว่าง และข้าพเจ้าจะเห็นการช่วยกู้ของ
พระองค์” “สําหรับพระองค์ แม้ความมืด
ก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวัน
ความมืดเป็นอย่างความสว่าง” พระเจ้า
ตรัสว่า “ความสว่างผุดข้ึนมาในความมืด
ให้คนเที่ยงธรรม” “เราจะนําคนตาบอด
ทั้งหลายไปในทางที่เขาท้ังหลายไม่รู้จัก
เราจะพาเขาเดินไปในวิถีท่ีเขาไม่รู ้จัก
เราจะให้ความมืดข้างหน้าพวกเขากลับ
เป็นความสว่าง ทําที่ขรุขระให้เป็นที่ราบ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทํา และเรา

จะไม่ละท้ิงส่ิงเหล่านี้” มีคาห์ 7:8, 9 สดุดี 
139:12; 112:4 อสิยาห์ 42:16 {GC 346.3}

คําที่สาวกประกาศไปในนามขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้านัน้ถกูต้องตามรายละเอยีด
ทุกประการและแม้แต่เหตุการณ์ท่ีชี้บอก
ไว้นั้นก็กําลังเกิดข้ึนตรงตามน้ัน ข่าวท่ี
พวกเขาประกาศคือ “เวลากําหนดมาถึง
แล้วและแผ่นดนิของพระเจ้ากม็าใกล้แล้ว”
มาระโก 1:15 เมือ่ “เวลากําหนด” ทีส้ิ่นสดุ
ลงคือเวลา 69 สัปดาห์ของพระธรรมดา
เนียลบทท่ี 9 ซึ่งเป็นเวลาที่เลยไปถึงพระ
เมสสิยาห์ “ผู้ถูกเจิมไว้”—พระวิญญาณ
ทรงเจิมพระคริสต์เมื่อยอห์นบัพติศมาให้
พระองค์ที่แม่นํ้าจอร์แดนและ “แผ่นดิน
ของพระเจ้า” ซึ่งพวกเขาประกาศว่าใกล้
แล้วน้ันก็ถกูจัดต้ังข้ึนโดยการส้ินพระชนม์
ของพระคริสต์ แผ ่นดินน้ีไม ่ได ้เป ็น
อาณาจักรทางฝ่ายโลกตามที่พวกเขาถูก
สอนให้เช่ือกัน และก็ยังไม่ใช่แผ่นดิน
อมตะในอนาคตที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่อ “ราช-
อาณาจกัรกับราชอาํนาจและความย่ิงใหญ่
แห่งบรรดาราชอาณาจักรภายใต้สวรรค์
ท้ัง ส้ินจะต ้องถูกมอบไว ้แก ่บรรดาผู ้
บริสุทธ์ิคือประชากรขององค์ผู้สูงสุดนั้น”
ดาเนียล 7:27 ราชอาณาจักรนิรันดร์นั้น
ซึ่ง “ราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติ
และเชื่อฟังท่าน” ดาเนียล 7: 27 TKJV
คําว่า “แผ่นดินของพระเจ้า” ตามที่ใช้ใน
พระคัมภีร์นั้นจะหมายถึงท้ังแผ่นดินแห่ง
พระคุณและแผ่นดินแห่งพระสิริ เปาโล
เสนอให้เห็นแผ่นดินแห่งพระคุณใน
จดหมายท่ีเขียนถึงชาวฮีบรู  ภายหลังจาก
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ที่ชี้ให้มองไปยังพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระ
ผู ้อ ้อนวอนเผ่ือผู ้ทรงเมตตา ผู ้ทรง
“เห็นใจในความอ่อนแอของเรา” แล้วนั้น
อัครสาวกกล่าวต่อไปว่า “ฉะนั้นขอให้เรา
เข้ามาถงึพระทีน่ัง่แห่งพระคณุด้วยความ
กล้าเพ่ือเราจะได้รับพระเมตตาและจะ
พบพระคุณ” ฮีบรู 4:15, 16 พระที่นั่ง
แห่งพระคุณหมายถึงแผ่นดินแห่งพระคุณ
การมีพระที่นั่งอยู่หมายความว่าจะต้องมี
อาณาจักรด้วย ในอุปมาหลายเร่ือง พระ
คริสต์ทรงใช้ข้อความ “แผ่นดินสวรรค์”
เพ่ือหมายถึงการทํางานของพระคุณ
พระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ {GC 346.4}

ดังน้ัน พระท่ีนัง่อันรุ่งโรจน์จงึหมายถึง
แผ่นดินแห่งพระสิริและพระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัถงึแผ่นดนินีว่้า “เมือ่บตุรมนุษย์เสดจ็
มาด้วยพระรศัมีพร้อมกบัทตูสวรรค์ท้ังหมด
แล้วพระองค์จะประทับบนพระท่ีนั่งอัน
รุ่งโรจน์ของพระองค์ ประชาชาติท้ังหมด
จะประชุมเฉพาะพระพักตร์พระองค์”
มัทธิว 25:31, 32 แผ่นดินนี้ยังเป็นเรื่อง
ของอนาคต จะไม่ถกูจดัตัง้ขึน้จนกว่าพระ
คริสต์จะเสด็จมาคร้ังที่สอง {GC 347.1}

แผ่นดินแห่งพระคุณนั้นถูกสถาปนา
ขึ้นทันทีหลังจากท่ีมนุษย์ล้มลงในบาป
คือเมือ่มกีารจดัตัง้แผนการเพือ่ไถ่มนษุย-
ชาติที่ผิดบาปให้รอด จึงเป็นแผ่นดินท่ีมี
อยู่ในพระประสงค์และโดยพระสัญญา
ของพระเจ้า และมนุษย์สามารถเข้ามา
เป็นประชากรได้ผ่านทางความเช่ือ แต่
กระนัน้ ก็ยงัไม่ได้ถกูจดัตัง้ขึน้อย่างแท้จริง
จนกระท่ังเม่ือพระคริสต์ทรงส้ินพระชนม์ 

แต่แม้ภายหลงัจากพระผูช่้วยให้รอดเสดจ็
มารับพันธกิจในโลกแล้วน้ัน หากแม้ทรง
เบื่อหน่ายกับหัวใจมนุษย์ที่แข็งกระด้าง
และไม่ซาบซ้ึงในพระคุณ พระองค์ยัง
อาจจะทรงถอนตัวจากการถวายบูชาบน
กางเขนคาลวารีได้  ในสวนเกทเสมนี  จอก
แห่งความทุกข์ส่ันอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ แม้แต่ในขณะนั้นพระองค์ยัง
อาจจะเช็ดพระเสโทท่ีเป็นด่ังหยดเลือด
ออกจากหน้าผากและทิง้เผ่าพนัธุม์นษุย-
ชาติไว้ให้พินาศในความช่ัวก็ได้ หาก
พระองค์ทรงกระทําเช่นน้ี จะไม่มีการไถ่
มนุษย์ท่ีล้มลงในบาปให้รอดได้ แต่เมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงพลีชพีของพระองค์
และด้วยลมพระโอษฐ์สุดท้ายร้องขึน้มาว่า
“สําเร็จแล้ว” นั้น แผนการแห่งการไถ่ให้
รอดท่ีเกิดขึ้นจึงผ่านการรับรอง แผ่นดิน
แห่งพระคุณซึง่ก่อนหน้าน้ีดาํรงอยู่ได้โดย
พระสัญญาของพระเจ้านั้นก็ได้รับการ
สถาปนาข้ึนหลังจากน้ัน {GC 347.2}

ดังน้ัน ความตายของพระคริสต์—
เหตกุารณ์เดยีวกนันีท่ี้สาวกทัง้หลายมอง
ว่าเปน็การทําลายความหวงัของพวกเขา
ไปโดยส้ินเชิง—เป็นการทําให้ความหวัง
ของพวกเขาคงอยู ่ยั่งยืนไปตลอดกาล
ในขณะที่เหตุการณ์นี้นําความผิดหวังอัน
โหดร้ายมายังพวกเขา กลับเป็นสุดยอด
ของเหตุการณ์ท่ีพิสูจน์ว่าความเชื่อของ
พวกเขาถูกต้อง เหตุการณ์ท่ีทําให้พวก
เขาทุกข์โศกเศร้าใจและส้ินหวังน้ัน เป็น
เหตุการณ์เปิดประตคูวามหวังให้บุตรทุก
คนของอาดัมและเป็นศูนย์กลางของชีวิต
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ภายภาคหน้าและความสุขนรัินดร์สาํหรับ
ผูท้ีซ่ือ่สัตย์ทกุคนของพระเจ้าตลอดทุกยุค
{GC 348.1}

พระประสงค์ของพระเมตตาคณุอนัไร้
ขอบเขตกําลงัไปถงึจดุของความสาํเรจ็ถงึ
แม้โดยผ่านความผิดหวังของสาวกก็ตาม
ในขณะที่พระคุณและอํานาจคําสอนของ
พระเจ้าเอาชนะหัวใจของพวกเขา พระองค์ 
“ตรัสไม่เหมือนท่ีมนุษย์พูด” แต่กระนั้น
ทองคําบริสุทธิ์แห่งความรักของพวกเขา
ที่มีให้กับพระเยซูระคนอยู่กับอัลลอยด์
ไร้ค่าของความยโสฝ่ายโลกและความ
ทะเยอทะยานท่ีเหน็แก่ตวั  แม้ในห้องเล้ียง
ฉลองปัสกา ในห่วงเวลาอันเคร่งขรึมน้ัน
เมือ่พระอาจารยกํ์าลงัดําเนนิเขา้ไปอยูใ่น
เงามืดของสวนเกทเสมนี ยัง “มีการโต้
เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาท่ี
นับว่าเป็นใหญ่” ลูกา 22:24 ภาพในนิมิต
ของพวกเขานั้นมีแต่บัลลังก์ มงกุฎและ
พระสิริ ในขณะที่ความอับอายและความ
ระทมทกุข์ของสวน หอพพิากษา กางเขน
คาลวารีอยู่เบื้องหน้าพวกเขา ความหย่ิง
ในหัวใจและความกระหายเกียรติยศทาง
ฝ่ายโลกได้ทําให้พวกเขาเกาะติดอย่าง
แนบแน่นกับคําสอนผดิในยุคของพวกเขา
และละเลยพระคาํของพระผู้ช่วยให้รอดไป
อย่างไม่ใส่ใจ ซึง่เป็นพระคาํทีแ่สดงให้เหน็
ถึงธรรมชาติท่ีแท้จริงของแผ่นดินของ
พระองค์และช้ีไปยังเบ้ืองหน้าถงึความทุกข์
ระทมของพระองค์และความตาย และ
ความผดิเหล่านีน้าํไปสูผ่ลของการทดลอง
—ซึ่งแหลมคมแต่จําเป็น—ซึ่งอนุญาตให้

เกิดข้ึนเพื่อแก้ไขพวกเขา ถึงแม้ว่าสาวก
ท้ังหลายเข้าใจความหมายข่าวสารของ
พวกเขาผดิไป และพลาดทีจ่ะทาํให้ความ
คาดหวังของพวกเขาเกิดขึ้นจริง แต่
กระนั้นพวกเขาก็เทศนาเร่ืองคําเตือนท่ี
พระเจ้าประทานให้พวกเขาและพระเจ้า
จะทรงตอบแทนความเช่ือของพวกเขา
และให้เกียรติความเช่ือฟังของพวกเขา
พวกเขาได้รับมอบความวางใจเพ่ือทํางาน
ประกาศให้คนทุกชาติเร่ืองข่าวประเสริฐ
อันสง่างามของการเป็นขึ้นมาจากความ
ตายของพระเจ้าของพวกเขา ประสบ-
การณ์ขมขื่นที่อนุญาตให้เกิดนั้นมีจุด-
ประสงค์ท่ีจะเตรียมพวกเขาเพ่ืองานน้ี 
{GC 348.2}

ภายหลังที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจาก
ความตายแล้ว พระองค์ทรงปรากฏต่อ
สาวกของพระองค์บนทางท่ีมุ่งหน้าไปยัง
หมู่บ้านเอมมาอูสและ “พระองค์ทรงอธิบาย
พระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขา
ฟัง เร่ิมต้นต้ังแต่โมเสสและบรรดาผู้เผย
พระวจนะ” ลูกา 24:27 หัวใจของสาวก
ท้ังสองเร่าร้อน ความเชื่อจุดประกายขึ้น
มา พวกเขาได้รับการ “ทรงโปรดให้...
บังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืน” 1
เปโตร 1:3 แม้ก่อนที่พระเยซูจะทรงเปิด
เผยพระองค์เองให้แก่พวกเขา เป็นพระ
ประสงค์ของพระองค์ที่จะส่องให้ความ
เข้าใจของเขาสว่างและตรึงความเช่ือของ
เขาลงบน “คําเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่ง
กว่าน้ันอีก” 2 เปโตร 1:19 พระองค์ทรง
ปรารถนาทีจ่ะให้ความจรงิฝังรากแนน่ลง
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ในความนึกคิดของพวกเขา ไม่ใช่เพียง
เพราะถูกสนับสนุนด้วยคําพยานส่วนตัว
ของพระองค์เอง แต่เป็นเพราะหลักฐาน
ทีป่ราศจากข้อสงสยัซึง่ถกูนาํเสนอให้เหน็
ด้วยสัญลักษณ์และเงาของกฎระเบียบท่ี
เป็นแบบจาํลองและดว้ยคาํพยากรณ์ของ
พระครสิตธรรมคมัภร์ีภาคพนัธสญัญาเดมิ
บรรดาผู้ติดตามพระคริสต์จําเป็นต้องมี
ความเชื่อที่ฉลาดซึ่งไม่เพียงมีไว้สําหรับ
ตวัเขาเองเท่านัน้แต่เพือ่พวกเขาจะได้นาํ
ความรู้เร่ืองของพระคริสต์ไปให้แก่โลก
ด้วย และในข้ันตอนแรกสุดของการให้
ความรูน้ี ้ พระเยซทูรงชีแ้นะสาวกทัง้หลาย
ไปยัง “โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะ”
ด้วยคําพยานในลักษณะน้ีนี่เองท่ีพระผู้
ช่วยให้รอดผูท้รงเป็นขึน้จากความตายได้
ทรงใช้เพือ่กล่าวถงึคณุค่าและความสาํคญั
ของพระคริสตธรรมคัมภร์ีภาคพันธสัญญา
เดิม {GC 349.1}

เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรเช่นน้ีใน
หวัใจของสาวกทัง้หลายเมือ่พวกเขามอง
ดูพระพักตร์ของพระอาจารย์ท่ีพวกเขารัก
อีกคร้ัง ลูกา 24:32มีเกิด ด้วยสํานึกท่ี
สมบูรณ์และบริบูรณ์กว่าเดิม พวกเขา
“พบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรม
บัญญัติและคนท่ีพวกผู้เผยพระวจนะ
กล่าวถึง” ยอห์น 1:45 ความไม่แน่นอน
ความทุกข์ระทม ความส้ินหวังหลีกทาง
ให้กับความม่ันใจท่ีบรบูิรณ์และความเช่ือ
ที่ไม่มัวหมอง เป็นเร่ืองแปลกอะไรเช่นนี้
เม่ือภายหลังท่ีพระองค์เสด็จกลับสวรรค์
แล้ว พวกเขา “อยู่ในพระวิหารทุกวัน

สรรเสริญพระเจ้า” ตลอดเวลา ลูกา 24:
53 ประชาชนท่ีรู้เพียงแต่ความตายอัน
น่าอับอายนั้นมองไปยังใบหน้าของพวก
เขาเหล่านั้นเพื่อมองดูสีหน้าที่เศร้าสร้อย
สับสนและพ่ายแพ้ แต่กลับเห็นความ
ชื่นชมและความมีชัย ช่างเป็นการตระ
เตรยีมอะไรเช่นนีส้าํหรับสาวกเหล่าน้ีเพือ่
งานท่ีอยู ่ต่อหน้าพวกเขา พวกเขาได้
ดําเนินผ่านความทุกข์ยากท่ีแสนระทม
สาหัสซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาทน
ได้ และมองได้เห็นแล้วว่าจะเป็นเช่นไร
เม่ือในสายตามนุษย์นัน้ทุกส่ิงดูพ่ายแพ้ไป
แต่พระคําของพระเจ้ากระทําการสําเร็จ
อย่างมีชัย นับจากน้ีไปจะมีสิ่งอันใดอีก
ไหมท่ีจะมาคุกคามความเช่ือของพวกเขา
หรือทาํให้ความรกัอนัเร่าร้อนของเขาเยน็
ชาลงไป ในความเศร้าใจอันแสนระทม
พวกเขาจะ “ได้รับการชใูจอย่างมากมาย”
ความหวงัทีเ่ปรยีบ “เสมอืนสมอทีแ่น่นอน
และมั่นคงของจิตใจ” ฮีบรู 6:18, 19
พวกเขาเป็นพยานให้กับพระปัญญาและ
อํานาจของพระเจ้าและ “แน่ใจว่า แม้
ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์
หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซ่ึงมีอยู่ในปัจจุบันน้ี
หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดช
ท้ังหลาย หรือซ่ึงสูงหรือซ่ึงลึกหรือส่ิงใดๆ
อืน่ทีไ่ด้ทรงสร้างแล้ว” จะแยกเราทัง้หลาย
ให้ออกไปจาก “ความรักของพระเจ้าซึ่งมี
อยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเราได้” พวกเขากล่าวต่อไปว่า “ใน
เหตุการณ์ท้ังหมดน้ี เรามีชยัเหลือล้นโดย
พระองค์ผู้ทรงรักเราท้ังหลาย” โรม 8:38,
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39, 37 “พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” 1 เปโตร 1:25 และ
“ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีก พระเยซูคริสต์ผู้
สิ้นพระชนม์แล้วหรือ และยิ่งกว่านั้นอีก
พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจาก
ความตาย พระองค์สถิต ณ เบ้ืองขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอ
เพื่อเราด้วย” โรม 8:34 {GC 349.2}

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ประชากร
ของเราจะไม่ต้องอบัอายอกีต่อไป” โยเอล
2:26 “การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง
แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า” สดุดี 30:5
ในวนัท่ีพระองค์ทรงเป็นขึน้จากความตาย
เม่ือสาวกเหล่าน้ีพบพระผู้ช่วยให้รอดและ
หวัใจของพวกเขาเร่าร้อนอยู่ภายในขณะ
ที่ฟังพระดํารัสของพระองค์ เมื่อพวกเขา
มองไปยังพระเศียรและพระหัตถ์และ
พระบาทที่บาดเจ็บเพื่อเขาทั้งหลายนั้น
ก่อนการเสด็จกลับสวรรค์ เมื่อพระเยซู
ทรงนําพวกเขาไปไกลจนถึงหมู ่บ ้าน
เบธานแีละชพูระหตัถ์ขึน้อวยพรพวกเขา
และทรงบัญชาว่า “จงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”
และตรัสต่อไปอีกว่า “เราจะอยู่กับท่าน
ทั้งหลายเสมอไป” มาระโก 16:15 มัทธิว
28:20 ในวันเพ็นเทคอสต์เม่ือพระผู้ช่วย
ที่ทรงโปรดสัญญาไว้นั้นเสด็จมาและ
ประทานอํานาจจากเบ้ืองบนและจิต-
วิญญาณของผู้เช่ือต่างต้ืนตันด้วยความ
รู ้สึกถึงการทรงสถิตอยู ่ด ้วยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาผู้เสด็จกลับไป
สวรรค์แล้วน้ัน นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ถึงแม้ทางเดินของพวกเขาจะนําไปสูก่าร
ถวายบูชาและการพลีชพีเพราะความเช่ือ
เช่นเดียวกับพระองค์ พวกเขาจะยอม
เอาการรบัใช้ข่าวประเสรฐิแห่งพระคณุกบั
“มงกุฎแห่งความชอบธรรม” 2 ทิโมธี 4:8
ซึ่งจะได้รับเม่ือพระองค์เสด็จมา เพ่ือมา
แลกกบัสง่าราศขีองบลัลงัก์ฝ่ายโลกซึง่เคย
เป็นความหวงัในช่วงต้นของการเป็นสาวก
หรือ “พระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกส่ิงได้
มากยิ่งกว่าท่ีทูลขอหรือคิด” เอเฟซัส
3:20 ทรงโปรดประทานให้พวกเขา
เหล่านั้นร่วมทุกข์กับพระองค์ มีส่วนร่วม
ในความสุขของพระองค์—เป็นความสุข
ของการ “นาํบตุรจาํนวนมากไปสูศ่กัดิศ์ร”ี
ฮีบรู 2:10 ความปีติยินดีเป็นล้นพ้น
เหลือท่ีจะกล่าว เป็น “ศักด์ิศรีนิรันดร์
มากมาย” ซึ่งเปาโลกล่าวว่า “เปรียบ” ไม่
ได้กับ “ความยากลําบากช่ัวคราวและ
เล็กน้อยของเรา” 2 โครินธ์ 4:17 {GC
350.1}

ประสบการณ์ของเหล่าสาวกทีป่ระกาศ
“ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ ้า”
มัทธิว 24:14 ในช่วงการเสด็จมาคร้ังท่ี
หนึ่งของพระคริสต์นั้นจะมีให้เห็นอีกใน
ประสบการณ์ของผูป้ระกาศข่าวการเสดจ็
มาครัง้ทีส่องของพระองค์  ดัง่สาวกทีอ่อก
ไปประกาศว่า “เวลากําหนดมาถึงแล้ว
และแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว”
มาระโก 1:15 มิลเลอร์และเพื่อนออก
ประกาศว่าช่วงเวลาแห่งคําพยากรณ์ท่ี
ยาวทีส่ดุและเป็นช่วงสุดท้ายทีเ่ขียนไว้ใน
พระคัมภีร์กําลังจะส้ินสุดแล้ว และเวลา
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พิพากษากําลังจะมาถึงและอาณาจักร
นรัินดร์กําลงัจะเข้ามาแล้ว คาํเทศนาของ
สาวกในเร่ืองของเวลาน้ันวางอยู่บนพ้ืนฐาน
เรือ่งเจ็ดสิบสัปดาห์ของพระธรรมดาเนียล
บทท่ี 9 ข่าวสารของมิลเลอร์และเพ่ือน
ได้ประกาศการส้ินสุดของ 2300 วันของ
พระธรรมดาเนียล 8:14 ซึ่งมีเจ็ดสิบ
สปัดาห์เป็นส่วนหน่ึงของช่วงเวลาน้ี  การ
เทศนาของแต่ละเรื่องวางอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุการณ์ในแต่ละส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง
ตรงตามคําพยากรณ์ของช่วงเวลาคํา
พยากรณ์ยิง่ใหญ่อนัเดยีวกนั {GC 351.1}

เหมือนเช่นสาวกรุ ่นแรก วิลเลียม
มิลเลอร์และเพ่ือนเองไม่ได้เข้าใจอย่าง
เต็มท่ีถึงความหมายของข่าวสารท่ีพวก
เขาประกาศ ความผิดทีก่่อร่างมาเน่ินนาน
ในครสิตจกัรได้ขัดขวางพวกเขาทีจ่ะไปให้
ถึงการแปลความหมายจุดสําคัญของคํา
พยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ถึง
แม้พวกเขาจะประกาศข่าวสารที่พระเจ้า
ทรงบญัชาให้พวกเขาประกาศแก่ชาวโลก
ก็ตามที แต่กระน้ันโดยความเข้าใจความ
หมายของมันผิดไป พวกเขาจึงตกลงสู่
ความผิดหวัง {GC 351.2}

ในการอธิบายพระธรรมดาเนียล 8:14
“อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถาน
บริสุทธ์ินั้นจะได้รับการชําระ” TKJV
นั้น ตามที่กล่าวมาแล้วว่า มิลเลอร์เอา
แนวคิดที่รับกันทั่วไปว่าโลกเป็นสถาน
บริสุทธิ์ และเขาเชื่อว่าการชําระสถาน
บริสุทธิ์หมายถึงการชําระโลกให้บริสุทธิ์
ด้วยไฟเมื่อองค์พระผู ้เป็นเจ้าเสด็จมา

ดังน้ันเม่ือเขาค้นพบว่าเวลาส้ินสุดของ
2300 วนันัน้บอกไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน
แล้ว เขาจึงสรุปว่าน่ีคือวันของการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสองของพระเยซู ความผิดของ
เขาเกิดจากการยอมรับแนวคิดนิยมท่ีว่า
อะไรคือสถานบริสุทธิ์ {GC 352.1}

ในระบบการประกอบพิธีท่ีเป็นแบบ
จําลอง ซึ่งเป็นเงาของการถวายบูชาและ
การเป็นปุโรหิตของพระคริสต์นั้น การ
ชําระวิหารเป็นพิธีสุดท้ายท่ีมหาปุโรหิต
จะปฏิบัติหน้าท่ีในการรับใช้ประจําปี พิธี
นี้เป็นภารกิจปิดท้ายของการลบมลทิน
บาป –ซึ่งเป็นการขจัดหรือการนําบาป
ออกไปจากชนชาติอิสราเอล พิธีนี้ทําให้
เห็นภาพในเบ้ืองหน้าถึงพระราชกิจปิด
ท้ายของพระมหาปุโรหิตของพวกเราใน
สวรรค์ในการนําบาปออกไปหรือลบบาป
ของประชากรของพระองค์ทิ้งไป ซึ่งเป็น
บาปท่ีถกูบนัทกึไว้ในสมุดของสวรรค์ พธิี
นีเ้ก่ียวข้องกับงานของการพิจารณาตรวจ
สอบซ่ึงเป็นงานของการพิพากษา และ
จะเกิดข้ึนทันทีก่อนการเสด็จมาของ
พระคริสต์บนเมฆในท้องฟ้าด้วยฤทธา-
นุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่ง มัทธิว
24:30 เพราะเมื่อพระองค์เสด็จมา ทุก
คดีจะต้องตัดสินเสร็จแล้ว พระเยซูตรัส
ว่า “เราจะนําบําเหน็จของเรามาด้วยเพื่อ
ตอบแทนตามการกระทําของแต่ละคน”
วิวรณ์ 22:12 ภารกิจของการพิพากษา
นี้ท่ีจะมีขึ้นก่อนเวลาพระคริสต์เสด็จมา
ครั้งที่สองเล็กน้อยนั้นเป็นข่าวของทูต
สวรรค์องค์ทีห่นึง่ในพระธรรมวิวรณ์ 14:7
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“จงเกรงกลัวพระเจ้า และถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์ เพราะถึงเวลาท่ีพระองค์จะ
ทรงพิพากษาแล้ว” {GC 352.2}

ผูท้ีป่ระกาศคําเตือนนีใ้ห้ข่าวสารท่ีถกู
ต้องในเวลาท่ีเหมาะสม แต่เหมือนเช่น
สาวกในยุคแรกท่ีประกาศว่า “เวลากาํหนด
มาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มา
ใกล้แล้ว” นั้น ข่าวของพวกเขาตั้งอยู ่
บนพ้ืนฐานคําพยากรณ์ของพระธรรม
ดาเนียลบทที่ 9 แต่กลับพลาดท่ีจะมอง
เห็นว่าพระคัมภีร์เล่มเดียวกันบอกถึง
ความตายของพระเมสสิยาห์ไว้ล่วงหน้า
มิลเลอร์และเพื่อนเทศนาข่าวสารท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของดาเนียล 8:14 และวิวรณ์ 
14:7 แต่กลับพลาดท่ีจะมองเห็นว่ายังมี
ข่าวอืน่ทีใ่ห้มาในพระธรรมววิรณ์บทที ่14
ซึง่ต้องประกาศก่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จกลับมา ดั่งสาวกท่ีเข้าใจผิดในเร่ือง
แผ่นดนิทีจ่ะมาจดัตัง้เมือ่สิน้สดุ 70 สัปดาห์ 
ชาวแอ๊ดเวนตีสก็เข้าใจผิดในเรื่องของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด 2,300
วัน ในท้ังสองกรณีมีการยอมรับหรือ
ค่อนข้างเป็นการยึดติดกับคําสอนผิดท่ี
นิยมกันอย่างแพร่หลายซึ่งทําให้สมอง
มืดบอดจากความจริง คนทั้งสองกลุ่มนี้
กระทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าด้วยการ
ประกาศข่าวท่ีพระองค์ทรงปรารถนาให้
พวกเขาทําและท้ังสองเข้าใจข่าวสารของ
พวกเขาเองผิดไปจึงต้องผิดหวัง {GC
352.3}

ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงกระทําการ
สําเร็จตามพระประสงค์แห่งพระเมตตา

คุณของพระองค์เองในการทรงอนญุาตให้
ข่าวคาํเตอืนเรือ่งการพพิากษาถกูประกาศ
ออกไปเช่นนั้น วันยิ่งใหญ่นั้นกําลังจะ
มาถึงแล้ว และภายใต้การทรงนําของ
พระองค์  คนทัง้ปวงตกสูก่ารทดสอบเรือ่ง
ของกําหนดเวลาท่ีเฉพาะ เพ่ือจะเปิดให้
พวกเขาท้ังหลายมองเห็นว่ามีส่ิงใดอยู่
ในหัวใจของพวกเขา ข่าวสารนี้ถูกจัด
เตรยีมไว้เพือ่ทดสอบและชาํระครสิตจกัร
ให้บริสุทธิ์ เป็นการนําไปเพื่อให้เห็นว่า
ความรักของพวกเขานั้นวางอยู่กับโลกน้ี
หรืออยูกั่บพระคริสต์และสวรรค์  พวกเขา
ต่างอ้างว่ารักพระผู้ช่วยให้รอด บัดนี้จะ
ต้องพิสูจน์ความรักของพวกเขา พวกเขา
พร้อมท่ีจะละท้ิงความหวังและความ
ทะเยอทะยานฝ่ายโลกและต้อนรับด้วย
ความช่ืนชมยินดีในการเสด็จมาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาหรือไม่  ข่าวสาร
นีถ้กูจัดเตรียมไว้เพ่ือให้พวกเขามองเห็น
สภาพทีแ่ท้จรงิของฝ่ายจติวญิญาณ เป็น
ข่าวสารท่ีทรงโปรดประทานให้ด้วยความ
เมตตาเพ่ือปลุกพวกเขาให้แสวงหาองค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยการกลับใจและความ
ถ่อมตน {GC 353.1}

ถงึแม้ความผดิหวงันีจ้ะเป็นผลจากการ
เข้าใจผิดในข่าวสารที่พวกเขาประกาศ
ก็ตาม ความผิดหวังนี้จะต้องถูกลบล้าง
ออกไปตลอดกาลด้วยเช่นกัน ความผิด
หวังจะทดสอบหัวใจของบรรดาผู้ท่ีอ้าง
ว่ายอมรับคําเตือน ในขณะท่ีเผชิญกับ
ความผิดหวัง พวกเขาหุนหันที่จะละทิ้ง
ประสบการณ์และความวางใจที่มีในพระ
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คาํของพระเจ้าหรือไม่ หรือจะแสวงหาด้วย
การอธิษฐานและการถ่อมใจเพ่ือท่ีจะรู้ว่า
จุดใดของคําพยากรณ์ท่ีพวกเขาพลาดท่ี
จะเข้าใจ มีสักก่ีคนท่ีทาํไปเน่ืองจากความ
กลัวหรือด้วยความหุนหันและความ
ตื่นเต้น มีสักก่ีคนท่ีไม่จริงใจและไม่เช่ือ
คนมากมายอ้างว่าตนรักท่ีจะเห็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเสด็จมาปรากฏ แต่เมื่อได้รับ
การทรงเรียกให้มาร่วมทนทุกข์ การ
เย้ยหยันและการตําหนิของโลกและบท
ทดสอบของการล่าช้าและความผิดหวัง
แล้ว พวกเขาจะประกาศยกเลิกความเช่ือ
หรือไม่ เน่ืองจากพวกเขาไม่ได้เข้าใจ
ทนัทถีงึวธิกีารทีพ่ระเจ้าทรงปฏบัิตต่ิอพวก
เขา พวกเขาจะละทิ้งความจริงที่ถูก
สนับสนุนด้วยคําพยานอันโปร่งใสที่สุด
จากพระคําของพระองค์หรือไม่ {GC
353.2}

การทดสอบนีจ้ะเปิดเผยความเข้มแขง็
ของผู้ทีป่ฏิบัตติามด้วยความเช่ือท่ีแท้จริง
ในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคําสอนของ
พระคําและพระวิญญาณของพระเจ้า การ
ทดสอบนี้จะสอนพวกเขาถึงภัยอันตราย
ของการรับทฤษฎีและการแปลความหมาย
ของมนุษย์แทนที่จะให้พระคัมภีร์อธิบาย
ความหมายตัวเอง มีเพียงประสบการณ์
นี้เท่านั้นที่จะสอนเรื่องนี้ได้ สําหรับเหล่า

บุตรแห่งความเชื่อแล้ว ความสับสนและ
ความทุกข์โศกเศร้าใจท่ีมาจากความผิด
ของเขาเองจะทํางานซึง่จาํเป็นสําหรบัการ
แก้ไข จะนําพวกเขาให้ใส่ใจศึกษาคํา
พยากรณ์มากย่ิงขึน้ จะเป็นการสอนพวก
เขาให้ตรวจสอบพื้นฐานความเชื่ออย่าง
ระมดัระวงัและปฏเิสธทกุเรือ่งทีไ่มไ่ด้วาง
อยู่บนพ้ืนฐานความจริงของพระเจ้าถึง
แม้ว่าโลกคริสเตียนจะยอมรับอย่างกว้าง
ขวางเพียงไรก็ตาม {GC 354.1}

สิง่ทีดู่ประหนึง่ว่ามดืมนต่อความเข้าใจ
ของผู้เชื่อในห้วงเวลาแห่งการทดลองนั้น
จะได้รับความกระจ่างในภายหลังเช่นเดยีว
กับสาวกรุ่นแรก เม่ือพวกเขาจะเห็นส่ิงที่ 
“องค์พระผู ้ เป ็นเจ ้าทรงทําให ้เขาใน
บ้ันปลาย” พวกเขาจะรู้ว่า แม้จะมีการ
ทดลองอันเนื่องจากความเข้าใจผิดของ
พวกเขา พระประสงค์แห่งรักของพระเจ้า
ท่ีมีต่อพวกเขาเกิดข้ึนสม่ําเสมอ พวก
เขาจะเรียนรู้โดยประสบการณ์อนัจะทาํให้
เกิดความสุขว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมี
ความสงสารและความเมตตากรุณา”  และ
“พระมรรคาท้ังส้ินของพระยาห์เวห์เป็น
ความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่ผู้ที่
รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของ
พระองค์” ยากอบ 5:11 สดุดี 25:10 {GC
354.2}
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การต่ืนตัวคร้ังย่ิงใหญ่ทางศาสนาใน
ช่วงของการประกาศเร่ืองการใกล้เสด็จมา
ในเรว็วนัของพระครสิต์นัน้ ถกูบอกไว้ล่วง
หน้าแล้วในคําพยากรณ์ของข่าวทูตสวรรค์
องค์ที่หน่ึงของพระธรรมวิวรณ์บทท่ี 14
ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งกําลัง “เหาะไปใน
ท้องฟ้า เพือ่ประกาศข่าวประเสริฐนรัินดร์
แก่คนท้ังหลายท่ีอยู่บนแผ่นดินโลก แก่ทุก
ประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุก
ชนชาติ ท่านประกาศเสียงดังว่า จงเกรง
กลัวพระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรง
พิพากษาแล้ว จงนมัสการพระองค์ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ
บ่อน้ําพุท้ังหลาย” วิวรณ์ 14:6, 7 {GC
355.1}

ข้อเทจ็จรงิทีว่่าทตูสวรรค์องค์หนึง่เป็น
ผู้ประกาศคําเตือนนี้แสดงว่าเป็นเรื่องที่
มีความสําคัญอย่างมากย่ิง ด้วยความ
บริสุทธิ์  รัศมีและสิทธิอํานาจของผู ้
สื่อข่าวชาวสวรรค์นั้น พระปัญญาของ
พระเจ ้าพอพระทัยท่ีเสนอให้เห็นถึง
คุณลักษณะที่สูงส ่งของพระราชกิจที่
จะต้องกระทําให้สําเร็จโดยทางข่าวสาร
และสิทธิอํานาจและรัศมีท่ีจะร่วมอยู่กับ
พระราชกิจนี้ ทูตสวรรค์ท่ีเหาะไป “ใน
ท้องฟ้า” คําเตือนที่ “ประกาศ[ด้วย]เสียง
ดัง” และประกาศให้ “คนทัง้หลายทีอ่ยูบ่น
แผ่นดินโลก แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า

ทุกภาษาและทุกชนชาติ” ทําให้มองเห็น
ว่าเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทีร่วดเรว็และ
แผ่กว้างยิง่ใหญ่ไปท่ัวท้ังโลก {GC 355.2}

ข่าวสารเองบอกแจ้งให้เราทราบถึง
เวลาเมื่อเหตุการณ์นี้จะเกิดข้ึน ข่าวนี้
เป็นส่วนหนึ่งของ “ข่าวประเสริฐนิรันดร์”
และประกาศแจ้งเรื่องการเริ่มต้นของการ
พิพากษา ข่าวสารเร่ืองการช่วยให้รอด
ได้ถกูเทศนาสัง่สอนมาตลอดในทกุยคุทกุ
สมัย แต่ข่าวสารน้ีเป็นส่วนหน่ึงของข่าว
ประเสริฐที่จะถูกประกาศเฉพาะในวาระ
สุดท้ายเท่านัน้ เพราะในเวลานีเ้องเท่านัน้
ท่ีเวลาของการพิพากษาจะมาถึง คํา
พยากรณ์ต่างๆ ได้นําเสนอลําดับของ
เหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองท่ีนําไปสู ่การ
เร่ิมต้นของการพิพากษา สิ่งน้ีเป็นเร่ือง
จริงโดยเฉพาะในพระธรรมดาเนียล แต่
คําพยากรณ ์ของดาเนียลในส ่วนท่ี
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายนั้น
ดาเนยีลได้รับบญัชาให้ปิดผนกึและประทบั
ตราไว้ “จนถึงวาระสุดท้าย” ดาเนียล
12:4 ตามคําพยากรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงแล้ว
เหล่านี้ ข่าวเรื่องการพิพากษานี้จะถูก
ประกาศออกไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลา
ปัจจุบันน้ี บนพ้ืนฐานของผู ้เผยพระ
วจนะกล่าวว่า แต่เมื่อถึงวาระสุดท้าย
“คนเป็นอนัมากจะวิง่ไปวิง่มา และความรู้
จะทวีข้ึน” ดาเนียล 12:4 {GC 355.3}

อคัรทูตเปาโลเตอืนคริสตจกัรไม่ให้คอย
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การเสด็จมาของพระคริสต์ในเวลาของ
ท่าน เปาโลกล่าวไว้ว่า “วันน้ันจะไม่
มาถึงจนกว่าจะมีการกบฏเสียก่อนและ
คนนอกกฎหมายน้ันจะปรากฏตัว” 2
เธสะโลนิกา 2:3 จวบจนกระท่ังภายหลัง
การละท้ิงความเช่ือย่ิงใหญ่และช่วงเวลา
อันยาวนานของการปกครองภายใต้ 
“คนนอกกฎหมาย” แล้ว จึงจะเฝ้าคอย
การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ “คน
นอกกฎหมาย” ซึ่งมีนามอ่ืนว่า “อํานาจ
ลึกลับนอกกฎหมาย” 2 เธสะโลนิกา 2:7
“ลูกแห่งความพินาศ” ยอห์น 17:2 และ
“คนช่ัว” นั้นหมายถึงระบอบเปปาซีซึ่ง
ตามท่ีคาํพยากรณ์กล่าวไว้ล่วงหน้าน้ันจะ
เรืองอํานาจ 1,260 ปี ช่วงเวลาน้ีได้ส้ินสุด
ลงในปี ค.ศ. 1798 การเสด็จมาของ
พระคริสต์จะไม่เกิดขึ้นก่อนเวลาน้ัน
เวลาในข้อเขียนของเปาโลครอบคลุมต้ังแต่
ยุคของคริสเตียนจนไปถึงปี ค.ศ. 1798
เวลาหลงัจากนีจ้งึเป็นช่วงเวลาทีจ่ะประกาศ
ข่าวเรื่องพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองได้ 
{GC 356.1}

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีการประกาศ
ข่าวสารในทํานองน้ี แม้แต่ท่ีเรารับรู้มา
เปาโลกไ็ม่ได้เทศนาเรือ่งนี ้ เขาบอกพีน้่อง
ให้คอยมองหาการเสดจ็มาขององค์พระผู้
เป็นเจ้าในเวลาอีกยาวนานของอนาคต
นกัปฏิรูปศาสนาท้ังหลายก็ไม่ได้ประกาศ
เร่ืองน้ี มาร์ติน ลูเธอร์ตั้งวันพิพากษาไว้
อีกสามร้อยปีในอนาคตนับจากเวลาของ
เขา แต่นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1798 เป็นต้นมา
ผนกึทีปิ่ดพระธรรมดาเนยีลได้ถกูแกะออก

แล้ว ความรู้เรื่องคําพยากรณ์ต่างๆ เพิ่ม
ข้ึนและมีคนมากมายประกาศข่าวสาร
สาํคัญของการพิพากษาว่าใกล้เข้ามาแล้ว
{GC 356.2}

เหมอืนการปฏรูิปยิง่ใหญ่ของศตวรรษ
ท่ี 16 ขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองการเสด็จ
มาเกิดข้ึนพร้อมๆ กันในส่วนต่างๆ ของ
โลกคริสเตียน ทั้งในประเทศยุโรปและ
อเมรกิา คนแห่งความเชือ่และคาํอธษิฐาน
ได้รับการชักนาํให้ศกึษาคําพยากรณ์และ
แกะตามรอยข้อความบันทึกที่ได้รับการ
ดลใจ พวกเขามองเห็นหลักฐานที่ทําให้
เช่ือว่าเหตุการณ์ทั้งส้ินใกล้ถึงยุคสุดท้าย
แล้ว ในดินแดนต่างๆ มีคริสเตียนหลาย
กลุ่มท่ีอยู่กันตามลาํพังโดดเด่ียวได้ข้อสรุป
จากการศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้น ท่ีนํามา
ถงึความเช่ือว่าพระผู้ช่วยให้รอดกําลังใกล้
จะเสด็จกลับมา {GC 357.1}

ในปี ค.ศ. 1821 สามปีหลังจากมิลเลอร์
มาถึงข้อความอธิบายของคําพยากรณ์ที่
บอกเวลาของการพิพากษา ดร. โยเซฟ
วูลฟฟ์ [Joseph Wolff] “มิชชันนารีเพื่อ
ประกาศไปท่ัวท้ังโลก” เร่ิมประกาศถึง
การใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระผู้
เป็นเจ้า วูลฟฟ์เกิดในประเทศเยอรมนี 
พ่อแม่เป็นชาวฮีบรู คุณพ่อเป็นรับบี
ชาวยิว ในขณะที่ยังมีอายุน้อยมากนั้น
เขามีความเช่ือม่ันในความจริงของศาสนา
คริสต์ เขามีสมองที่ว่องไวและอยากรู ้
อยากเหน็ เขากระตอืรอืร้นฟังคาํสนทนา
ท่ีมีขึ้นทุกวันในบ้านของคุณพ่อในขณะท่ี
ชาวฮีบรูผู้เล่ือมใสเคร่งครัดในศาสนามา



20 การตื่นตัวคร้ังยิ่งใหญ่ฝ่ายศาสนา 327

ชุมนุมกัน เพื่อทบทวนความหวังใจและ
การคาดหวงัล่วงหน้าของพวกเขาทัง้หลาย
ถึงพระรัศมีของพระเมสสิยาห์ท่ีกําลังจะ
เสดจ็มาและการนาํประเทศอสิราเอลกลบั
คืนมา อยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินถึงการเอ่ย
พระนามของเยซูชาวนาซาเร็ธ เด็กชาย
คนนี้ถามข้ึนมาว่า ท่านเป็นผู้ใด คําตอบ
ที่เขาได้คือ “ชาวยิวท่านหน่ึงท่ีมีความ
สามารถยิ่งใหญ่ แต่ท่านแสร้งทําตัวเป็น
พระเมสสิยาห์ ศาลของยิวพิพากษา
ตดัสนิประหารท่าน” ผูส้งสยัถามต่อ “ทาํไม
กรุงเยรูซาเล็มจึงถูกทําลายไปและทําไม
พวกเราจึงตกเป็นเชลยอยู่” คุณพ่อตอบ
ว่า “โอ่ โอ เพราะชาวยิวฆ่าผู้เผยพระ
วจนะทั้งหลาย” ในทันใดนั้น มีความคิด
หนึ่งแล่นเข้ามาในสมองของเด็กคนนี้ 
“พระเยซูคงเป็นผู้เผยพระวจนะคนหน่ึง
ด้วยเช่นกนัและชาวยวิฆ่าพระองค์ไปเสยี
ในขณะท่ีท่านไม่มีความผิด” Travels and
Adventures of the Rev. Joseph Wolff
เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 6 เขามีความคิดเช่นนี้
อย่างแรงกล้า ถึงแม้จะถูกห้ามเข้าไปใน
โบสถ์ของชาวคริสเตียนก็ตามที แต่บ่อย
คร้ังเขาก็เถลไถลอยู่ภายนอก คอยฟังคํา
เทศนา {GC 357.2}

เมือ่วลูฟฟ์อาย ุ7 ขวบ เขาคยุอวดอ้าง
กับเพ่ือนบ้านผู้สูงอายุคนหน่ึงถึงชัยชนะ
ในภายภาคหน้าของชนชาติอิสราเอล
เมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมา เมื่อมีคนแก่
คนหน่ึงพูดข้ึนอย่างเมตตาว่า “เด็กน้อย
ทีรั่ก ลุงจะบอกหนวู่าพระเมสสยิาห์แท้จรงิ
คือผู้ใด ท่านคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ...

ท่ีบรรพบุรุษของหนูตรึงกางเขนเหมือน
เช่นท่ีทาํกับผู้เผยพระวจนะคนอ่ืนๆ กลับ
ไปอ่านพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 และ
หนจูะมัน่ใจว่าพระเยซคูรสิต์ทรงเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า” Ibid. เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 7
ในทันทีทันใดนั้น ความมั่นใจได้ตราตรึง
ลงสู ่เขา เขากลับบ้านและไปอ่านพระ
คัมภีร์ สงสัยว่าคําพยากรณ์จะสําเร็จได้
อย่างบริบูรณ์ในเยซชูาวนาซาเรธ็ได้อย่างไร
คําของชาวคริสต์เป็นเร่ืองจริงหรือ เด็ก
ชายขอให้คุณพ่ออธิบายคําพยากรณ์ 
แต่กลบัพบกบัความเงยีบทีเ่คร่งขรมึมาก
จนเขาไม่กล้าท่ีจะเอ่ยถึงเร่ืองน้ีอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เพียงแต่เพิ่มความ
ปรารถนาของเขาท่ีจะเรียนรู้เรื่องศาสนา
ของคริสเตียนให้มากย่ิงข้ึน {GC 357.3}

ในบ้านเชื้อสายยิวของเขานั้น ความรู้
ท่ีเขาเสาะแสวงหาถูกกีดขวางอย่างขัน
แข็งจากเขา แต่เขาออกจากบ้านของพ่อ
ขณะท่ีมีอายุเพียง 11 ปี ออกไปยังโลก
เพื่อแสวงหาการศึกษาให้กับตนเอง เพื่อ
เลือกศาสนาและทํามาหาเล้ียงชีพ เขา
ไปพักอาศัยกับญาติได้ระยะหน่ึง แต่ใน
ไม่ช้าก็ถกูขบัออกไปด้วยข้อหาละท้ิงความ
เชื่อ และเขาจึงต้องหาหนทางของตนเอง
อย่างโดดเด่ียวไม่มีเงินในท่ามกลางหมู่
คนแปลกหน้า เขาไปจากท่ีหน่ึงไปยังอีก
ท่ีหนึง่  ขยันเรยีนและอยู่รอดด้วยการสอน
ภาษาฮบีร ูโดยอทิธพิลของครชูาวคาทอลกิ
เขาถูกชักนําให้รับความเช่ือของโรมและ
ตัง้ใจท่ีจะเป็นมิชชนันารีในหมู่คนของเขา
เอง หลายปีต่อมาเขาไปพร้อมเป้าหมาย
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นีเ้พ่ือศกึษาในวทิยาลัยออฟโปรปากันดา
ที่กรุงโรม เนื่องจากเขามีความคิดเสรี
และการพูดท่ีตรงไปตรงมา ในขณะท่ีเขา
อยู่ที่นี่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีต
เขาโจมตีอย่างเปิดเผยถึงการกระทํา
ทารุณของคริสตจักรและเรียกร้องเร่ือง
ความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูป แม้ว่าใน
ช ่วงต ้นเจ ้าหน้าท่ีชั้นสูงของระบอบ
เปปาซีปฏิบัติต่อเขาด้วยความเห็นชอบ
ก็ตามท ี แต่ต่อมาไม่นานเขาก็ถกูขบัออก
ไปจากกรุงโรม เขาเดินทางไปมาภายใต้
การเฝ้ามองของคริสตจักร จนกระทั่ง
ประจักษ์แจ้งว่าไม่อาจนําเขาให้มาอยู่
ภายใต้การผูกมัดของลัทธิโรมันได้ เขา
จึงถูกตราว่าเป็นคนที่แก้ไขไม่ได้และถูก
ปล่อยให้ไปตามที่เขาพึงพอใจ บัดนี้เขา
จึงมุ ่งหน้าไปประเทศอังกฤษและรับ
ความเช่ือของโปรเตสแตนต์ เข้าร่วมกับ
คริสตจักรอังกฤษ หลังจากเข้าเรียนแล้ว
สองปี เขาจึงก้าวออกไปทํางานของเขา
เองในปี ค.ศ. 1821 {GC 358.1}

ในขณะที่วูลฟฟ์ยอมรับความจริงอัน
ยิ่งใหญ่ของการเสด็จมาคร้ังท่ีหน่ึงของ
พระคริสต์ว่าพระองค์ทรง “เป็นคนท่ีรับ
ความเจบ็ปวดและคุน้เคยกบัความเจบ็ไข้”
อิสยาห์ 53:3 เขามองเห็นว่า คําพยา-
กรณ์ต่างๆ เปิดเผยด้วยนํา้หนกัทีเ่ท่าเทยีม
กันให้เห็นถึงการเสด็จมาครั้งที่สองด้วย
ฤทธานุภาพและพระรัศมี และในขณะท่ี
เขาหาทางนําคนของเขาไปยังพระเยซู
ชาวนาซาเรธ็ว่าทรงเป็นพระผูท่ี้ทรงโปรด
สัญญาไว้ และช้ีให้พวกเขาเห็นการเสด็จ

มาครั้งที่หนึ่งในความถ่อมตนในฐานะ
เครื่องถวายบูชาเพื่อบาปทั้งหลายของ
มนุษย์นั้น เขาก็สอนพวกเขาด้วยว่า
พระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองในฐานะ
กษัตริย์และพระผู้ช่วยให้รอด {GC 358.2}

เขากล่าวว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธทรง
เป็นพระเมสสยิาห์องค์เทีย่งแท้  พระหตัถ์
และพระบาทของพระองค์ถกูแทง พระองค์
ถกูนําดัง่ลกูแกะมายงัคนฆ่า พระองค์ทรง
รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความ
เจ็บไข้  ซ่ึงต่อมาได้นําธารพระกรไปจาก
ยดูาห์และอาํนาจการปกครองออกไปจาก
หว่างเท้า พระองค์ผูเ้สดจ็มาครัง้แรกแล้ว
จะเสด็จมาเป็นครั้งที่สองในหมู่เมฆบน
ท้องฟ้าและด้วยเสียงแตรของเทพบดี” 
Joseph Wolff, Researches and
Missionary Labors หน้า 62 “และจะ
ประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศ และการ
ครอบครองนัน้ซึง่เคยถกูมอบให้แก่อาดมั
เมื่อแรกสร้างโลกและถูกริบไปโดยเขา
(ปฐมกาล 1: 26; 3:17) จะถูกมอบให้แก่
พระเยซู พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์
ปกครองส้ินท้ังโลก การร้องไห้คร่ําครวญ
และความทกุข์ระทมของโลกทีส่ร้างมานัน้
จะยตุ ิ แต่จะได้ยนิเสยีงบทเพลงสรรเสรญิ
และขอบพระคุณ...เม่ือพระเยซูเสด็จมา
ด้วยพระรัศมีของพระบิดาและทูตสวรรค์
บริสุทธ์ิ...ผู ้เชื่อท่ีตายแล้วจะกลับเป็น
ข้ึนมาจากตายก่อน 1 เธสะโลนิกา 4:16
1 โครินธ ์15:23 ชาวคริสเตียนเรียกเรื่อง
นีว่้าการเป็นข้ึนมาจากการตายคร้ังท่ีหน่ึง
แล้วสัตว์ท้ังหลายในโลกจะเปล่ียนแปลง
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ธรรมชาติของมัน (อิสยาห์ 11: 6-9) และ
จะเชือ่งอยูเ่บ้ืองพระเยซ ู(สดดีุ 8) สันตสิขุ
ทั่วจักรวาลจะปรากฏ” Journal of the
Rev. Joseph Wolff หน้า 378, 379 “องค์
พระผู้เป็นเจ้าจะทอดพระเนตรลงมายัง
โลกอีกคร้ังหนึ่งและตรัสว่า ‘ดูสิ ดียิ่งนัก’”
Ibid. หน้า 294 {GC 359.1}

วูลฟฟ์เชื่อว่าการเสด็จมาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าน้ันมาใกล้แล้ว ในการแปล
ความหมายช่วงเวลาคําพยากรณ์ของเขา
นั้น เขาจัดวางการเสด็จมาอย่างยิ่งใหญ่
ให้อยู่ในช่วงเวลาห่างจากเวลาท่ีมิลเลอร์
จัดวางไว้ไม่ก่ีปี สําหรับคนเหล่าน้ันท่ีใช้
ข้อพระคัมภีร์ “วันน้ัน โมงน้ันไม่มีใครรู้” 
เพ่ือมายํ้าเน้นว่า มนุษย์จะไม่รู้เร่ืองการ
ใกล้เวลาเสด็จกลับมานั้น วูลฟฟ์ตอบว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงบอกไว้หรือ
ว่าจะไม่มีทางรูว้นัและเวลา พระองค์ไม่ได้
ทรงประทานหมายสําคัญแห่งกาลเวลา
เพื่อให้เรารู้อย่างน้อยที่สุดถึงการใกล้เข้า
มาของการเสด็จมาของพระองค์เช่นเดียว
กับการใกล้เข้ามาของฤดูร้อนเมื่อต้น
มะเด่ือเทศออกใบหรือ มัทธิว 24:32 เรา
จะไม่มีวนัรู้ช่วงเวลาน้ันหรือในเม่ือพระองค์
เองยังทรงเชิญชวนให้เราไม่เพียงแต่อ่าน
พระธรรมดาเนียลที่เผยพระวจนะแต่ให้
เข้าใจด้วย และในพระธรรมดาเนียลเล่ม
นีย้งับอกว่าถ้อยคาํเหล่านัน้จะถกูปิดเกบ็
ไว้จนถึงวาระสุดท้าย (ซึ่งเป็นเช่นน้ันใน
เวลาของเขา) และ ‘คนเป็นอันมากจะว่ิง
ไปว่ิงมา ’ (เป็นคําพูดของชาวฮีบรูที่
แสดงออกถึงการสังเกตและการคิดคาํนึง

ถึงเวลา) ‘และความรู้’ (ที่เกี่ยวข้องกับ
เวลานั้น) ‘จะทวีข้ึน ’ ดาเนียล 12:4
นอกจากน้ี องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่
ได้ทรงมุ่งหมายท่ีจะตรัสโดยข้อความน้ี
ว่าการใกล้เข้ามานี้จะไม่เป็นที่รับรู้ แต่
ทรงหมายความว่าวันท่ีแน่นอนของ
‘วันน้ัน โมงน้ัน ไม่มีใครรู้’ เขาพูดต่อไป
ว่า เรามีหมายสําคัญของเวลาท่ีถูกเปิด
ออกให้รู้ได้อย่างเพียงพอเพ่ือเชิญชวน
ให้เราเตรียมตัวสําหรับการเสด็จมาของ
พระองค์เหมือนเช่นโนอาห์เป็นผู้เตรียม
นาวา ” Wol f f , Researches and
Missionary Labors หน้า 404, 405 {GC
359.2}

วลูฟฟ์เขยีนถงึเรือ่งระบบซึง่เป็นทีน่ยิม
ในการแปลความหมายหรืออธิบายความ
หมายของพระคัมภีร์ไปในทางท่ีผิดว่า
“โบสถ์คริสเตียนส่วนใหญ่หันเหไปจาก
แนวทางอันเรียบง่ายของพระคัมภีร์และ
หันเข้าหาระบบการปรากฏทางวิญญาณ
ของทางพุทธท่ีเช่ือว่าความสุขในอนาคต
ของมนุษยชาติจะประกอบด้วยการเคล่ือน
ไปมาในอากาศ และต้ังสมมติฐานเอาเอง
ว่าเม่ืออ่านเจอคําว่ายิวจะต้องเข้าใจว่า
เป็นคนนอกศาสนา และเม่ืออ่านคําว่า
เยรูซาเล็มจะต้องเข้าใจว่าเป็นคริสตจักร
และเม่ือกล่าวถึงโลกก็จะหมายถึงท้องฟ้า
และเมือ่กล่าวถงึการเสดจ็มาขององค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้า  พวกเขาจะต้องเข้าใจว่าเป็นการ
เจริญขึ้นของสมาคมของชาวมิชชันนารี
และกําลงัข้ึนไปยงัภเูขาบ้านขององค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้า หมายถึงการประชุมย่ิงใหญ่ของ
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ชาวเมทอดิสต์” Journal of the Rev.
Joseph Wolff หน้า 96 {GC 360.1}

ในช่วงเวลายี่สิบสี่ปีระหว่าง ค.ศ.
1821-1845 วูลฟฟ์เดินทางไปอย่างกว้าง
ไกลท้ังในทวีปแอฟริกา ท่องไปในประเทศ
อียิปต์และประเทศอบิสซีเนีย [ชื่อเดิม
ของประเทศเอธิโอเปีย] ไปในทวีปเอเชีย
ไปยังประเทศปาเลสไตน์ ประเทศซีเรีย
ประเทศเปอร์เซีย เมืองปอคฮาราและ
ประเทศอินเดีย เขาเดินทางมาเย่ียม
ประเทศสหรฐัอเมรกิาด้วย ในการเดนิทาง
มาท่ีนี่ เขาได้เทศนาที่เกาะเซนต์เฮเลนา
เขาเดินทางมาถึงเมืองนิวยอร์คในเดือน
สงิหาคม ปี ค.ศ. 1837 และหลังจากเทศนา
ในเมืองน้ีแล้วเขาก็ไปเทศนาท่ีรัฐฟีลลา-
เดลเฟียและเบลติมอลและในท่ีสดุเดินทาง
ต่อไปยังกรุงวอชิงตัน ขณะอยู่ที่นั่น เขา
กล่าวว่า “โดยการเสนอของอดตีประธานา-
ธิบดีควีนซี อาดัมส์ในการประชุมรัฐสภา
สภาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ข้าพเจ้าใช้
หอประชมุคอนเกรสเป็นห้องบรรยาย ซึง่
ข้าพเจ้าบรรยายในวันเสาร์ ได้รับเกียรติ
เป็นอย่างย่ิงด้วยการเข้าฟังของสมาชิก
รัฐสภา และบิชอปแห่งรัฐเวอร์จิเนียและ
คณะสงฆ์และประชาชนของรัฐวอชิงตัน
สมาชิกการปกครองแห่งรัฐนิวเยอซีและ
เพนซีเวเนียก็ให้เกียรติเดียวกันน้ีแก่
ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าบรรยายผลงานวิจยั
ของข้าพเจ้าในเอเชียและรวมท้ังเร่ืองการ
เสด็จข้ึนครองด้วยพระองค์เองของพระ
เยซูคริสต์” Ibid. หน้า 398, 399 {GC
360.2}

ดร. วูลฟฟ์เดินทางท่องไปยังประเทศ
ป่าเถ่ือนทีสุ่ดโดยไม่ได้รับการปกป้องจาก
ผู้มีอํานาจของประเทศยุโรป เขาทนต่อ
สภาพที่แร้นแค้นและภัยอันตรายนับไม่
ถ้วนท่ีล้อมอยู่รอบตัวเขา เขาถูกลงโทษ
ด้วยการตีเท้าและตกอยู่ในสภาพอดอยาก
ถกูจับขายเป็นทาสและถูกตัดสินประหาร
ถึงสามคร้ัง คนร้ายจี้ปล้นคุกคามรอบตัว
เขาและบางครั้งเกือบพินาศอันเนื่องจาก
การกระหายนํ้า มีอยู ่ครั้งหนึ่ง เขาถูก
ปล้นจนหมดตัวและถูกทิ้งให้เดินเท้าไป
หลายร้อยไมล์ข้ามภเูขา หมิะพดัตใีส่หน้า
ของเขาและเท้าเปล่าของเขาสัมผัสพ้ืนดิน
ท่ีแขง็เป็นนํา้แขง็จนเท้าของเขาชาไป {GC
361.1}

เมือ่มีคนเตอืนเขาเรือ่งของการท่องไป
ท่ามกลางคนป่าเถื่อนและคนเผ่าที่ดุร้าย
นั้น วูลฟฟ์มักจะแถลงให้ตัวเองว่า “มี
เคร่ืองป้องกันจัดเตรียมไว้ให้แล้ว” - “คํา
อธิษฐาน ใจร้อนรนเพ่ือพระคริสต์และ
ความไว้วางใจในการทรงช่วยของพระองค์” 
เขากล่าวว่า “ย่ิงไปกว่านั้น ข้าพเจ้ายัง
ได้รับการจัดเตรียมด้วยความรักของ
พระเจ้า และเพ่ือนบ้านของข้าพเจ้าอยู่ใน
หวัใจของข้าพเจ้าและพระคัมภีร์อยู่ในมือ
ของข้าพเจ้า” - W.H.D. Adams, In Perils
Oft หน้า 192 เขานาํพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู
และภาษาอังกฤษติดตัวไปทุกแห่งหน
เขากล่าวถึงการเดินทางช่วงหลังว่า “ข้าพเจ้า
...เอาพระคัมภีร์ท่ีเปิดออกไว้อยู่ในมือของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพลังของข้าพเจ้าอยู่
ในพระคําเล่มน้ีและเป็นหนงัสือทีจ่ะคํา้จนุ
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ข้าพเจ้า” Ibid. หน้า 201 {GC 361.2}
ด้วยการทําเช่นนี้ เขาเก็บรักษางาน

ของเขาเอาไว้ได้จนกระทัง่นาํข่าวสารของ
การพิพากษาไปยังโลกส่วนใหญ่ที่มีคน
อาศัยอยู่ ท่ามกลางคนยิว ชาวเติร์ก คน
พาร์ซีส์ ชาวฮินดูและคนอีกหลายชาติ
และเผ่าพันธุ์นั้น เขาได้แจกจ่ายพระคํา
ของพระเจ้าในท่ามกลางภาษาต่างๆ เหล่า
นี ้และในทุกท่ีเขาได้ประกาศถึงเหตุการณ์
ที่บ่งบอกว่าพระเมสสิยาห์กําลังใกล้จะ
เสด็จมาครอบครอง {GC 361.3}

ในการเดินทางของเขาไปยังเมืองปอค-
ฮารา เขาได้พบคนกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ห่างไกล
และอยู่อย่างโดดเด่ียวซ่ึงเช่ือคาํสอนเร่ือง
การใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระผู้
เป็นเจ้า เขากล่าวว่า “ชาวอาหรบัและชาว
เยเมนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าซีราซึ่ง
กล่าวถึงเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระคริสต์และการปกครองของพระองค์
ด ้วยพระรัศมี และพวกเขาคาดว ่า
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่จะเกิดข้ึนในปี ค.ศ.
1840” Journal of the Rev. Joseph Wolff
หน้า 377 “ในประเทศเยเมน...ข้าพเจ้าอยู่
กับบุตรทั้งหลายของเรคาบ พวกเขาไม่
ด่ืมสุรา ไม่ปลูกสวนองุ่น ไม่หว่านเมล็ด
พืชและอาศัยอยู่ในเต็นท์ และข้าพเจ้าจํา
โยนาดับชายแก่แสนดีได้เป็นอย่างดี เขา
เป็นบุตรชายของเรคาบ และข้าพเจ้ายัง
พบพงศ์พันธุ์ของอิสราเอลเช้ือสายของ
ดานในท่ามกลางพวกเขา...คนเหล่านี้
รวมท้ังพงศ์พันธุ์ของเรคาบคาดว่าในเร็ว
วันนี้พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาในเมฆบน

ท้องฟ้า Ibid. หน้า 389 {GC 361.4}
มีมิชชนันารีอกีท่านหนึง่พบความเช่ือ

ลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ในคนชาวทาตารี 
นักบวชชาวทาตาถามมิชชันนารีว่า พระ
คริสต์จะเสด็จมาคร้ังที่สองเม่ือไร เม่ือ
มิชชันนารีตอบว่าไม่เคยรู้เร่ืองเช่นนี้มา
ก่อน นกับวชกแ็ปลกใจอย่างยิง่ทีค่นหนึง่
ซึง่ทาํตัวเป็นครูสอนพระคัมภร์ีไม่มีความ
รู้ในเร่ืองน้ี  และเขาบอกกล่าวถึงความเช่ือ
ของเขาเองที่วางอยู่บนพื้นฐานของคํา
พยากรณ์ว่าพระคริสต์จะเสดจ็มาในราวปี 
ค.ศ. 1844 {GC 362.1}

นับตั้งแต่เวลาก่อนโน้น คือตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1826 ข่าวเร่ืองของการเสด็จกลับมา
ได้เร่ิมมีการประกาศข้ึนในประเทศอังกฤษ
ขบวนการเคลือ่นไหวไม่ได้ก่อตวัขึน้อย่าง
เป็นปึกแผ่นเหมือนเช่นท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
อเมริกา ไม่มีการสอนกันท่ัวไปถึงเร่ือง
เวลาที่แน่นอนของการเสด็จมา แต่มีการ
ประกาศไปอย่างกว้างขวางถึงความจริง
อันยิ่งใหญ่ของการใกล้เสด็จมาของพระ
คริสต์ด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมี และ
นีไ่ม่ใช่เพยีงท่ามกลางผู้ท่ีไม่เหน็พ้องหรือ
ผู้ท่ีไม่ยอมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
เท่าน้ัน นักเขียนชาวอังกฤษคนหน่ึงชื่อ
มอร่ัน บร๊อค [Mourant Brock] กล่าวว่ามี
ผูรั้บใช้ของครสิตจกัรแห่งองักฤษประมาณ
700 คนร่วมอยู ่ในการประกาศ “ข่าว
ประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์” ข่าวสารที่
ชี้ไปยังปี ค.ศ. 1844 ว่าเป็นเวลาท่ีองค์
พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาก็ถูกประกาศไป
ยังบริเทนใหญ่ด้วย ส่ือสิ่งพิมพ์เรื่องการ
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เสด็จมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ถกู
แจกจ่ายไปอย่างกว้างขวาง มีการพิมพ์
หนงัสือและนิตยสารใหม่ในประเทศอังกฤษ
และในปี ค.ศ. 1842 โรเบิร์ท วินเตอร์ 
[Robert Winter] ชาวอังกฤษโดยกําเนิด
รับความเชือ่เรือ่งการเสดจ็มาจากประเทศ
อเมริกา เขาเดินทางกลับไปยังประเทศ
บ้านเกดิเพือ่ประกาศข่าวการเสดจ็มาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า คนมากมายเข้าร่วม
กับเขาในงานน้ีและข่าวสารเร่ืองการ
พิพากษาก็ถูกประกาศไปยังท่ีต่างๆ ของ
ประเทศอังกฤษ {GC 362.2}

ในทวีปอเมริกาใต้ ท่ามกลางความ
ป่าเถื่อนและเล่ห์กลของพวกนักบวช
ลาคูนซา [Lacunza] นักบวชเยสุอิตชาว
สเปนองค์หน่ึงศึกษาค้นหาพระคัมภีร์
และรับความจริงเรื่องการเสด็จกลับมา
อย่างรวดเรว็ของพระครสิต์  เขาถกูรบเร้า
ให้ประกาศคําเตือน แต่ถึงกระน้ันเขาก็
ปรารถนาที่จะหนีให้พ้นจากการควบคุม
ของอํานาจโรม เขาตีพิมพ์แนวคิดของ
เขาโดยใช้นามแฝง “รับบี เบน เอสรา”
[Rabbi Ben-Ezra] เพือ่แทนตวัเขาเองวา่
เป็นชาวยิวท่ีกลับใจ ลาคูนซามีชีวิตอยู่
ในศตวรรษที่สิบแปด แต่ในราวปี ค.ศ.
1825 หนงัสอืของเขาซ่ึงพบหนทางไปอยู่
ที่ประเทศอังกฤษได้ถูกแปลเป็นภาษา
อังกฤษ สื่อส่ิงพิมพ์ทําให้คนในประเทศ
อังกฤษที่ตื่นตัวสนใจเรื่องของการเสด็จ
มาคร้ังที่สองของพระคริสต์อยู่แล้ว เพ่ิม
ความใส่ใจมากย่ิงข้ึน {GC 363.1}

ในศตวรรษทีส่บิแปดท่ีประเทศเยอรมนี 

หลักคําสอนเรื่องนี้ได้ถูกสอนโดยเบ็งเกล
[Bengel] ซึง่เป็นผู้รับใช้คนหน่ึงในคริสต-
จักรลูเธอร์เรนและเป็นนักการศึกษาพระ
คัมภีร์และนักวิจารณ์เรืองนาม หลังจาก
เบ็งเกลจบการศึกษาแล้ว เขา “อุทิศตัว
เองให้กับการศึกษาศาสนศาสตร์ สมอง
ของเขาสนใจและเคร่งครัดในเร่ืองน้ีอยู่
แล้วตัง้แต่การศกึษาและการอบรมในช่วง
เยาว์วยั  ทาํให้เขามคีวามโน้มเอยีงเข้าหา
ทางศาสนศาสตร์ เช่นเดียวกับเยาวชน
ท้ังหลายท่ีมีอปุนิสัยชอบคิด ท้ังก่อนหน้า
นี้และต้ังแต่นั้นมาเขาต้องด้ินรนต่อสู้กับ
ความสงสัยและความยุ่งยากในธรรมชาติ
ของศาสนา และด้วยความรู ้สึกนึกคิด
อย่างมากเขาพูดถึงเร่ืองนี้ว่าเป็นเพราะ
‘ลกูศรมากมายท่ีปักลงหัวใจอนัน่าสงสาร
ของเขาและทําให้ชีวิตในวัยหนุ่มของเขา
นั้นแทบจะทนไม่ได้’” เม่ือเขามาเป็น
สมาชิกของสภาแห่งเมืองเวอร์เทมเบิร์ก
เขาต่อสู ้เพื่อเสรีภาพทางศาสนา เขา
เป็นผูท่ี้คงรกัษาไว้ซึง่สทิธแิละโอกาสของ
คริสตจักร เขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอย่างมี
เหตุมีผลต่อเสรีภาพสําหรับคนท้ังหลายท่ี
คิดว่าตัวเองถูกผูกมัดบนพื้นฐานของ
มโนธรรมให้ถอนตัวออกจากการเข้าร่วม
กับคริสตจักร Encyclopaedia Britan-
nica, 9th ed., art. “Bengel” ที่จังหวัด
บ้านเกิดของเขายังคงสัมผัสถึงผลดีของ
นโยบายน้ี {GC 363.2}

ในขณะทีเ่บง็เกลเตรยีมคาํเทศนาจาก
พระธรรมวิวรณ์บทท่ี 21 เพื่อใช้ในวัน
อาทิตย์ของเร่ืองการเสด็จกลับมา ความ
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กระจ่างเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระครสิต์ได้สว่างเจดิจ้าลงมายงัความคดิ
ของเขา คาํพยากรณ์ของพระธรรมวิวรณ์
เปิดออกสู่ความเข้าใจของเขาอย่างท่ีไม่
เคยเป็นมาก่อน เขารู้สึกเต็มต้ืนถึงความ
สําคัญอันย่ิงใหญ่และรัศมีอย่างล้นเหลือ
ของภาพท่ีผู้เผยพระวจนะเสนอ จนเขา
ต้องหยุดคิดใคร่ครวญถึงเรือ่งนีไ้ปช่ัวขณะ
หนึ่ง บนธรรมาสน์เรื่องนี้กลับมาหาเขา
อย่างชดัแจ้งและมีพลงัอกีคร้ังหนึง่  ตัง้แต่
นัน้มาเขาอุทศิตัวเองให้กับการศึกษาเร่ือง
คําพยากรณ์โดยเฉพาะคําพยากรณ์ใน
พระธรรมวิวรณ์ และในเวลาอันรวดเร็ว
เขาก็มาถึงความเชื่อว่าทั้งหมดนี้ชี้บอก
ว่าการเสด็จมาของพระคริสต์ใกล้เข้ามา
แล้ว วันที่เขากําหนดไว้ว่าพระคริสต์จะ
เสด็จมาคร้ังท่ีสองน้ันใกล้เคียงกับวันท่ี
มิลเลอร์กําหนดในเวลาต่อมา ผดิกันเพยีง
ไม่ก่ีปี {GC 363.3}

ผลงานเขียนของเบ็งเกลแพร่ไปทั่ว
อาณาจกัรของชาวครสิต์  แนวคดิของเขา
ในเร่ืองคําพยากรณ์เป็นทีย่อมรับกันท่ัวไป
ในรัฐเวอร์เทมเบิร์กของเขาเองและรับ
กันบ้างในส่วนอื่นของประเทศเยอรมนี 
ขบวนการเคล่ือนไหวน้ีดําเนินต่อไปหลัง
จากท่ีเขาเสียชีวิต และข่าวพระคริสต์
เสด็จมานั้นมีให้ฟังในประเทศเยอรมนีใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับดินแดนอ่ืนท่ีเร่ืองน้ี
กําลังดึงดูดความสนใจอยู่ ในช่วงต้น มีผู้
เช่ือบางคนเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย
และจดัตัง้เป็นกลุม่เล็กๆ ทีน่ัน่ และความ
เชื่อเร่ืองการใกล้เสด็จมาในเร็ววันของ

พระคริสต์ยงัคงเป็นท่ียดึถือโดยคริสตจักร
เยอรมนีท้ังหลายในประเทศนั้น {GC
364.1}

ความกระจ่างส่องสว่างท่ีประเทศ
ฝร่ังเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วย
เช่นกัน ทีก่รุงเจนิวาซ่ึงเป็นเมืองท่ีฟาเรล
และคาลวนิประกาศความจรงิของเรือ่งการ
ปฏิรูปนั้น โกสเซ็น [Gaussen] เทศนา
ข่าวสารของการเสด็จมาคร้ังที่สอง ใน
ขณะท่ีโกสเซ็นยังเป็นนักเรียนอยู่นั้น
เขาเผชิญกับลัทธิของการถือเหตุผลใน
ศาสนา ซ่ึงเป็นท่ีแพร่หลายมากท่ัวท้ัง
ทวีปยุโรปในปลายศตวรรษท่ีสบิแปดและ
ช่วงเร่ิมต้นของศตวรรษท่ีสบิเก้า และเม่ือ
เขาเข้าร่วมการรับใช้นั้นเขาไม่เพียงขาด
ความรู้เรื่องความเชื่อที่ถูกต้องเท่านั้น
แต่ยังมีความโน้มเอียงที่จะเข้าหาความ
สงสัย เขาสนใจศึกษาคําพยากรณ์ตั้งแต่
ยังเยาว์วัย หลังจากที่เขาอ่านหนังสือ
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณของโรลลิน
[Rollin] แล้ว เขาเร่ิมสนใจพระธรรมดา-
เนียลบทที่ 2 และเขารู้สึกจับใจที่ได้พบ
ว่า ตามท่ีเห็นในบันทึกของประวัตศิาสตร์
นั้น เหตุการณ์ต่างๆ สําเร็จตรงตามคํา
พยากรณ์อย่างน่าประหลาดใจ นี่คือคํา
พยานท่ีแสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ได้รับ
การดลใจ ซึ่งเป็นเหมือนสมอให้เขาใน
ท่ามกลางภัยอันตรายของชีวิตในช่วง
ปลาย เขาไม่อาจพักลงอย่างพึงพอใจกับ
คําสอนของพวกลัทธิถือเหตุผลได้อีกต่อ
ไป และในเวลาต่อมาเมื่อเขาศึกษาพระ
คัมภีร์และค้นหาแสงสว่างที่ชัดเจนย่ิงข้ึน
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นั้น เขาก็พบความเช่ือท่ีถูกต้อง {GC
364.2}

ขณะท่ีเขาดําเนินการค้นหาคําพยา-
กรณ์ต่อไปนั้น เขาได้มาถึงความเชื่อว่า
การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมา
ใกล้แล้ว  เขาประทบัใจกบัความเคร่งขรึม
และความสําคญัของความจรงิอนัยิง่ใหญ่
นี้ จึงตั้งใจท่ีจะเสนอให้กับประชาชน แต่
ความเช่ือท่ีแพร่หลายว่าคําพยากรณ์ของ
ดาเนียลเป็นเร่ืองท่ีลึกลับและไม่สามารถ
เข้าใจได้นั้นเป็นอุปสรรคร้ายแรงในการ
ทํางานของเขา ในที่สุดเขาตัดสินใจ-
เหมือนเช่นที่ฟาเรลทํามาแล้วในการ
ประกาศข่าวประเสริฐท่ีกรุงเจนิวา—เขา
เร่ิมทาํงานกับเด็กโดยหวังท่ีจะกระตุ้นพ่อ
แม่ให้สนใจ {GC 364.3}

เขาพดูในเวลาต่อมาถงึเป้าหมายของ
การกระทําน้ีว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจท่ีจะให้คน
ทัง้หลายเข้าใจเรือ่งนี ้ไม่ใช่เนือ่งจากความ
สําคัญอันน้อยนิดแต่กลับกัน เพราะเป็น
เร่ืองที่มีคุณค่า และข้าพเจ้าตั้งใจที่จะ
เสนอเร่ืองน้ีด้วยวิธทีีคุ้่นเคยและน่ันคือพูด
กับเดก็ๆ ข้าพเจ้าต้องการทีจ่ะให้คนได้ยนิ
และกลัวว่าคนจะไม่ฟังข้าพเจ้า หากไป
พดูกับผู้ใหญ่” “ข้าพเจ้าจงึตดัสินใจท่ีจะไป
หาผู้เยาว์ ข้าพเจ้ารวบรวมเด็กๆ มา
หากมีคนมากันมากก็แสดงว่าพวกเขา
ฟังกัน ยินดี สนใจและแสดงว่าพวกเขา
เข้าใจและอธิบายเร่ืองเหล่านี้ได้ ข้าพเจ้า
ม่ันใจว่าในไม่ช้าจะได้คนกลุ่มท่ีสองและ
ต่อมาผู้ใหญ่จะรู้สึกว่าคุ้มค่าท่ีจะน่ังลงและ
ศึกษา เม่ือทําสิ่งนี้แล้ว เราก็ชนะในเรื่อง

นี้” L. Gaussen, Daniel the Prophet
เล่มท่ี 2 คํานํา {GC 365.1}

ความพยายามของเขาประสบกับ
ความสําเร็จ ในขณะที่เขาพูดกับเด็กๆ
นั้นผู้ใหญ่ก็เข้ามาฟังด้วย คนท่ีตั้งใจฟัง
พากันมาน่ังเต็มระเบียงโบสถ์ของเขา ใน
ท่ามกลางคนเหล่านี้มีท้ังคนที่มีตําแหน่ง
สูงและมกีารศกึษาและมคีนแปลกหน้าและ
คนต่างชาติทีม่าท่องเท่ียวกรุงเจนวิา และ
ด้วยการทําเช่นนี้ ข่าวสารจึงแพร่ออกไป
ยังที่อื่นๆ {GC 365.2}

ความสําเร็จนี้ทําให้โกสเซ็นมีกําลังใจ
เขาจัดพิมพ์บทเรียนของเขาออกมาด้วย
ความหวังท่ีจะส่งเสริมให้มีการศึกษา
หนงัสือคาํพยากรณ์ในคริสตจกัรต่างๆ ท่ี
มีหมู่คนพูดภาษาฝรั่งเศส โกสเซ็นกล่าว
ว่า “หนังสือช้ีแนะท่ีพิมพ์ให้แก่เด็กนั้นก็
เพื่อบอกกับผู ้ใหญ่ผู ้ที่บ่อยครั้งละเลย
หนังสือเหล่านี้ด้วยการอ้างอย่างผิดๆ ว่า
มันคลุมเครือ ‘จะไปว่าหนังสือเหล่าน้ี
คลมุเครอืได้อย่างไรในเมือ่เดก็ๆ ของคณุ
ยังเข้าใจได้’” เขากล่าวต่อไปว่า “ข้าพเจ้า
มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่หากทําได้ 
คือจะสอนความรู้เร่ืองคาํพยากรณ์ให้เป็น
ที่นิยมของคนทั้งโบสถ์” “แน่นอนทีเดียว
ไม่มีการศึกษาใดท่ีข้าพเจ้าเห็นว่าจะให้
คําตอบสําหรับความต้องการของยุคได้ดี
กว่านี้” “โดยเร่ืองนี้จะเตรียมเราให้พร้อม
สําหรบัความทกุข์ลําบากทีใ่กล้เข้ามาแล้ว
และให้เราเฝ้ระวังาและรอคอยพระเยซู
คริสต์” {GC 365.3}

ถึงแม้โกสเซ็นจะเป็นนักเทศน์ภาษา
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ฝร่ังเศสท่ีโด่งดังและเป็นที่รักยิ่งคนหน่ึง
ก็ตาม ต่อมาไม่นานเขาถูกสั่งให้พักงาน
ความผดิหลกัของเขาคอืเขาใช้พระคมัภร์ี
สอนเยาวชนแทนทีจ่ะใชว้ธิกีารสอนแบบ
ถามตอบของคริสตจักร ซึ่งเป็นคู่มือท่ี
ไม่มีพิษภัยและมีเหตุมีผล และซึ่งแทบ
จะขาดความเช่ืออันทําให้เกิดประโยชน์ 
ต่อมาเขามาเป็นครูในโรงเรียนศาสน-
ศาสตร์ ในวันอาทิตย์เขาทํางานของเขา
ต ่อในหน้าท่ีครูสอนพระคัมภีร ์แบบ
ถามตอบให้แก่เด็กๆ และสอนพวกเขา
เร่ืองพระคัมภีร์ ผลงานของเขาเร่ือง
คําพยากรณ์นั้นปลุกความสนใจมากมาย
จากตําแหน่งของศาสตราจารย์ผ่านทาง
งานพิมพ์และอาชีพชื่นชอบของเขาใน
การเป็นครูสอนเด็ก เขาใช้สิง่นีส่้งอิทธพิล
อันกว้างไกลต่อไปอีกหลายปีและเป็น
เคร่ืองมือในการเรียกความสนใจของคน
มากมายให้ศึกษาคําพยากรณ์ท่ีแสดงให้
เหน็ว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
นั้นใกล้เข้ามาแล้ว {GC 366.1}

ทีป่ระเทศสแกนดิเนเวยีมีการประกาศ
ข่าวสารเรือ่งการเสดจ็มาและได้จดุประกาย
ความสนใจไว้อย่างกว้างขวาง คนมากมาย
ถูกปลุกให้ตื่นข้ึนจากความม่ันคงอย่าง
ประมาทเพื่อสารภาพและละทิ้งบาปของ
พวกเขาและแสวงหาการอภัยในพระนาม
ของพระคริสต์ แต่คณะสงฆ์ของคริสต-
จักรของรัฐต่อต้านขบวนการเคล่ือนไหว
และโดยทางอิทธิพลของพวกเขาทาํให้บาง
คนที่เทศนาข่าวนี้ถูกจับไปอยู่ในเรือนจํา
ในสถานท่ีหลายแห่งท่ีนักเทศน์เร่ืองการ

ใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระผู้เป็น
เจ้าถูกปราบให้เงียบไปน้ัน พระเจ้าทรง
พอพระทัยที่จะประทานข่าวสารด้วยวิธี
อศัจรรย์ผ่านทางเด็กเล็กๆ เน่ืองจากพวก
เขามีอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ กฎหมายบ้าน
เมืองจึงควบคุมพวกเขาไม่ได้ และจึง
ปล่อยให้พวกเขาพูดโดยไม่ถูกคุกคาม
{GC 366.2}

ขบวนการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่นี้เกิด
ข้ึนท่ามกลางคนในชนช้ันท่ีระดับต่ํากว่า
และประชาชนชุมนุมกันเพ่ือฟังคําเตือน
ในบ้านต่ําต้อยของคนท่ีใช้แรงงาน นัก
เทศน์รุ่นเด็กเองส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคน
ยากจนของชนบท บางคนมีอายุไม่เกิน
6 หรือ 8 ปี และในขณะท่ีชีวิตของพวก
เขาประจักษ์เป็นพยานว่ารักพระผู้ช่วยให้
รอดและกําลังพยายามดําเนินชีวิตที่จะ
เช่ือฟังข้อกาํหนดของพระเจ้านัน้ แต่โดย
ท่ัวไปแล้วพวกเขาก็แสดงออกถึงปัญญา
และความสามารถท่ีเห็นได้ในเด็กท่ัวไปท่ี
มีอายุเท่ากับพวกเขา อย่างไรก็ตามเม่ือ
พวกเขายืนขึ้นต่อหน้าประชาชนแล้ว มี
หลักฐานพยานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทํา
ไปด้วยอิทธิพลท่ีเกินของประทานใน
ธรรมชาติในตัวเขา นํ้าเสียงและกิริยา
เปล่ียนไป และด้วยพลังอันเคร่งขรึม พวก
เขาให้คําเตือนเรื่องการพิพากษาโดยใช้
คาํต่างๆ ท่ีมาจากพระคัมภีร์ “จงเกรงกลัว
พระเจ้า และถวายพระเกียรตแิด่พระองค์ 
เพราะถึงเวลาท่ีพระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว” พวกเขาตําหนิบาปของประชาชน
ไม่เพียงตําหนิการผิดศีลธรรมและความ
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ชั่วแต่ปราบปรามความฝักใฝ่ในทางโลก
และการละทิ้งความเชื่อและเตือนผู้ฟังให้
เร่งรีบหนีออกไปจากพระพิโรธที่กําลังจะ
มา {GC 366.3}

ประชาชนฟังด้วยอาการตัวสั่น พระ
วิญญาณของพระเจ้าท่ีตําหนิบาปตรัส
กับหัวใจของพวกเขา หลายคนถูกชักชวน
ให้ค้นหาพระคัมภีร์ด้วยความสนใจใหม่
และเจาะลึกมากย่ิงข้ึน คนท่ีมีชีวิตไม่
ประมาณตนและไร้ศลีธรรมได้ปฏิรูปตนเอง
คนอ่ืนละท้ิงการกระทําท่ีไม่ซื่อสัตย์ และ
ผลการกระทําน้ันโดดเด่นมากจนแม้แต่
ผู้รับใช้ของคริสตจักรของรัฐยังถูกบีบให้
ยอมรับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตร่วม
อยูใ่นขบวนการเคลือ่นไหวนี ้{GC 367.1}

พระเจ้าทรงมพีระประสงค์ท่ีจะให้ข่าวดี
ของการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
ประกาศในประเทศสแกนดิเนเวีย และ
เม่ือเสียงของผู้รับใช้ถูกปิด พระองค์จึง
ประทานพระวิญญาณลงบนเด็กเพื่อพระ
ราชกิจจะสําเร็จ เมื่อพระเยซูเสด็จเข้า
ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ห้อมล้อมด้วยฝูงชน
ที่ชื่นชมมีสุข มาพร้อมด้วยเสียงร้องดัง
ก้องแห่งชัยชนะและการโบกก่ิงใบตาล
ประกาศเทิดทูนให้เป็นบุตรของดาวิดน้ัน
ฟาริสีทั้งหลายท่ีริษยาได้ร ้องเรียกให้
พระองค์สั่งพวกเขาให้หยุด แต่พระเยซู
ตรัสตอบพวกเขาว่านี่เป็นการกระทําที่
สําเร็จตามคําพยากรณ์และหากคนเหล่า
นี้จะปิดปากนิ่งเสีย ก้อนหินก็จะส่งเสียง
ร้อง ประชาชนท่ีถูกคําขู่ของปุโรหิตและ
ผูป้กครองต่างยุตเิสียงร้องแห่งความยินดี

ในขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปยังประตูกรุง
เยรูซาเล็ม แต่หลังจากนั้นไม่นานเด็กใน
ลานวิหารได้ร้องเพลงโต้ตอบและโบกกิ่ง
ใบตาล พวกเขาร้องว่า “โฮซันนาแก่บุตร
ของดาวิด” มัทธิว 21:8-16 พวกฟาริสี
ไม่พอใจอย่างเจ็บปวด ทูลพระองค์ว่า
“ท่านไม่ได้ยินคําท่ีคนพวกน้ีร้องหรือ
พระเยซตูรสัตอบวา่ ได้ยนิแล้ว พวกทา่น
ยงัไม่เคยอ่านหรอืว่า พระองค์ทรงกระทํา
ให้คําสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและ
ทารกที่ยังไม่หย่านม” เช่นเดียวกับท่ี
พระเจ้าทรงกระทําการในเด็กท้ังหลาย
ในสมัยท่ีพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่หนึ่ง
พระองค์ก็จะทรงกระทําการผ่านเดก็เหล่า
นั้นในการประกาศข่าวของการเสด็จมา
คร้ังท่ีสองด้วย พระคําของพระเจ้าจะต้อง
สําเร็จ นั่นคือการประกาศเรื่องการเสด็จ
มาของพระผู้ช่วยให้รอดจะต้องประกาศ
ให้แก่ทกุคน ทกุภาษาและทกุประชาชาติ 
{GC 367.2}

ข่าวน้ีได้ทรงโปรดประทานให้วลิเลียม
มิลเลอร์และผู้ร่วมงานเพ่ือเตือนคนใน
ประเทศอเมริกา ประเทศนี้กลายเป็น
ศูนย์กลางของขบวนการเคล่ือนไหวย่ิง
ใหญ่ท่ีประกาศเร่ืองการเสดจ็มา ข่าวของ
ทูตสวรรค์องค์ท่ีหน่ึงสําเร็จตรงตามคํา
พยากรณ์ท่ีนี่ ผลงานเขียนของมิลเลอร์
และเพ่ือนน้ันแพร่ไปยังดินแดนท่ีห่างไกล
ไม่ว่าท่ีใดในโลกท่ีมิชชันนารีไปถึง ข่าว
ชื่นชมยินดีเรื่องการเสด็จมาในเร็ววัน
ของพระคริสต์ก็ถูกประกาศออกไปยังที่
นั่น ข่าวประเสริฐนรัินดร์แผ่ออกไปกว้าง
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และไกล “จงเกรงกลัวพระเจ้า และถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงพพิากษาแล้ว” {GC 368.1}

ดูประหน่ึงว่าคําพยานของคําพยากรณ์
ทีช่ีไ้ปยงัการเสดจ็มาของพระครสิต์ในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1844 มีผลอย่าง
แรงต่อความคิดของประชาชน ในขณะท่ี
ข่าวนี้ประกาศไปยังรัฐต่างๆ น้ัน ทุกแห่ง
มีการต่ืนตัวด้วยความสนใจ คนมากมาย
เชื่อม่ันว ่าเหตุผลต่างๆ ท่ีมาจากคํา
พยากรณ์นั้นถูกต้อง พวกเขาสละข้อคิด
เห็นอันยโสของตนไปและรับความจริง
ด้วยความช่ืนชมยินดี ผู้รับใช้บางคนวาง
แนวคิดและความรู้สึกแบ่งแยกออกไป ทิง้
เงินเดือนและคริสตจกัรไปและเข้าร่วมการ
ประกาศเร่ืองการเสด็จมาของพระเยซู 
อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบแล้วมีผู้รับ
ใช้ค่อนข้างน้อยที่ยอมรับข่าวสารเรื่องนี้ 
ดังนั้นจึงทรงโปรดมอบหมายเรื่องนี้ส่วน
ใหญ่ให้แก่อาสาประกาศทีถ่่อมใจ  ชาวนา
ละทิ้งทุ่งนาไป นายช่างกลทิ้งเครื่องมือ
ไป พ่อค้าทิ้งสิ้นค้าไป ผู้ท่ีมีวิชาชีพทิ้ง
ตาํแหน่งของเขาไป แต่ถงึกระนัน้จาํนวน
คนท่ีทํางานก็ยงัน้อยอยู่เม่ือเปรียบเทียบ
กับงานท่ีจะต้องทําให้เสร็จ สภาพของ
ครสิตจกัรทีป่ราศจากคณุงามความดแีละ
โลกท่ีตกอยู่ในความช่ัว นําความหนักใจ
มาให้กับผู้เฝ้ายามที่ซื่อสัตย์และพวกเขา
ยอมอดทนด้วยความเต็มใจอยู่กับการ
ตรากตรํา ความอดอยากและความทุกข์
ทรมานเพื่อจะตามคนทั้งหลายให้กลับใจ
เข้ามาสู่ความรอด ถึงแม้พวกเขาจะถูก

ซาตานต่อต้าน พันธกิจของพวกเขาก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและคนนับพัน
ยอมรับความจริงเรื่องการเสด็จมา {GC
368.2}

ในทุกท่ีจะได้ยินเสียงคําพยานที่ให้
ตรวจสอบหัวใจร้องเตือนคนบาปท้ังชาว
โลกและสมาชิกคริสตจักรให้หนีไปจาก
พระพิโรธที่จะมาถึง ด่ังยอห์นผู้ให้บัพ-
ติศมาผู้บอกข่าวล่วงหน้าของพระคริสต์ 
นักเทศน์ท้ังหลายวางขวานตรงรากของ
ต้นไม้และร้องเรียกทุกคนให้เกิดผลท่ีสม
กับการกลับใจ การเชิญชวนที่เร้าใจของ
พวกเขานั้นตรงกันข้ามกับคํามั่นใจใน
สันติสุขและความปลอดภัยท่ีดังก้องมา
จากธรรมาสน์ที่นิยมกันทั่วไปและเมื่อใด
ท่ีมีการประกาศข่าวนี้ ประชาชนก็ได้รับ
การเร้าใจ คําพยานเรียบง่ายและตรงไป
ตรงมาของพระคัมภีร์ที่เข้าถึงหัวใจด้วย
อาํนาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ินาํความ
สํานึกผิดลงมายังพวกเขาที่น้อยคนจะ
ปฏิเสธได้อย่างเต็มท่ี ศาสตราจารย์ทาง
ศาสนาหลายคนถูกปลุกให้ตื่นข้ึนมาจาก
ความปลอดภยัอนัจอมปลอมของพวกเขา
พวกเขามองเหน็การถดถอยไปจากความ
จริงของพวกเขา ความฝักใฝ่ในโลกและ
ความไม่เช่ือของพวกเขา ความหย่ิงยโส
และความเห็นแก่ตัวของพวกเขา คน
มากมายแสวงหาพระเจ้าด้วยการกลับใจ
และการถ่อมตน ความรกัท่ีพวกเขายึดตดิ
กับส่ิงของในโลกน้ันบัดน้ีพวกเขานําไปยึด
ไว้กับสวรรค์ พระวิญญาณของพระเจ้า
สถิตอยู่กับพวกเขา และด้วยหัวใจท่ีอ่อน
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ลงและมอบถวาย พวกเขาเข้าร่วมกับ
เสียงร้องท่ีว่า “จงเกรงกลัวพระเจ้า และ
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึง
เวลาทีพ่ระองค์จะทรงพพิากษาแล้ว” {GC
369.1}

คนบาปร่ําไห้ถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้อง
กระทําประการใดท่ีจะได้รับความรอด”
ชวีติของผูท่ี้มีบาดแผลของความไม่ซือ่สตัย์ 
พร้อมท่ีจะชดใช้ ทุกคนที่พบสันติสุขใน
พระคริสต์ปรารถนาท่ีจะเห็นผู้อืน่แบ่งปัน
พระพร หวัใจของพ่อแม่หนัไปหาลูก และ
หัวใจของลูกหันไปหาพ่อแม่ ส่ิงกีดขวาง
ของความหย่ิงยโสและการสงวนตัวน้ันถูก
กวาดทิ้งไป พวกเขาสารภาพจากใจจริง
สมาชกิในครอบครวัทาํงานเพือ่ความรอด
ของผู้ที่ใกล้ตัวและใกล้ชิดสนิทท่ีสุด บ่อย
คร้ังจะได้ยนิเสียงของการทูลขอเพ่ือผู้อืน่
ด้วยความจริงใจ ในทุกแห่งหน จะมีจิต
วญิญาณทีร้่องเรยีกพระเจ้าด้วยความทกุข์
ระทมใจ หลายคนปล้ําสู้ตลอดคืนด้วยการ
อธษิฐานเพือ่รบัความม่ันใจว่าบาปของเขา
ได้รับอภัยแล้วหรือเพื่อให้ญาติและเพ่ือน
บ้านกลับใจ {GC 369.2}

คนทกุชนชัน้แห่กันเข้าร่วมการประชุม
ของผู้รอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ 
คนร่ํารวยและคนยากจน คนชนชั้นระดับ
สงูและชนชัน้ระดบัตํา่ พวกเขามาจากทกุ
อาชีพ มีใจจดจ่อท่ีจะฟังด้วยตนเองเรื่อง
การเสด็จมาคร้ังที่สองของพระคริสต์ 
พระเจ้าทรงขวางห้ามวิญญาณของการต่อ
ต้านในขณะที่ผู้รับใช้อธิบายเหตุผลของ
ความเช่ือ ในบางคร้ังเคร่ืองมือนั้นอ่อน

กําลังแต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเสริม
อาํนาจให้กับความจริง พวกเขาสัมผัสกับ
ทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู ่ร ่วมด้วยในที่
ประชุมและทุกวันมีคนมากมายเข้าร่วม
กับผู้เชื่อ ในขณะท่ีกล่าวย้ําถึงหลักฐาน
การใกล้เสด็จมาในเร็ววันของพระคริสต์ 
ฝงูชนมหึมาฟังคําอันเคร่งขรึมอย่างแน่นิง่
แทบไม่หายใจ ดูประหน่ึงว่าสวรรค์และ
โลกเข้าประชิดกัน คนแก่ ผู้เยาว์และคน
วัยกลางคนสัมผัสกับอํานาจของพระเจ้า
เหล่าคนทั้งหลายกลับบ้านด้วยเพลง
สรรเสริญท่ีติดริมฝีปากและเสียงช่ืนชม
ยินดีดังกังวานในอากาศที่สงบของยาม
ค่ําคืน ไม่มีผูใ้ดเลยท่ีเข้าร่วมประชุมเหล่า
นั้นจะลืมภาพทั้งหมดที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่งยวด {GC 369.3}

การประกาศเรื่องเวลาที่แน่นอนของ
การเสด็จมาของพระคริสต์นั้นทําให้เกิด
การต่อต้านอนัยิง่ใหญ่จากคนมากมายใน
ทุกชนช้ัน ตัง้แต่ผู้รับใช้บนธรรมาสน์ลงไป
จนถึงคนบาปท่ีไม่อยู่ในกรอบระเบียบท่ี
กล้าท้าทายสวรรค์ คําพยาการณ์นั้นเกิด
ข้ึนจริง “ในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะ
เย้ยจะมาเยาะเย้ย และทาํตามตณัหาของ
ตนเอง และจะถามว่า ‘พระสัญญาว่า
พระองค์จะเสด็จมาน้ันอยู่ท่ีไหน เพราะว่า
ตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว ทุกส่ิงก็
เป็นอยูเ่หมอืนเดมิตัง้แต่ทรงสร้างโลก’” 2
เปโตร 3:3, 4 คนมากมายท่ีอ้างว่าตนรัก
พระผู้ช่วยให้รอดน้ันประกาศว่าพวกเขา
ไม่ได้ต่อต้านคําสอนเรื่องการเสด็จมา
ครั้งที่สอง พวกเขาเพียงแต่คัดค้านการ
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กําหนดเวลาที่แน่นอน แต่พระเนตรของ
พระเจ้าท่ีเห็นไปอย่างท่ัวถึงน้ันทรงอ่าน
หัวใจของพวกเขา พวกเขาไม่ประสงค์ที่
จะฟังเรือ่งการเสดจ็มาของพระครสิต์เพือ่
พพิากษาโลกในความชอบธรรม พวกเขา
เป็นคนรับใช้ท่ีไม่ซื่อสัตย์มาตลอด การ
กระทําของพวกเขาไม่อาจที่จะทนได้กับ
การตรวจสอบของพระเจ้าผู้ทรงตรวจพินจิ
หัวใจ และเขาเหล่าน้ันกลัวท่ีจะเข้าเฝ้า
พระเจ้า เหมือนเช่นชาวยิวในสมัยพระ
เยซูเสด็จมาคร้ังท่ีหน่ึงท่ีไม ่พร ้อมจะ
ต้อนรับพระองค์ พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธ
เท่าน้ันแต่ยงัเยาะเย้ยผู้ท่ีเฝ้าคอยองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าอีกด้วย ซาตานและทูตของมัน
ยนิดีปรีดาและโยนคําตําหนใิส่พระพักตร์
ของพระคริสต์รวมถึงทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์
ว่า คนทีอ้่างตนวา่เปน็คนของพระเจา้นัน้
มีความรักเพียงน้อยนิดให้กับพระองค์
จนไม่ปรารถนาที่จะให้พระองค์เสด็จมา
ปรากฏ {GC 370.1}

พวกเขาโต้ว่า “แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวัน
หรือเวลา” นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ท่ีผู้ปฏิเสธ
ความเชื่อเรื่องการเสด็จมานํามาใช้บ่อย
ที่สุด พระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่มีใครรู้เรื่อง
วันหรือเวลา แม้แต่บรรดาทูตสวรรค์
แห่งฟ้าสวรรค์หรอืพระบตุร มีแต่พระบดิา
องค์เดียว” มัทธิว 24:36 ผู้ที่รอคอยการ
เสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอธิบายข้อ
พระคมัภร์ีนีไ้ด้อย่างชดัเจนและสอดคล้อง
กัน แต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ต่อต้าน
นําพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในทางที่ผิด พระ
เยซูคริสต์ตรัสข้อความเหล่าน้ีในการ

สนทนาครั้งสําคัญกับสาวกทั้งหลายบน
ภเูขามะกอกเทศภายหลงัจากทีเ่สดจ็ออก
จากวิหารเป็นคร้ังสุดท้าย สาวกทูลถาม
ว่า “อะไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะ
เสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” พระเยซู
ประทานหมายสําคญัให้พวกเขาและตรัส
ว่า “เมือ่ท่านทัง้หลายเหน็สิง่ทัง้หมดนีแ้ล้ว
ก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตู
แล้ว” มัทธิว 24:3, 33 จะต้องไม่ใช้พระ
ดํารัสข้อหนึ่งของพระผู ้ช่วยให้รอดไป
ทําลายพระดํารัสอ่ืน ถึงแม้ไม่มีผู้ใดรู้วัน
หรือช่ัวโมงของการเสด็จมาของพระองค์
ก็ตามที  แต่เราได้รับการช้ีแนะและจาํเป็น
ต้องรู้ว่าเวลานั้นใกล้จะถึงแล้ว นอกจาก
นี้เรายังได้รับการชี้แนะว่าการละเลย
คําเตือนของพระองค์และปฏิเสธหรือ
เพิกเฉยท่ีจะรับรู้ว่าการเสด็จมาน้ันใกล้
จะถึงเวลาแล้วจะมีภัยถึงตายต่อตัวเรา
เหมือนกับท่ีเกิดกับคนในสมัยของโนอาห์ 
ท่ีไม่รู้ว่าเมือ่ใดน้ําท่วมจะมาถึง  และอุปมา
ในบทเดียวกันได้เปรียบเทียบความแตก
ต่างระหว่างทาสท่ีสัตย์ซื่อและไม่สัตย์ซื่อ
และได้กําหนดวาระสุดท้ายให้แก่ผูท่ี้คดิใน
ใจว่า “นายของข้ามาช้า” เรื่องนี้แสดงให้
เห็นอย่างชดัเจนว่าพระครสิต์จะทรงปฏบัิติ
และประทานบําเหน็จให้แก่คนเหล่านั้นที่
พระองค์ทรงพบว่าเฝ้าคอยและสอนเร่ือง
การเสด็จมาและแก่คนเหล่านั้นที่ปฏิเสธ
เรือ่งนี ้พระองค์ตรสัว่า “เพราะฉะนัน้ พวก
ท่านจงเฝ้าระวังอยู่...เมื่อนายมาพบเขา
ทําอย่างนั้น บ่าวคนน้ันก็เป็นสุข” มัทธิว
24:42, 46 “ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้น เราจะมา
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เหมอืนอย่างขโมยและเจา้จะไม่รู้ว่าเราจะ
มาหาเจ้าช่ัวโมงไหน” วิวรณ์ 3:3 {GC
370.2}

เปาโลกล่าวถึงคนกลุ่มหน่ึงท่ีไม่รูต้วัว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา “วนัขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยทีม่าในเวลา
กลางคืน เมื่อเขาพูดกันว่า ‘สงบสุขและ
ปลอดภัยแล้ว’ เมื่อนั้นแหละความพินาศ
ก็จะมาถึงทันที...พวกเขาจะหนีก็ไม่พ้น”
เขายังกล่าวถึงผู้ท่ีใส่ใจฟังคําเตือนของ
พระผู้ช่วยให้รอดว่า “พีน้่องท้ังหลาย ท่าน
ไม่อยู่ในความมืดแล้ว วันนั้นไม่น่าจะมา
ถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านทุกคนเป็นลูก
ของความสว่างและเป็นลกูของเวลากลาง
วัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของ
ความมืด” 1 เธสะโลนิกา 5:2-5 {GC 371.1}

ด้วยประการฉะน้ี จึงแสดงให้เห็นว่า
พระคัมภีร์ไม่มีหลักฐานใดที่จะปล่อยให้
มนษุย์ยังคงจมอยูกั่บความไม่รู้ในเรือ่งว่า
ใกล้เวลาที่พระคริสต์จะเสด็จมาแล้ว แต่
สาํหรบัผูท่ี้ปรารถนาเพยีงแต่หาข้อแก้ตวั
ทีจ่ะปฏิเสธความจริงจะปิดหูตวัเองให้กับ
คําอธิบายนี้ และคนเย้ยหยันท่ีโอ้อวด
และแม้คนท่ีอ้างตัวเป็นผู้รับใช้ของพระ
คริสต์ยังดําเนินส่งเสียงกึกก้องไปว่า “วัน
นัน้ โมงนัน้ ไม่มีใครรู”้ ในขณะทีป่ระชาชน
ลุกตื่นขึ้นมาและเริ่มที่จะถามหาทางแห่ง
ความรอด ครูสอนศาสนากลับก้าวเท้าเข้า
มาขวางระหว่างพวกเขากับความจริง คอย
หาวิธทีีจ่ะทําให้ความกลัวของพวกเขาสงบ
ด้วยการแปลความหมายพระคําของ
พระเจ้าอย่างหลอกลวง ผู้เฝ้ายามท่ีไม่

ซือ่สัตย์เข้าร่วมอยู่ในงานของผู้หลอกลวง
ผู้ยิ่งใหญ่ ร้องว่า สันติสุข สันติสุข ใน
เมื่อพระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงเรื่องสันติสุขเลย
คนมากมายจะเป็นเช่นเดียวกับฟาริสีใน
สมยัของพระครสิต์ คอืตนเองปฏเิสธทีจ่ะ
เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์และยังขัดขวาง
ผู้อื่นที่กําลังจะเดินเข้าไปอีกด้วย มือของ
พวกเขาจะต้องรับผิดชอบกับโลหิตของ
จิตวิญญาณเหล่านี้ {GC 372.1}

โดยท่ัวไปแล้ว คนท่ีถ่อมตนและอุทิศ
ตนมากทีสุ่ดในครสิตจกัรเป็นคนกลุม่แรก
ท่ีจะรับข่าวสารนี ้ผูท่ี้ศกึษาพระคัมภร์ีด้วย
ตวัเองจะมองไม่เหน็สิง่ใดนอกจากลกัษณะ
ท่ีไม่วางอยู่บนพระคัมภีร์ของแนวคิดเร่ือง
คําพยากรณ์ท่ียอมรับกันทั่วไป และ
ประชาชนในท่ีใดก็ตามท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้
การควบคุมของพวกนักบวช ไม่ว่าพวก
เขาจะอยู่ที่ใดก็ตามท่ีมีการค้นคว้าศึกษา
พระคําของพระเจ้าด้วยตนเองแล้วจะต้อง
เปรียบเทียบหลักคําสอนเร่ืองการเสด็จ
กลับมากับพระคัมภีร์เพื่อยืนยันได้ว่ามี
แหล่งกําเนิดมาจากพระเจ้า {GC 372.2}

คนมากมายถูกพี่น ้องไม่เ ช่ือกดขี่
ข่มเหง มีบางคนยอมทีจ่ะปิดปากเงยีบใน
เรื่องความหวังใจของพวกเขาเองเพื่อ
รักษาตาํแหน่งในครสิตจกัร แต่มีอกีหลาย
คนรูส้กึว่าความจงรกัภกัดต่ีอพระเจ้าห้าม
การกระทําเช่นนัน้ในการปกปิดความจริง
ท่ีทรงโปรดมอบให้อยูภ่ายใต้การดูแลของ
พวกเขา มีคนจํานวนไม่น้อยถูกตัดออก
ไปจากการร่วมสามัคคีธรรมกันในคริสต
จักร โดยไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากการ
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แสดงออกถึงความเช่ือในเร่ืองของการ
เสด็จมาของพระคริสต์ คํากล่าวต่อไปน้ี
ของผู้เผยพระวจนะมีค่าอย่างย่ิงสําหรับผู้
ทีต้่องทนแบกรบัการทดลองความเชือ่ของ
พวกเขา “พี่น้องของพวกเจ้าท่ีเกลียดชัง
เจ้าและเหวี่ยงเจ้าออกไปเพราะเหตุนาม
ของเราได้พูดว่า ‘ขอพระยาห์เวห์ทรงได้
รับเกียรติเพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบาน
ของพวกเจ้า’ แต่เขาเหล่าน้ันแหละจะได้
รับความอบัอาย” อสิยาห์ 66:5 {GC 372.3}

ทตูสวรรค์ของพระเจ้ากําลังเฝ้ามองดู
ด้วยความสนใจอย่างสุดซ้ึงถึงผลลัพธ์ที่
ได้จากคําเตือน โดยรวมแล้วเม่ือคริสต-
จักรปฏิเสธข่าวสาร ทูตสวรรค์ก้าวจาก
ไปด้วยความเศร้า แต่มีคนอีกมากมายที่
ยงัไม่ได้ผ่านการทดสอบในเรือ่งความจรงิ
ของการเสด็จมา คนมากมายถูกสามี 
ภรรยา พ่อแม่และลูกนําไปในทางผิด
และทําให้เชื่อว่าการฟังแม้เพียงคําสอน
นั้นก็บาปแล้ว ทูตสวรรค์ได้รับบัญชาให้
มาคอยเฝ้ารักษาจิตวิญญาณเหล่าน้ีด้วย
ความซื่อสัตย์ เพราะยังมีอีกแสงหนึ่งที่
จะส่องลงมาจากบลัลงัก์ของพระเจ้ามายงั
พวกเขา {GC 372.4}

ด้วยความปรารถนาท่ีไม่อาจพูดออก
มาทางวาจาได้นั้น ผู้ที่ได้รับข่าวน้ันเฝ้า
คอยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
เวลาท่ีพวกเขาคิดว่าจะพบพระองค์นั้น
ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาก้าวเข้ามายังเวลา
นี้ด้วยความเคร่งขรึมอย่างสงบ พวกเขา
สงบนิ่งอยู่ในการสื่อสัมพันธ์อย่างหวาน
ชื่นกับพระเจ้าและในความแน่วแน่แห่ง

สันติสุขท่ีจะเป็นของเขาทั้งหลายในเวลา
สดใสที่จะตามต่อจากนี้มาต่อมา ไม่มี
ผู้ใดเลยท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองความหวัง
และความไว้วางใจอนันีจ้ะลมืเวลาอนัมค่ีา
ของการรอคอยน้ี  เป็นเวลาหลายสัปดาห์
ก่อนถึงเวลาน้ีที่ธุรกิจทางฝ่ายโลกส่วน
ใหญ่ถกูปัดวางไว้  ผูเ้ชือ่ทีจ่รงิใจตรวจสอบ
ด้วยความระมัดระวังถึงความคิดและ
อารมณ์ของหัวใจของตัวเอง ราวกับว่า
กําลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงของ
ตนเองและจะปิดตาให้กับภาพของทาง
โลกนี้ในเวลาเพียงอีกไม่ก่ีชั่วโมง ไม่มี
การตัด “ชุดยาวไปสวรรค์” (โปรดดูภาค
ผนวก) แต่ทกุคนตระหนักว่าต้องการหลัก
ฐานจากภายในเพื่อแสดงว่าพวกเขา
เตรยีมพร้อมท่ีจะต้อนรบัพระผู้ช่วยให้รอด
ชุดขาวยาวของพวกเขาคือความบริสุทธิ์
ของจติใจ—อปุนสัิยทีถ่กูล้างบาปใหห้มด
ไปด้วยพระโลหิตไถ่บาปของพระคริสต์ 
อยากให้จิตวิญญาณเดียวกันของการ
ตรวจสอบหัวใจน้ีและความเช่ือเดียวกันท่ี
แน่วแน่จริงใจน้ียังคงมีอยู่ในคนท่ีอ้างว่า
ตนเป็นคนของพระเจ้า หากพวกเขายัง
คงดําเนินอยู่เบ้ืองพระพักตร์องค์พระผู้
เป็นเจ้าต่อไปด้วยความถ่อมใจเช่นนี้ 
และทูลเสนอคําวิงวอนอยู่ทีพ่ระท่ีนัง่กรุณา
แล้ว พวกเขาจะรับประสบการณ์ท่ีไพบูลย์
มากยิ่งกว ่าที่ ได ้ รับในเวลานี้  มีการ
อธิษฐานน้อยเกินไป มีความสํานึกใน
บาปอย่างจริงใจน้อยมาก และการขาด
ความเชื่อที่มีชีวิตทําให้คนมากมายขาด
พระคุณที่พระผู้ไถ่ของเราจะประทานให้
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อย่างอุดม {GC 373.1}
พระเจ ้าทรงประสงค ์ที่จะพิสูจน ์

ประชากรของพระองค์ พระหัตถ์ของ
พระองค์ทรงปกปิดข้อผิดพลาดจุดหนึ่ง
ของการคํานวณเวลาของคําพยากรณ์ 
ชาวแอ๊ดเวนตีสทั้งหลายไม่ได้ค้นพบ
จดุผิดน้ีหรือแม้แต่ผู้คัดค้านท่ีมีการศึกษา
ส่วนใหญ่ก็ค้นไม่พบเช่นกัน คนจําพวก
หลังกล่าวว่า “การคํานวณของท่านในเร่ือง
เวลาของช่วงคําพยากรณ์นั้นถูกต้อง มี
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่บางอย่างจะเกิดขึ้นใน
ไม่ช้าน้ี  แต่ไม่ใช่เร่ืองท่ีนายมิลเลอร์ทาํนาย
แต่เป็นการกลบัใจของโลก ไม่ใช่การเสดจ็
กลับมาของพระคริสต์” (โปรดดูภาคผนวก)
{GC 373.2}

เวลาท่ีพวกเขารอคอยน้ันผ่านพ้นไป
และพระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาปรากฏเพื่อ
ช่วยประชากรของพระองค์ คนท่ีรอคอย
พระผูช่้วยให้รอดด้วยความเชือ่จรงิใจและ
ด้วยความรักต้องประสบกับความผิดหวัง
ที่ขมข่ืน แต่ถึงกระน้ัน พระประสงค์ของ
พระเจ้ากําลังจะสําเร็จ พระองค์กําลัง

ทดสอบหัวใจของผู้ทีอ้่างตนว่ารอคอยการ
เสด็จมาปรากฏของพระองค์ ท่ามกลาง
คนเหล่านี้มีหลายคนที่ถูกเร้าด้วยแรง
บันดาลใจที่ไม่ได้สูงส่งไปกว่าความกลัว
ความเชื่อที่เขามีนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
หวัใจหรอืชวีติของพวกเขา เมือ่เหตกุารณ์
ท่ีพวกเขาคาดไว้ไม่ได้เกิดข้ึน คนเหล่านี้
ก็ประกาศว่าพวกเขาไม่ได้ผิดหวัง พวก
เขาไม่เคยเช่ือเลยว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มแรกท่ีเยาะ
เย้ยความเศร้าโศกของผู้เช่ือท่ีซือ่สัตย์ {GC
374.1}

แต่พระเยซูและชาวสวรรค์ท้ังปวงมอง
ด้วยความรักและความเห็นใจมายังคนท้ัง
หลายท่ีเหน็ดเหน่ือยและซ่ือสัตย์แต่กระน้ัน
กลับต้องผิดหวัง หากม่านที่ค่ันระหว่าง
โลกท่ีมองด้วยตาเปล่าได้กับโลกท่ีมองไม่
เหน็นัน้จะเปิดออกได้  เขาทัง้หลายจะมอง
เห็นทูตสวรรค์เข้ามาใกล้จติวิญญาณท่ียนื
หยัดอยู่และปกป้องพวกเขาเหล่าน้ันจาก
ลูกศรของซาตาน {GC 374.2}
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เป้าหมายของวิลเลียม  มิลเลอร์  และ
เพื่อนร่วมงานของเขาในการเทศนาสอน
หลักคําสอนเร่ืองการเสด็จมาคร้ังที่สอง
ของพระคริสต์นั้นก็เพียงเพื่อกระตุ้นคน
ทั้งหลายให้เตรียมพร้อมสําหรับการ
พิพากษา พวกเขาต้องการปลุกคนที่มี
ความเช่ือทางศาสนาให้หนัไปยงัความหวัง
ที่แท้จริงของคริสตจักรและเน้นถึงความ
จําเป็นท่ีพวกเขาจะต้องมีประสบการณ์
ของชีวิตคริสเตียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ
พวกเขายังทํางานเพื่อปลุกผู้ที่ยังไม่กลับ
ใจให้เห็นถึงความจําเป็นท่ีจะต้องกลับใจ
ทนัทีและหนักลับไปหาพระเจ้า  “พวกเขา
ไม่ได้นําผู้รับเชื่อใหม่เข้าร่วมนิกายหรือ
กลุม่ศาสนาใด  ดังนัน้  พวกเขาจงึทาํงาน
กับคนทุกกลุ่มและทุกนกิายโดยไม่ก้าวก่าย
องค์กรหรือระบบการปกครองใดๆ”  {GC  
375.1}

มิลเลอร์กล่าวว่า  “งานทัง้หมดทีข้่าพเจ้า
ทาํไปนัน้  ข้าพเจ้าไม่เคยมีความปรารถนา
หรือความคิดท่ีจะสร้างกลุ่มผลประโยชน์
อืน่ใดนอกเหนอืจากนกิายทีมี่อยู่แล้ว  หรอื
ทําให้นิกายหน่ึงได้รับประโยชน์บนความ
สูญเสียของอีกนิกายหนึ่ง  ข้าพเจ้าตั้งใจ
ที่จะทําให ้ เ กิดประโยชน์ต ่อทุกฝ ่าย  
ข้าพเจ้าคาดหวังว่าคริสเตียนทุกคนจะ
ชืน่ชมกับความหวงัใจในการเสด็จมาของ
พระคริสต์ และผู้ที่มองไม่เห็นอย่างที่

ข้าพเจ้ามองเห็นน้ันจะไม่รักผู้ที่รับหลัก
คาํสอนนีน้้อยลง  ข้าพเจ้าไม่เคยคดิว่าจะ
มีความจําเป ็นที่ต ้องแยกกันประชุม  
เป้าหมายทัง้หมดของข้าพเจ้าคอืข้าพเจ้า
ต้องการนําจิตวิญญาณให้กลับใจมาหา
พระเจ ้าเพื่อแจ้งให้โลกทราบถึงการ
พิพากษาท่ีจะมาถึง และเพื่อนําเพื่อน
มนุษย์ให้ตระเตรียมจิตใจให้พร้อมเพื่อ
เข้าเฝ้าพระเจ้าของพวกเขาด้วยความสันติ  
คนส่วนใหญ่ท่ีกลับใจจากงานประกาศท่ี
ข้าพเจ้าทาํไปก็เข้าร่วมกับครสิตจักรต่างๆ  
ที่มีอยู่แล้ว” Bliss หน้า 328  {GC 375.2}

เนือ่งจากงานท่ีมิลเลอร์ทาํน้ันมักส่งผล
ให้คริสตจักรเติบใหญ่ขึ้น งานน้ีจึงถูก
ยอมรับว่าดีในช่วงเวลาระยะหนึง่  แต่เม่ือ
บรรดาผูร้บัใช้และผูน้าํทางศาสนาตดัสนิใจ
ต่อต้านคําสอนเร่ืองการเสด็จมาของ
พระคริสต์และต้ังใจจะยับยั้งการต่ืนตัว
ทกุอย่างทีเ่กิดจากเรือ่งน้ี  พวกเขาไม่เพยีง
ขัดขวางจากบนธรรมาสน์เท่านั้นแต่ยัง
สั่งห้ามสมาชิกของพวกเขาเข้าร่วมการ
ประชมุการประกาศเร่ืองการเสดจ็มาคร้ัง
ที่สองด้วย ห้ามแม้กระท่ังการพูดคุยถึง
ความหวังใจของพวกเขาในการชุมนุม
สงัสรรค์ของโบสถ์  ด้วยเหตุนี้  ผู้เชื่อจึง
ตกอยู่ในสภาพทุกข์หนักและลําบากใจ
อย่างยิง่ พวกเขารักคริสตจกัรและไม่เตม็ใจ
ท่ีจะแยกตัวเองออกไป แต่เม่ือพวกเขา
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เห็นว ่ามีการปิดบังคําพยานท่ีอยู ่ ใน
พระวจนะของพระเจ้าและไม่ยอมให้
พวกเขามีสิทธิในการสํารวจคําพยากรณ์  
พวกเขาจึงรู้สึกว่าความภักดีท่ีพวกเขามี
ต่อพระเจ้านั้นทําให้พวกเขายอมทําตาม
คําส่ังเหล่านั้นไม่ได้ พวกเขาถือว่าคน
เหล่านั้นท่ีพยายามปิดประตูต่อคําพยาน
ที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจ
ก่อตั้งเป็นคริสตจักรของพระคริสตซึ่ง  
“เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจรงิ”  
ได้  1  ทิโมธี  3:15  ด้วยเหตุนี้  พวกเขา
จงึถอืว่าการแยกตวัเองออกจากครสิตจกัร
ท่ีพวกเขามคีวามสัมพนัธ์อยูเ่ดิมนัน้ไม่ผดิ  
ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1844 มีสมาชิก
ประมาณ 15,000 คนถอนตวัเองออกจาก
การเป็นสมาชกิของครสิตจกัรต่างๆ  {GC  
376.1}

ประมาณช่วงเวลาน้ี เกิดการเปล่ียน
แปลงอย่างเห็นได้ชัดขึ้นในคริสตจักร
ส่วนใหญ่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
เวลาหลายปีแล้วทีค่ริสตจกัรต่างๆ  ค่อยๆ  
ปรับตัวอย่างต่อเนื่องสู่วิถีทางปฏิบัติและ
ธรรมเนียมของชาวโลก เป็นเหตุทําให้
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพลอยตกตํ่าลงไป
ด้วย  แต่ในปีนั้นมีหลักฐานท่ีแสดงให้
เหน็ว่าจาํนวนสมาชกิลดลงอย่างกะทันหนั
และลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเกือบทุก
คริสตจักรทั่วประเทศ ในขณะท่ีไม่มีผู้ใด
บอกสาเหตุท่ีแท้จริงของเหตุการณ์นี้  
แต่ทุกคนก็รับรู้ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน และถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจาก
สื่อมวลชนและจากบนธรรมาสน์ {GC  

376.2}
จากท่ีประชมุของคณะเพรสไบทเีรยีน

แห่งเมืองฟีลาเดลเฟีย นายบารเนส  
[Barnes]  ผูเ้ขียนหนังสอือธบิายพระคัมภร์ี
ที่คนมากมายใช้อ้างอิงและเป็นศาสนา-
จารย์ของโบสถ์ระดับแนวหน้าแห่งหนึ่ง
ในเมืองนัน้ “เขากล่าวว่า เขาทาํงานรับใช้
เป็นศาสนาจารย์มาแล้วนานกว่าย่ีสิบปี  
และทุกครัง้ทีเ่ขาประกอบพธิศีลีมหาสนทิ  
จะมีผู้มารับเชื่อใหม่ไม่มากก็น้อย  ซึ่งพิธี
ที่เขาประกอบครั้งล่าสุดนั้นแตกต่างไป
อย่างสิน้เชงิ  แต่ในตอนน้ี  ไม่มกีารตืน่ตวั  
ไม่มีการกลับใจ ในบรรดาผู้เชื่อก็มองไม่
เห็นการเติบใหญ่ขึ้นในพระคุณ  และไม่มี
ผู้ใดเข้ามายังห้องทํางานของเขาเพื่อพูด
คุยเร่ืองความรอดของจิตวิญญาณของ
พวกเขา  ด้วยธรุกิจทีดี่ขึน้และอนาคตของ
การค้าและการผลิตที่สดใส  ความนึกคิด
ทางฝ่ายโลกจึงมีเพิ่มมากขึ้น  เหตุการณ์
เช ่นนี้ เ กิด ข้ึนกับทุกนิกายเช ่น กัน”  
Congregational  Journal  ฉบับวนัที ่ 23  
พฤษภาคม  ค.ศ.  1844  {GC  376.3}

ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกัน  
ศาตราจารย์ฟินนย์ี [Finney] แห่งวทิยาลัย
โอเบอร์ลิน กล่าวว่า “เรามีข้อเทจ็จริงท่ีอยู่
ต่อหน้าเราว่า โดยทั่วไปแล้วคริสตจักร
โปรเตสแตนต์ในประเทศของเรามักจะ
เฉื่อยชาหรือไม่ก็เป็นศัตรูกับการปฏิรูป
ทางศีลธรรมแทบทุกเรื่องตลอดมา  มีข้อ
ยกเว้นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่พอที่จะเปล่ียน
ความจริงเป็นอย่างอื่นนอกจากท่ีเป็นอยู่
โดยทั่วไป เรายังมีความจริงเพื่อใช ้
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สนับสนุนยืนยันอีกเร่ืองหนึ่งคือ แทบจะ
หาอิทธิพลของการฟื้นฟูในคริสตจักรไม่
พบ ความเฉื่อยชาทางจิตวิญญาณมีอยู่
ทั่วไปเกือบทุกหนแห่ง และรุนแรงอย่าง
น่ากลัว ซึ่งสํานักข่าวศาสนาจากทั่ว
ประเทศก็เป็นพยานได้…ในระดับกว้าง
นัน้  สมาชกิของคริสตจกัรฝักใฝ่เรือ่งของ
แฟชั่น พวกเขาจับมือกับคนอธรรมใน
งานเล้ียงสนุกสนาน การเต้นรํา งาน
รื่นเริง ฯลฯ ...แต่เราไม่จําเป็นต้องขยาย
เร่ืองราวอันปวดร้าวเหล่านี้ มีหลักฐาน
มากมายท่ีหนักแน่นและประดังเข้ามา
ตลอด  เพือ่แสดงให้เห็นว่าคริสตจกัรโดย
ทัว่ไปกาํลงัมีสภาพทีถ่ดถอยอย่างน่าเศร้า
ใจ พวกเขาเหินห่างไปไกลจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงเพิกถอน
พระองค์เองออกไปจากพวกเขา” {GC  
377.1}

มีผู ้เขียนคนหนึ่งในนิตยสารรีลีจัส
เทเลสโกบ  [Religious  Telesope]  เขยีน
ยืนยันว่า “เราไม่เคยเห็นความตกตํ่าใน
วงการศาสนาอย่างท่ีเกดิข้ึนอยู่ทกุหนทุก
แห่งในขณะนี้  ในความเป็นจริงแล้ว  
คริสตจักรจะต้องตื่นข้ึนและค้นหาสาเหตุ
ของปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาสําหรับ
ทุกคนที่รักศิโยนจะต้องพิจารณา เมื่อ
เรานึกในใจว่ามีคนกลับใจอย่างแท้จริง  
‘จํานวนน้อยมาก’ เพียงไรนั้น และ
คนบาปท่ีไม่ยอมกลับใจและมีจิตใจแข็ง
กระด้างซึง่มีจาํนวนแทบจะเทียบกันไม่ได้
แล้วนัน้  เราแทบจะร้องอทุานขึน้มาอย่าง
ไม่ได้ตัง้ใจว่า  ‘พระเจ้าทรงลืมพระเมตตา

คณุแล้วหรือ  หรือว่าประตแูห่งพระกรณุา
ปิดไปแล้ว’”  {GC  377.2}

สภาพเช่นนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดย
ปราศจากสาเหตใุนตวัคริสตจักรเอง  ความ
มืดมิดทางฝ่ายจิตวิญญาณท่ีเกิดข้ึนกับ
ทั้งประเทศ  กับคริสตจักรทั้งหลาย  และ
กับแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้เกิดข้ึนจากการ
ถอนคืนความช่วยเหลือของพระคุณของ
พระเจ้าตามอาํเภอใจในส่วนของพระองค์  
แต่เกิดจากในส่วนของมนุษย์ท่ีละเลยหรือ
ปฏิเสธแสงสว่างท่ีพระเจ้าประทานมาให้  
ประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวในสมัยของ
พระคริสต์ก็เป็นตวัอย่างทีเ่ราเห็นได้อย่าง
ชัดเจนที่สุดของความจริงในเรื่องนี้  พวก
ชนชาติยิวฝักใฝ่อยู ่กับทางโลกและลืม
พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์  ความ
เข้าใจของพวกเขาก็มืดมนไป  จิตใจของ
พวกเขาก็มีแต่เรื่องทางโลกและของเนื้อ
หนัง  ด้วยประการฉะนี้  พวกเขาจึงไม่
รับรู้เรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  
และด้วยความหย่ิงและความไม่เช่ือน้ีเอง  
พวกเขาจึงปฏเิสธพระผูไ้ถ่  แต่ในขณะน้ัน  
พระเจ้าก็ยังไม่ทรงตัดชนชาตยิวิออกจาก
การรับความรู้หรือการมีส่วนร่วมในพระพร
ของการไถ่ให้รอด  แต่คนเหล่านัน้ทีป่ฏิเสธ
ความจรงิได้สญูเสียความปรารถนาทัง้หมด
ทีจ่ะรบัของประทานจากสวรรค์  “พวกเขา
ถือว่าความมืดคือความสว่าง และความ
สว่างคือความมืด” อสิยาห์ 5:20 จนกระทัง่
แสงสว่างที่อยู่ในตัวเขากลายเป็นความ
มืดและความมืดมนนั้นก็ย่ิงใหญ่ทีเดียว  
{GC  377.3}
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เร่ืองนีช่้างเหมาะเจาะกับนโยบายของ
ซาตานท่ีต้องการให้มนุษย์มีศาสนาแค่
เพียงเปลือกนอก แต่ขาดวิญญาณแห่ง
คุณงามความดีอันมีชีวิต  ภายหลังจากที่
ชนชาตยิิวปฏิเสธข่าวประเสรฐิแล้ว  พวก
เขายังคงกระตือรอืร้นท่ีจะรักษาพธิกีรรม
โบราณของพวกเขาไว้  พวกเขาเก็บรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไว้อย่างเคร่งครัดใน
ขณะที่พวกเขาเองยอมรับโดยดุษฎีว่า
พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา
อีกแล้ว คําพยากรณ์ของดาเนียลชี้ถึง
เวลาท่ีพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาไว้อย่าง
ไม่ผิดพลาด และพยากรณ์ถึงการส้ิน
พระชนม์ของพระองค์ไว้อย่างเปิดเผย
ชัดเจน จนพวกรับบีบ่ันทอนการศึกษา
คําพยากรณ์นี้ และในท่ีสุด พวกเขา
ประกาศคําแช่งสาปแก่ทุกคนที่พยายาม
คํานวณเวลานั้น ในศตวรรษต่อๆ มา  
ชนชาตอิสิราเอลท่ีตกอยูใ่นสภาพตาบอด
และไม่กลับใจ  ก็ยงัยืนกรานไม่ใส่ใจความ
รอดท่ีถกูเสนอให้ด้วยความปราน ี ไม่สนใจ
พระพรที่มาพร้อมกับข่าวประเสริฐ  น่ีคือ
คําเตือนที่น่าเคร่งขรึมและน่าสะพรึงกลัว
ถงึอนัตรายท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการปฏิเสธแสง
สว่างจากสวรรค์  {GC  378.1}

ไม่ว่าทีใ่ดก็ตามท่ีมีสาเหตเุช่นนีป้รากฏ
อยู่ผลที่ได้รับซึ่งเหมือนกันก็จะตามมา  
ผูท่ี้ตัง้ใจสยบความสาํนกึในหน้าทีข่องเขา
เพราะขัดแย้งกับความโน้มเอยีงของตนเอง
แล้ว ในที่สุด เขาจะสูญเสียอํานาจการ
แยกแยะระหว่างความจริงและความผิด
ไป ความเข้าใจของเขาจะมืดมน ความ

สาํนกึจะกระด้างไป  จติใจจะแขง็กระด้าง
และจติวญิญาณจะแยกออกไปจากพระเจ้า  
ไม่ว่าที่ใดที่ละท้ิงหรือดูแคลนข่าวแห่ง
ความจริงของพระเจ้า  ความมืดจะห้อม
ล้อมคริสตจกัรท่ีนัน่ไว้  ความเชือ่และความ
รักจะเยือกเย็นลง  และความเหินห่าง
และความแตกร้าวจะเข้ามา  สมาชิกของ
คริสตจักรใส่ใจและใช้พลังไปกับการ
แสวงหาส่ิงของทางฝ่ายโลก และคนบาป
ก็จะย่ิงแขง็กร้าวด้วยการไม่สาํนกึในบาป
ของตน  {GC  378.2}

ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งในพระ
ธรรมววิรณ์บทที ่ 14  ทีป่ระกาศเวลาการ
พิพากษาของพระเจ้าและเรียกร้องให้
มนุษย์เกรงกลัวและนมัสการพระองค์นั้น  
มีไว้เพือ่แยกผูท้ีแ่สดงตนว่าเป็นประชากร
ของพระเจ้าให้ออกมาจากอทิธพิลท่ีเลวร้าย
ของโลก  และเพือ่ปลุกให้พวกเขามองเห็น
สภาพที่แท้จริงของการทําตัวให้เหมือน
ชาวโลกและการละท้ิงความเชื่อของพวก
เขา ในข่าวสารน้ี  พระเจ้าประทานคาํเตอืน
มายังคริสตจักรซึ่งหากพวกเขารับไว้ก็
คงจะแก้ไขความชัว่ทีข่วางก้ันพวกเขาให้
ห่างไปจากพระองค์ได้ หากพวกเขา
ยอมรบัข่าวสารจากสวรรค์  ยอมถ่อมจติใจ
ของพวกเขาต่อเบ้ืองพระพักตร์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและแสวงหาด้วยความจริงใจ
ที่จะเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเฝ้าต่อเบ้ือง
พระพกัตร์ของพระองค์แล้ว  พระวญิญาณ
และอํานาจของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ท่าม
กลางพวกเขา  คริสตจกัรจะก้าวกลับไปสู่
สภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นอันหน่ึง
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อนัเดียวกันในความเชือ่และในความรักซึง่
มีอยู่ในสมัยของอัครทูต  คือเม่ือผู้เชื่อทั้ง
หลาย “เป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั” และ “กล่าว
พระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ”  
เม่ือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้ง
หลายท่ีกาํลงัจะรอดเพิม่จาํนวนเข้ามามาก
ยิง่ข้ึนทกุๆ  วนั”  กิจการ  4:32,  31;  2:47  
{GC  379.1}

หากคนท่ีอ้างว่าตนเป็นประชากรของ
พระเจ้าจะยอมรับแสงสว่างจากพระวจนะ
ของพระองค์ที่ส่องลงมายังพวกเขาแล้ว  
พวกเขาคงจะไปถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันท่ีพระคริสต์ทรงอธษิฐานเผือ่และ
ทีอ่คัรทตูได้บรรยายไว้ว่า “เป็นนํา้หนึง่ใจ
เดียวกนัท่ีมาจากพระวิญญาณนัน้  โดยมี
สันติภาพเป็นเคร่ืองผูกพัน มีกายเดียว
และมีพระวิญญาณองค์เดยีว  เหมือนอย่าง
ที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความ
หวงัเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนัน้  มี
องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชือ่เดียว 
บัพติศมาเดียว” เอเฟซัส 4:3-5 {GC  
379.2}

ผู้ท่ียอมรับข่าวสารเรื่องการเสด็จมา
ของพระคริสต์จะได้รับประสบการณ์ที่มี
ผลอันประเสริฐเช่นนี้ พวกเขามาจาก
ครสิเตยีนนกิายต่างๆ  และความแตกต่าง
ทีแ่บ่งแยกให้เกิดนกิายต่างๆ นัน้ก็ถกูขว้าง
ท้ิงลงไปยงัพืน้ดิน  และหลักความเชือ่ทาง
ศาสนาต่างๆ  ท่ีขดัแย้งกันก็ถกูทาํลายจน
ย่อยยบั  ความหวงัท่ีไม่วางอยูบ่นรากฐาน
ของพระคัมภีร์เก่ียวกับระยะเวลาหนึง่พนัปี
ในโลกก็ถกูปล่อยท้ิงไป  ทัศนะผดิๆ  เร่ือง

การเสด็จมาคร้ังที่สองก็ได้รับการแก้ไข  
ความหยิ่งยโสและการทําตามอย่าง
ชาวโลกก็ถกูกวาดทิง้ไป  สิง่ทีผิ่ดๆ  ก็ถกู
ทําให้ถูกต้อง จิตใจของคนมากมายถูก
ประสานด้วยมิตรภาพที่แสนหวานชื่น  
และความรกัและความสขุครองความเป็น
ใหญ่  หากหลักคําสอนน้ีมีผลเช่นนีต่้อคน
เพียงไม่ก่ีคนที่ได้รับคําสอนนี้ก็จะมีผล
เช่นเดียวกันนีก้บัทุกคนท่ีได้รับด้วย {GC  
379.3}

แต่โดยทั่วไปคริสตจักรไม่ยอมรับ
คาํเตอืนนี ้ ผูรั้บใช้ท้ังหลายของคริสตจกัร
เหล่านัน้ซึง่เป็นคนเฝ้ายามของ “พงศ์พนัธุ์
อสิราเอล”  ควรจะต้องเป็นคนแรกทีเ่ข้าใจ
เคร่ืองหมายของการเสด็จมาของพระเยซู  
พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ความจริงทั้งจาก
คําพยานของผู ้เผยพระวจนะหรือจาก
หมายสําคัญของยุค  ในขณะที่ความหวัง
และความทะเยอทะยานฝ่ายโลกเข้าครอง
หัวใจของพวกเขา ความรักที่พวกเขามี
ถวายให้แก่พระเจ้าและความเช่ือในพระ
วจนะของพระองค์ก็เยอืกเยน็ลงไปเรือ่ยๆ  
และเม่ือมีการนําเสนอหลักคําสอนเรื่อง
การเสด็จกลับของพระคริสต์ สิ่งเหล่านี้
ก็ได้แต่เพยีงไปปลกุอคตแิละความไม่เชือ่
ของพวกเขาขึ้น ความจริงคือส่วนใหญ่
ของข่าวสารนีถ้กูประกาศโดยคนธรรมดา
ทั่วไป จึงทําให้เกิดการต่อต้านมากขึ้น  
เช่นเดียวกับทีเ่คยเกิดข้ึนในอดีต  คําพยาน
ที่ชัดเจนของพระวจนะของพระเจ้าถูกโต้
ด้วยคาํถามทีว่่า  “มีใครบ้างในพวกผูใ้หญ่
หรือพวกฟาริสีทีศ่รัทธาในตวัเขา”  ยอห์น  
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7:48  และเมือ่พวกเขาพบว่าเป็นการยาก
ท่ีจะโต้แย้งเร่ืองเวลาของคําพยากรณ์  
หลายคนจึงไม่สนับสนุนการศึกษาเรื่อง
เก่ียวกับคําพยากรณ์  โดยสอนว่าหนงัสือ
คําพยากรณ์นั้นถูกปิดผนึกไว้แล้วและ
ไม่ได้มีไว้เพือ่ให้ใครเข้าใจ  คนจาํนวนมาก
ทีว่างใจในศาสนาจารย์ของพวกเขาอย่าง
เต็มท่ีก็ไม่ยอมรับฟังคําเตือน  และถึงแม้
อาจมีบางคนทีย่อมรับความจริง  พวกเขา
ก็ไม่กล้ายอมรับอย่างเปิดเผย ด้วยเกรง
ว่าจะ  “ถูกขับออกจากธรรมศาลา”  ยอห์น  
9:22  ข่าวสารท่ีพระเจ้าประทานมาเพ่ือ
การทดสอบและการชําระคริสตจักรได้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีคนจํานวน
มากเพียงไรที่รักโลกนี้มากกว่ารักพระ
คริสต์ ความสัมพันธ์ที่พวกเขามีให้กับ
โลกน้ีแขง็แกร่งยิง่กว่าแรงจงูใจทีจ่ะนาํเขา
ไปสูส่วรรค์  พวกเขาเลือกท่ีจะรับฟังเสียง
ของปัญญาท่ีเป็นของโลกนี้ และหันหนี
ไปจากข่าวสารแห่งความจริงทีน่าํไปสู่การ
ตรวจสอบจิตใจ  {GC  380.1}

ด้วยการไม่ยอมรับคําเตือนของทูต
สวรรค์องค์ที่หนึ่ง พวกเขาจึงปฏิเสธวิถี
ทีส่วรรค์จดัเตรยีมไว้เพือ่นาํพวกเขากลบั
คืนสู่ความบริบูรณ์ พวกเขารังเกียจผู ้
ประกาศข่าวแห่งพระคุณทีจ่ะแก้ไขความ
ชั่วซึ่งแยกพวกเขาออกไปจากพระเจ้า  
และด้วยความกระตือรือร้นมากย่ิงขึ้น
พวกเขาหันไปหาความเป็นมิตรกับโลก  
นี่เป็นสาเหตุของสภาพอันน่ากลัวของ
การหมกมุ่นอยู ่กับทางโลก การละทิ้ง
ความเชือ่และการตายของจิตวิญญาณซึง่

เกิดขึน้ในคริสตจักรต่างๆ  ในปี  ค.ศ.1844  
{GC  380.2}

ในพระธรรมววิรณ์บทท่ี  14  ทูตสวรรค์
องค์ทีส่องบินตามทูตสวรรค์องค์ท่ีหนึง่มา
และประกาศว่า  “บาบิโลนมหานครนัน้พงั
ทลายแล้ว พังทลายแล้ว นครที่ให้ทุก
ประชาชาติด่ืมเหล้าองุ ่นแห่งราคะใน
การล่วงประเวณีของนาง” วิวรณ์ 14:8  
“บาบิโลน” เป็นคําที่มาจากรากศัพท์  
“บาเบล” ซึ่งหมายถึงความสับสน พระ
คัมภีร์ใช้คําน้ีเพื่อหมายถึงรูปแบบต่างๆ  
ของศาสนาเทยีมเท็จ  หรือศาสนาท่ีละทิง้
ความจริง  ในพระธรรมวิวรณ์  บทที่  17  
ใช้ผู ้หญิงแทนบาบิโลน พระคัมภีร์ใช้
ผูห้ญงิเป็นสญัลักษณ์แทนคริสตจกัร  หญิง
ท่ีมีคุณธรรมหมายถึงคริสตจักรบริสุทธิ์  
หญิงชั่วหมายถึงคริสตจักรที่ละทิ้งความ
เชื่อที่แท้จริง  {GC  381.1}

พระคัมภี ร ์ ใช ้การแต ่ งงานเป ็น
สญัลกัษณ์แทนความสมัพนัธ์อนัศกัด์ิสทิธิ์
และยั่งยืนนานระหว่างพระคริสต์และ
ครสิตจกัรของพระองค์  องค์พระผูเ้ป็นเจ้า
ร่วมสมัพนัธ์กับประชากรของพระองค์ด้วย
พันธสัญญาท่ีศักด์ิสิทธิ์ พระองค์ทรง
สญัญาท่ีจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา  และ
ประชากรของพระองค์ก็ปฏิญาณว่าพวก
เขาเองจะเป็นของพระองค์และเป็นของ
พระองค์แต่เพยีงผูเ้ดียวเท่าน้ัน  พระองค์
ทรงประกาศว่า  “เราจะหม้ันเจ้าไว้สําหรับ
เราเป็นนิตย์  เออ  เราจะหมั้นเจ้าไว้ด้วย
ความชอบธรรม ความยุติธรรม ความรัก
ม่ันคงและความกรุณา” โฮเชยา 2:19  
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และตรัสอกีว่า “เราเป็นนายเหนอืพวกเจ้า”  
เยเรมีย์ 3:14 และเปาโลก็ใช้สัญลักษณ์
เดียวกันนี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค
พนัธสญัญาใหม่โดยกล่าวไว้ว่า  “ข้าพเจ้า
หม้ันท่านไว้กับสามีคนเดียว เพ่ือถวาย
พวกท่านให้เป็นหญงิพรหมจารีบริสทุธิแ์ด่
พระคริสต์”  2  โครินธ์  11:2  {GC  381.2}

ความไม่ซื่อสัตย์ของคริสตจักรต่อ
พระคริสต์ด้วยการหันความวางใจและ
ความรักออกไปจากพระองค์และยอมให้
ความรักต ่อสิ่งของทางโลกครอบงํา
จิตวิญญาณเปรียบได้กับการละเมิดคํา
ปฏิญาณของการแต่งงาน  เป็นภาพที่นํา
เสนอให้เห็นบาปของชนชาติอิสราเอลท่ี
ออกไปจากพระเจ้า  และความรกัประเสริฐ
ของพระเจ้าซึง่พวกเขาดูแคลนก็ได้รับการ
พรรณนาอย่างน่าจบัใจไว้ว่า  “เราปฏิญาณ
ต่อเจ้าและทําพนัธสัญญากับเจ้าและเจ้าก็
เป็นของเรา”  “เจ้างดงามมากทีเดียวและ
เจ้าเจริญขึ้นเป็นชนชั้นกษัตริย์ ชื่อเสียง
ของเจ้าก็เล่ืองลอืไปท่ามกลางประชาชาติ
ในเร่ืองความงดงามของเจ้า  เพราะความ
งดงามนั้นก็สมบูรณ์ทีเดียวเนื่องด้วย
สง่าราศีที่เรามอบให้เจ้า... แต่เจ้าวางใจ
ในความงดงามของเจ้าและเจ้าเล่นชู ้
เนื่องด้วยชื่อเสียงของเจ้า” “เชื้อสาย
อสิราเอลเอ๋ย  พวกเจ้าได้ทรยศต่อเราเช่น
เดียวกับภรรยาทรยศต่อสามี” “เจ้า  ภรรยา
ท่ีนอกใจ ดูซิ เจ้ารับคนแปลกหน้ามา
แทนที่สามี” เอเสเคียล 16:8, 13-15,  32  
เยเรมีย์ 3:20 {GC  381.3}

พระคริสตธรรมคมัภร์ีภาคพนัธสัญญา

ใหม่ใช้ภาษาท่ีคล้ายคลึงกันเพื่อกล่าวถึง
คริสเตียนที่เป็นมิตรกับทางโลกมากกว่า
ที่จะแสวงหานํ้าพระทัยของพระเจ ้า  
อคัรทตูยากอบกล่าวไว้ว่า  “คนไม่ซือ่สตัย์
ต่อพระเจ้า  ท่านทัง้หลายรู้ว่าการเป็นมิตร
กับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า  
เพราะฉะน้ัน  ใครก็ตามที่ต้องการเป็น
มิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า”  
ยากอบ  4:4  {GC  382.1}  

พระธรรมววิรณ์บทที ่17 บรรยายหญงิ  
(บาบิโลน) ไว้ว่า “นุง่ห่มสวมชุดสม่ีวงและ
สแีดงเข้ม  และประดบัด้วยทองคาํ  อญัมณี
ต่างๆ และไข่มุก ในมือของนางมีถ้วย
ทองคําท่ีเต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน
และของโสโครกจากการล่วงประเวณขีอง
ตนและบนหน้าผากของนางมีชื่อท่ีเป็น
ความลึกลับเขยีนไว้ว่า  ‘บาบิโลนมหานคร  
แม่ของหญงิแพศยาทัง้หลาย’”  ผูเ้ผยพระ
วจนะกล่าวต่อไปอกีว่า  “ข้าพเจ้าเห็นหญิง
นัน้เมามายด้วยโลหติของพวกธรรมกิชน
และโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซู”  
บาบิโลนยังถูกบรรยายต่อไปอีกว่า เป็น  
“นครที่ครอบครองอยู่เหนือกษัตริย์ทั้ง
หลายของแผ่นดินโลก”  วิวรณ์  17:4-16,  
18  โรมมีอํานาจเด็ดขาดอยู่เหนือบรรดา
กษัตริย์ในโลกที่เป็นคริสเตียนมานาน
หลายศตวรรษ ผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม  
เคร่ืองประดับทองคํา  อญัมณต่ีางๆ  และ
ไข่มุกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
ยิ่งใหญ่และอํานาจยิ่งใหญ่ของราชสํานัก
ของโรมที่หยิ่งยโส และไม่มีคําบรรยาย
ลักษณะอํานาจใดได้อย่างเหมาะเจาะว่า  
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“เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน”  
เนื่องจากคริสตจักรนี้ได ้กดขี่ข ่มเหง
ผูต้ดิตามพระครสิต์อย่างทารุณ  บาบิโลน
ยังถูกกล่าวหาด้วยบาปของการมีความ
สมัพนัธ์ทีไ่ม่ถกูต้องกับ  “กษัตริย์ทัง้หลาย
ของแผ่นดินโลก”  คริสตจกัรของยวิกลาย
เป็นหญงิแพศยาด้วยการเหนิห่างไปจาก
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าและผกูมิตรกบัคนนอก
ศาสนา  และโรมกท็าํตนให้เป็นมลทนิด้วย
วิธีเดียวกันนี้  โดยแสวงหาการสนับสนุน
จากอาํนาจทางฝ่ายโลก  โรมจงึต้องได้รับ
การตําหนิที่คล้ายคลึงกัน  {GC 382.2}

บาบิโลนถูกตราว่าเป็น  “แม่ของหญิง
แพศยาทั้งหลาย” วิวรณ์ 17:5 ดังนั้น  
บุตรหญิงท้ังหลายของนางจึงต้องเป็น
สัญลักษณ์ของคริสตจักรต่างๆ ท่ียึดติด
กับหลักคําสอนและประเพณีต่างๆ ของ
นาง และทําตามแบบอย่างของนางด้วย
การยอมท้ิงความจริงและความเห็นชอบ
ของพระเจ้าเพือ่เชือ่มสมัพนัธ์ท่ีไม่ถกูต้อง
กับโลกนี ้ ข่าวสารแห่งพระธรรมววิรณ์บท
ที่ 14 ที่ประกาศถึงการล่มสลายของ
บาบิโลนจะต้องหมายถงึกลุ่มศาสนาท่ีคร้ัง
หนึง่เคยบรสิทุธิผ์ดุผ่องและบัดนีท้าํชัว่ไป
แล้ว  เนือ่งจากข่าวนีม้าหลังคาํเตอืนเร่ือง
การพิพากษา ข่าวน้ีจึงต้องประกาศใน
วาระสุดท้าย  ด้วยเหตุนี้  คําเตือนนี้จึง
ไม่ได้มีไว้สําหรับคริสตจักรโรมันเท่านั้น  
เพราะคริสตจักรดังกล่าวตกอยู่ในสภาพ
ท่ีล่มสลายมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ
แล้ว  ยิ่งกว่านั้น  ในพระธรรมวิวรณ์บทที่  
18  ยังเรียกให้ประชากรของพระเจ้าออก

มาจากบาบิโลน  ตามพระคัมภีร์ข้อนี้  ยัง
ต้องมีประชากรของพระเจ้าอกีเป็นจํานวน
มากที่ยังคงอยู่ในบาบิโลน  และในเวลาน้ี
จะพบประชากรส่วนใหญ่ท่ีติดตามพระ
คริสต์ได้ในคริสตจักรไหน  ไม่ต้องสงสัย
เลย คนเหล่าน้ียังอยู่ในคริสตจักรต่างๆ  
ที่ยึดถือความเช่ือของโปรเตสแตนต์ ใน
สมัยทีค่ริสตจกัรเหล่านีเ้กิดขึน้มานัน้  พวก
เขายืนขึ้นอย่างงามสง่าเพื่อพระเจ้าและ
เพือ่ความจริง  และพระพรของพระองค์ก็
สถิตอยู่ร่วมกับพวกเขา  แม้ชาวโลกท่ีไม่
เชื่อยังต้องยอมรับผลลัพธ์อันดีเลิศท่ี
เกิดจากการยอมรับหลักการต่างๆ ของ
ข่าวประเสริฐ  ในคําพดูของผูเ้ผยพระวจนะ
ที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่า “ชื่อเสียง
ของเจ้าก็เลือ่งลอืไปท่ามกลางประชาชาติ
ในเร่ืองความงามของเจ้า  เพราะความ
งามนัน้ก็สมบรูณ์ทเีดียวเนือ่งด้วยสง่าราศี
ท่ีเรามอบให้เจ้า  พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย
ตรัสดังนี้แหละ” แต่พวกเขาก็กลับล้มลง
ด้วยความปรารถนาเดียวกันที่นําคําแช่ง
สาปและความหายนะมาให้กับชนชาติ
อสิราเอล น่ันคือ ความต้องการเลียนแบบ
ประเพณีและพยายามสร้างมิตรภาพกับ
พวกคนอธรรม  “เจ้าวางใจในความงดงาม
ของเจ้าและเจ้าเล่นชูเ้นือ่งด้วยชือ่เสยีงของ
เจ้า” เอเสเคียล 16:14, 15 {GC 382.3}

คริสตจักรโปรเตสแตนต ์จํานวน
มากมายทําตามแบบอย่างของโรมใน
การมีความสัมพันธ์อย่างไร้ศีลธรรมกับ  
“กษตัรย์ิทัง้หลายของแผ่นดนิโลก” นัน่คอื  
เป็นคริสตจกัรของรัฐทีมี่ความสมัพนัธ์กับ
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การปกครองทางฝ่ายโลกและนิกายอ่ืนๆ  
ด้วยการแสวงหาการยอมรบัของฝ่ายโลก  
และคําว่า “บาบิโลน” จึงเป็นคําท่ีใช้
บรรยายองค์กรเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม  
พวกเขาทั้งหมดต่างอ้างว่าหลักคําสอน
ของพวกเขาได้มาจากพระคัมภีร์ แต่
กระนั้นยังแยกออกเป็นนิกายต่างๆ จน
แทบนับจํานวนนิกายได้ไม่ถ้วน พร้อม
ด้วยหลักความเชื่อและทฤษฎีท่ีขัดแย้ง
แตกต่างกันมากมาย {GC 383.1}

นอกเหนอืจากบาปของการเข้าร่วมกับ
โลก คริสตจกัรทีแ่ยกตวัออกมาจากโรมก็
ยังคงมีลักษณะอ่ืนๆ ของโรมด้วย {GC  
383.2}

มีรายงานฉบับหนึ่งของคริสตจักร
โรมันคาทอลิกทีแ่ย้งไว้ว่า  “หากคริสตจกัร
แห่งโรมเคยทาํผดิเร่ืองรูปเคารพของเหล่า
นกับุญแล้ว  คริสตจกัรแห่งองักฤษซึง่เป็น
ลูกสาวของเธอกผ็ดิเช่นเดียวกัน  ทีถ่วาย
โบสถ์ให้นางมารีย์ถึง  10  แห่งแล้วถวาย
ให้พระคริสต์เพียงแห่งเดียว” Richard  
Challoner, The Catholic Christian  
Instructed คาํนาํ หน้า 21, 22 {GC 384.1}

ในหนังสือ “เอ ทริทีส์ ออน เดอะ  
มิลเลเนียม” [A Treat ise on the  
Millennium] ดร. ฮอพคินส์ [Hopkins]  
เขียนไว้ว่า  “ไม่มีเหตผุลใดทีจ่ะมาพิจารณา
ว่าเจตนารมย์และการกระทําของการ
ต่อต้านคริสเตยีนนัน้จาํกัดอยู่ในคริสตจกัร
ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกว่าคริสตจักรแห่ง
โรม ภายในคริสตจักรต่างๆ ของนิกาย
โปรเตสแตนต์ก็มีสภาพของการต่อต้าน

พระคริสต์อยู่มากทีเดียว และคริสตจักร
เหล่านั้นก็ยังห่างไกลจากการได้รับการ
ปฏิรูปท้ังหมดจากเรือ่ง...ความเส่ือมโทรม
ทางศีลธรรมและความชั่วช้า” Samuel  
Hopkins, Works เล่มท่ี 2 หน้า 328  {GC  
384.2}

ดร. กทูรีย์ [Guthrie] เขียนถึงเร่ืองการ
แยกตัวของคริสตจักรเพสไบทีเรียนออก
จากโรมว่า “เมื่อกว่าสามร้อยปีท่ีแล้ว 
คริสตจักรของเราที่มีธงชัยเป็นรูปพระ
คัมภีร์ที่เปิดออกและคําขวัญท่ีติดอยู่บน
แผ่นป้ายว่า  ‘จงค้นหาพระคมัภร์ี’  ได้เดิน
เป็นขบวนออกมาจากประตขูองโรม”  และ
แล้วท่านก็ถามคําถามท่ีสาํคญัอย่างมากว่า  
“พวกเขาก้าวหลุดออกมาจากบาบิโลน
หมดแล้วใช่หรือไม่” Thomas Guthrie,  
The Gospel in Ezekiel หน้า 237 {GC  
384.3}

สเปอเจิน  [Spurgeon]  กล่าวว่า  “ดู
เสมือนหนึ่งว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษถูก
กัดกร่อนจนหมดด้วยพธิกีรรมทางศาสนา  
แต่ผูท้ีมี่ความเห็นไม่สอดคล้องกันก็ไม่ได้
เลวน้อยกว่าพวกนักปรัชญานอกศาสนา  
คนท่ีเราคิดว่ามีสิ่งที่ดีกว่าก็กําลังหันหลัง
เดินออกไปทีละคนจากหลักพื้นฐาน
แห่งความเชื่อ เม่ือคิดดูให้รอบคอบแล้ว  
ข ้าพเจ้าเชื่อว ่าท่ีตรงกลางหัวใจของ
ประเทศอังกฤษนั้นมีลักษณะเหมือนรวง
ผึ้งที่รวมเอาคนนอกศาสนาท่ีสมควรให้
แช่งด่าไว้อยู่ภายใน แล้วคนเหล่านี้ยัง
กล้าข้ึนธรรมาสน์และเรียกตัวเองว่าเป็น
คริสเตียน” {GC 384.4}
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อะไรคือต้นเหตุที่ทําให้เกิดการละทิ้ง
ความเช่ือคร้ังยิ่งใหญ่  คริสตจักรเริ่มตีตัว
ออกจากความเรียบง่ายของข่าวประเสริฐ
ด้วยวิธีการใด ก็ด้วยการยอมทําตามวิถี
ปฏิบัติของพวกนอกศาสนา เพื่อช่วยให้
คนนอกศาสนายอมรับศาสนาคริสเตียน
ได้ง่ายยิ่งข้ึน อัครทูตเปาโลประกาศว่า  
“อํานาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เร่ิม
ทํางานอยู่แล้ว” 2 เธสะโลนิกา 2:7 ซึ่งมี
ความหมายรวมถึงสมัยของท่านเองด้วย  
ในช่วงสมยัของอคัรสาวกนัน้คริสตจกัรยงั
คงค่อนข้างบริสทุธิ ์ แต่  “ในช่วงท้ายของ
ศตวรรษทีส่อง คริสตจกัรส่วนใหญ่เร่ิมรับ
รูปแบบใหม่เข้ามา ความเรียบง่ายของ
ยุคแรกเร่ิมหายไป โดยไม่ทันรู้ตัวเม่ือ
สาวกผู้ชราภาพพักผ่อนในหลุมฝังศพ  
ลูกๆ ของพวกเขาร่วมกับผู้เชื่อใหม่ๆ...
ก็ก้าวออกมาและป้ันแต่งแนวทางใหม่ขึน้”  
Robert Robinson, Ecclesiastical  
Researches บทที่ 6  ย่อหน้าที่ 17 หน้า  
51 เพือ่หาคนมารบัเชือ่ให้ได้นัน้ พวกเขา
จึงลดมาตรฐานอันสูงส่งของความเชื่อ
ของคริสเตียนลง และผลท่ีตามมาคือ  
“คนนอกศาสนาไหลบ่าเข้ามาในครสิตจกัร  
พวกเขามาพร้อมธรรมเนียมทั้งหลาย  
การปฏิบัติต่างๆ และบรรดารูปเคารพ”  
Gavazzi,  Lectures  หน้า  278  ในขณะ
ท่ีศาสนาคริสต์ได้รับความเห็นชอบและ
การสนับสนุนจากผู้ปกครองฝ่ายโลกนั้น  
มีผู ้มารับเชื่อเพียงในนามเป็นจํานวน
มากมาย  แต่ในขณะที่มีสภาพภายนอก
เป็นคริสเตียน  คนจํานวนมากก็ยัง  “คง

เป็นคนนอกศาสนา  โดยยังคงแอบกราบ
ไหว้บูชารูปเคารพอยู่”  Ibid.  หน้า  278  
{GC  384.5}

สภาพเดียวกันนีย้งัคงเกิดข้ึนครัง้แล้ว
คร้ังเล่ากับแทบทุกคริสตจกัรทีเ่รยีกตนเอง
ว่าโปรเตสแตนต์ไม่ใช่หรือ  เม่ือผู้ก่อตั้ง
คริสตจักรที่เต็มไปด้วยวิญญาณของการ
ปฏิรูปอย่างแท้จริงตายจากไป  ลูกหลาน
ของพวกเขาก็ก้าวออกมา และ “ปรับแต่ง
ขบวนการด้วยรูปแบบใหม่” ในขณะท่ี
พวกเขายึดม่ันอย่างไม่ลืมหูลืมตาอยู่กับ
ความเชือ่ท่ีบรรพบุรุษส่งต่อมา  และปฏิเสธ
ไม่ยอมรบัความจริงใดๆ  ทีใ่หม่กว่าท่ีพวก
เขามองเห็น เหล่าบุตรทั้งหลายของนัก
ปฏิรปูจงึก้าวห่างออกไปจากตัวอย่างแห่ง
ความถ่อมตน  การเสยีสละและการละทิง้
สิง่ของในโลกของนักปฏิรูปทัง้หลาย  ด้วย
ประการฉะนี้ “ความเรียบง่ายแต่แรกจึง
หายไป” วิถีแห่งโลกไหลบ่าเข้ามายัง
คริสตจักรและนาํ  “ธรรมเนยีม  วิธปีฏิบัติ
และรูปเคารพ”  เข้ามาในคริสตจักรด้วย”  
{GC 385.1}

อนิจจัง การเป็นมิตรกับโลกซึ่งเป็น  
“ศัตรูกับพระเจ้า” ของคนทั้งหลายท่ี
ประกาศว่าตนเป็นผูต้ดิตามพระคริสต์นัน้
ช่างน่ากลัวเพียงไร คริสตจักรที่เป็นที่
นิยมของผู้คนทั่วทั้งอาณาจักรคริสเตียน
เหินห่างไปจากมาตรฐานแห่งความถ่อม
ตน  การละทิง้ตน  ความเรียบง่ายและคณุ
ความดีท่ีมีอยู ่ในพระคัมภีร ์อย่างมาก
เพียงไร จอห์น เวสเล่ย์กล่าวถึงวิธีการ
ใช้เงินอย่างถูกต้องว่า “อย่าใช้ตะลันต์อัน
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มีค่ายิง่ไปอย่างสิน้เปลอืง  เพยีงเพือ่สนอง
ความต้องการของดวงตา  ด้วยเคร่ืองนุ่ม
ห่มที่ไม่จําเป็นและมีราคาแพง  หรือด้วย
เครื่องประดับที่ไม่จําเป็น  อย่าส้ินเปลือง
กับการตกแต่งบ้านด้วยของหายาก  ของ
ทีเ่กินความต้องการหรือมีราคาแพง  หรอื  
ในภาพถ่าย  ภาพวาดท่ีมีราคาแพง  หรอื
ในส่ิงของท่ีเคลือบด้วยทอง...จงอย่าหาส่ิง
ใดเพื่อนํามาสนองตอบกับความหย่ิงยโส
ของชีวิตเพื่อจะเป็นท่ีชื่นชมหรือรับคํา
เยินยอจากมนุษย์...‘ตราบใดท่ีท่านทําส่ิง
ท่ีดีๆ เพื่อตัวเอง ผู้คนจะกล่าวถึงท่าน
ในทางที่ดี’ ตราบใดท่ีท่าน ‘แต่งตัวเอง
ด้วยผ้าลินินสีม่วงและมีเนื้อดี’ และแต่ง  
‘อย่างหรูหราทุกวัน’  ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
คนมากมายจะยกย่องรสนิยมท่ีสูงส่ง  
ความโอบอ้อมอารีและความมีนํ้าใจของ
ท่าน  แต่อย่าซือ้คําสรรเสริญของพวกเขา
ด้วยราคาแพงเช่นนี้ แต่ให้พึงพอใจกับ
เกียรตทิีม่าจากพระเจ้า”  Wesley,  Works,  
Sermon 50, “The Use of Money” แต่มี
คริสตจกัรจาํนวนมากในปัจจบัุนนีท้ีล่ะเลย
คําสอนเช่นนี้ {GC 385.2}

การแสดงว่าตนเองเป็นคนมีศาสนา
กลายเป็นส่ิงท่ีโลกนีน้ยิมชมชอบ  ประมุข  
นกัการเมือง ทนายความ แพทย์ นกัธรุกิจ  
ต่างพากันเข้าร่วมเป็นสมาชกิในครสิตจกัร
ก็เพื่อเป็นช่องทางสร้างความนับถือและ
ความวางใจทางสังคมและความก้าวหน้า
ในฝ่ายโลกของตนเอง ด้วยวิธีนี้ พวกเขา
พยายามปกปิดธรุกรรมทีไ่ม่ชอบธรรมของ
ตนเองไว้ด้วยการอ้างตนว่าเป็นคริสเตยีน  

องค์กรศาสนาคริสต์ต่างๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุนด้วยทรัพย์และอิทธิพลของ
บรรดาชาวโลกทีรั่บบัพตศิมาเข้ามาแต่ยงั
หมกมุ่นอยู่ในทางโลกีย์เหล่าน้ีก็ทําให้
จาํเป็นทีจ่ะต้องพยายามหาความนยิมและ
การสนับสนุนมากยิ่งขึ้น โบสถ์อันโอ่อ่า
ตระการตาซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราท่ีสุด
ถูกสร้างข้ึนตามถนนท่ีมีชื่อ ผู ้เข้าร่วม
นมัสการแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายราคา
แพงและนําสมัย  ใช้เงนิเดือนสูงจ้างผู้รับ
ใช้ที่มีความสามารถสร้างความสําราญ
และดึงดูดผูค้น  คําเทศนาของพวกเขาจะ
ต้องไม่แตะเร่ืองบาปที่ทํากันอย่างแพร่
หลาย แต่คําเทศนาของพวกเขาจะต้อง
รื่นหูสร้างความพึงพอใจ  ด้วยเหตุนี้  คน
บาปที่อยู่ในสังคมจึงสมัครเข้าร่วมอยู่ใน
บัญชขีองครสิตจักรและบาปทีน่ยิมชมชอบ
จึงซ่อนอยู่ภายใต้การเสแสร้งของความ
เลื่อมใสในศาสนา {GC 386.1}

นิตยสารชั้นนําฝ ่ายโลกฉบับหน่ึง
วิจารณ์เรื่องทัศนคติที่เป็นอยู่ของผู้ที่อ้าง
ตนเป็นครสิเตยีนทีมี่กับโลกว่า “ครสิตจกัร
ยอมรับวิญญาณของยุคน้ีและปรับวิธี
นมัสการตามความต้องการของยุคสมัย
ใหม่อย่างไม่ทันรู้สึกตัว”  “แท้จริงแล้ว  
ทุกสิ่งท่ีช่วยทําให้ศาสนาดูน่าสนใจก็ถูก
ครสิตจกัรนาํมาใช้เป็นเครือ่งมือ”  และนกั
เขียนคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค
อนิดิเพนเดนท์  [New  York  Independent]  
กล่าวถึงคําท่ีเชื่อและปฏิบัติและนมักสาร
ตามแบบชาวเมทอดิสต์ไว้ว่า “เส้นแบ่ง
ระหว่างผู้ที่เคร่งในศาสนาและผู้ที่ไม่มี
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ศาสนาเลือนหายไปเป็นเพยีงเงาสลัว  และ
ผู้ท่ีร้อนรนของทั้งสองฝ่ายต่างทําการลบ
ความแตกต่างท้ังหมดที่มีระหว่างวิธีการ
ประพฤติและความสนุกสนานของพวก
เขา” “ศาสนาท่ีได้รับความนิยมชมชอบ
จะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นด้วยคนที่ได้รับ
ประโยชน์โดยไม่ต้องใส่ใจกับหน้าท่ีที่มา
พร้อมกับศาสนานั้น” {GC 386.2}

เฮาวาร์ด  ครอสบี  [Howard Crosby]  
กล่าวว่า “เป็นเรือ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิง่เม่ือ
พวกเราเห็นคริสตจักรของพระคริสต์
แทบไม่ได้ทําตามแผนการขององค์พระผู้
เป็นเจ้า  เช่นเดียวกับชาวยวิในสมยัโบราณ
ท่ีปล่อยให้ความสัมพันธ์กับประเทศที่
กราบไหว้รูปเคารพขโมยหัวใจของพวก
เขาไปจากพระเจ้า...ก็เป็นเช่นนั้นแหละ
กับคริสตจักรของพระเจ้าในเวลานี้  ด้วย
การเข้ามีส่วนร่วมอย่างจอมปลอมกับ
โลกที่ไม่เชื่อ ละทิ้งวิธีการของพระเจ้าที่
ประทานชีวิตแท้และปล่อยตัวเองไปกับ
นสิยัชัว่ของสงัคมทีไ่ม่มีพระคริสต์  ถึงแม้
บางคร้ังคําโต้แย้งและข้อสรุปพอจะรับ
ฟังได้  แต่ส่ิงเหล่านี้ก็ห่างไกลจากคําเปิด
เผยของพระเจ้าและขัดแย้งโดยตรงกับ
การเติบโตข้ึนในพระคุณทั้งปวง” The  
Healthy  Christian:  An  Appeal  to  the  
Church หน้า 141, 142 {GC 387.1}

ท่ามกลางกระแสคล่ืนแห่งการหมกมุ่น
ในทางโลกีย์และการแสวงหาความสาํราญ  
การเสียสละและการถวายตนเพื่อพระ
คริสต์จงึหายไปจนเกอืบหมด  “มีชายและ
หญงิบางคนในคริสตจกัรของเราทีปั่จจบัุน

อยูใ่นวยัทาํงาน  พวกเขาถกูสอนไว้ตัง้แต่
เม่ือยังเป็นเด็กให้ถวายตัว เพื่อจะมอบ
ถวายตนหรือทาํงานรับใช้พระคริสต์”  แต่  
“หากในเวลาน้ีต้องการเงินทนุข้ึนมา...ไม่มี
ใครจะต้องถูกร้องขอให้บริจาค โอ ไม่
อย่างแน่นอน ให้จัดงานร่ืนเริง แสดง
ละคร จําลองการพิพากษา งานเลี้ยง
หรหูรา  หรือของกิน  อะไรก็ได้ท่ีทาํให้คน
เพลิดเพลิน” {GC 387.2}

ผู ้ว ่าการรัฐวิสคอนซิน วาสเบิร ์น  
[Washburn]  ปราศรยัในการประชมุประจํา
ปีเม่ือวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1873 ว่า  
“อาจจะต้องมีการตรากฎหมายบางฉบับ
เพื่อนํามาใช้ทําลายโรงเรียนท่ีทําให้มี
นักการพนันเกิดข้ึน มีโรงเรียนเช่นนี้อยู่
ทุกที่  แม้กระทั่งในคริสตจักร  ท่ีบางคร้ัง
พบว่ากําลังทํางานของมารโดยไม่รูต้วัและ
ไม่สงสยั  การแสดงดนตรีเพือ่รบัของขวัญ  
การจัดกิจกรรมขายชุดของขวัญและ
การขายต๋ัวจับฉลากรางวัล  ฉลากกนิแบ่ง  
ชุดรางวัลต่างๆ  และอื่นๆ  ซึ่งในบางคร้ัง
จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายทาง
ศาสนาหรอืการกุศล  แต่บ่อยครัง้ทีจ่ดัข้ึน
มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ค่อยมีคุณค่า ซึ่ง
ทัง้หมดนีล้้วนแล้วแต่เป็นเครือ่งมือหาเงิน
ที่ไม่ได้ให้คุณค่าสําคัญเลย ไม่มีสิ่งใดที่
ทําลายศลีธรรมและเป็นพษิภัยโดยเฉพาะ
กับเยาวชนได้มากเท่ากับการได้เงินหรือ
สมบัติโดยไม่ได้พากเพียรทํางาน คนมี
เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการเส่ียงโชค
เหล่าน้ี และปลอบจิตใต้สํานึกของเขา
เองด้วยความคิดว่า เขาได้ใช้เงินไปใน
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วัตถุประสงค์ที่ดี มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่
เยาวชนในรัฐนีบ่้อยคร้ังมักจะตกไปสูน่สิยั
ลักษณะนีซ้ึง่ความตืน่เต้นจากการละเล่น
กิจกรรมเสีย่งโชคจะเกิดขึน้เกือบแน่นอน
ที่สุด”  {GC  387.3}

วญิญาณของการประนปีระนอมกับวถิี
ทางของชาวโลกกาํลังบุกรกุเข้าไปยงัโบสถ์
ต่างๆ ทั่วอาณาจักรของคริสตศาสนา  
ทีก่รุงลอนดอน  โรเบิร์ท  เอด็คนิส์  [Robert  
Atkins] เทศนาวาดภาพที่มืดมนของ
ความถดถอยทางฝ่ายจิตวิญญาณท่ีเกิด
ขึน้อยูท่ั่วไปในประเทศองักฤษไว้ว่า  “โลก
นี้มีจํานวนคนชอบธรรมอย่างแท้จริงลด
ลงไปเรื่อยๆ  และไม่มีผู้ใดใส่ใจ  เหล่าผู้ท่ี
ประกาศตนเป็นผูเ้ชือ่ในศาสนาในปัจจบัุน
นี้และในทุกๆ คริสตจักรเป็นผู้ท่ีรักโลก  
เป็นผูท้ีป่ระนปีระนอมกับโลก  เป็นผูท้ีรั่ก
สิ่งของเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก
สบาย  และเป็นผู้ทีท่ะเยอทะยานไขว่คว้า
เกียรตยิศ  พวกเขาถกูเรยีกให้เข้ามาร่วม
ทุกข์กับพระคริสต์ แต่พวกเขากลับหด
ถอยไปแม้แต่เพียงด้วยคําตําหนิ...ละท้ิง
ความเชือ่ ละท้ิงความเชือ่ ละทิง้ความเชือ่  
ถูกสลักไว้อยู ่ ท่ีด ้านหน้าสุดของทุกๆ  
โบสถ์ หากพวกเขาเข้าใจมัน หากพวกเขา
รู้สึกถึงมัน ก็คงจะมีความหวัง แต่อนิจจา  
พวกเขาร้องว่า ‘ข้าเป็นเศรษฐีและข้า
ร่ํารวยแล้ว ข้าไม่ต้องการสิง่ใดเลย’  ววิรณ์  
3:17”  Second  Advent  Library,  tract  
No. 39 {GC 388.1}

บาปย่ิงใหญ่ที่เป็นข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บาบิโลนคอื  “นครท่ีให้ประชาชาตด่ืิมเหล้า

องุ่นแห่งราคะในการล่วงประเวณีของนาง”  
ววิรณ์ 14:8 ถ้วยยาพษิท่ีเธอเอามาให้กับ
โลกหมายถึงคาํสอนเทียมเทจ็ทีเ่ธอรับไว้
ซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ท่ีไม่เหมาะ
สมของเธอที่เธอมีกับผู้ยิ่งใหญ่ของโลก  
มิตรภาพท่ีมีกับโลกทําให้ความเช่ือของ
เธอผดิเพีย้นไป  และเมือ่ถงึคราวของเธอ  
เธอก็นาํส่ิงท่ีผดิๆ  ชกัจงูโลกด้วยการสอน
หลักคาํสอนท่ีค้านกับคาํสอนท่ีชดัเจนทีส่ดุ
ของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ {GC 388.2}

โรมไม่อนุญาตให้ประชาชนมีพระคมัภร์ี
และบังคับให้ทุกคนยอมรับคําสอนของเธอ
แทน การนําพระวจนะของพระเจ้ากลับ
คืนมาให้มนุษย์นั้นเป็นผลงานของการ
ปฏิรูป  แต่ไม่ได้เป็นเร่ืองเกินความจริงใช่
หรือไม่ที่คริสตจักรในยุคของเราสอน
มนุษย์ให้นําความเชื่อของพวกเขาไป
วางไว้ที่หลักความเชื่อและคําสอนของ
คริสตจักรแทนที่จะวางไว้ในพระคัมภีร์  
ชาร์ลส์  บเีคอร์ [Charles Beecher] กล่าว
ถงึคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ต่างๆ ว่า “พวก
เขาหลบหน้าไม่กล่าวคําพดูรุนแรงเพือ่ต่อ
ต้านหลักความเชือ่ทางศาสนา  ซ่ึงมีความ
อ่อนไหวแบบเดียวกับที่พวกนักบวช
ผู้บริสุทธิ์เหล่าน้ันหลีกเล่ียงไม่พูดวาจา
รุนแรงเพือ่ต่อต้านการสถาปนาการกราบ
ไหว้รูปบูชานกับุญและผูพ้ลชีพีเพือ่ศาสนา
ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ก่อขึ้นมาเอง...นิกาย
โปรเตสแตนต์อีแวนเจลิคัลผูกมัดมือของ
พวกเขาไว้ด้วยกันกับพวกตนเอง ตกลง
ระหว่างกันเองว่าคนทีเ่ป็นนักเทศน์ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นนักเทศน์ไม่ได้หาก
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เขาไม่ยอมรับหนังสือบางเล่มนอกเหนือ
จากพระคัมภีร ์ . . . ไม ่ ใช ่ เป ็นเ ร่ือง ท่ี
จนิตนาการข้ึนมาเองทีจ่ะกล่าวว่าอาํนาจ
ฝ่ายความเช่ือทางศาสนาเร่ิมห้ามปราม
พระคัมภีร์เหมือนทีโ่รมเคยทํามาแล้ว  แต่
ทําไปด้วยวิธีที่ลึกลับเฉียบแหลมกว่า” 
Sermon on “The Bible a  Sufficient  
Creed,”  delivered  at  Fort  Wayne,  
Indiana  22  กมุภาพนัธ์  1846  {GC 388.3}

เม่ือครูที่ซื่อสัตย์อธิบายพระวจนะ
ของพระเจ้า ก็จะมีผู้คงแก่เรียน ผู้รับใช้
ต่างๆ  ท่ีอ้างว่าเข้าใจพระคมัภร์ีลุกขึน้และ
ปรักปรําคาํสอนท่ีดีงามท้ังหลายว่าเป็นคํา
สอนนอกรีต  และด้วยการกระทาํเช่นนีจ้งึ
ขบัไล่ผูท้ีแ่สวงหาความจรงิไป หากโลกไม่
ได้ถกูมอมเมาอย่างส้ินหวงัด้วยเหล้าองุน่
ของบาบิโลนแล้ว ฝงูชนมากมายคงจะเชือ่
และกลับใจด้วยความจริงท่ีเรียบง่ายและ
เชือดเฉอืนของพระวจนะของพระเจ้า  แต่
ความเช่ือทางศาสนานัน้สบัสนและขดัแย้ง
กัน จนประชาชนไม่รูว่้าจะเชือ่อะไรว่าเป็น
ความจริง บาปของโลกท่ีไม่กลับใจนอน
หมอบอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ {GC 389.1}

ข่าวของทูตสวรรค์องค์ท่ีสองแห่งพระ
ธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ประกาศออกไปเป็น
ครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844  
และในช่วงเวลานัน้ ข่าวนีใ้ช้ได้โดยตรงกบั
ครสิตจกัรต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ทีซ่ึง่คาํเตอืนเร่ืองการพพิากษาถูกประกาศ
ในประเทศอย่างกว้างขวางท่ีสุด  และโดย
ทัว่ไปถกูปฏิเสธมากทีสุ่ด  และคริสตจกัร
ถดถอยอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ  แต่ข่าวสารของ

ทูตสวรรค์องค์ที่สองไม่ได้สําเร็จบริบูรณ์
ในปี ค.ศ. 1844 ในช่วงเวลาดังกล่าว  
คริสตจักรต่างๆ ต้องประสบกับการเสือ่ม
ถอยทางฝ่ายศลีธรรม  อนัเป็นผลเนือ่งมา
จากการปฏิเสธแสงสว่างเรือ่งข่าวการเสดจ็
กลับมา  แต่การเสือ่มถอยน้ีก็ยังไม่สมบูรณ์
เช่นกัน  ขณะที่พวกเขาปฏิเสธความจริง
พิเศษสําหรับเวลานั้น ความเส่ือมถอย
ของพวกเขาก็ยิ่งตกตํ่าลงไปเร่ือยๆ แต่
ยังตกตํ่าไม่พอท่ีจะกล่าวว่า “บาบิโลน
มหานครน้ันพงัทลายแล้ว...เพราะว่านคร
นีไ้ด้ทําให้ทุกประชาชาตดิืม่เหล้าองุน่แห่ง
ราคะในการล่วงประเวณีของนาง”  ววิรณ์  
14:8  เธอยงัไม่ได้ทาํให้ทกุประเทศกระทาํ
เช่นนี้ จิตวิญญาณแห่งการทําตามโลก
และความไม่สนใจต่อความจริงซ่ึงเป็นบท
ทดสอบสาํหรับยคุเวลาของเราก็มีอยู่  และ
กําลงัแพร่หลายต่อเนือ่งในคริสตจกัรของ
นกิายโปรเตสแตนต์ตลอดท่ัวทกุประเทศ
ในโลกคริสเตียน  และคริสตจักรเหล่านี้ก็
ถูกรวมอยู่ในคําตําหนิท่ีเคร่งขรึมและน่า
กลัวของทูตสวรรค์องค์ที่สอง  แต่ผลงาน
แห่งการละท้ิงความเชือ่ยังก้าวไปไม่ถงึจดุ
ที่สูงที่สุด {GC 389.2}

พระคมัภร์ีเปิดเผยว่าก่อนทีอ่งค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมา ซาตานจะกระทํา  
“อิทธฤิทธ์ิทกุอย่างทัง้หมายสําคญัและการ
อศัจรรย์จอมปลอมและอบุายชัว่ทกุอย่าง”  
และพวกที ่ “ไม่ได้รักความจริงเพือ่จะรอด
ได้” จะถูกปล่อยให้  “ความลุ ่มหลง
มาถึงพวกเขาให้เขาเชื่อส่ิงที่เท็จ” 2  
เธสะโลนิกา  2:9-11  จวบจนกระท่ังสภาพ
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เช ่นนี้จะเกิดขึ้นและการรวมตัวของ
คริสตจักรกับโลกจะเกิดขึ้นตลอดท่ัวทั้ง
อาณาจักรคริสเตียนแล้ว การล่มจมของ
มหานครบาบิโลนจึงจะเกิดขึ้นอย่าง
สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงอันนี้เติบใหญ่
ขึ้นอย่างเป็นลําดับ แต่การสําเร็จอย่าง
บรบูิรณ์ของคาํพยากรณ์ในพระธรรมววิรณ์  
14:8  นีย้งัคงเป็นส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  
{GC 389.3}

แม้คริสตจักรต่างๆ ที่รวมกันเป็น
บาบิโลนจะมีความมืดมนทางจติวญิญาณ
และเหินห่างไปจากพระเจ้า แต่ก็ยังมีผู้
ตดิตามทีแ่ท้จริงของพระคริสต์จาํนวนมาก
อยู ่ในคริสตจักรเหล่านั้น ในจํานวนนี้  
ยงัมีคนอกีมากมายทีไ่ม่เคยเห็นความจริง
พิเศษสําหรับยุคนี้  มีคนจํานวนไม่น้อยที่
ไม่พอใจกับสภาพปัจจบัุนของตนและอยาก
ได้รับแสงสว่างท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน พวกเขา
แสวงหาพระฉายาของพระคริสต์จาก
คริสตจักรท่ีเขาร่วมอยู่อย่างไร้ผล  ใน
ขณะท่ีคริสตจักรเหล่านี้เหินห่างออกไป
จากความจริงมากย่ิงขึ้นและทําตัวเป็น
พนัธมิตรย่ิงใกล้ชดิกบัโลกมากขึน้  ความ
แตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้จะย่ิงมี
มากขึ้น และในที่สุดจะลงเอยด้วยการ

แตกแยก  เวลาจะมาถงึ  เม่ือผูท้ีรั่กพระเจ้า
อย่างส้ินสุดใจคงอยู่ร่วมต่อไปไม่ได้กับ
พวกที ่ “รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า  
ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก  
แต่ปฏิเสธฤทธิเ์ดชของทางนัน้”  2  ทิโมธี  
3:4-5  {GC 390.1}

พระธรรมววิรณ์บทที ่ 18  ชีไ้ปถงึเวลา
เม่ือคริสตจกัรจะก้าวไปถึงสภาพตามทีท่ตู
สวรรค์องค์ที่สองกล่าวไว้อย่างเต็มตัว  
ตามผลลัพธ์ของการปฏิเสธคําเตือนสาม
ประการของวิวรณ์  14: 6-12 และประชากร
ของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในบาบิโลนจะถูก
เรยีกให้แยกตวัออกจากความสมัพนัธ์ท่ีมี
กับเธอ  นีเ่ป็นข่าวสุดท้ายทีมี่ไว้ให้กบัโลก
นี้ และพระราชกิจนี้จะต้องทําให้สําเร็จ  
เมื่อผู้  “ที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการ
อธรรม”  2 เธสะโลนิกา  2:12  จะถกูปล่อย
ให้ลุม่หลงและเช่ือในส่ิงทีเ่ทจ็แล้ว จากน้ัน  
แสงแห่งความจริงจะส่องสว่างบนทุกคน
ทีจ่ติใจเปิดรบัความจริง  และบุตรทัง้หลาย
ของพระเจ้าท่ียังคงอยูใ่นบาบิโลนจะตอบ
รับเสยีงเรียกท่ีว่า  “จงออกมาจากนครนัน้
เถดิชนชาติของเราเอ๋ย”  ววิรณ์ 18:4  {GC  
390.2}
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ช่วงฤดูใบไม้ผลขิองปี  ค.ศ.  1844  ซึง่
คาดไว้แต่แรกว่าเป็นเวลาทีอ่งค์พระผูเ้ป็น
เจ้าจะเสด็จมา และเมื่อเวลานั้นผ่านไป  
ผูท้ีร่อคอยด้วยความเชือ่ในเร่ืองการเสด็จ
มาปรากฏของพระองค์จึงรู้สึกสงสัยและ
ไม่มั่นใจไปชั่วขณะหน่ึง ในขณะที่โลกถือ
ว่าพวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินและผ่าน
การพสิจูน์ว่าเป็นพวกทีย่ดึม่ันอยู่กบัความ
เช่ือทีผ่ดิๆ แต่แหล่งปลอบประโลมใจของ
พวกเขากยั็งคงเป็นพระวจนะของพระเจ้า  
หลายคนศึกษาพระคมัภีร์ต่อไป  พวกเขา
นําสิ่งที่พวกเขาเชื่อออกมาตรวจสอบอีก
คร้ังเพื่อหาหลักฐานของความเชื่อและ
ศกึษาคาํพยากรณ์อย่างละเอยีดเพือ่ค้นหา
แสงสว่างให้มากขึน้  คําพยานในพระคัมภร์ี
ที่สนับสนุนจุดยืนของพวกเขาน้ันชัดเจน
และเด็ดขาด  หมายสําคัญที่ไม่อาจเข้าใจ
เป็นอื่นใดชี้ให้เห็นว่าการเสด็จมาของ
พระคริสต์นัน้ใกล้มากแล้ว  พระพรพเิศษ
ของพระเจ้าท่ีทําให้คนบาปกลับใจและ
ทําให้คริสเตียนฟื ้นฟูจิตวิญญาณต่าง
ยืนยันว่า ข่าวสารนี้มาจากสวรรค์ และ
แม้ผูเ้ชือ่จะอธบิายความผดิหวงัของพวก
เขาไม่ได ้ พวกเขาต่างรู ้ สึกม่ันใจว่า  
เหตกุารณ์ท่ีผ่านไปแล้วนัน้พระเจ้าทรงนํา
พวกเขาอยู่ {GC 391.1}

มีคําสอนหนึง่ทีส่านอยูกั่บคําพยากรณ์
ต่างๆ ท่ีพวกเขาถือว่าใช้ประยุกต์เข้าได้

ดีกับช่วงเวลาของการเสด็จมาคร้ังที่สอง
คอื  คาํสอนซ่ึงปรับเข้าได้อย่างดีเป็นพเิศษ
กับสภาพของความไม่แน่นอนและความ
หวาดหว่ันของพวกเขา  และหนนุใจพวก
เขาให้รอคอยอย่างอดทนในความเช่ือว่า
สิ่งท่ีบัดนี้มืดมนเข้าใจไม่ได้จะถูกทําให้
กระจ่างชัดแจ้งในเวลาอันสมควร {GC  
391.2}

ในบรรดาคําพยากรณ์ต่างๆ ทีพ่วกเขา
ไม่เข ้าใจมีพระธรรมฮาบากุก 2:1-4  
รวมอยู ่ด ้วย “ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู ่  
ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และเฝ้ารอเพ่ือ
จะดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า  
และข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไร ในเรื่อง
การร้องทกุข์ของข้าพเจ้า แล้วพระยาห์เวห์
ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า  ‘จงเขียนนิมิตนั้นลง
ไป  จงเขยีนไว้บนแผ่นป้ายให้ชดัเจนเพือ่
ให้คนทีว่ิง่อ่านได้คล่อง  เพราะว่านิมิตนัน้
ยังรอเวลาของมันอยู่ มันกําลังรีบไปถึง
ความสําเร็จ มันจะไม่มุสา ถ้าดูช้าไปก็จง
คอยสักหน่อย มันจะมาถึงแน่นอน คงไม่
ล่าช้านัก ดูเถิด คนหยิ่งจองหอง จิตใจ
ภายในเขาไม่ซือ่ตรง  แต่ว่าคนชอบธรรม
จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์’” {GC  
392.1}  

ย้อนกลบัไปตัง้แต่แรกในปี  ค.ศ.  1842  
คําแนะนําในคําพยากรณ์นี้ที่บอกให้  
“เขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่น
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ป้ายให้ชดัเจนเพือ่ให้คนท่ีวิง่อ่านได้คล่อง”  
ทําให้  ชาร์ลส์  ฟิทช์  [Charles  Fitch]  
วาดผงัคําพยากรณ์เพือ่ใช้อธบิายนมิิตของ
พระธรรมดาเนียลและวิวรณ์  การตีพิมพ์
แผนผังนี้ถือว่าทําให้คําสั่งของฮาบากุก
สาํเร็จ  ในเวลานัน้ไม่มีผูใ้ดสังเกตว่าในคํา
พยากรณ์เดียวกันนี้กล่าวถึงการล่าช้าท่ี
จะเกิดขึ้นก่อนที่นิมิตนี้จะสําเร็จ  ซึ่งนั่นก็
คือเวลาที่พวกเขาต้องรอคอย หลังจาก
ช่วงเวลาแห่งความผดิหวงั  ข้อพระคมัภร์ี
นี้จึงโดดเด่นข้ึนมา “นิมิตนั้นยังรอเวลา
ของมนัอยู ่ มันกําลังรบีไปถงึความสําเร็จ  
มันจะไม่มุสา  ถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อย  
มันจะมาถึงแน่นอน คงไม่ล่าช้านัก...
คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความ
ซื่อสัตย์”  {GC  392.2}

ข้อความตอนหนึง่ในคําพยากรณ์ของ
เอเสเคียลทําให้ผู ้เช่ือมีกําลังและได้รับ
ความประเล้าประโลมใจ  “พระวจนะของ
พระยาห์เวห์มาถึงข้าพเจ้าว่า ‘บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย  สุภาษิตบทนี้ของพวกเจ้าซึ่ง
กล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลที่ว่า  ‘วันเหล่า
นัน้กไ็กลออกไปและนิมิตทกุเร่ืองก็เหลว’  
นั้น หมายความว่าอะไร  เพราะฉะนั้น  
จงบอกเขาว่า ...วนัเหล่านัน้ก็ใกล้และนมิิต
ทกุเร่ืองก็จะสําเรจ็...เราจะพดู  และคําพดู
นั้นจะต้องเป็นไปตามนั้น  โดยไม่ล่าช้า
อีกต่อไป’”  “พงศ์พันธุ์อิสราเอลกล่าวว่า  
‘นิมิตท่ีเขาเห็นเป็นเร่ืองของอีกหลายวัน
ข้างหน้า และเขาเผยพระวจนะถึงช่วงเวลา
ทีอ่ยูห่่างไกลโน้น’  เพราะฉะนัน้  จงกล่าว
กับพวกเขาว่า  พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย

ตรัสดังนี้ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่
ล่าช้าอีกต่อไป  และวาจาที่เราลั่นออกมา
นั้นจะต้องเป็นไปตามนั้น” เอเสเคียล  
12:21-25, 27, 28 {GC 392.3}

คนท้ังหลายที่เฝ้ารออยู่ต่างปีติยินดี  
พวกเขาเช่ือว ่าพระองค์ผู ้ทรงทราบ
บ้ันปลายตั้งแต่ต้นได้ทอดพระเนตรผ่าน
ยุคต่างๆ ลงมา และทรงมองเห็นความ
ผิดหวังของพวกเขา พระองค์ประทาน
พระดํารัสที่หนุนใจและให้ความหวังแก่
พวกเขา  หากไม่ใช่พระวจนะส่วนนีท่ี้ชีแ้นะ
ให้พวกเขารอคอยอย่างอดทนและให้ความ
เชือ่ยึดม่ันในพระวจนะของพระเจ้าไว้แล้ว  
พวกเขาคงสูญเสียความเช่ือในช่วงเวลา
แห่งการทดลองนั้นแน่ {GC 393.1}

อุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารีสิบคนของ
พระธรรมมัทธิวบทที่ 25 แสดงให้เห็น
ประสบการณ์ของบรรดาผู้ที่รอคอยการ
เสด็จกลบัมาของพระคริสต์  ในพระธรรม
มัทธวิบทที ่ 24  พระคริสต์ทรงตอบคาํถาม
ของสาวกเร่ืองหมายสําคัญของการเสด็จ
มาของพระองค์และหมายสําคัญของ
วาระสุดท้ายของโลก  พระองค์ทรงเน้น
ยํา้เหตกุารณ์สาํคญัท่ีสุดบางประการของ
ประวัตศิาสตร์โลกและของคริสตจกัรตัง้แต่
การเสด็จมาคร้ังแรกจนถึงการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์  กล่าวคือ  การ
ทําลายกรุงเยรูซาเล็ม  ความทุกข์ยากยิ่ง
ใหญ่ของคริสตจักรภายใต้การกดขี่ของ
พวกนอกศาสนาและของเปปาซี  ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์มืดไปและดวงดาว
ตกจากท้องฟ้า  หลังจากน้ี  พระองค์ตรัส



22  เหตุการณ์เกิดข้ึนตามคําพยากรณ์ 361

ถงึอาณาจกัรของพระองค์ทีกํ่าลงัจดัตัง้ข้ึน  
และพระองค์ทรงเล่าอุปมาผู้รับใช้สอง
ประเภทท่ีรอคอยการเสด็จมาของพระองค์  
พระธรรมมัทธิวบทท่ี 25 เร่ิมต้นด้วย
ข้อความดังนีว่้า  “แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบ
เหมือนหญงิพรหมจารสีบิคน”  พระวจนะ
ในบทนีท้าํให้เรามองเห็นคริสตจกัรในวาระ
สดุท้าย  ซึง่มีลกัษณะคล้ายคลึงกับทีเ่น้น
ให้เห็นในตอนท้ายของบทที่ 24 อุปมาน้ี
อธบิายประสบการณ์ของพวกเขาด้วยพธิี
สมรสของคนในโลกตะวันออก {GC 393.2}

“เวลานั้น แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบ
เหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียง
ของตนออกไปรับเจ้าบ่าว เป็นคนโง่ห้าคน  
และเป็นคนมีปัญญาห้าคน  คนโง่เหล่านัน้
เอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอานํ้ามัน
ไปด้วย  คนทีมี่ปัญญานัน้เอานํา้มันใส่ขวด
ไปกับตะเกียงของตนด้วย เม่ือเจ้าบ่าว
มาช้า  ก็พากันง่วงเหงาและหลับไป  เมื่อ
ถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า  ‘เจ้าบ่าว
มาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’” {GC 
393.3}

เป็นที่เข้าใจว่า การเสด็จมาของพระ
คริสต์ตามข่าวที่ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง
ประกาศนั้นหมายถึงการมาของเจ้าบ่าว  
การปฏิรูปท่ีเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภาย
ใต้การประกาศข่าวการใกล้เสด็จมาในเร็ว
วันของพระองค์ได้รับการตอบสนองด้วย
หญิงพรหมจารีที่ออกไปต้อนรับ เรื่องน้ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับอุปมาในพระธรรม
มัทธิว 24 ท่ีชี้ให ้เห็นคนสองจําพวก 
ทุกคนถือตะเกียงของตนเองซึ่งคือพระ

คัมภร์ี และพวกเขาออกไปต้อนรบัพระองค์
ผู้ทรงเป็นเจ้าบ่าวพร้อมกับแสงไฟจาก
ตะเกียง  แต่ในขณะท่ี  “คนโง่เหล่านัน้เอา
ตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ํามันไป
ด้วย คนท่ีมีปัญญานั้นเอานํ้ามันใส่ขวด
ไปกับตะเกียงของตนด้วย”  คนกลุ่มทีส่อง
ได้รับพระคุณของพระเจ้า ได้รับอํานาจ
แห่งการเกิดใหม่และความเข้าใจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ท่ีทําให้พระวจนะของ
พระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าและเป็นความ
สว่างแก่ทาง พวกเขาศกึษาพระคัมภร์ีด้วย
ความยําเกรงพระเจ้าเพือ่เรยีนรู้ความจรงิ
และแสวงหาด้วยความจริงใจเพื่อจะให้
จิตใจและชีวิตของพวกเขาบริสุทธิ์ 
คนเหล่านี้มีประสบการณ์ของตนเอง  มี
ความเชือ่ในพระเจ้าและในพระวจนะของ
พระองค์ทีค่วามผดิหวงัและความล่าช้าไม่
อาจทําลายได้ ส่วนคนอื่นๆ นั้น “เอา
ตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ํามันไป
ด้วย”  พวกเขาทาํตามแรงหุนหนั  ข่าวสาร
ทีน่่าเกรงขามกระตุน้ให้พวกเขากลวั  แต่
ความเชือ่ของพวกเขายึดตดิอยูก่บัพวกพี่
น้องของพวกเขา พวกเขาพอใจกับแสง
ริบหร่ีของความรู้สึกดีๆ โดยไม่ทําความ
เข้าใจกับความจริงอย่างถ่องแท้  หรือกับ
พระคุณที่กระทําการอยู่ในจิตใจอย่าง
แท้จริง  คนเหล่านีอ้อกไปต้อนรับพระเจ้า
ด้วยความหวังอย่างเต็มล้นท่ีจะได้รับ
รางวลัตอบแทนในทันที แต่พวกเขาไม่ได้
เตรียมพร้อมสาํหรับความล่าช้าและความ
ผดิหวัง เมือ่การทดลองเกิดข้ึน ความเช่ือ
ของพวกเขาก็หายไปและแสงสว่างของ



362 ปลายทางแห่งความหวัง

พวกเขาก็มอดลง {GC 393.4}
“ด ้วยเม่ือเจ ้าบ ่าวมาช้า ก็พากัน

ง่วงเหงาและหลับไป”  ความล่าช้าของเจ้า
บ่าวหมายถงึช่วงเวลาท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
จะมาปรากฏนัน้ผ่านพ้นไป เวลาของความ
ผดิหวังและดูเหมือนเกิดการล่าช้า  ในช่วง
เวลาแห่งความไม่แน่นอนนี ้ ผู้ทีส่นใจเร่ือง
นี้อย่างผิวเผินและไม่ตั้งใจอย่างเต็มที่ก็
เร่ิมสั่นคลอนและความตั้งใจของพวกเขา
ก็เริม่คลายลง  แต่สําหรับผูท้ีว่างรากฐาน
ความเช่ือบนความรู้ในพระคัมภีร์  มีศิลา
อยูใ่ต้เท้าของพวกเขา  ซึง่คล่ืนแห่งความ
ผิดหวังไม่อาจซัดพาออกไป พวกเขา  
“พากันง่วงเหงาและหลับไป”  คนกลุ่มหนึง่
ไม่สนใจและละทิง้ความเชือ่ไป ส่วนคนอกี
กลุม่หนึง่รอคอยด้วยความอดทนจนกระทัง่
ได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนขึ้น แต่กระนั้น  
ในยามค่ําคืนของการทดลอง ดูประหนึ่ง
ว่าคนกลุ่มหลงัสญูเสียความทะเยอทะยาน
และความตัง้ใจไประดับหนึง่  คนท่ีเชือ่ไม่
จริงและเชื่ออย่างผิวเผินจึงพึ่งพาความ
เชือ่ของพีน้่องไม่ได้  ทกุคนต้องยืนขึน้หรือ
ล้มลงด้วยตัวของเขาเอง {GC 394.1}

ประมาณช่วงเวลาน้ี  ความคลัง่ศาสนา
ได้เริม่เกดิขึน้  บางคนทีเ่คยอ้างตนว่าเป็น
ผูเ้ชือ่เรือ่งการเสด็จกลับมาด้วยใจร้อนรน
กลับปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็น
เคร่ืองชี้ทางที่ไม่มีวันผิดพลาด และโดย
การอ้างว่าได้รับการทรงนําจากพระ
วิญญาณได้ปล่อยตัวพวกเขาเองไปอยู่
ภายใต้การควบคุมของความรู้สึก ความ
นึกคิดและจินตนาการของตนเอง มีบาง

คนแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอย่าง
ไม่มีเหตุผลและดันทุรัง  และปรักปรําทุก
คนที่ไม่ยอมรับแนวทางของพวกเขา  
ความคิดและการดําเนินกิจกรรมอย่าง
คลัง่ไคล้ของพวกเขาไม่ได้รบัความเหน็ใจ
จากคนส่วนใหญ่ของชาวแอ๊ดเวนตีส  
[Adventists ผู้รอคอยการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระคริสต์] ยิ่งกว่านั้นพวกเขา
ดําเนนิกิจเพยีงเพือ่นาํการตําหนิมาสู่เป้า
หมายของความจริง {GC 395.1}

ซาตานใช้วิธีเหล่าน้ีเพื่อต่อต้านและ
ทําลายพันธกิจของพระเจ้า ขบวนการ
ประกาศการเสด็จกลับมาของพระเยซูปลกุ
เร้าประชาชนให้ตื่นตัวข้ึนอย่างมากย่ิง  
คนบาปนบัพนักลับใจ และคนซือ่สัตย์ต่าง
ถวายตนเองทํางานประกาศความจรงิแม้
กระทัง่ในช่วงเวลาทีล่่าช้าออกไป  เจ้าชาย
แห่งความชั่วกําลังสูญเสียคนท่ีเคยอยู่ใต้
อาํนาจของมัน  และเพือ่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พระราชกิจของพระเจ้าได้นั้น  
มันจึงหลอกใช้ผู้ที่อ้างตนว่ามีความเชื่อ
และผลักดันให้พวกเขาไปจนสุดกู่ แล้ว
ตัวแทนทั้งหลายของมันก็เตรียมพร้อม
คอยจับผิดในทุกเร่ือง ความล้มเหลว
ทัง้หลาย  การกระทาํท่ีไม่ถกูต้องทกุอย่าง  
และชส่ิูงนัน้ข้ึนต่อหน้าคนเหล่าน้ีด้วยความ
สว่างที่เกินความเป็นจริง  เพื่อทําให้ชาว
แอ๊ดเวนตสีและความเช่ือของพวกเขาเป็น
ที่น่ารังเกียจ  ดังน้ัน  ยิ่งมันผลักดันคนท่ี
มันควบคุมจิตใจได้ให้เข้าไปรวมกลุ่มกับ
ผูท้ีเ่ชือ่ในการเสดจ็กลับมาของพระคริสต์
ได้มากย่ิงข้ึนเท่าไหร่ มันก็จะได้เปรียบ
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มากยิง่ข้ึนเท่านัน้  เพราะคนเหล่าน้ีจะถกู
นับว่าเป็นส่วนหน่ึงของผู้เชื่อทั้งหลาย  
{GC 395.2}

ซาตานเป็น  “ผูท้ีก่ล่าวโทษพวกพีน้่อง”  
และวิญญาณเช่นนี้ของมันก็ดลใจมนุษย์
ให ้คอยจับผิดและหาจุดบกพร ่องใน
ประชากรขององค์พระผู ้เป็นเจ้าและ
ประจานส่ิงนัน้ให้คนอืน่ดู  ในขณะท่ีสิง่ดีๆ  
ทีพ่วกเขาทาํนัน้จะถูกปล่อยไว้โดยไม่กล่าว
ถึง  เมื่อพระเจ้าทรงประกอบกิจเพื่อช่วย
จิตวิญญาณให้รอด ซาตานก็จะทํางาน
ของมันด้วยอย่างขันแข็ง เม่ือเหล่าบุตร
ของพระเจ้ามาชุมนุมเบ้ืองพระพักตร์
พระเจ้า ซาตานจะมาอยู่ท่ามกลางพวก
เขาด้วย ในทุกการประชุมฟื้นฟู มันจะ
นําผู ้ท่ีจิตใจยังไม่ได้รับการชําระและมี
ความคิดที่ไม่สมดุลเข้ามา เม่ือมีคนรับ
ความจรงิบางประการและได้เข้ามาอยู่ร่วม
กับผู้เชื่อ มันทํางานผ่านคนเหล่านี้ นํา
ทฤษฎีมาลวงผู้ทีไ่ม่ระวงัตวั  การเข้าร่วม
ชมุนมุกับเหล่าบุตรของพระเจ้าไม่ได้เป็น
เคร่ืองพิสูจน์ว่าบุคคลน้ันเป็นคริสเตียน
ทีแ่ท้จรงิ  แม้กระทัง่ในวหิารนมัสการหรือ
ท่ีโต๊ะเสวยขององค์พระผู้เป็นเจ้า บ่อย
ครั้งซาตานมักจะไปอยู่ในโอกาสท่ีสําคัญ
ทีส่ดุโดยทํางานผ่านพฤตกิรรมของบุคคล
เหล่านั้นที่มันสามารถใช้เป็นตัวแทนของ
มันได้  {GC  395.3}

เจ้าชายแห่งความชั่วแย่งชิงพื้นท่ีทุก
กระเบียดนิ้วท่ีประชากรของพระเจ้าย่าง
ก้าวไปในเส้นทางเดินที่มุ่งสู่เมืองสวรรค์  
ในประวัตศิาสตร์ทัง้หมดของคริสตจกัรนัน้  

ไม่มีการปฏิรูปใดท่ีดําเนนิไปโดยปราศจาก
การเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่รุนแรง  เป็น
เช่นนี้ในสมัยของเปาโลด้วย ไม่ว่าอัคร-
สาวกเปาโลจะจัดตัง้ครสิตจกัรข้ึนในสถาน
ท่ีแห่งใดก็ตาม จะมีบางคนที่อ้างตนว่า
รับเชื่อ  แต่คนเหล่านี้ก็นําความเช่ือผิดๆ  
เข้ามาด้วย ซึ่งหากรับความเชื่อผิดๆ  
เหล่าน้ีเข้าไปแล้ว ความเชื่อเหล่าน้ีก็จะ
เบียดความรักที่มีให้กับความจริงจนออก
ไปในท่ีสุด ลูเธอร์เองก็ต้องทนกับความ
สับสนและความกังวลใจยิ่งใหญ่จาก
แนวทางปฏิบัตขิองพวกคล่ังศาสนาทีอ้่าง
ว่าพระเจ้าตรัสโดยตรงกับพวกเขา และ
พวกเขาจึงวางแนวคิดและทัศนะของ
ตนเองไว้อยู่เหนือคาํพยานของพระคัมภร์ี  
หลายคนทีข่าดความเชือ่และประสบการณ์  
แต่คดิว่าตนเองรู้พอแล้วและเป็นผูท้ีช่อบ
ฟังและพดูถงึสิง่ใหม่ๆ  จะถกูการอวดอ้าง
ของครูใหม่ๆ  เหล่าน้ีหลอก  และพวกเขา
เข้าร่วมกับตัวแทนของซาตานในการ
ทาํงานของการทําลายส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงดล
บันดาลให้ลูเธอร์สร้างข้ึนมา และพี่น้อง
ตระกูลเวสเล่ย์รวมทั้งคนอื่นๆ ท่ีเป็น
พระพรให้แก่โลกด้วยอิทธิพลและความ
เชื่อของพวกเขา ในทุกย่างก้าวก็ต้อง
เผชิญกับเล่ห์ของซาตานที่คอยผลักดัน
คนทีก่ระตอืรือร้นเกินขอบเขต  ทีไ่ม่สมดุล
และไม่ได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ให้กลายเป็น
คนคลั่งศาสนาทุกระดับ {GC 396.1}  

วลิเลยีม  มิลเลอร์ไม่เหน็ใจกับอทิธพิล
ต่างๆ ท่ีนําไปสู่การคลั่งศาสนา เหมือน
เช่นลูเธอร์  เขาเปิดเผยว่าจะต้องเอา
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พระวจนะของพระเจ ้ามาทดสอบทุก
วญิญาณ  มิลเลอร์กล่าวว่า  “ในวนันี ้ พวก
ผีร้ายมีอํานาจย่ิงใหญ่เหนือความนึกคิด
ของบางคน  และเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าเป็น
วญิญาณของพวกไหน  พระคมัภร์ีตอบว่า  
“พวกท่านจะรูจ้กัเขาได้เพราะผลของพวก
เขา” มัทธิว 7:20…มีวิญญาณมากมาย
ออกไปในโลก และเราได้รับบัญชาให้
ทดสอบวิญญาณเหล่านี้ ในโลกทุกวันนี้  
หากวญิญาณทีไ่ม่ทําให้เรามีชวีติอยูอ่ย่าง
สงบสขุ อยู่อย่างชอบธรรมและอยู่ด้วยการ
มีพระเจ้า วิญญาณน้ันไม่ได้เป็นพระ
วญิญาณท่ีมาจากพระคริสต์  ข้าพเจ้าม่ันใจ
มากขึ้นทุกทีว่า ซาตานมีส่วนร่วมอย่าง
มากในขบวนการที่บ้าคล่ังเหล่านี้...มี
หลายคนท่ามกลางพวกเราที่ ทําตัว
ประหนึ่งว่าได้รับการชําระตนให้บริสุทธิ์
แล้วท่ียังคงดําเนินตามธรรมเนียมของ
มนษุย์และแสดงออกอย่างชดัเจนว่าพวก
เขาไม่รูเ้ร่ืองความจรงิพอๆ  กบักลุ่มคนที่
ไม่ได้แสร้งทําตัวเลย”  Bliss  หน้า  236,  
237  “วญิญาณแห่งความผดิจะนาํเราออก
ไปจากความจริง  และพระวิญญาณของ
พระเจ้าจะทรงนาํเราให้เข้าไปถงึความจรงิ  
แต่ท่านโต้ว่ามีบางคนทีอ่าจทําผดิและคิด
ว่าตนเองมีความจริง แล้วจะเป็นเช่นไร
ต่อไป  เราตอบวา่  พระวิญญาณและพระ
วจนะจะต้องเห็นพ้องกัน ถ้ามีคนหนึ่งท่ี
ตัดสินตนเองด้วยพระวจนะของพระเจ้า
และพบว่าทกุอย่างทีเ่ขาทาํสอดคล้องกบั
พระวจนะทั้งหมด  แล้วเขาจะต้องเช่ือว่า
เขามีความจริงอยู่ แต่หากเขาพบว่า

วิญญาณที่นําเขาอยู่นั้นไม่สอดคล้องกับ
คําสอนทัง้หมดในธรรมบญัญตัหิรอืหนงัสอื
ของพระเจ้าแล้ว  ขอให้เขาเดินด้วยความ
ระมดัระวงั  เกลอืกว่าเขาจะตกลงสูก่บัดัก
ของผีมาร” The Advent Herald and  
Signs of the Times Reporter เล่มที่  8  
หมายเลขที่ 23 (วันที่ 15 มกราคม  ค.ศ.  
1845)  “บ่อยครัง้ข้าพเจ้าพบหลักฐานของ
ความศรัทธาจากดวงตาท่ีลุกเป็นแวว  แก้ม
ทีเ่ปียกโชกและคาํพดูท่ีสะอืน้มากกว่าจาก
เสียงอึกทึกท้ังปวงของโลกคริสเตียน”  
Bliss หน้า 282 {GC 396.2}

ในสมยัของการปฏิรปูศาสนา ศตัรูของ
พวกเขานําความช่ัวท้ังหมดทีเ่กิดจากการ
คลัง่ศาสนามาป้ายใส่คนทีท่าํงานต่อต้าน
ความคล่ังไคล้ศาสนาด้วยความจริงใจ  
พวกคนท่ีต่อต้านขบวนการประกาศข่าว
การเสด็จกลับมาก็ใช้วิธีการที่คล้ายคลึง
กันนี้ และพวกเขาไม่เพียงไม่พอใจกับ
การเป็นตัวแทนท่ีผิดๆ และขยายความ
ผิดของพวกหัวรุนแรงและพวกคลั่งไคล้
ศาสนาอย่างไร้เหตุผลเท่านั้น พวกเขา
ยงักระจายข่าวทีแ่ทบจะไม่มีมูลความจรงิ
หลงเหลืออยู่ คนเหล่านี้ทําไปด้วยอคติ
และความเกลยีดชงั  ข่าวทีป่ระกาศว่าพระ
คริสต์เสด็จมาถึงหน้าประตูแล้วกวน
ใจความสงบสุขของพวกเขา  พวกเขากลัว
ว่าเร่ืองน้ีจะเป็นความจรงิ  แต่กระนัน้กย็งั
หวังว่าไม่เป็นเช่นน้ัน  และน่ีคือความลับ
ที่เป็นเหตุให้คนเหล่าน้ีต่อสู้กับชาวแอ๊ด
เวนตีสและความเช่ือของพวกเขา {GC  
397.1}
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ข้อเทจ็จรงิท่ีว่า  มีคนคล่ังศาสนาหลาย
คนไต่เต้าขึน้ไปจนอยู่ในระดับผูน้าํของชาว
แอ๊ดเวนตสีนัน้  ก็ไม่ใช่เป็นเหตผุลท่ีนาํมา
ตดัสินว่าขบวนการนีไ้ม่ได้มาจากพระเจ้า  
หรือการมีคนคล่ังศาสนาและคนหลอกลวง
เข้ามาสู่คริสตจักรในสมัยของเปาโลหรือ
สมัยของลูเธอร์ก็ไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างใน
การประณามผลงานของพวกเขา จงให้
ประชากรของพระเจ้าตืน่ขึน้จากการหลับ
ใหล  และเร่ิมต้นลงแรงในงานของกลบัใจ
และการปฏิรูปด้วยความจริงใจ ให้พวก
เขาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้ความจริง
ตามท่ีมีอยูใ่นพระเยซ ูให้พวกเขาอุทศิตน
ท้ังหมดให้พระเจ้า  และจะไม่ขาดหลกัฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าซาตานยังคงว่องไวขัน
แขง็และตืน่ตวัอยู ่ มันจะแสดงอาํนาจด้วย
การหลอกลวงทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ เรียก
สมุนทัง้หมดทีล้่มลงให้เข้ามาช่วยงานของ
มัน {GC 398.1}

การประกาศเร่ืองการเสด็จมาคร้ังที่
สองของพระเยซูไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทําให้
เกิดการคลั่งไคล้ทางศาสนาและการ
แตกแยก เหตุการณ์ท้ังหมดน้ีปรากฏให้
เห็นในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844 เม่ือ
ผูท้ีร่อคอยการเสดจ็กลบัมาของพระคริสต์
ตกอยู่ในความสงสัยและความสับสนใน
เร่ืองสถานภาพทีแ่ท้จริงของพวกตน การ
ประกาศข่าวของทตูสวรรค์องค์ท่ีหนึง่และ  
“เสียงร้องในยามเที่ยงคืน” มีไว้เพื่อสกัด
พวกทีค่ล่ังไคล้ศาสนาและความไม่ลงรอย
กัน ผู้ท่ีเข้าร่วมในขบวนการอันสําคัญนี้
ปรองดองกันอย่างดี จิตใจของพวกเขา

เปี่ยมล้นด้วยความรักท่ีมีให้ต่อกันและมี
ให้กับพระเยซูท่ีพวกเขาหวังว่าจะได้เข้า
เฝ้าในไม่ช้า  ความเชือ่เดียวและความหวัง
ใจเดียวยกพวกเขาข้ึนไปอยู่เหนือระดับ
อทิธพิลของมนษุย์และเป็นโล่ต่อต้านการ
จู่โจมของซาตานได้อย่างดี  {GC  398.2}

“เม่ือเจ้าบ่าวมาช้า ก็พากันง่วงเหงา
และหลับไป  เม่ือถงึเวลาเทีย่งคนืก็มีเสยีง
ร้องว่า  เจ้าบ่าวมาแล้ว  จงออกมารับท่าน
เถิด  หญงิพรหมาจารีท้ังหมดนัน้กลุ็กข้ึน
ตกแต่งตะเกียงของตน” มัทธิว 25:5-7  
ในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844 ซึ่งเป็น
เวลาก่ึงกลางระหว่างเวลาเดมิทีมี่การสอน
ว่าเป็นเวลาสิน้สดุของคาํพยากรณ์  2300  
วันกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีเดียวกันซึ่ง
ภายหลังเป็นกําหนดเวลาใหม่ที่ยืดออก
ไป ข่าวสารตามคําของพระคัมภีร์ท่ีว่า  
“เจ้าบ่าวมาแล้ว” ได้ถูกประกาศออกไป  
{GC  398.3}

สิ่งที่นําไปสู่ขบวนการนี้เกิดขึ้นเน่ือง
จากมีการค้นพบว่า กฤษฎีกาของกษตัริย์
อารทาเซอร์ซีสที่ทรงสั่งให้บูรณะกรุง
เยรูซาเล็ม  ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของช่วงเวลา  
2300  วนันัน้  คําส่ังน้ีมีผลบังคับใช้ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ. [ก่อนคริสต
ศักราช] 457 คําสั่งน้ีไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง
ต้นปีตามท่ีเคยเชือ่กัน  ดังนัน้เม่ือคาํนวณ
จากฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ. 457 แล้ว  
ช่วง 2300 ปีจะไปส้ินสดุทีช่่วงฤดูใบไม้ร่วง
ของปี ค.ศ. 1844 (โปรดดู Appendix ของ
หน้า 329) {GC 398.4}

ข้อคิดเห็นที่ได้จากแบบจําลองต่างๆ  



366 ปลายทางแห่งความหวัง

ในพระครสิตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญา
เดิมก็ชี้แนะไปที่ฤดูใบไม้ร่วงว่าเป็นเวลา
ทีเ่หตกุารณ์ซึง่แสดงถึง  “การชาํระสถาน
นมัสการ”  [Cleansing  of  the  sanctuary]  
จะต้องเกิดขึ้น  เรื่องน้ีมีความชัดเจนมาก
ขึ้นเม่ือมีการศึกษาอย่างเอาใจใส่ถึงแบบ
จําลองต่างๆ  ที่สัมพันธ์กับการเสด็จมา
ครั้งแรกของพระคริสต์ซึ่งเกิดข้ึนจริงตรง
ตามคําพยากรณ์  {GC  399.1}

การฆ่าลูกแกะปัสกาเป็นสัญลักษณ์
เล็งถึงความตายของพระคริสต์ เปาโล
กล่าวว่า  “พระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของ
เราถูกถวายบูชาแล้ว” 1 โครินธ์ 5:7 พิธี
โบกถวายพืชผลรุ่นแรกท่ีเก็บเก่ียวได้ซึ่ง
เป็นพิธีที่ประกอบในช่วงเทศกาลปัสกา
นัน้เป็นแบบจาํลองทีเ่ลง็ไปถึงการเป็นขึน้
มาจากความตายของพระคริสต์ เปาโล
กล่าวถึงเร่ืองการเป็นขึ้นจากความตาย
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการเป็นขึ้นมา
จากความตายของประชากรท้ังหลายของ
พระองค์ว่า “พระคริสต์ทรงเป็นผลแรก  
ต่อจากนั้นก็คือคนท้ังหลายท่ีเป็นของ
พระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จมา” 1 
โครินธ์ 15:23 ดั่งการโบกถวายพืชผลซึ่ง
เป็นต้นข้าวสุกท่ีถูกเก็บรวบรวมก่อนถึง
เวลาแห่งการเก็บเก่ียว พระครสิต์ทรงเป็น
ผลแรกของการเก็บเก่ียวชีวิตอมตะของ
ผู้ที่จะได้รับความรอดในวันที่เป็นขึ้นจาก
ความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งพวก
เขาจะถูกรวบรวมไว้เพื่อเก็บเข้ายุ้งฉาง
ของพระองค์ {GC 399.2}

แบบจําลองต่างๆ ท่ีเป็นสัญลักษณ์

เหล ่านี้ ได ้ สําเร็จจริง ไม ่ใช ่เพียงแต่
เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้เท่าน้ัน  แต่รวมถงึเกิด
ข้ึนตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ด้วย วันท่ี  
14 ของเดือนที่หน่ึงของชาวยิว ในวัน
เดียวกันและเดือนเดียวกันตลอดช่วงเวลา  
15  ศตวรรษอนัยาวนานน้ี  ลกูแกะปัสกา
ถูกฆ่า  พระคริสต์ทรงเสวยปัสการ่วมกับ
สาวกของพระองค์  พระองค์ทรงสถาปนา
การเล้ียงน้ีเพื่อระลึกถึงความตายของ
พระองค์เองทีท่รงเป็น “พระเมษโปดกของ
พระเจ้า ผูท้รงรบับาปของโลกไป”  ยอห์น  
1:29  ในคืนเดยีวกันน้ัน  พระองค์ถูกมือ
ของคนชั่วจับไปตรึงกางเขนและฆ่าเสีย  
และในฐานะพระต้นแบบทีแ่ท้จรงิของการ
โบกถวายพืชผล องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราทรงเป็นขึน้จากความตายในวันท่ีสาม  
“ทรงเป็นผลแรกของพวกทีไ่ด้ล่วงหลับไป”  
ทรงเป็นตวัอย่างของคนชอบธรรมท้ังหมด
ที่จะเป็นข้ึนจากความตาย “ร่างกายอัน
ตํ่าต้อย”  จะถูกเปลี่ยนแปลง  และจะเป็น  
“เหมือนพระกายของพระองค์ท่ีเต็มด้วย
พระรัศมี” 1 โครินธ์ 15:20 ฟีลิปปี 3:21  
{GC 399.3}

ในทาํนองเดยีวกัน  แบบจาํลองต่างๆ  
ท่ีเป็นสัญลักษณ์เร่ืองการเสด็จมาคร้ังที่
สองจะต้องเกิดข้ึนตรงตามเวลาท่ีกาํหนด
ไว้ในพิธีการท่ีเป็นสัญลักษณ์ ในระบบ
ของโมเสสนั้น การชําระสถานนมัสการ
หรือวันย่ิงใหญ่ของการลบมลทินบาปจะ
ถูกจัดให้มีข้ึนในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด
ของชาวยวิ  (เลวีนติ ิ 16:29-34)  เม่ือมหา
ปุโรหติลบมลทินบาปของอสิราเอลท้ังปวง



22  เหตุการณ์เกิดข้ึนตามคําพยากรณ์ 367

และนําบาปของพวกเขาออกไปจากสถาน
นมัสการแล้ว มหาปุโรหิตจะก้าวออกมา
และอวยพรประชาชน  พวกเขาจึงเชื่อว่า
พระคริสต์ผูท้รงเป็นมหาปุโรหิตของเราจะ
ทรงมาปรากฏตัวเพื่อชําระโลกด้วยการ
ทาํลายบาปและคนบาป  และอวยพระพร
ผูท้ีร่อคอยพระองค์ด้วยการประทานชวีติ
อมตะให้  สําหรับวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด
ซึง่เป็นวนัยิง่ใหญ่สาํคญัของการลบมลทนิ
บาปคือเป็นวันชําระสถานนมัสการน้ัน  
วันดงักล่าวของปี ค.ศ. 1844 ตรงกับวัน
ที ่22 เดือนตลุาคม วนัดังกล่าวจงึถกูคาด
การณ์ว่าเป็นวันท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จมา เร่ืองทั้งหมดนี้สอดคล้องกับข้อ
พิสูจน์ท่ียอมรับกันว่า ช่วงเวลา 2300  
วันจะสิ้นสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และเป็น
บทสรุปที่ดูประหนึ่งว่าไม่มีใครโต้แย้งได้  
{GC 399.4}

ในอุปมาของพระธรรมมัทธวิบทที ่ 25  
หลงัจากช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการ
หลับใหลแล้ว เจ้าบ่าวกม็า การมานีเ้ข้าได้
ดีกับเหตุและผลที่นําเสนอไว้ข้างต้นนี้ท้ัง
ในแง่ของคําพยากรณ์และในแบบจําลอง
ต่างๆ  ท่ีเป็นสญัลักษณ์  คนเหล่านีมี้ความ
เชื่อม่ันคงในความจริงและผู้เชื่อนับพัน
ป่าวประกาศ  “เสียงร้องในยามเท่ียงคืน”  
ด้วยเสียงอันดัง {GC 400.1}

ขบวนการนีโ้หมกระหน่ําไปท่ัวทุกแดน
ดินราวกบัคลืน่ใหญ่สึนามิ  จากเมอืงหนึง่
ไปยังอีกเมืองหนึง่ จากหมู่บ้านหนึง่ไปยงั
อีกหมู่บ้านหนึ่ง และเข้าไปถึงท่ีห่างไกล
ความเจริญ จนประชากรของพระเจ้าทีร่อ

คอยการกลับมาของพระองค์ตื่นตัวกัน
อย่างเตม็ท่ี  การประกาศข่าวนีท้าํให้ความ
คลัง่ศาสนาหายไปเหมือนกับหมอกในยาม
เช้าตรูก่่อนดวงอาทติย์ข้ึน  ผู้เชือ่ท้ังหลาย
มองเหน็ความสงสัยและความกังวลใจของ
พวกเขาถูกกําจดัทิง้ไป และจิตใจของพวก
เขาก็เต็มล้นด้วยความหวังและกําลังใจ  
การงานท่ีพวกเขาทาํก็ไม่ได้มีลักษณะบ้า
คลัง่ซ่ึงจะเหน็ได้เป็นประจาํเม่ือมนุษย์เกิด
ตืน่เต้นขึน้โดยไม่มีอทิธพิลจากพระวจนะ
และพระวญิญาณของพระเจ้าควบคมุ  เป็น
เหตุการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับห้วง
เวลาท่ีชนชาตอิสิราเอลในอดีตถ่อมใจและ
หันกลับไปหาพระเจ้าเม่ือพวกเขาได้รับ
ข่าวตกัเตอืนจากผู้รับใช้ของพระองค์  สิง่
ที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะชัดเจนท่ีชี้ให้เห็น
เหมือนกันในทุกๆ  ยุคว่าเป็นพระราชกิจ
ของพระเจ้า มีความสุขปลาบปลื้มใจไม่
มาก  แต่มีการตรวจสอบจิตใจอย่างลึกซึง้  
มีการสารภาพบาปและละท้ิงสิ่งของทาง
โลก  การเตรียมตัวเพื่อพบกับองค์พระผู้
เป็นเจ้าเป็นภาระของจิตวิญญาณท่ีปวด
ร้าว  มีการอธิษฐานอย่างร้อนรนและการ
มอบถวายชีวิตทั้งหมดให้พระเจ้า {GC  
400.2}

มิลเลอร ์บรรยายถึงลักษณะของ
เหตกุารณ์นัน้ว่า  “ไม่มีการแสดงออกอย่าง
ยิ่งใหญ่ถึงความสุข กล่าวคือ ความสุข
เหล่านั้นถูกระงับไว้สําหรับโอกาสใน
อนาคต  เมื่อทั้งสวรรค์และโลกจะร่วมกัน
ชื่นชมกับความสุขท่ีไม่อาจบรรยายด้วย
คําพดูใดๆ  และเป็นความสุขท่ีเตม็ล้นด้วย
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รัศมีภาพ  ไม่มีเสยีงตะโกนโห่ร้อง  เพราะ
นั่นก็เก็บถนอมไว้เพื่อร้องให้ดังออกจาก
สวรรค์  นกัร้องทัง้หลายพากันเงยีบ  พวก
เขารอคอยท่ีจะเข้าร่วมร้องเพลงกับหมู่ทูต
สวรรค์  กับคณะนกัร้องแห่งสรวงสวรรค์...
ไม่มีการปะทะความรู้สึกกัน ทุกคนมีใจ
เดียวกันและความคิดเดียวกนั” Bliss  หน้า  
270, 271 {GC 401.1}

มีอีกคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้
เป็นพยานว่า “ในทุกหนทุกแห่งมีการ
สํารวจจิตใจอย่างจริงจังและมีวิญญาณ
แห่งการถ่อมใจต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์
สงูสุด  ส่ิงเหล่านีทํ้าให้เกิดการละทิง้ส่ิงของ
ฝ่ายโลกนี ้ การประสานรอยร้าวและความ
เป็นปรปักษ์กัน การสารภาพความผิด  
การยอมมอบถวายตัวต่อเบ้ืองพระพกัตร์
พระเจ้าและสารภาพความผดิ  การทูลขอ
พระเจ้าด้วยหวัใจทีแ่ตกสลายเพือ่การอภยั
และให้พระเจ้าทรงยอมรับ  ส่ิงเหล่านีท้าํให้
เกิดการถ่อมตวัและมอบถวายจติวญิญาณ
อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ตามที่
พระเจ้าทรงบัญชาผ่านโยเอลว่า เม่ือวัน
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใกล้จะมาถึง จะเกิด
การฉีกใจ ไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้า (โยเอล 2:13)  
และต่างหันเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอด
อาหารและการร้องไห้และการคร่ําครวญ  
ตามท่ีพระเจ้าตรัสผ่านเศคาริยาห์ว่า  
วญิญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนได้เท
ลงมายังบุตรท้ังหลายของพระเจ้า พวก
เขามองมายงัพระองค์ทีเ่ขาได้แทง  มีการ
ร่ําไห้ครํา่ครวญอย่างยิง่ใหญ่ในแผ่นดิน....
และผู้ที่มองหาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถ่อม

จิตวิญญาณของพวกเขาต่อเบ้ืองพระ
พักตร์พระองค์” โดย Bliss ในหนังสือ  
Advent  Shield  and  Review  เล่มที่  1  
หน้า 271 (มกราคม ค.ศ. 1845) {GC  
401.2}

ในบรรดาความเคลือ่นไหวทางศาสนา
ทีส่าํคัญๆ ต้ังแต่สมัยของอคัรทตูยงัไม่เคย
มีการเคล่ือนไหวคร้ังใดท่ีไม่พบความไม่
บกพร่องของมนุษย์และเล่ห์ของซาตาน
มากเท่ากับสิง่ทีเ่กิดขึน้ในฤดูใบไม้ร่วงของ
ปี ค.ศ. 1844 ถึงแม้ในเวลานี้ หลังจาก
เหตุการณ์ผ่านพ้นไปหลายปีแล้วก็ตาม  
ทกุคนทีมี่ส่วนร่วมกับขบวนการในคร้ังนัน้
และยังคงยืนหยัดอยู่บนความจริง พวก
เขายังคงรู้สึกได้ถึงอิทธิพลอันศักด์ิสิทธิ์
ของพระราชกิจทีใ่ห้เกิดสุข  และต่างก็เป็น
พยานว่า  เหตกุารณ์คร้ังนัน้มาจากพระเจ้า  
{GC  401.3}

เม่ือเสียงร้องดังขึน้ว่า  “เจ้าบ่าวมาแล้ว  
จงออกมารบัท่านเถิด”  ผูท่ี้รอคอย  “ก็ลุก
ขึน้ตกแต่งตะเกียงของตน”  พวกเขาศึกษา
พระวจนะของพระเจ้าด้วยความสนใจอย่าง
แรงกล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทูต
สวรรค์ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ไปปลุก
ผู ้ท่ีท้อถอยและตระเตรียมพวกเขาให้
พร้อมท่ีจะรับข่าวสาร งานนี้ไม่ได้พึ่ง
ปัญญาหรือความรอบรูข้องมนุษย์  แต่พึง่
ในฤทธิอ์าํนาจของพระเจ้า คนกลุ่มแรกท่ี
รับฟังและปฏิบัติตามการทรงเรียกไม่ใช่
คนที่เก่งที่สุด  แต่กลับเป็นคนท่ีถ่อมและ
ทุ่มเทที่สุด ชาวไร่ทิ้งต้นพืชไว้ในท้องทุ่ง  
นายช่างทิ้งเคร่ืองมือ พวกเขาออกไป
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ประกาศคําเตอืนพร้อมกับนํา้ตาและความ
ปีติยินดี ส่วนคนท่ีเม่ือก่อนหน้านี้เคย
เป็นผู้นําในขบวนการ กลับเป็นคนกลุ่ม
สุดท้ายที่เข้าร่วมขบวนการเคล่ือนไหวนี้  
คริสตจักรโดยทั่วไปไม่ต้อนรับข่าวสารนี้  
และคนกลุ่มใหญ่ที่ยอมรับข่าวนี้ต่างต้อง
ถอนตัวออกจากการข้องเกี่ยวกับโบสถ์  
ภายใต้การทรงนําของพระเจ้า  ข่าวนี้ถูก
ประกาศออกไปพร้อมกับข่าวของทูต
สวรรค์องค์ที่สองและทําให้ขบวนการน้ีมี
พลัง {GC 402.1}

ข่าวสารท่ีว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” ไม่ได้
เป็นข่าวท่ีต้องถกเถียงกันมากนัก แม้
กระทั่งข้อพิสูจน์ของพระคัมภีร์ก็ชัดเจน
และแน่นอน ข่าวนีถ้กูประกาศออกไปด้วย
พลังผลักดันที่เคล่ือนไหวในจิตวิญญาณ  
ไม่มีอะไรต้องสงสยั  ไม่มีอะไรต้องไต่ถาม  
เม่ือคร้ังทีพ่ระคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
อย่างมีชัยชนะ ประชาชนที่เดินทางมา
ชุมนุมจากท่ัวทุกหนทุกแห่งเพื่อฉลอง
เทศกาลพากันแห่ไปยังภูเขามะกอกเทศ  
และขณะที่พวกเขาเข้าร่วมกับฝูงชนท่ี
ตดิตามพระเยซอูยู่นัน้  พวกเขาได้รับแรง
บันดาลใจในช่วงเวลานั้น พวกเขาจึงได้
ร ่วมร้องกันด้วยเสียงอันดังพร้อมกับ
คนอื่นๆ ว่า “ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาใน
พระนามขององค์พระผู ้ เป ็นเจ ้าทรง
พระเจริญ” มัทธิว 21:9 ในลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกัน ก็มีผูไ้ม่เชือ่ได้เข้าไปร่วมการ
ประชุมกับพวกแอ๊ดเวนตีส บางคนมา
เข้าร่วมด้วยความอยากรู้อยากเห็น  บ้าง
ก็ด้วยการเยาะเย้ย  คนเหล่านีต่้างรู้สกึได้

ถึงอํานาจท่ีน่าเชื่อถือซึ่งมาพร้อมกับ
ข่าวสาร  “เจ้าบ่าวมาแล้ว”  {GC  402.2}

ในเวลานั้น มีความเชื่อที่ทําให้การ
อธิษฐานได้รับคําตอบ เป็นความเชื่อท่ี
ทําให้ได้รับรางวัลตอบแทน  ด่ังฝนทีต่กลง
มายังโลกท่ีแห้งผาก พระวิญญาณแห่ง
พระคุณเสด็จลงมายังผู ้ที่แสวงหาด้วย
ความจริงใจ คนท้ังหลายที่หวังว่าอีกไม่
นานนักพวกเขาจะยืนอยู ่ต่อเบ้ืองพระ
พกัตร์ของพระผูไ้ถ่ของเขา  คนเหล่านีเ้ตม็
ไปด้วยความสขุอนัยิง่ใหญ่ทีไ่ม่อาจกล่าว
ออกมาเป็นคําพูดได้ อํานาจที่นุ ่มนวล
และทําให้อ่อนลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์
หลอมจิตใจของคนเหล่าน้ี ในขณะที่
พระเจ้าประทานพระพรของพระองค์อย่าง
เต็มขนาดให้แก่ผู ้ที่ซื่อสัตย์และผู ้เชื่อ  
{GC  402.3}

ด ้วยความระมัดระวังและความ
เคร่งขรึม บรรดาผู้ที่รับข่าวสารนี้ได้เดิน
ก้าวเข้ามายังเวลาที่พวกเขาหวังว่าจะได้
พบองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของพวกเขา ทุกเช้า  
พวกเขารู้สึกว่าหน้าท่ีอันดับแรกคือการ
หาหลักฐานเพื่อให้แน่ใจว่าพระเจ้าทรง
ยอมรับพวกเขา จิตใจของพวกเขาสาน
เข้าหากันอย่างใกล้ชิด และพวกเขา
อธิษฐานร่วมกันและเผ่ือซึ่งกันและกัน  
พวกเขามักประชุมร่วมกันในที่สงบเพื่อ
สนทนากับพระเจ้า และเสียงร้องทูลขอ
เหล่าน้ีดังขึน้ไปจากท้องทุง่และไร่นาไปสู่
สวรรค์  สาํหรับพวกเขาแล้ว  ความม่ันใจ
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงยอมรับพวกเขา
กลายเป็นส่ิงที่จําเป็นมากยิ่งกว่าอาหาร
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ประจาํวนัของพวกเขาเสียอกี  และหากมี
เมฆหมอกมาบดบังความคดิของเขา  พวก
เขาจะไม่ยอมหยดุพกัจนกระทัง่เมฆหมอก
เหล่านัน้ถกูปัดกวาดทิง้ไปหมด ในขณะท่ี
พวกเขาตระหนกัถงึพระคุณแห่งการอภัย  
พวกเขาต้องการมองเห็นพระพักตร์ของ
พระองค์ท่ีจติวญิญาณพวกเขารกัยิง่  {GC  
403.1}

แต ่เป ็นอีกคร้ังหนึ่ง ท่ีพวกเขาถูก
กําหนดมาให้ต้องพบกับความผิดหวัง  
เวลาท่ีถกูกาํหนดไว้ผ่านไปและพระผู้ช่วย
ให้รอดกไ็ม่ได้เสดจ็มา  พวกเขาได้มองไป
ข้างหน้าถงึการเสด็จมาของพระองค์ด้วย
ความเช่ือม่ันทีไ่ม่หวัน่ไหว  และบดันี ้ พวก
เขาก็รู้สึกเหมือนนางมารีย์เม่ือเธอมาถึง
อโุมงค์ฝังศพของพระผูช่้วยให้รอดและพบ
ว่าว่างเปล่า เธอร้องไห้พร้อมกับพูดว่า  
“เขาเอาองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้าไป  
และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน”  
ยอห์น 20:13 {GC 403.2}

ความรู้สึกกลัวเกรง ความกลัวว่า
ข่าวสารนีอ้าจจะเป็นจรงิทําหน้าท่ีควบคมุ
อยู่เหนอืโลกของผูท้ีไ่ม่เชือ่ไว้ได้ช่วงระยะ
หนึง่ เม่ือเวลาทีก่าํหนดเลยผ่านไป ความ
รู้สึกดังกล่าวไม่ได้หายไปทันท ีในช่วงแรก
พวกเขาไม่กล้าฉลองชัยชนะทับถมต่อผู้
ที่ผิดหวัง แต่เม่ือไม่มีเคร่ืองหมายแห่ง
พระพิโรธของพระเจ้าปรากฏให้เห็น คน
เหล่านี้ก็หายกลัว และกลับไปตําหนิและ
หวัเราะเยาะอกี  คนกลุ่มใหญ่ทีเ่คยอ้างว่า
ตนเชือ่เร่ืองการเสดจ็มาขององค์พระผู้เป็น
เจ้าก็ประกาศละท้ิงความเชือ่ของพวกเขา  

บางคนท่ีเคยมีความเช่ือม่ันสงู  ความภาค
ภูมิใจของพวกเขาก็ต้องพบกับความเจ็บ
ปวดอย่างแสนสาหัสจนพวกเขาอยากจะ
หลบหนีออกไปจากโลก เหมือนเช่น
โยนาห์  พวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าและ
อยากตายมากกว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป 
ส่วนผู้ที่ยึดความเชื่อไว้บนความคิดเห็น
ของผู้อืน่และไม่ได้ยดึม่ันอยูกั่บพระวจนะ
ของพระเจ้า  คนเหล่านีก็้พร้อมทีจ่ะเปล่ียน
แนวคิดของตน พวกคนเย้ยหยันชกันาํคน
ที่อ่อนแอและคนที่ข้ีขลาดให้มาเป็นพวก
ตนและพวกเขาร่วมกันประกาศว่าไม่มี
อะไรต้องกลัวหรือต้องมาให้คาดหวังอีก
แล้ว  เวลาผ่านไปแล้ว  องค์พระผูเ้ป็นเจ้า
ก็ไม่ได้เสด็จมาและโลกก็จะเป็นเช่นน้ีต่อ
ไปอีกหลายพันป ี{GC 403.3}

ผู ้เชื่อที่ร ้อนรนและจริงใจยอมสละ
ทุกสิ่งเพื่อพระคริสต์ และมีส่วนร่วมใน
การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์อย่างท่ีไม่
เคยมีมาก่อน พวกเขาเชื่อว่าพวกเขา
ประกาศคําเตือนสุดท้ายให้โลกแล้วและ
คาดหวังว่าในเวลาอีกไม่ช้าจะเข้าร่วม
ในแวดวงสังคมกับพระอาจารย์และเหล่า
ทตูสวรรค์ และพวกเขาถอนตวัออกไปจาก
สังคมของผู้ที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ด้วยความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า พวกเขาอธิษฐานว่า “พระเยซู
องค์พระผู ้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด”  
วิวรณ์ 22:21 แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมา  
และบัดนีพ้วกเขาต้องกลับมาแบกรับภาระ
หนักและความสับสนในชีวิตอีกคร้ังหนึ่ง  
และทนอยู่กับการเหน็บแนมและการ
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ถากถางของโลกท่ีคอยเย้ยหยัน  สิง่เหล่า
นี้เป็นการทดสอบความเช่ือและความ
อดทนอย่างรุนแรง {GC 404.1}

แต่กระนัน้ความผิดหวงัคร้ังนีไ้ม่ได้ยิง่
ใหญ่ไปกว่าความผดิหวังทีส่าวกทัง้หลาย
ได้รับในสมัยทีพ่ระคริสต์เสด็จมาคร้ังแรก  
เม่ือพระเยซูทรงลูกลาเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
อย่างผู้มีชยั ผูต้ดิตามของพระองค์เชือ่ม่ัน
ว่าพระองค์กําลังจะทรงขึ้นครองบัลลังก์
ของกษตัริย์ดาวดิและปลดปล่อยอิสราเอล
จากอาํนาจการกดขี ่พวกเขาตัง้ความหวงั
ไว้อย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยความสุข  
พวกเขาแข่งกันถวายพระเกียรติกษัตริย์
ของพวกเขา มีหลายคนถอดเสื้อนอก
ของตนเองออกมาปูเป็นพรมตามทางที่
พระองค์ทรงดําเนนิผ่าน  หรือโปรยใบตาล
ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระองค์ ด้วยความ
สขุอย่างแรงกล้า  พวกเขาร่วมกนัเปล่งเสยีง
ด้วยความยนิดว่ีา  “โฮซนันา  แก่บุตรของ
ดาวิด” เสียงร้องชื่นชมนี้ดังกวนใจพวก
ฟาริสีและทําให้พวกเขาโกรธ พวกเขา
อยากจะให้พระเยซูตําหนิสาวกของ
พระองค์ แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “แม้
คนพวกนี้จะนิ่งเงียบ แต่ศิลาท้ังหลายก็
ยงัจะส่งเสียงร้อง” ลกูา 19:40 คาํพยากรณ์
จะต้องสําเร็จ สาวกท้ังหลายจะทําให้
พระประสงค์ของพระเจ้าสาํเร็จ  แต่กระนัน้
พวกเขาถูกกําหนดให้ต้องพบกับความ
ผดิหวงัทีข่มขืน่  เพยีงไม่ก่ีวนัผ่านไป  พวก
เขาต่างมองดูพระผูช่้วยให้รอดสิน้พระชนม์
อย่างแสนทรมาน และฝังพระองค์ไว้ใน
อโุมงค์  ส่ิงทีพ่วกเขาคาดหวงัไว้ไม่ได้เกิด

ขึ้นอย่างท่ีพวกเขาคิดแม้เพียงนิดเดียว  
และความหวังของพวกเขาก็ตายไปพร้อม
กับพระเยซ ู จวบจนกระทัง่องค์พระผูเ้ป็น
เจ้าของพวกเขาเสด็จออกมาจากอุโมงค์
ฝังศพอย่างผู้มีชัย  พวกเขาจึงเข้าใจสิ่งที่
ถูกทํานายไว้ล่วงหน้าในคําพยากรณ์ว่า  
“จําเป็นท่ีพระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์
และเป็นขึน้จากตาย”  กิจการ  17:3  {GC  
404.2}

ห้าร้อยปีก่อนหน้านี้  องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงประกาศผ่านทางผู้เผยพระวจนะ
เศคาริยาห์ว่า “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จง
ร่าเริงอย่างยิง่เถดิ  โอ  บตุรีแห่งเยรูซาเล็ม
เอ๋ย จงโห่ร้อง นีแ่น่ะ กษตัริย์ของเธอเสด็จ
มาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความ
รอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรง
ลูกลา”  เศคาริยาห์  9:9  หากเหล่าสาวก
รับรู ้ได ้ก ่อนว ่าพระคริสต ์จะทรงถูก
พิพากษาและต้องสิ้นพระชนม์แล้ว  พวก
เขาคงทําให้คําพยากรณ์นี้สําเร็จไม่ได้ 
{GC 405.1}

ในทํานองเดียวกัน  มิลเลอร์และมิตร
สหายของเขาทําให้คาํพยากรณ์สําเรจ็และ
ประกาศข่าวที่พระคัมภีร์บอกไว้ล่วงหน้า
ว่าจะต้องประกาศให้โลกทราบ แต่หาก
พวกเขาเข้าใจอย่างเตม็ทีถ่งึคําพยากรณ์
ทีช่ีถ้งึความผดิหวงัท่ีพวกเขาจะได้รบัแล้ว  
พวกเขาคงจะประกาศข่าวน้ีให้แก่โลกไม่
ได้ พวกเขาคงจะประกาศข่าวอ่ืนให้แก่
ชนทุกชาตก่ิอนท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะเสด็จ
มา  ข่าวของทูตสวรรค์องค์ทีห่นึง่และองค์
ทีส่องถกูประกาศในเวลาท่ีเหมาะสม  และ
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ก่อให้เกิดผลตามที่พระเจ้าทรงจัดวางให้
พวกเขาทําให้สําเร็จ {GC 405.2}

ชาวโลกต่างจ้องดูและคาดว่าเม่ือเวลา
ทีกํ่าหนดผ่านไปและพระคริสต์ไม่ได้เสด็จ
มาปรากฏ ความเช่ือเร่ืองการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์จะถูกปล่อยทิ้งไป ใน
ขณะที่มีคนมากมายที่ต้องเผชิญกับการ
ทดลองอย่างหนักและละทิ้งความเชื่อไป  
แต่ก็มีบางคนท่ียงัยนืหยัดอย่างม่ันคง  ผล
ที่เกิดข้ึนจากขบวนการรอคอยการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์อันประกอบด้วย
วญิญาณแห่งความถ่อมตนและการตรวจ
สอบจติใจ  การละท้ิงทางฝ่ายโลกและเกิด
การปฏิรปูในชวีตินัน้ต่างเป็นพยานให้เหน็
ว่าขบวนการนี้มาจากพระเจ้า พวกเขา
ไม่กล้าปฏิเสธว่าอาํนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นพยานให้กับการเทศนาเร่ือง
การเสด็จมาครั้งท่ีสองและพวกเขาหาข้อ
ผิดพลาดในการคํานวณเวลาของคํา
พยากรณ์ไม่ได้  ผูต่้อต้านท่ีมีความสามารถ
สูงสุดยังไม่อาจเอาชนะการแปลความ
หมายเรื่องระบบในคําพยากรณ์ของพวก
เขาได้  หากไม่มีหลักฐานในพระคัมภร์ีมา
ยืนยัน พวกเขาจะไม่ยอมปฏิเสธจุดยืน
ของพวกเขาที่ได้มาด้วยการศึกษาพระ
คมัภีร์อย่างจริงจงัและการอธษิฐาน  จดุยืน
ที่สติปัญญาของพวกเขาได้มาด้วยความ
กระจ่างจากพระวญิญาณของพระเจ้าและ
จิตใจเร่าร้อนด้วยอํานาจที่มีชีวิต  จุดยืน
ที่ทนได้กับการวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดและ
การต่อต้านอย่างขมข่ืนจากครูสอนศาสนา
ที่มีชื่อเสียงและนักปราชญ์ของโลก  และ

ท่ียืนหยัดต้านแรงกดดันจากผู้มีความรู้
และคล่องแคล่วที่สุด  และการตําหนิและ
ดุด่าของผูมี้เกียรตแิละของคนต่ําช้า  {GC  
405.3}

จริงอยู่  สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้เกิด
การผิดพลาดขึ้น แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่
อาจสั่นคลอนความเช่ือที่พวกเขามีใน
พระวจนะของพระเจ้า เม่ือโยนาห์ออกไป
ประกาศตามถนนของเมืองนีนะเวห์ว่า  
เมืองนนีะเวห์จะถกูทําลายภายในสีส่บิวนั  
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับการถ่อมใจ
ของชาวเมืองนี้ และทรงขยายเวลาแห่ง
พระกรุณาธคิณุออกไป กระนัน้ส่ิงทีโ่ยนาห์
ประกาศนั้นเป็นข่าวสารมาจากพระเจ้า 
และเมืองนีนะเวห์ก็ถูกทดสอบตามพระ
ประสงค์ของพระองค์  ในทาํนองเดียวกัน  
ชาวแอ๊ดเวนตีสเชื่อว่าพระเจ้าทรงนํา
พวกเขาให้ประกาศคําเตือนเรื่องการ
พิพากษา พวกเขาประกาศว่า “ข่าวน้ี
ทดสอบจิตใจของผู ้ที่ได ้ รับฟังทุกคน  
และกระตุน้ให้เกิดความรักในการเสด็จมา
ปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือไม่  
ข่าวสารน้ีก็สร้างความเกลียดชังไม่น้อย
ไปกว่ากัน  ซึ่งมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะ
ทรงรับรู้ได้ ข่าวสารนี้ขีดเส้นแบ่งแยก...
เพื่อให้ตรวจสอบจิตใจของตนเองเพื่อจะ
ได้รู้ว่า หากองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเสดจ็มาแล้ว
นั้นจะพบพวกเขาอยู่ฝ่ายไหน เพื่อพวก
เขาจะอทุานว่า  ‘ดูสิ  นีค่อืพระเจ้าของเรา  
เรารอคอยพระองค์  เพ่ือพระองค์จะทรง
ช่วยเราให้รอด’  อิสยาห์  25:9  หรือพวก
เขาจะร้องขอให้ก้อนหินและภูเขาล้มลง
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ทับพวกเขาเพื่อจะหนีให ้พ ้นไปจาก
พระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บน
บัลลังก์  และหนีให้พ้นจากพระพิโรธของ
พระเมษโปดก  ดังนั้น  เราเช่ือว่าพระเจ้า
ทรงทดลองประชากรของพระองค์ และ
ทดสอบความเชือ่ของพวกเขาและพสิจูน์
เขาเหล่านัน้และทรงเหน็ว่าพวกเขาจะหด
ถอยไปจากหน้าที่การงานที่พระองค์ทรง
เหน็ว่าเหมาะสําหรบัพวกเขาในเวลาแห่ง
การทดลองหรือไม่  หรือว่าพวกเขาจะสละ
สิง่ของในโลกนีแ้ละพึง่พงิในพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยความม่ันใจอย่างแน่วแน่”  The  
Advent Herald and Signs of the  Times  
Reporter ฉบับที่  14 เล ่มที่  8 (13  
พฤศจิกายน 1844) {GC 406.1}

ความรู้สึกของผู้ท่ียังเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงนําพวกเขาในเหตุการณ์ท่ีผ่านมา
ถูกบรรยายไว ้ในคําพูดของวิลเลียม 
มิลเลอร์ว่า “หากข้าพเจ้าสามารถย้อนเวลา
กลับไปในอดีตได้อกีคร้ังหนึง่และข้าพเจ้า
มีหลักฐานอันเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้ามีอยู่
นี้  ข้าพเจ้าจะตอบอย่างจริงใจทั้งต่อหน้า
พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ว่า ข้าพเจ้าก็
จะทําเหมือนที่ทํามาแล้ว” “ข้าพเจ้าหวัง
ว่า  ข้าพเจ้าได้ชําระเสื้อผ้าให้สะอาดจาก
เลือดของวิญญาณจิตพวกนั้น  ข้าพเจ้ารู้
ว่าเท่าทีกํ่าลงัอํานาจของข้าพเจ้าจะทาํได้  
ข้าพเจ้าปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการ
ปรับโทษของความผิดของพวกเขาแล้ว”  
คนของพระเจ้าท่านนี้เขียนต่อไปว่า  “แม้
ข้าพเจ้าจะต้องพบกับความผดิหวงัถงึสอง
คร้ัง แต่ข้าพเจ้าไม่หดหู่หรือท้อถอย...

ความหวังของข้าพเจ้าเร่ืองการเสด็จมา
ของพระคริสต์ก็ยังม่ันคงเหมือนเดิม  
ข้าพเจ้ากระทําแต่ส่ิงที่ข้าพเจ้าไตร่ตรอง
มาแล้วหลายปีและตระหนกัว่าเป็นหน้าที่
ที่ข้าพเจ้าจะต้องทํา หากข้าพเจ้าทําผิด
ไป  ก็คงเป็นมาจากความกรุณาและความ
รักทีข้่าพเจ้ามีให้กับเพือ่นมนษุย์และสํานึก
ในหน้าทีท่ีมี่ต่อพระเจ้า”  “ส่ิงหนึง่ทีข้่าพเจ้า
ทราบดีคือ  ข้าพเจ้าไม่เคยเทศนาเร่ืองอืน่
ใดนอกจากเรือ่งทีข้่าพเจ้าเชือ่  และพระเจ้า
สถิตอยู่กับข้าพเจ้า อํานาจของพระองค์
สําแดงออกในผลงานเหล่าน้ันและก่อให้
เกิดผลดีมากมาย” “จากบรรดาคนท่ีเรา
มองเห็นได้  การเทศนาในครั้งน้ันทําให้มี
คนนับพันๆ คนศึกษาพระคัมภีร ์ ซึ่ง
หมายความว่าด้วยความเชือ่และการชาํระ
ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์มีคนมากมาย
กลับคืนดีกับพระเจ้า”  Bliss  หน้า  256,  
255, 277, 280, 281 “ข้าพเจ้าไม่เคยเข้าหา
รอยยิม้ของคนยโส  หรือสะทกสะท้านเม่ือ
โลกไม่พอใจ บัดนี้ ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
ซื้อความพอใจของพวกเขา หรือทําเกิน
หน้าที่เพื่อยั่วโทสะของพวกเขา ข้าพเจ้า
หวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่ร้องขอชีวิตจากมือ
ของพวกเขา  หรือกลวัจะต้องสูญเสียชวีติ  
ถ ้าหากน่ันเป ็นพระประสงค์ ท่ีดีของ
พระองค์” J. White, Life of Wm. Miller  
หน้า 315 {GC 406.2}

พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากร
ของพระองค์  พระวิญญาณของพระองค์
ยังคงสถิตอยู่กับผู้ที่ไม่ได้รีบปฏิเสธแสง
สว ่างที่ทรงโปรดประทานมาให ้และ
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ประณามขบวนการต้อนรับการเสด็จมา
ของพระเยซู ในจดหมายที่เขียนถึงชาว
ฮีบรู  มีคําหนุนใจและคําเตือนสําหรับผู้ที่
ถูกทดลองและกําลังรอคอยขณะที่อยู่ใน
วกิฤตการณ์นีว่้า  “เพราะฉะนัน้  อย่าละท้ิง
ความไว้วางใจของท่าน อันจะนํามาซึ่ง
บําเหนจ็ยิง่ใหญ่  ท่านทัง้หลายจาํเป็นต้อง
มีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถ
ทําตามพระทัยได้  แล้วท่านก็จะได้รับสิ่ง
ทีท่รงสัญญาไว้นัน้  เพราะอกีเพยีงไม่นาน  
พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะ
ไม่ทรงชกัช้า  แต่คนชอบธรรมของเราน้ัน
จะดํารงชวีติอยูด้่วยความเช่ือ  และถ้าเขา
หันกลับ  เราจะไม่มีความพอใจในคนน้ัน
เลย แต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับ
และถึงซึง่ความพนิาศ  แต่เป็นพวกท่ีเชือ่
ม่ันจงึทําให้ชวีติปลอดภยั”  ฮบีรู 10:35-39  
{GC 407.1}

หลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ว่าคําสอนนีพ้ดู
โดยตรงกับครสิตจกัรทีอ่ยู่ในวาระสดุท้าย
มาจากพระวจนะข้อทีช่ีไ้ปยังการใกล้เสด็จ
มาขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า “อกีเพยีงไม่นาน
พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะ
ไม่ทรงชักช้า” ฮีบรู 10:37 และข้อพระ
คัมภีร์นีช้ีใ้ห้เหน็อย่างชดัเจนว่า  ดูเสมือน
หนึง่ว่าจะเกิดการล่าช้าขึน้และดูประหนึง่
ว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ถกูเล่ือนออกไป  ข้อช้ีแนะนีช่้างเหมาะสม
กับประสบการณ์ของชาวแอ๊ดเวนตีสใน
เวลานี ้ ความเชือ่ของเหล่าคนทัง้หลายท่ี
พระคัมภีร์กล่าวถงึนีกํ้าลังตกอยู่ในสภาพ
อันตรายที่จะอับปางลง พวกเขาปฏิบัติ

ตามพระประสงค์ของพระเจ้าภายใต้การ
ทรงนําของพระวิญญาณของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์  แต่ถงึกระนัน้  
พวกเขาไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์
ในประสบการณ์ทีผ่่านพ้นมาของพวกเขา  
หรือไม่เข้าใจหนทางท่ีอยู่ข้างหน้า และ
พวกเขาถกูทดลองให้สงสยัว่าพระเจ้าทรง
นําพวกเขาอยู่จริงหรือไม่ ข้อพระคัมภีร์
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสําหรับพวกเขาในเวลาน้ี
คอื  “คนชอบธรรมของเราน้ันจะดาํรงชีวติ
อยู่ด้วยความเชื่อ”  ฮีบรู  10:38  ในขณะ
ที่แสงสว่างอันเจิดจ้าของ  “เสียงร้องยาม
เทีย่งคืน”  ส่องมายังเส้นทางเดินของพวก
เขา และพวกเขาได้เห็นคําพยากรณ์ถูก
เปิดเผยออก และหมายสําคญัต่างๆ ท่ีเกดิ
ข้ึนอย่างรวดเร็วตามคําพยากรณ์ก็กําลัง
บอกว่าพระคริสต์ใกล้จะเสด็จมาแล้วนั้น  
พวกเขาก็ได้เดินราวกับว่ามองเห็นจริงๆ  
แต่บัดนี้เม่ือพวกเขาตกอยู่ภายใต้ความ
หวงัทีส่ิน้สลาย  พวกเขาจะสามารถยืนอยู่
ได้ก็ด ้วยความเช่ือในพระเจ ้าและใน
พระวจนะของพระองค์เท่านัน้  เสียงเยาะ
เย้ยของชาวโลกกาํลงับอกกับพวกเขาว่า  
“พวกท่านถูกหลอก  ทิง้ความเชือ่ของท่าน
เสียและยอมรับว่าขบวนการรอคอยการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์นั้นมาจาก
ซาตาน”  แต่พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผย
ว่า  “ถ้าเขาหันกลบั  เราจะไม่มีความพอใจ
ในคนนัน้เลย”  ฮบีรู  10:38  หากพวกเขา
ประกาศละทิ้งความเช่ือในเวลาน้ีและ
ปฏิเสธไม่ยอมรบัอาํนาจของพระวญิญาณ
บริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับข่าวสารนี้ ก็จะ
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เป็นการถอยหลังกลับไปสู่ความหายนะ  
เปาโลหนนุใจให้พวกเขายืนหยัดต่อไปว่า  
“เพราะฉะนั้น อย่าละทิ้งความไว้วางใจ
ของท่าน” “ท่านท้ังหลายจาํเป็นต้องมีความ
ทรหดอดทน”  “อีกเพยีงไม่นาน  พระองค์
ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรง

ชกัช้า”  หนทางเดียวท่ีปลอดภยัคือถนอม
รักษาแสงสว่างทีพ่วกเขาได้รบัจากพระเจ้า  
ยดึม่ันในพระสัญญา  และศึกษาพระคมัภร์ี
ต่อไป และเฝ้ารอด้วยความอดทนจนได้
รับแสงสว่างเพิม่เติมมากขึน้  {GC  408.1}



376 ปลายทางแห่งความหวัง



23 สถานนมัสการคืออะไร 377

มีข้อพระคัมภร์ีอยูข้่อหนึง่ทีมี่ความเป็น
เลศิเหนอืกว่าข้อพระคัมภร์ีข้ออืน่ใดทีเ่ป็น
ทั้งรากฐานและเสาหลักของความเชื่อ
เร่ืองการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ข้อ
พระคัมภีร์ข้อนี้ประกาศไว้ว่า “อยู่นาน
สองพนัสามร้อยวนั  แล้วสถานบรสิทุธ์ิน้ัน
จะได้รบัการชาํระ”  ดาเนยีล  8:14  TKJV
เป็นพระคําทีคุ้่นเคยของผู้เชือ่ทุกคนทีเ่ชือ่
ในการใกล้เสด็จมาในเร็ววันขององค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้า เป็นคําพยากรณ์ตดิปากของคน
นบัพนัทีก่ล่าวยํา้ถงึคําพยากรณ์นีด้จุเป็น
คาํขวญัของความเชือ่ของพวกเขา ทุกคน
รู้สึกว่า เหตุการณ์ท่ีบอกไว้ล่วงหน้าเป็น
ความคาดหวงัท่ีสดใสท่ีสดุ  และเป็นความ
หวงัท่ีพวกเขาเก็บทะนถุนอมไว้มากท่ีสดุ  
คําพยากรณ์นีส้ิ้นสุดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ของปี ค.ศ. 1844  ชาวแอ๊ดเวนตสีทัง้หลาย
ก็เช่ือเหมือนกับคริสเตยีนอืน่ๆ ท่ัวทัง้โลก
ว่า โลกหรือพื้นที่บางส่วนในโลกนี้คือ  
สถานนมัสการ  [Sanctuary  ในพระคมัภีร์
ภาษาไทยใช้คําว่า สถานนมัสการหรือ
สถานศักด์ิสิทธ์ิหรือสถานบริสุทธิ์ เป็น
สถานท่ีประทับและนมัสการพระเจ้า ใน
สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมใน
ขณะที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่น
ทรุกนัดารนัน้ การสร้างสถานนมัสการจะ
เป็นในลกัษณะของพลบัพลา  [Tabernacle]  
หรือเตน็ท์นดัพบ [Tabernacle of the tent  

of  the congregation] ซึ่งเคลื่อนย้ายได้  
จนเม่ือกษตัรย์ิซาโลมอนสร้างเป็นอาคาร
ถาวร จึงเปลี่ยนมาใช้คําว่าพระวิหาร  
(Temple)] พวกเขาเข้าใจว่าการชําระ
สถานนมัสการก็คือการทําให้โลกบริสุทธิ์
ด้วยไฟซึง่จะเกิดขึน้ในวนัสดุท้ายท่ียิง่ใหญ่
ที่สุด และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเม่ือพระ
เยซเูสด็จมาครัง้ทีส่อง  พวกเขาจงึสรุปว่า
พระครสิต์จะเสด็จกลบัมายังโลกในปี  ค.ศ.  
1844 {GC 409.1}

แต่เวลาท่ีกําหนดไว้ผ่านพ้นไป และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เสด็จมาปรากฏ  
ผู้เชื่อรู้ดีแก่ใจว่า พระคําของพระเจ้าไม่
เคยผิดพลาด การแปลคําพยากรณ์ของ
พวกเขาคงจะผดิ  แต่ข้อผดิพลาดอยู่ทีไ่หน  
หลายคนรีบตัดบทต่อปัญหาท่ียุ่งยากนี้
ด้วยการปฏิเสธว่า  2300  วันไม่ได้สิ้นสุด
ลงในปี ค.ศ. 1844 พวกเขาหาเหตุผลให้
กับเร่ืองนี้ไม่ได้ นอกจากเร่ืองเดียวคือ
พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาตามทีพ่วกเขาตัง้
ความหวงัไว้  พวกเขาโต้ว่าหากเวลาของ
คาํพยากรณ์นีส้ิน้สดุลงที ่ ค.ศ. 1844  แล้ว  
พระคริสต์ก็ควรจะต้องเสด็จกลบัมาชาํระ
สถานนมัสการด้วยไฟเพื่อทําให้โลก
บริสุทธิ์ และเม่ือพระองค์ไม่ได้เสด็จมา  
ช่วงเวลานั้นจึงยังไม่สิ้นสุด {GC 409.2}

การยอมรับข้อสรุปเช่นนีห้มายถงึการ
ประกาศไม่ยอมรับวธิกีารคาํนวณช่วงเวลา
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ของคาํพยากรณ์ทีใ่ช้คํานวณดังทีผ่่านมา
ระยะเวลา  2300  วนัเร่ิมต้นขึน้เม่ือกษตัริย์
อารทาเซอร์ซีสประกาศพระบัญชาให้
บูรณะและสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ใน
ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ. [ก่อน
คริสตศักราช] 457 เมื่อเอาเวลาน้ีเป็นจุด
เร่ิมต้น เราจะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ  
ทัง้หมดทีพ่ระธรรมดาเนียล 9:25-27 บอก
ไว้ล่วงหน้าได้อย่างคล้องจองสมบรูณ์ท่ีสดุ  
หกสบิเก้าสัปดาห์หรือช่วงเวลา  483  [69  
x 7 = 483] ปีแรกของ 2300 ปีจะรวม
เวลายาวนานไปจนถึงพระเมสสิยาห์ผูถ้กู
เจิม การรับบัพติศมาของพระคริสต์และ
ได้รับการเจมิโดยพระวญิญาณบริสทุธิใ์น
ปี ค.ศ. 27 ทําให้คําพยากรณ์นีเ้กิดขึน้จริง
ตรงตามท่ีกําหนดไว้ ในช่วงก่ึงกลาง
สัปดาห์ท่ีเจ็ดสิบ พระเมสสิยาห ์ [ท่านผู้
ถูกเจิม] จะถูกตัดออก ในฤดูใบไม้ผลิ
ของปี ค.ศ. 31 พระคริสต์ทรงถูกตรึงบน
กางเขนภายหลังจากท่ีพระองค์ทรงรับ
บัพตศิมาแล้วเป็นเวลาสามปีคร่ึง สาํหรับ
ช่วงเวลาเจ็ดสิบสัปดาห์หรือ 490 ปีนั้น
เป็นเวลาท่ีจัดให้แก่ชนชาวยิวโดยเฉพาะ  
เม่ือเวลานี้ส้ินสุดลง ชนชาตินี้ได้ประทับ
ตราการปฏิเสธพระคริสต์ของตนเอง
โดยการกดข่ีข่มเหงสาวกของพระองค์  
อัครสาวกจึงหันไปหาคนต่างชาติในปี  
ค.ศ. 34 ดังนั้นช่วง  490  ปีแรกจากระยะ
เวลา  2300  ปีได้ผ่านพ้นไป จึงคงเหลือ 
1810 ปี เม่ือเริ่มนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 34 ไป
อีก 1810 ปี  ระยะเวลาน้ีจะไปสิ้นสุดท่ี 
ค.ศ. 1844  ทตูสวรรค์กล่าวว่า  “แล้วสถาน

บริสทุธิน์ัน้จะได้รับการชาํระ” รายละเอยีด
เฉพาะเจาะจงของคําพยากรณ์ที่ผ่านมา
ทั้งหมดเกิดข้ึนสําเร็จจริงตรงตามเวลาท่ี
กําหนดไว้อย่างไม่มีข้อสงสัย {GC 410.1}

ด ้ วย วิธีการ คํานวณเวลาเช ่น น้ี 
ทุกอย่างกก็ระจ่างและประสานเข้ากันเป็น
อย่างดี ยกเว้นยังมองไม่เหน็ว่ามีเหตกุารณ์
ใดที่จะนํามาตอบคําถามเร่ืองการชําระ
สถานนมัสการซึง่เกิดขึน้ในปี  ค.ศ.  1844  
หากจะปฏิเสธว่าวนัท่ีพยากรณ์ไว้ไม่ได้สิน้
สุดในช่วงเวลานัน้  จะทาํให้ปัญหาทัง้หมด
สับสนมากยิ่งขึ้น และเป็นการปฏิเสธไม่
ยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกดิข้ึนตรงตามทีพ่ยากรณ์ไวอ้ย่างไม่ผดิ
พลาด {GC 410.2}

แต ่พระเจ ้าทรงนําประชากรของ
พระองค์ในขบวนการย่ิงใหญ่แห่งการ
ประกาศข่าวการเสด็จกลับมาของพระเยซู  
ฤทธานุภาพและพระรัศมีของพระองค์ร่วม
สถิตอยู่กับขบวนการนี้ และพระองค์จะ
ไม่ทรงปล่อยให้เร่ืองนี้จบลงด้วยความ
มืดมนและความผิดหวัง หรือให ้คน
ประณามว่าเป็นการตื่นตูมและความ
งมงาย  พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ความ
สงสัยและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับ
พระคําของพระองค์ ถึงแม้มีคนจํานวน
มากละทิ้งวิธีการคํานวณเวลาของคํา
พยากรณ์ทีแ่ล้วมาและไม่ยอมรบัทีม่าของ
ขบวนการนี้ว ่าถูกต้อง แต่ยังมีคนอีก
มากมายท่ีไม ่ยอมละทิ้ งข ้อเ ช่ือและ
ประสบการณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย
พระคัมภร์ีและคําพยานของพระวิญญาณ
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ของพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาใช้
หลักการการแปลความหมายท่ีถกูต้องใน
การศึกษาคําพยากรณ์ต่างๆ และเป็น
หน้าที่ของพวกเขาท่ีจะต้องยึดความจริง
ทีไ่ด้มาแล้วให้ม่ันคง  และดําเนนิการศึกษา
ค้นควา้พระคมัภร์ีในแนวทางเดียวกนัต่อ
ไป  พวกเขาอธิษฐานอย่างร้อนรน  ทบทวน
จดุยนื  และศกึษาพระคมัภร์ีเพือ่ค้นหาข้อ
ผดิพลาดของพวกเขาเอง  เนือ่งจากพวก
เขามองไม่เหน็ข้อผดิพลาดในการคํานวณ
เวลาของคําพยากรณ์ พวกเขาจึงใส่ใจ
ศกึษาเร่ืองราวของสถานนมัสการมากย่ิง
ขึ้น {GC 410.3}

ในการศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขาไม่
พบหลักฐานใดที่สนับสนุนแนวคิดซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าโลกนี้คือสถาน
นมัสการ แต่พวกเขาพบคําอธิบายที่
สมบูรณ์ที่สุดในพระคัมภีร์เก่ียวกับเรื่อง
ราวของสถานนมัสการ  รวมถึงสภาพ  ที่
ตัง้  และพธิกีารต่างๆ  ของสถานนมัสการ  
คําพยานของผู้เขียนพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์
จารึกไว้อย่างชดัเจนและมีอยู่มากมายเกิน
กว่าท่ีจะเกิดคําถามใดๆ อัครทูตเปาโล
กล่าวไว้ในจดหมายท่ีเขยีนถึงชาวฮบีรูว่า
“แม้แต่พนัธสัญญาเดิมนัน้ก็ยงัมีกฎเกณฑ์
ต่างๆ  สาํหรับศาสนพธิแีละสําหรับสถาน
นมัสการในโลก เพราะว่าพลับพลาจัด
เตรียมเสร็จแล้ว ในห้องชั้นนอกนั้น มี
คันประทีป โต๊ะ และขนมปังเฉพาะ
พระพกัตร์ ห้องนีเ้รยีกว่าวสิทุธสิถาน  และ
ข้างหลังม่านช้ันท่ีสองมีห้องซึ่งเรียกว่า
อภิสุทธิสถาน ห้องนั้นมีแท่นทองคํา

สําหรับเผาเครื่องหอม และมีหีบพันธ
สัญญาหุม้ด้วยทองคําทุกด้าน  ภายในน้ัน  
มีโถทองคําบรรจุมานา มีไม้เท้าของ
อาโรนทีอ่อกดอกตมู  และมีแผ่นศิลาจารึก
พันธสัญญา เหนือหีบนั้นมีตัวเครูบแห่ง
พระสิริ กางปีกคลุมพระที่นั่งกรุณานั้น  
สิ่งเหล่านี้เราไม่อาจพรรณนาให้ละเอียด
ตอนนี้ได้” ฮีบรู 9:1-5 {GC 411.1}

สถานนมัสการท่ีเปาโลกล่าวถึงน้ี
หมายถึงพลบัพลา  [Tabernacle]  ทีโ่มเสส
สร้างขึน้ตามพระบัญชาของพระเจ้า  เพือ่
เป็นที่ประทับในโลกขององค์ผู้สูงสุด “ให้
พวกเขาสร้างสถานนมัสการสําหรับเรา  
เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา” อพยพ  
25:8 นี่คือพระบัญชาท่ีประทานให้แก่
โมเสสขณะท่ีเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่บนภูเขา  
ชนชาตอิสิราเอลเดินทางอยู่ในป่ากนัดาร
และพลับพลานี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เคลื่อน
ย้ายจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ แต่ถึง
กระนัน้  พลับพลาน้ีก็ยงัมโีครงสร้างท่ีสง่า
งามย่ิง  ฝาผนังของพลับพลาเป็นแผ่นไม้
เรียบท่ีหุ้มด้วยทองคําอย่างหนาและวาง
อยู ่ในเบ้าข้อต่อท่ีทําด้วยเงิน หลังคา
พลับพลาทําด้วยผ้าม่านหรือผ้าคลมุหลาย
ชั้น ชั้นนอกสุดทําด้วยหนังสัตว์ ชั้นใน
สุดทําจากผ้าป่านเน้ือดี มีภาพปักตัว
เครบูอันสวยงาม  บริเวณลานพลับพลามี
แท่นเครื่องบูชาเผาท้ังตัววางอยู่  ภายใน
ตัวพลับพลามีม่านอย่างดีและสวยงาม
ก้ันพลับพลาออกเป็นสองส่วน เรียกว่า
วิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถาน และม่าน
ชนิดเดียวกันน้ีก็ใช้ปิดทางท่ีเข้าไปสู่ห้อง
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แรก {GC 411.2}
ภายในวสิทุธสิถานมคีนัประทปีอยู่ทาง

ทศิใต้ของพลบัพลา  คันประทีปนีมี้ตะเกียง
เจ็ดดวงท่ีส่องสว่างในสถานนมัสการทั้ง
กลางวนัและกลางคืน  ทางทิศเหนอืมีโต๊ะ
ขนมปังเฉพาะพระพักตร์ และด้านหน้า
ม่านทีก้ั่นระหว่างวสิทุธสิถานและอภิสทุธิ
สถานมีแท่นทองคําสําหรบัเผาเครือ่งหอม  
ทกุวันควนัหอมจากแท่นบูชานีจ้ะลอยขึน้
ไปยงัเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้าพร้อมกับคํา
อธษิฐานของชนชาตอิสิราเอล  {GC 412.1}

ภายในอภิสุทธิสถานมีหีบซึ่งทําจาก
ไม้มีค่าห่อหุม้ด้วยทองคํา  เป็นทีเ่กบ็แผ่น
ศิลาสองแผ่นที่พระเจ้าได้ทรงจารึกพระ
บัญญตัสิบิประการของพระองค์ไว้  เหนอื
หบีซึง่เป็นฝาปิดหบีศกัด์ิสทิธิคื์อพระท่ีนัง่
กรุณา เป็นผลงานงามสง่าย่ิง เหนือ
พระที่นั่งกรุณามีเครูบอยู่  2  รูปปกคลุม
ไว ้ เครูบแต่ละรูปจะอยู ่ที่ปลายของ
พระท่ีนั่งและทั้งหมดนี้ทําด้วยทองคํา
บริสทุธิ ์ สิง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าพระเจ้าสถิต
ร่วมอยู่ด้วยในห้องนี้ คือ เมฆแห่งพระสิริ
ที่อยู่ระหว่างเครูบทั้งสอง {GC 412.2}

หลังจากที่ชาวฮีบรูตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
แผ่นดินคานาอนัแล้ว  พระวิหารทีก่ษตัริย์
ซาโลมอนสร้างได้มาแทนทีพ่ลบัพลาหลัง
นี้ ถึงแม้ว่าพระวิหารนี้จะเป็นโครงสร้าง
ถาวรและมีขนาดใหญ่กว่า แต่ก็ยังคง
สดัส่วนเดียวกนัไว้  และตกแต่งด้วยเคร่ือง
ใช้ทีเ่หมือนกัน  รูปแบบของสถานนมสัการ
คงอยูใ่นรูปแบบนีจ้นถึงช่วงของการทาํลาย
โดยชาวโรมันในช่วงปี ค.ศ. 70 ยกเว้น

แต่ในช่วงของดาเนียลที่สถานนมัสการ
เป็นเพียงซากปรักหักพัง {GC 412.3}

นี่เป็นสถานนมัสการในโลกเพียงหลัง
เดียวท่ีพระคัมภีร์ให้รายละเอียดไว้ ซ่ึง
เปาโลกล่าวไว้ว่า  เป็นสถานนมสัการแห่ง
พันธสัญญาเดิม แล้วในพันธสัญญาใหม่
ไม่มีสถานนมัสการหรือ {GC 412.4}

เม่ือผูท้ีแ่สวงหาความจริงเปิดพระธรรม
ฮีบรูอ่านอีกคร้ังหน่ึง พวกเขาพบสถาน
นมัสการหลังทีส่องหรือสถานนมสัการแห่ง
พันธสัญญาใหม่ เปาโลกล่าวว่า “แม้แต่
พนัธสัญญาเดิมน้ันกย็งัมีกฎเกณฑ์ต่างๆ  
สําหรับสถานนมัสการในโลก” การใช้คํา
ว่า “ก็ยังมี” หมายความว่าเปาโลเคยอ้าง
ถึงสถานนมัสการหลังนี้มาก่อน เม่ือเรา
พลิกพระคัมภีร์กลับไปยังข้อแรกของบท
ก่อน จะพบว่า “เรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือ เรา
มีมหาปุโรหิตอย่างนี้ ผู้ประทับเบ้ืองขวา
พระท่ีนั่งของพระเจ้าในสวรรค์ เป็นผู ้
ปฏิบัตกิจิในสถานศักด์ิสทิธิแ์ละในพลบัพลา
แท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ ไม่ใช่
มนุษย์ตั้ง” ฮีบรู 8:1, 2 {GC 413.1}

ข้อพระคัมภีร์นี้เปิดเผยให้เห็นสถาน
ศักด์ิสิทธิ์ [สถานนมัสการ] แห่งพันธ-
สัญญาใหม่ สถานนมัสการแห่งพันธ-
สัญญาเดิมน้ันถูกตั้งข้ึนโดยมนุษย์ ถูก
สร้างข้ึนโดยโมเสส ส่วนสถานนมัสการ
หลังนี้ถูกตั้งข้ึนโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า  
ไม่ใช่มนุษย์ ในสถานนมัสการหลังแรก
นั้น  ปุโรหิตในโลกเป็นผู้ประกอบพิธี  แต่
ในสถานนมัสการหลังน้ี  พระคริสต์ผู้ทรง
เป็นมหาปุโรหิตของเราทรงเป็นผู้ปฏิบัติ
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กิจทีเ่บ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า  สถาน
นมัสการหลงัหนึง่อยูบ่นโลก  ส่วนอีกหลัง
หนึ่งอยู่ในสวรรค์ {GC 413.2}

นอกจากนี้ โมเสสได้สร้างพลับพลา
ตามแบบอย่าง  องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรัสสัง่
โมเสสให้ “สร้างพลับพลาและเคร่ืองใช้
ไม้สอยทุกชิ้นของพลับพลานั้นตามแบบ
ทีเ่ราแจ้งแก่เจ้าทุกประการ”  และพระองค์
ตรัสกําชับอีกว่า “จงระวังทําสิ่งเหล่านี้
ตามแบบอย่างท่ีเราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา”  
อพยพ 25:9, 40 และเปาโลกล่าวว่า
พลับพลาหลงัแรก “เป็นเครือ่งหมายของ
ยุคปัจจุบัน การนําของถวายและเคร่ือง
บูชามาถวายตามแบบ” นั่นคือบริเวณที่
บริสุทธิ์ต่างๆ  ภายในสถานนมัสการเป็น  
“แบบจาํลองของสวรรค์”  ปุโรหติผูป้ระกอบ
พธิถีวายตามบญัญตัปิฏิบัตกิิจเป็น  “แบบ
จาํลองและเงาของส่ิงทีอ่ยู่ในสวรรค์”  และ  
“พระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศกัด์ิสิทธิ์
ทีส่ร้างขึน้ด้วยมอืมนษุย์ซึง่ถอดแบบจาก
ของจริง  แต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์
นั้นเอง  เพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์
พระเจ้าเพือ่พวกเรา”  ฮบีรู  9:9;  23;  8:5;
9:24 {GC 413.3}

สถานศักดิ์สิทธิ์  [สถานนมัสการ]  ใน
สวรรค์ที่พระเยซูทรงปฏิบัติพระราชกิจ
เพื่อเราอยู่นั้นเป็นต้นแบบท่ียิ่งใหญ่ ซึ่ง
สถานนมัสการทีโ่มเสสสร้างนัน้ได้จาํลอง
แบบมา พระเจ้าประทานพระวิญญาณ
ของพระองค์ให้แก่ผู้สร้างสถานนมัสการ
ในโลก ความสามารถทางศิลปะท่ีแสดง
ออกให้เหน็ในการสร้างเป็นการแสดงออก

ถงึพระปรชีาสามารถของพระเจ้า  ฝาผนงั
มีลักษณะเป็นทองคาํขนาดใหญ่  สะท้อน
แสงรอบทิศจากตะเกียงเจ็ดดวงของคัน
ประทีปทองคํา โต๊ะขนมปังและแท่นเผา
เคร่ืองหอมเปล่งประกายระยิบดังทองคํา
ขดัเงา  ม่านขนาดใหญ่ท่ีรวมตวัเป็นเพดาน
มีภาพทตูสวรรค์ท่ีทอด้วยด้ายสีฟ้า  สม่ีวง
และสแีดงเข้มเพิม่ความงามให้กับภาพนัน้  
และเลยผ้าม่านชัน้ทีส่องเข้าไปมีแสงสว่าง
เจิดจ้า [holy Shekinah] ปรากฏอยู่เหนือ
พระที่นั่งกรุณา ซึ่งเป็นการสําแดงถึง
พระสิริของพระเจ้าที่สามารถมองเห็นได้  
ไม่มีใครนอกจากมหาปุโรหิตเพยีงผูเ้ดียว
เท่านัน้ทีจ่ะเข้าไปยืนอยูต่่อหน้าแสงสว่าง
นัน้และยงัคงมีชวีติอยูต่่อไปได้ {GC 414.1}

ความงดงามย่ิงใหญ่ของพลับพลาใน
โลกสะท้อนให้สายตาของมนุษย์มองเห็น
พระสิริของพระวิหารในสวรรค์  ที่ซึ่งพระ
คริสต์ผู้ทรงนําหน้าเสด็จเข้าไปก่อนเรา
เพือ่ปฏิบัตพิระราชกิจต่อเบ้ืองบัลลงัก์ของ
พระเจ้าเพื่อเรา เป็นที่ประทับของพระ
มหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ท่ีซึ่ง
คนนับแสนๆ ปรนนิบัติพระองค์ คนนับ
ล้านๆ  เข้าเฝ้าพระองค์ (ดาเนียล 7:10) 
พระวิหารหลังน้ันซ่ึงเปี่ยมล้นด้วยพระสิริ
ของบัลลังก์นรัินดร์ เป็นท่ีซึง่มีเสราฟิมทูต
ผูป้กป้องทีเ่ตม็ด้วยสง่าราศี ปกคลุมใบหน้า
ในขณะท่ีสรรเสริญพระองค์  นีเ่ป็นผลงาน
ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฝีมือมนุษย์เคยทํา  แต่
ผลงานนีเ้ป็นเพยีงเงาท่ีเลือนรางของความ
ยิง่ใหญ่และสง่างามของพระวหิารในสวรรค์ 
แต่กระนั้นความจริงที่สําคัญเร่ืองสถาน
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นมัสการในโลกและพธิกีารต่างๆ  สอนเรา
ถึงสถานนมัสการในสวรรค์และพระ
ราชกิจย่ิงใหญ่ท่ีกําลังดําเนนิอยูเ่พือ่ความ
รอดของมนุษย์  {GC 414.2}

สถานนมัสการในโลกมีห้องอยูส่องห้อง
ซึ่งจําลองมาจากบริเวณที่บริสุทธิ์ภายใน
สถานนมัสการบนสวรรค์ ในนมิิต อคัรทตู
ยอห์นได้รับอนุญาตให้เหน็ภาพพระวิหาร
ของพระเจ้าในสวรรค์  เขาเห็น  “คบเพลงิ
เจ็ดอันจุดอยู่ตรงหน้าพระท่ีนั่ง” วิวรณ์  
4:5 เขาเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่ง “ถือ
กระถางไฟทองคําออกมาและยืนอยู่ทีแ่ท่น
บูชา  พระเจ้าประทานเครือ่งหอมมากมาย
แก่ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับคํา
อธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่น
บูชาทองคําทีอ่ยูห่น้าพระท่ีนัง่นัน้”  ววิรณ์  
8:3 ในทีน่ีผู้เ้ผยพระวจนะได้รับอนญุาตให้
มองเห็นห้องแรกของสถานนมัสการใน
สวรรค์ และเขาเห็น “คบเพลิงเจ็ดอัน”  
และ “แท่นบูชาทองคํา” ซึ่งเทียบได้กับ
คันประทีปทองคาํและแท่นเผาเครือ่งหอม
ในสถานนมัสการบนโลก อีกคร้ังหนึ่ง  
“พระวหิารของพระเจ้าในสวรรค์กเ็ปิดออก”  
วิวรณ์  11:19 และเขามองผ่านเข้าไปใน
ม่านไปยงัอภิสุทธสิถาน  ณ  ท่ีนี่  เขามอง
เห็น “หีบพันธสัญญาของพระองค์”  ซ่ึง
เทียบได้กบัหบีศกัด์ิสิทธิท์ีโ่มเสสสร้างขึน้
เพือ่ใช้บรรจพุระบัญญตัขิองพระเจ้า  {GC  
414.3}

ด้วยประการฉะนี ้ ผูท้ีศ่กึษาเร่ืองเหล่า
นีพ้บข้อพสิจูน์ทีไ่ม่อาจโต้แย้งได้ว่ามีสถาน
นมัสการอยู่ในสวรรค์จริง โมเสสสร้าง

สถานนมัสการในโลกตามแบบที่พระเจ้า
ทรงเปิดเผยให้เห็น  เปาโลสอนว่าแบบที่
ใช้สร้างน้ันมาจากสถานนมัสการหลังแท้
ในสวรรค์ และยอห์นยืนยันว่าเขาเห็น
สถานนมัสการในสวรรค์ {GC 415.1}

พระวิหารในสวรรค์เป็นท่ีประทับของ
พระเจ้า  บลัลังก์ของพระองค์ถกูสถาปนา
ด้วยความชอบธรรมและการพพิากษา  ใน
อภิสุทธสิถานเป็นพระบัญญัตขิองพระองค์  
เป็นกฎบัญญัติยิ่งใหญ่ชอบธรรมที่ใช้
ทดสอบมนุษยชาติทั้งปวง เหนือหีบ
พันธสัญญาท่ีใช้บรรจุแผ่นพระบัญญัติมี
พระท่ีนัง่กรณุาปกคลุมอยู่  พระคริสต์ทรง
ทูลแก้ต่างคนบาปด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เองทีห่น้าพระท่ีนัง่นี ้ ซึง่แสดงให้
เห็นถงึการประสานความยุตธิรรมเข้ากับ
ความเมตตาในแผนการช่วยมนษุย์ให้รอด  
การประมวลสองส่ิงนีมี้เพยีงพระปัญญาท่ี
ไร้ขอบเขตเท่านั้นที่สามารถคิดขึ้นมาได้  
และพระอํานาจที่ไม่มีขีดจํากัดสามารถ
ทําให้สําเรจ็ การประมวลนีส้ร้างความฉงน
และความเทิดทูนให้กับท่ัวทั้งสวรรค์ 
เสราฟิมในสถานนมัสการบนโลกมองดู
พระท่ีนั่งกรุณาด้วยความเคารพยําเกรง  
ซึง่แสดงให้เหน็ว่าชาวสวรรค์ใส่ใจต่อพระ
ราชกิจของการไถ่ให้รอด  นีเ่ป็นความล้ีลบั
ของพระเมตตากรุณาซ่ึงเหล่าทูตสวรรค์
ปรารถนาท่ีจะเห็น คือการท่ีพระเจ้ายัง
ทรงยตุธิรรมในขณะทีท่รงทาํให้คนบาปท่ี
กลบัใจกลายเป็นผูช้อบธรรม  และทรงเริม่
ต้นการติดต่อสัมพันธ์กับมนุษยชาติที่
ล้มลงในบาปใหม่อีกคร้ังหนึ่ง คือการท่ี
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พระคริสต์ทรงถ่อมตัวเพื่อช่วยฝูงชนนับ
ไม่ถ้วนขึ้นมาจากเหวแห่งความหายนะ
และเอาเส้ือแห่งความชอบธรรมของ
พระองค์ที่ไร้ตําหนิสวมใส่ให้แก่พวกเขา
นัน้กเ็พือ่ให้พวกเขาเข้ามาเป็นอันหนึง่อนั
เดียวกันกับทูตสวรรค์ท่ีไม่เคยล้มลงใน
บาป และอาศัยอยูเ่บ้ืองพระพกัตร์พระเจ้า
ตลอดไปเป็นนติย์ {GC 415.2}

พระราชกิจของพระคริสต์ในฐานะผู้
ไกล่เกล่ียของมนุษย์ถูกเสนอไว้ให้เห็น
อย่างงดงามในคําพยากรณ์ของเศคาริยาห์
ที่กล่าวถึงพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็น  
“ชายผูท้ีมี่ชือ่ว่าพระองักูร”  ผูเ้ผยพระวจนะ
กล่าวว่า “ท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้าง
พระวิหารของพระยาห์เวห์และจะรับ
เกียรติศักด์ิและจะนั่งและปกครองอยู ่
บนราชบัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหิต
ผู้หนึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ของท่าน  และมีการ
ประสานงานกันอย่างดีระหว่างท่านทั้ง
สอง” เศคาริยาห์  6:12, 13 {GC 415.3}

“ท่านผูน้ีแ้หละจะเป็นผูส้ร้างพระวหิาร
ของพระยาห์เวห์” ด้วยการถวายบูชาและ
การเป็นผูไ้กล่เกล่ียของพระคริสต์  พระองค์
จึงทรงเป็นท้ังรากฐานและผู้สร้างคริสต-
จักรของพระเจ้า อัครทูตเปาโลเน้นว่า  
พระองค์  “เป็นศลิาหวัมุม  ในพระองค์นัน้
ทกุส่วนของโครงสร้างถกูเชือ่มต่อกันและ
เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น พวกท่าน
ก็กําลังถกูก่อสร้างขึน้ด้วยกันให้เป็นท่ีสถิต
ของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ” เอเฟซัส
2:20-22 {GC 416.1}

พระองค์ “จะรับเกยีรตศิกัด์ิ” เศคารยิาห์ 
6:13  พระเกียรติของการไถ่มวลมนุษย์ที่
ล้มในบาปให้รอดนั้นเป็นของพระคริสต์  
นี่คือบทเพลงของผู ้ท่ีได้รับการไถ่ที่จะ
ถวายไปตลอดชั่วนิรันดร์ “พระองค์ทรง
รักเรา ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเรา
ด้วยพระโลหติของพระองค์...ขอพระเกียรติ
และอานภุาพจงมีแด่พระองค์สบืๆ ไปเป็น
นิตย์” วิวรณ์ 1:5, 6 {GC 416.2}

พระองค์ “จะนัง่และปกครองอยูบ่นราช
บัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหติผูห้นึง่อยู่
ข้างบลัลังก์ของท่าน”  ในเวลานีอ้าณาจกัร
แห่งพระสิริยังไม่ได้ถูกนําเข้ามาต้ังอยู่  
“บนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์”
มัทธิว 25:31 ตราบจนกระทั่งพระราชกิจ
ของพระองค์ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุด  
เม่ือ “พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของ
ดาวดิบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน” เป็น
อาณาจักรท่ี “ไม่มีวันสิ้นสุดเลย” ลูกา 
1:32, 33 ในฐานะปุโรหติ  บัดน้ีพระคริสต์
ประทับอยู่บนบัลลังก์ร่วมกับพระบิดา  
ววิรณ์  3:21  พระองค์จะประทับบนบลัลังก์
ร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่เป็นนิตย์
และทรงดาํรงอยู่ด้วยพระองค์เอง  พระองค์
ทรง “แบกความเจ็บไข้ของพวกเราและ
หอบความเจ็บปวดของเราไป” พระองค์  
“ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง  
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป”
“พระองค์จงึทรงสามารถช่วยผูท้ีถ่กูทดลอง
ได้” “ถ้าใครทําบาป เราก็มีผู้ช่วยทูลขอ
พระบิดาเพื่อเรา” อิสยาห์ 53:4 ฮีบรู 
4:15; 2:18 1 ยอห์น 2:1 การทูลขอของ
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พระองค์ก็คือ ด้วยพระวรกายที่ถูกแทง
และแตกหัก และด้วยชีวิตที่ไร ้ตําหนิ  
พระหตัถ์ทีมี่บาดแผล  สข้ีางทีถ่กูแทงและ
พระบาทท่ีเสยีรูปอ้อนวอนเพือ่มนษุย์ผูล้้ม
ลงในบาป  การไถ่บาปของมนุษย์ถูกซื้อ
ด้วยราคาทีป่ระเมินค่าไม่ได้เช่นนัน้  {GC 
416.3}

“และมีการประสานงานกันอย่างดี
ระหว่างท่านท้ังสอง” ความรักของพระ
บิดาซึ่งมีไม่น้อยไปกว่าของพระบุตรเป็น
บ่อนํ้าพุแห่งการช่วยให้รอดสําหรับมวล
มนษุย์ท่ีหลงหายไป  พระเยซตูรัสกับสาวก
ก่อนเสด็จไปจากพวกเขาว่า “เราจะ
อ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่าน เพราะว่า
พระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน” ยอห์น  
16:26, 27 “พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกัน
กับพระองค์โดยพระคริสต์” 2 โครินธ์ 
5:19 และพระราชกิจของพระองค์ใน
สถานนมัสการเบื้องบนนั้นจะมี “การ
ประสานงานกันอย่างดีระหว่างท่านทั้ง
สอง” “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่
พนิาศ แต่มีชวีตินรัินดร์” ยอห์น 3:16  {GC  
416.4}

คําถามท่ีว่า สถานนมสัการคืออะไรน้ัน  
พระคัมภีร์ตอบไว้อย่างชัดเจน คําว่า  
“สถานนมัสการ” ตามท่ีพระคัมภีร์ใช้นั้น  
ประการแรกหมายถึงพลับพลาท่ีโมเสส
สร้างตามต้นแบบท่ีมีอยู่ในสวรรค์ และ
ประการที่สองหมายถึง “พลับพลาแท้”  
ในสวรรค์ ฮีบรู 8:2 ซึ่งสถานนมัสการใน

โลกน้ีชี้เล็งไปถึง เม่ือพระคริสต์ทรงส้ิน
พระชนม์  พธิจีาํลองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ก็ส้ิน
สดุลง  “พลับพลาแท้”  ในสวรรค์คอืสถาน
นมัสการแห่งพนัธสัญญาใหม่  และในขณะ
ทีคํ่าพยากรณ์ในพระธรรมดาเนยีล  8:14  
สาํเร็จตามน้ี  สถานนมสัการทีก่ล่าวถึงใน
ข้อน้ีจะต้องเป็นสถานนมัสการแห่งพันธ-
สัญญาใหม่ เมื่อ 2,300 วันส้ินสุดลงในปี  
ค.ศ. 1844 น้ัน ไม่มีสถานนมัสการอยู่
บนโลกมาหลายศตวรรษแล้ว ด้วยเหตุนี้  
คําพยากรณ์ทีว่่า “อยู่นานสองพนัสามร้อย
วนั แล้วสถานบรสิทุธิน์ัน้จะได้รับการชาํระ”  
จึงชี้ไปยังสถานนมัสการในสวรรค์อย่าง
ไม่ต้องสงสัย {GC 417.1}

แต่คําถามสําคัญที่สุดท่ียังต้องการ
คําตอบคือ การชําระสถานนมัสการคือ
อะไร การชําระนี้เป็นพิธีกรรมหนึ่งของ
สถานนมัสการบนโลกตามที่พระคริสต-
ธรรมคมัภร์ีเดิมบันทึกไว้แล้ว แต่มีอะไรท่ี
อยู่ในสวรรค์ท่ีต้องการการชาํระ  พระธรรม
ฮีบรูบทที่ 9 สอนเร่ืองการชําระสถาน
นมัสการท้ังบนโลกและของสวรรค์ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า  “เกือบทุกส่ิงได้รับการชําระให้
บริสุทธิไ์ด้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหติไหล
ออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย  
เพราะฉะนั้น แบบจําลองของสวรรค์จึง
จาํเป็นต้องถูกชาํระให้บรสิทุธิโ์ดยใช้เครือ่ง
บูชาเช่นนี้ แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้น
ต้องชําระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอัน
ประเสริฐกว่านั้น” ฮีบรู 9:22, 23 ซึ่งคือ
พระโลหิตอันล้ําค่าของพระคริสต์ {GC  
417.2}
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การชําระทั้งในพิธีจําลองบนโลกและ
พธิจีริงในสวรรค์ต้องใช้เลือด  ในพธิจีาํลอง
ใช้เลือดของสตัว์และในพธิจีรงิใช้พระโลหติ
ของพระคริสต์  เปาโลกล่าวถงึเหตผุลของ
การชําระท่ีต้องใช้เลือดว่า ถ้าไม่มีโลหิต
ไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย  
การยกโทษบาปหรอืการลบบาปทิง้ไปเป็น
พระราชกิจท่ีต้องทาํให้สาํเร็จ  แต่บาปเข้า
มาเก่ียวข้องกับสถานนมสัการท้ังในสวรรค์
และในโลกได้อย่างไร  เราจะเรยีนรู้เร่ืองนี้
ได้ด้วยการศกึษาพธิกีรรมทีเ่ป็นสญัลกัษณ์  
เพราะปุโรหิตในโลกประกอบกิจ “ท่ีเป็น
แต่แบบจาํลองและเงาของส่ิงท่ีอยูใ่นสวรรค์” 
ฮีบรู 8:5 {GC 417.3}  

การประกอบพิธีในสถานนมัสการบน
โลกประกอบด้วยสองสว่น  ปุโรหิตทําพิธี
ในวสิทุธิสถานทกุวนั  ส่วนมหาปุโรหติจะ
ประกอบพิธีพิเศษในการลบมลทินบาป
ในอภิสุทธิสถานปีละหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อ
เป็นการชําระสถานนมัสการ วันแล้ววัน
เล่าคนบาปท่ีกลบัใจจะนาํเคร่ืองบูชาถวาย
มายังประตูพลับพลา สารภาพบาปของ
เขาพร้อมกับวางมอืลงบนหัวของเหยือ่  นี่
เป็นสัญลักษณ์ของการถ่ายโอนบาปจาก
ตวัเขาไปยงัเคร่ืองถวายบชูาท่ีไร้บาป  จาก
นัน้ก็จะฆ่าสตัว์ตวันัน้  อคัรทตูกล่าวไว้ว่า  
“ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการ
ยกโทษบาปเลย”  “ชีวติของสตัว์ทกุตวัอยู่
ในเลือด”  เลวนีติ ิ 17:11  พระบัญญตัขิอง
พระเจ้าท่ีถกูละเมิดร้องทวงหาชวีติของผู้
ล่วงละเมิด  เลอืดเป็นสญัลักษณ์ของชีวติ
ทีเ่ป็นค่าปรับ โดยทีเ่หยือ่นัน้แบกรับบาป

ของเขาแทน ปุโรหิตเอาเลือดนี้ไปยัง
วสุิทธสิถานและพรมใส่หน้าผ้าม่าน  ด้าน
หลังม่านน้ันเป็นท่ีตั้งของหีบซึ่งบรรจุ
พระบัญญตัทิีค่นบาปได้ล่วงละเมิด  พธิกีาร
นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการโอนย้ายบาป
ไปสู่สถานนมัสการ  แต่ในบางกรณจีะไม่มี
การนําเลือดเข้าไปในวิสุทธิสถาน แต่
ปุโรหิตจะรับประทานเนื้อสัตว์นั้นแทน  
ตามที่โมเสสได้ชี้แนะบุตรของอาโรนว่า
พระเจ้าทรงให้ท่าน  “แบกรบัความผดิของ
ชุมนุมชน” เลวีนิติ 10:17 พิธีทั้งสองเป็น
สัญลักษณ์ของการโยกย้ายบาปจากผู้ที่
กลับใจไปสู่สถานนมัสการ {GC 418.1}

พิธีเช่นน้ีเกิดข้ึนวันแล้ววันเล่าตลอด
ทัง้ปี  บาปของชนชาตอิสิราเอลจงึถกูถ่าย
โอนไปสูส่ถานนมัสการ  และจึงจําเป็นต้อง
มีพิธีพิเศษเพ่ือกําจัดบาปเหล่าน้ีออกไป  
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลบมลทินบาปออก
ไปจากห้องบริสุทธิ์แต่ละห้อง “เขาจะ
ทาํการลบมลทนิของอภสุิทธสิถาน  เพราะ
เหตุมลทินของคนอิสราเอล เพราะ
เหตุการณ์ล่วงละเมิด เพราะบาปทั้งสิ้น
ของพวกเขา และอาโรนจะทําต่อเต็นท์
นัดพบซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลางมลทินของ
พวกเขา”  จะต้องทาํการลบมลทินบาปให้
กับแท่นบูชาด้วยเพือ่ “ชําระแท่นให้บริสุทธิ์
พ้นมลทินของคนอิสราเอล” เลวีนิติ 16:
16, 19 {GC 418.2}  

ปีละคร้ัง ในวันยิ่งใหญ่ของการลบ
มลทินบาป ปุโรหิตจะเข้าไปยังอภิสุทธิ
สถานเพื่อชําระสถานนมัสการ การ
ประกอบพิธีนี้เป็นการปิดรอบของการ
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ประกอบพิธีที่ทํามาตลอดทั้งปี  ในวันลบ
มลทินบาป มหาปุโรหิตนําแพะสองตัว
มายังประตูหน้าพลับพลาและจับฉลาก
แพะสองตัวนั้น “ฉลากหน่ึงตกเป็นของ
พระยาห์เวห์  อีกฉลากหนึง่เพือ่อาซาเซล”  
เลวีนิติ 16:8 แพะท่ีตกเป็นของพระ
ยาห์เวห์จะถกูฆ่าเพือ่เป็นเครือ่งถวายบชูา
ไถ่บาปของประชาชน  และมหาปุโรหติจะ
นาํเลือดแพะเข้าไปในม่านและพรมลงบน
พระทีน่ัง่กรุณาและบนแท่นเผาเครือ่งหอม
ที่อยู่หน้าม่าน {GC 419.1}

“อาโรนจะเอามือทัง้สองวางบนหวัแพะ
ที่มีชีวิตนั้น  สารภาพบาปต่างๆ  ของคน
อิสราเอล การล่วงละเมิดของพวกเขา
ทั้งหมดและให้บาปท้ังสิ้นของพวกเขา
ตกลงบนหวัแพะนัน้  จากนัน้จงปล่อยมัน
เข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยมือของคนที่
เลือกไว้ แพะนัน้จะบรรทกุความผดิทัง้หมด
ไปยังที่เปลี่ยว  แล้วเขาก็ปล่อยให้มันเข้า
ถิ่นทุรกันดารไป” เลวีนิติ 16:21, 22 แพะ
ของอาซาเซล [Scapegoat] จะไม่กลับ
เข้ามายงัค่ายของอสิราเอลอกีต่อไป  และ
คนทีน่าํแพะนีไ้ปปล่อยจะต้องชาํระตนเอง
และเสื้อผ้าของเขาด้วยนํ้าก่อนท่ีจะกลับ
มายังค่าย {GC 419.2}

พธิท้ัีงหมดนีม้เีป้าหมายเพือ่ให้ชนชาติ
อิสราเอลซาบซึ้งว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์
ศกัด์ิสทิธิ ์ และพระองค์ทรงเกลียดชงับาป  
และยิ่งกว่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไป
ไม่ได้ท่ีเราจะเข้าสัมผสักับบาปโดยไม่ทาํให้
ตนเองเปรอะเป้ือน  ในขณะท่ีพธิลีบมลทิน
บาปกําลังดําเนินอยู่ ทุกคนจะต้องถ่อม

จิตใจ ธุรกิจทุกชนิดจะต้องถูกเล่ือนออก
ไป และชนชาติอสิราเอลทกุคนต้องใช้เวลา
ในวนัน้ันถ่อมใจต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้า
ด้วยการอธษิฐาน อดอาหารและตรวจสอบ
จิตใจอย่างถี่ถ้วน {GC 419.3}

พิธีจําลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์นี้ได้สอน
บทเรียนแห่งความจริงทีสํ่าคัญของการลบ
มลทินบาป มีตัวแทนหนึ่งเข้ามารับผิด
แทนคนบาป แต่บาปไม่ได้ถกูลบท้ิงไปโดย
เลอืดของเหยือ่นัน้  ด้วยวธินีี ้ หนทางหนึง่
ได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อโยกย้ายบาปน้ัน
ไปยังสถานนมัสการ ด้วยการถวายเลือด
เป็นเครื่องบูชาเช่นน้ี  คนบาปได้ยอมรับ
อํานาจของธรรมบัญญัติ สารภาพความ
ผดิในการล่วงละเมิดของตนเองและแสดง
ออกถงึความปรารถนาท่ีจะได้รับการอภยั
ผ่านทางความเชือ่ในพระผู้ไถ่ทีจ่ะเสด็จมา  
แต่เขายังไม่ได้หลุดพ้นจากการปรับโทษ
ของพระบญัญัตโิดยส้ินเชิง  ในวันลบมลทิน
บาป  มหาปุโรหตินําของถวายบชูาจากท่ี
ชมุนมุชนเข้าไปยงัอภสิทุธสิถานพร้อมกับ
เลือดสาํหรบัถวายบูชาและประพรมเลอืด
นั้นลงบนพระท่ีนั่งกรุณาซึ่งตั้งอยู่เหนือ
พระบัญญัติเพื่อเป็นการตอบสนองตาม
ข้อเรียกร้องต่างๆ ของพระบัญญัติ หลัง
จากนัน้มหาปโุรหติผูอ้ยู่ในฐานะของผูไ้กล่
เกลี่ยจะเอาบาปมาวางบนตัวเขาเองและ
นาํออกไปจากสถานนมัสการ  เขาวางมือ
ลงบนหวัแพะของอาซาเซล  และสารภาพ
บาปทั้งหมดลงไปยังแพะตัวน้ัน ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของการโอนถ่ายบาปจาก
มหาปุโรหิตไปสู่แพะนั้น แล้วแพะจะนํา
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บาปนั้นไปเสียและถือว่าบาปน้ันหมดสิ้น
ไปจากประชาชนตลอดกาล  {GC  420.1}

พธิดํีาเนนิไปในลักษณะเช่นนีเ้พือ่เป็น  
“แบบจาํลองและเงาของส่ิงท่ีอยู่ในสวรรค์”  
และการปฏิบัตใิดๆ ในแบบจาํลองของการ
ประกอบพธิใีนสถานนมสัการบนโลกกเ็ป็น
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในการประกอบพิธีของ
สถานนมัสการบนสวรรค์ด้วย ภายหลัง
จากท่ีพระคริสต์เสด็จกลับไปยังสวรรค์  
พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเร่ิมปฏิบัติ
พระราชกิจในฐานะมหาปุโรหิตของเรา  
เปาโลกล่าวว่า  “เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้
เสด็จเข้าในสถานศกัด์ิสิทธิท่ี์สร้างขึน้ด้วย
มือมนุษย์ซึ่งถอดแบบจากของจริง แต่
พระองค์เสด็จไปในสวรรค์นัน่เอง เพือ่ทรง
ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเรา”  
ฮีบรู 9:24 {GC 420.2}

การประกอบพธิตีลอดท้ังปีของปุโรหติ
ในห้องแรกของสถานนมัสการ  “ข้างหลัง
ม่าน”  ซึง่ใช้เป็นประตแูละแยกวสุิทธสิถาน
ออกจากลานวิหารส่วนนอกนั้น  เป็นการ
แสดงถึงพระราชกิจการประกอบพิธีท่ี
พระคริสต์จะทรงเข้าไปปฏิบัติภายหลัง
จากท่ีพระองค์เสด็จกลับไปยังสวรรค์แล้ว 
มันเป็นหน้าทีข่องปโุรหติทีต้่องปรนนบัิติ
อยู่ทกุวันเพือ่ทลูถวายต่อเบือ้งพระพกัตร์
พระเจ้าด้วยเลอืดซึง่เป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาป  
และด้วยเคร่ืองหอมท่ีลอยข้ึนไปพร้อม
กับคําอธิษฐานของชนชาติอิสราเอล 
พระคริสต์กเ็ช่นเดียวกันได้ทรงวิงวอนต่อ
พระบิดาเพื่อคนบาปด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เอง และทรงถวายต่อพระองค์

ด้วยเคร่ืองหอมล้ําค่าแห่งความชอบธรรม
ของพระองค์เองและคําอธษิฐานของผู้เชือ่
ที่กลับใจ น่ีคือ พระราชกิจในห้องแรก
ภายในสถานนมัสการบนสวรรค์ {GC  
420.3}

จนกว่าจะถึงเวลานั้น ความเช่ือของ
บรรดาสาวกของพระคริสต์ได้ติดตาม
พระองค์ไปในขณะท่ีเสด็จขึ้นสวรรค์จน
เลือนหายไปจากสายตา ความหวังทั้ง
หลายของพวกเขารวมอยู่ที่นี่ดังที่เปาโล
กล่าวว่า  “ความหวงัท่ีเรายดึนัน้เป็นเสมอืน
สมอท่ีแน่นอนและมั่นคงของจิตใจ เป็น
ความหวงัทีน่าํไปสู่อภิสทุธสิถานข้างหลัง
ม่าน  ท่ีทีพ่ระเยซทูรงนาํหน้าเสด็จเข้าไป
ก่อนแล้วเพือ่เรา  เพราะพระองค์ทรงเป็น
มหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์”  พระองค์  “เสด็จ
เข้าไปในสถานศักด์ิสทิธิค์ร้ังเดียวเป็นพอ  
และพระองค์ไม่ได้ทรงนําเลือดแพะและ
เลอืดลูกววัเข้าไป แต่ทรงนาํพระโลหติของ
พระองค์เองเข้าไป  จงึได้มาซึง่การไถ่บาป
ชั่วนิรันดร์” ฮีบรู 6:19, 20; 9:12 {GC  
421.1}

พระราชกิจการประกอบพธิใีนห้องแรก
ของสถานนมัสการได้ดําเนนิอย่างต่อเนือ่ง
มาเป็นเวลาสิบแปดศตวรรษแล้ว พระ
โลหิตของพระคริสต์ที่ถูกนํามาวิงวอน
ถวายเพื่อผู้เชื่อท่ีกลับใจได้นํามาซึ่งการ
ให้อภัยพวกเขาและการยอมรับพวกเขา
ของพระบดิา  แต่ถงึกระนัน้  บาปทัง้หลาย
ของพวกเขายังคงอยู่ในสมุดบันทึก เช่น
เดียวกับในพิธีจําลองซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ี
มีงานของการลบมลทินบาปในช่วงปิดท้าย
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ของปี ดังนั้นก่อนที่พระราชกิจของพระ
คริสต์เพือ่ไถ่มนษุย์ให้รอดจะสาํเรจ็ จงึต้อง
มีการลบมลทินบาปเพือ่กําจดับาปออกไป
จากสถานนมัสการด้วย  นี่คือพระราชกิจ
ที่จะเร่ิมต้นขึ้นเม่ือระยะเวลา 2,300 วัน
สิ้นสุดลง ตามท่ีผู้เผยพระวจนะดาเนียล
กล่าวไว้ล่วงหน้าว่า ในเวลานัน้ มหาปุโรหิต
ของเราจะเสด็จเข้าไปในอภิสทุธสิถานเพ่ือ
ปฏิบัติพระราชกิจสุดท้ายที่สําคัญย่ิงคือ
การชําระสถานนมัสการ {GC 421.2}

ด่ังในสมัยโบราณ บาปท้ังหลายของ
ประชาชนถกูโอนไปยังเคร่ืองบูชาไถ่บาป
ด้วยความเช่ือ  และผ่านทางเลือดของสัตว์
ที่เป็นเครื่องบูชานั้น  บาปได้ถูกโอนถ่าย
ไปยังสถานนมัสการบนโลก พิธีในพันธ-
สัญญาใหม่ก็เช่นกัน โดยความเชื่อบาป
ของผู้ท่ีกลับใจจะถูกนําไปวางไว้กับพระ
คริสต์และจะโอนถ่ายไปสู่สถานนมัสการ
ในสวรรค์ และเช่นเดียวกับท่ีพิธีชําระ
จาํลองในโลกจะเสร็จสิน้ได้ด้วยการกําจดั
บาปท่ีทําให้สถานนมัสการเปรอะเปื้อน
ออกไปฉนัใด  การชาํระจริงท่ีมีข้ึนในสถาน
นมัสการบนสวรรค์ก็จะเสร็จสิน้ได้ด้วยการ
กําจัดหรือลบบาปออกจากสมุดบันทึก
ฉันนั้น  แต่ก่อนที่จะลบบาปเหล่านี้ทิ้งไป
ได้สาํเร็จนัน้  จะต้องมกีารตรวจสอบสมดุ
บันทึกเพื่อดูว่าผู้ใดกลับใจจากบาปและ
เชื่อในพระคริสต์ พวกเขาจึงจะได้รับ
ประโยชน์จากการลบมลทินบาปของ
พระองค์  ดงัน้ัน  การชาํระสถานนมัสการ
จงึมีความเก่ียวพนักับการพจิารณาไต่สวน
ซึ่งเป็นพระราชกิจของการพิพากษา 

พระราชกิจนี้จะต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อน
พระคริสต์เสด็จมาเพื่อไถ่ประชากรของ
พระองค์  เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์
จะนาํบําเหนจ็มาเพือ่ตอบแทนการกระทํา
ของทุกคน วิวรณ์  22:12 {GC 421.3}

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ติดตามแสงสว่างของผู้
เผยพระวจนะจะพบว่า เม่ือ 2,300 วันส้ิน
สดุในปี  ค.ศ.  1844  พระคริสต์ไม่ได้เสด็จ
กลับมายังโลก  แต่พระองค์เสด็จเข้าไปใน
อภิสุทธิสถานภายในสถานนมัสการบน
สวรรค์  เพือ่ปฏิบัตพิระราชกิจสุดท้ายแห่ง
การลบมลทินบาป เพ่ือเตรียมการเสด็จ
กลับมาของพระองค์ {GC 422.1}

เป็นทีป่ระจกัษ์ด้วยว่า  ในขณะทีเ่ครือ่ง
ถวายบูชาไถ่บาปชีไ้ปยงัพระคริสต์ในฐานะ
เป็นเครื่องบูชา และมหาปุโรหิตเป็น
ตวัแทนของพระคริสต์ในฐานะผูไ้กล่เกล่ีย  
แพะของอาซาเซลเป็นสัญลักษณ์ของซาตาน
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งบาป ซ่ึงในที่สุดแล้ว  
บาปต่างๆ  ของผูท้ีก่ลับใจอย่างแท้จรงิจะ
ถูกนําไปไว้บนมัน โดยอาศัยเครื่องบูชา
ไถ่บาป มหาปุโรหิตเอาบาปออกไปจาก
สถานนมัสการและนําไปไว้บนแพะของ
อาซาเซล เมื่อพระคริสต์ทรงลบบาปของ
ประชากรของพระองค์ด้วยฤทธิ์อํานาจ
ของพระโลหิตของพระองค์ออกจากสถาน
นมัสการในสวรรค์ในวันเสร็จส้ินพระ
ราชกิจของพระองค์แล้ว พระองค์จะทรง
นําบาปเหล่านั้นไปไว้บนซาตาน  ผู้ซึ่งใน
การดาํเนนิการพพิากษาจะเป็นผูท่ี้ต้องรับ
โทษในตอนสุดท้าย แพะของอาซาเซลจะ
ถูกนําไปปล่อยยังถิ่นที่ไม่มีผู ้คนอาศัย 
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มันจะไม่หวนกลับมาสูช่มุนมุชนอสิราเอล
อกีเลย  เช่นเดียวกนั  ซาตานจะถูกขบัไป
จากเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าและจาก
ประชากรของพระองค์ตลอดช่ัวนิรันดร์  

และจะถกูทําลายทิง้ไปพร้อมกบับาปและ
คนบาปท้ังหลายในการทาํลายคร้ังสดุท้าย  
{GC 422.2}
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เร่ืองของสถานนมัสการคือกุญแจไข
ความลับของความผิดหวังท่ีเกิดขึ้นในปี  
ค.ศ. 1844  เรื่องนี้เปิดเผยให้เห็นความ
จริงทัง้ระบบซึง่เชือ่มต่อกนัและสอดคล้อง
กันทีแ่สดงให้เห็นถงึพระหัตถ์ของพระเจ้า
ในการทรงนําขบวนการย่ิงใหญ่ของการ
รอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ และที่
เปิดเผยให้เห็นถึงจุดยืนรวมถึงหน้าท่ีท่ี
ประชากรของพระเจ้าต้องทําในปัจจุบัน  
เช่นเดียวกับสาวกทัง้หลายของพระเยซทูี่
ภายหลงัค่ําคืนอนัน่าสะพรึงกลัวของความ
ทกุข์ระทมและความสิน้หวงัแต่  “เม่ือพวก
สาวกเหน็องค์พระผูเ้ป็นเจ้าแล้วก็มีความ
ยินดี” ยอห์น 20:20 บัดน้ีผู้ที่เฝ้าคอยการ
เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ด้วยความ
เชือ่ก็จะมีความชืน่ชมยินดีเช่นน้ันเหมือน
กัน พวกเขาเคยคาดหวังว่าพระองค์จะ
ทรงปรากฏด้วยพระรัศมีเพื่อประทาน
บําเหนจ็ให้แก่ผูรั้บใช้ท้ังหลายของพระองค์  
ในขณะท่ีพวกเขาผิดหวังพวกเขาก็มอง
ไม่เห็นพระเยซู พวกเขารํ่าไห้พร้อมกับ
มารีย์ทีห่น้าทางเข้าอโุมงค์ฝังศพว่า  “เขา
เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปและ
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ทีไ่หน”  ยอห์น  
20:13  แต่บัดนี ้ พวกเขามองเห็นพระองค์
อีกคร้ังหนึ่งในอภิสุทธิสถาน พระองค์ผู้
ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู ้กอปรด้วยพระ
เมตตาคณุ จะเสด็จมาปรากฏตัวในเร็ววนั
ในฐานะกษัตริย์และพระผู้ช่วยของพวก

เขา  แสงสว่างจากสถานนมัสการส่องไป
ยังอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  พวกเขา
ทราบดีว่าพระเจ้าทรงนาํพวกเขาด้วยการ
จัดเตรียมที่ไม่พลาดพล้ัง แม้ว่าพวกเขา
จะเป็นเหมอืนเช่นสาวกรุ่นแรกคอืตวัพวก
เขาเองเป็นผูท่ี้พลาดในการเข้าใจข่าวสาร
ที่ประกาศ  แต่ถึงกระนั้น ข่าวสารเหล่า
นั้นก็ยังถูกต้องในทุกแง่มุม ด้วยการ
ประกาศข่าวนี ้ พวกเขาทําให้พระประสงค์
ของพระเจ้าสําเร็จ และงานท่ีพวกเขาทํา
ไปในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์  
พวกเขา “บังเกิดใหม่เข้าในความหวังท่ี
ยั่งยืน”  1  เปโตร  1:3  และ  “ช่ืนชมยินดี
ด้วยความยนิดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา”  
1 เปโตร 1:8 {GC 423.1}

คําพยากรณ์ท้ังในพระธรรมดาเนียล  
8:14 ท่ีว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน  
แล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รับการชําระ”  
TKJV และข่าวของทูตสวรรค์องค์ท่ีหนึ่ง
ที่ว่า “จงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระ
เกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาท่ี
พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” วิวรณ์ 
14:7 นําไปยังพระราชกิจของพระคริสต์
ในอภิสุทธิสถาน เพื่อการพิจารณา
พิพากษา และไม่ใช ่เพื่อเสด็จมาไถ่
ประชากรของพระองค์และทําลายคนชั่ว  
ความผดิพลาดไม่ได้อยูท่ี่การคํานวณช่วง
เวลาของคําพยากรณ์  แต่อยูท่ีเ่หตกุารณ์
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุด  2,300  วนั  ด้วยความ
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ผดิพลาดนี ้ ผูเ้ชือ่ทัง้หลายต้องประสบกับ
ความผิดหวัง แต่ถึงกระนั้น ทุกเรื่องท่ี
คําพยากรณ์ทํานายไว้ล่วงหน้า และทุก
เรื่องที่พระคัมภีร์ยืนยันว่าจะต้องเกิด ก็
เกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลาขณะที่พวกเขา
กําลงัโอดครวญถงึความล้มเหลวของความ
หวงัของพวกเขา  เหตกุารณ์ทีถ่กูทาํนาย
ไว้ก็เกิดขึ้นจริง และเหตุการณ์นี้จะต้อง
สาํเร็จก่อนท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะเสด็จมา
ปรากฏเพือ่ประทานบําเหนจ็ให้ผูรั้บใช้ท้ัง
หลายของพระองค์ {GC 424.1}

พระคริสต์เสด็จมาแล้ว ไม่ได้มายังโลก
ตามท่ีพวกเขาตั้งความหวังไว้ แต่ตามที่
แสดงให้เห็นล่วงหน้าในแบบจําลองซ่ึง
เป็นสัญลักษณ์ พระคริสต์เสด็จเข้าไปยัง
อภิสุทธิสถานของพระวิหารของพระเจ้า
ในสวรรค์ ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลบรรยาย
การเสด็จมาครั้งนี้ของพระองค์เพื่อไปหา
ผูเ้จริญด้วยวัยวุฒว่ิา  “ข้าพเจ้าเหน็ในนมิิต
เวลากลางคืน นี่แน่ะ มีท่านผู้หนึ่งเหมือน
บุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของ
สวรรค์” ไม่ได้มายังโลกแต่ “มาหาผู้เจริญ
ด้วยวัยวุฒินั้น มีคนนําท่านมาเฝ้าเฉพาะ
พระพักตร์พระองค์” ดาเนียล 7:13 {GC  
424.2}  

ผูเ้ผยพระวจนะมาลาคีบอกไว้ล่วงหน้า
ถึงการเสด็จมาในคร้ังนี้เช่นกันว่า “พระ
ยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘นี่แน่ะ เราส่งทูต
ของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้าง
หน้าเรา และองค์เจ้านายผูซ้ึง่เจ้าแสวงหา
นั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์
อย่างกะทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่ง

เจ้าพอใจนั้น ดูซิ ท่านกําลังมาแล้ว’” 
มาลาคี 3:1 สําหรับประชากรขององค์
พระผู้เป็นเจ้านั้น พระองค์เสด็จมายัง
พระวิหารของพระองค์อย่างกะทันหัน  
อย่างคาดไม่ถึง พวกเขาไม่ได้คอยรับ
พระองค์ท่ีนัน่  พวกเขาคาดว่าพระองค์จะ
เสด็จมายังโลกด้วย “เปลวเพลิง...จะ
ลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคน
ทีไ่ม่ดําเนนิชวีติตามข่าวประเสริฐเร่ืองของ
พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
2 เธสะโลนิกา 1:7, 8 {GC 424.3}

แต่คนทัง้หลายยังไม่พร้อมท่ีจะต้อนรับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ยังมีงาน
เตรียมการที่พวกเขาจะต้องทําให้เสร็จ  
แสงสว่างจะทรงโปรดประทานแก่พวกเขา
ซึ่งจะนําความคิดของพวกเขาไปยัง
พระวหิารของพระองค์ทีอ่ยูใ่นสวรรค์  และ
เม่ือโดยความเช่ือพวกเขาติดตามการ
ประกอบพิธีของมหาปุโรหิตเข้าไปใน
พระวิหารนั้นแล้ว หน้าท่ีใหม่จะถูกเปิด
เผยให้แก่พวกเขา  ข่าวสารอื่นๆ  ซึ่งเป็น
คําเตือนและคําสอนจะถูกมอบให้แก่
คริสตจักร {GC 424.4}

ผูเ้ผยพระวจนะกล่าวว่า “ใครจะทนอยู่
ได้ในวันทีท่่านมา  และใครจะยืนม่ันอยูไ่ด้
เม่ือท่านปรากฏตัว เพราะว่าท่านเป็น
ประดจุไฟถลุงแร่  และประดุจสบู่ของช่าง
ซักฟอก ท่านจะนั่งลงอย่างช่างถลุงเงิน
และช่างชะล้างเงนิ  และท่านจะชาํระบตุร
หลานของเลวีให้บรสิทุธิ ์และถลงุพวกเขา
อย่างถลุงทองคาํและถลงุเงิน  จนกว่าเขา
จะนําเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาห์เวห์
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ด้วยความชอบธรรม” มาลาคี 3:2, 3 
เม่ือการอุทธรณ์ของพระคริสต์ในสถาน
นมัสการเบ้ืองบนส้ินสุดลง ผู้ท่ียังมีชีวิต
อยูใ่นโลกจะต้องยืนอยู่เบ้ืองพระพกัตร์ของ
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์โดยปราศจากคนกลาง  
เส้ือคลุมของพวกเขาจะต้องไม่มีจุดด่าง
พร้อย อปุนสิยัของพวกเขาจะต้องถูกชาํระ
ให้บริสุทธิ์จากบาปด้วยการประพรมของ
พระโลหิต พวกเขาจะต้องเป็นผู้มีชัยใน
สงครามการต่อสู้กับความชัว่ด้วยพระคุณ
ของพระเจ้าและด้วยความอุตสาหะของ
พวกเขาเอง ในขณะท่ีการพิจารณา
พิพากษาในสวรรค์กําลังดําเนินก้าวหน้า
ไปอยู ่นั้น ในขณะที่บาปทั้งหลายของ
ผู้เชื่อท่ีสํานึกผิดกําลังถูกลบออกไปจาก
สถานนมัสการนัน้  ประชากรของพระองค์
ในโลกมีงานพเิศษของการชาํระให้บริสทุธิ์
และการกําจัดบาปท้ิง หน้าท่ีเหล่านี้ถูก
เปิดเผยไว้อย่างชดัเจนมากขึน้ในข่าวของ
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 {GC 425.1}

เม่ือภารกิจนีถ้กูทาํให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว  
บรรดาผูต้ดิตามของพระครสิต์จงึจะพร้อม
สําหรับการเสด็จมาปรากฏของพระองค์  
“แล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็ม
จะเป็นท่ีพอพระทยัพระยาห์เวห์ดังในอดีต  
และดังในปีก่อนๆ” มาลาคี 3:4  แล้ว
คริสตจักรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะ
มารับกลับคืนเม่ือพระองค์เสด็จมานั้นจะ
เป็น  “คริสตจักรบริสุทธิ์…ไม่มีด่างพร้อย  
ร้ิวรอยหรือมลทนิใดๆ” เอเฟซสั 5:26, 27  
แล้วคริสตจกัรน้ันจะเป็น “รุ่งอรุณแจ่มจรสั  
ดังจันทร์เพ็ญกระจ่างจ้าปานตะวัน น่า

เกรงขามดังกองทพัมีธงประจาํ”  เพลงซา
โลมอน 6:10 {GC 425.2}

นอกจากการกล่าวถึงองค์พระผู้เป็น
เจ้าเสด็จมายงัพระวหิารของพระองค์แล้ว
ผู้เผยพระวจนะมาลาคียังทํานายถึงการ
เสด็จมาคร้ังที่สองของพระองค์ เป็นการ
เสด็จมาเพื่อพิพากษา ดังที่จารึกไว้ว่า  
“แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา  
เราจะเป็นพยานท่ีรวดเร็วท่ีกล่าวโทษนัก
วิทยาคม  พวกผิดประเวณี  ผู้ที่สบถเท็จ  
ผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้าง ผู้บีบ
บังคบัแม่ม่ายและลูกกําพร้า  ผู้ผลักไสคน
ต่างด้าวให้ไปเสีย  และผู้ที่ไม่ยําเกรงเรา”  
มาลาคี 3:5 ผู้เผยพระวจนะยูดากล่าวถึง
เหตุการณ์เดียวกันว่า “น่ีแน่ะ องค์พระผู้
เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์
ของพระองค์นับเป็นหม่ืนๆ เพื่อทําการ
พิพากษาทุกคนและเพื่อทําให้คนอธรรม
ทุกคนสํานึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่างท่ี
พวกเขาทําไปตามวถิทีางอธรรมนัน้” ยดูา  
14, 15 การเสด็จมาน้ีและการเสดจ็มาของ
องค์พระผูเ้ป็นเจ้ายงัพระวิหารของพระองค์
เป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
และเปน็คนละเหตุการณ์ {GC 425.3}

การเสด็จมาของพระคริสต์ไปยังอภิ-
สุทธิสถานในฐานะมหาปุโรหิตเพื่อชําระ
สถานนมัสการตามทีก่ล่าวไว้ในพระธรรม
ดาเนยีล  8:14  การเสด็จมาของบตุรมนุษย์
ไปยังผู ้เจริญด้วยวัยวุฒิตามบันทึกใน
พระธรรมดาเนียล 7:13 และการเสด็จมา
ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าไปยงัพระวิหารของ
พระองค์ท่ีผูเ้ผยพระวจนะมาลาคพียากรณ์
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ไว้  ทัง้หมดนีเ้ป็นการบรรยายถงึเหตกุารณ์
เดียวกัน  และเหตกุารณ์นีก็้บรรยายไว้ใน
เรือ่งเจ้าบ่าวมาถึงงานสมรส  ในอปุมาสาว
พรหมจารีสบิคนทีพ่ระคริสต์ทรงเล่าไว้ใน
พระธรรมมัทธิวบทท่ี 25 {GC 426.1}

ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของปี  
ค.ศ. 1844 มีเสียงร้องป่าวประกาศดังขึ้น
มาว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” จงึเกดิคนสองกลุม่
ขึ้นตามลักษณะของหญิงพรหมจารีมี
ปัญญาและโง่ คนกลุ่มหนึ่งรอคอยการ
ปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความ
ชื่นชมยินดี พวกเขาบากบั่นเตรียมตัวท่ี
จะต้อนรับพระองค์ ส่วนคนอีกกลุ่มหน่ึง
เข้าร่วมขบวนการด้วยความกลัวและทํา
ด้วยความหนุหนั  พวกเขาพอใจกบัทฤษฎี
ความจริง แต่ขาดพระคุณของพระเจ้า 
ในอุปมาเม่ือเจ้าบ่าวมา “พวกท่ีเตรียม
พร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรส”  
มัทธวิ 25:10 จดุนีท้าํให้เรามองเห็นว่าการ
มาของเจ้าบ่าวจะเกิดข้ึนก่อนงานสมรส  
พิธีสมรสหมายถึงพระคริสต ์ ได ้ รับ
อาณาจักรของพระองค์ กรุงเยรูซาเล็ม
ใหม่คือนครบริสุทธิซ์ึง่เป็นเมืองหลวงและ
เป็นตวัแทนของอาณาจกัรนัน้จะถกูเรียก
ว่า  “เจ้าสาวทีเ่ป็นมเหสีของพระเมษโปดก”
ทูตสวรรค์บอกยอห์นว่า “มานี่ซิ เราจะให้
ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมษ-
โปดก” ผู้เผยพระวจนะกล่าวต่อไปว่า 
“ท่านนําข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไป
บนภูเขาสูงใหญ่ และสําแดงให้ข้าพเจ้า
เห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งลอยลง
มาจากสวรรค์และจากพระเจ้า”  วิวรณ์  

21:9, 10  จงึเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าเจ้าสาว
ในท่ีนี้หมายถึงเมืองบริสุทธิ์ และหญิง
พรหมจารีที่ออกไปต้อนรับเจ้าบ่าวเป็น
สญัลักษณ์ของคริสตจกัร พระธรรมววิรณ์
เรียกประชากรของพระเจ้าว่าเป็นแขกรับ
เชิญในงานเล้ียงสมรส วิวรณ์ 19:9 หาก
ประชากรของพระเจ้าเป็นแขกของงาน
แล้ว  พวกเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นเจ้าสาว
ไม่ได้ ดังที่พระธรรมดาเนียลกล่าวไว้ว่า
พระคริสต์จะรับ “ราชอํานาจ ศักดิ์ศรี กับ
ราชอาณาจักร” จากผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ
ในสวรรค์ พระองค์จะทรงต้อนรับกรุง
เยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรของพระองค์ที่ “เตรียมพร้อม
เหมือนอย่างเจ้าสาวท่ีแต่งตัวไว้สําหรับ
สามี”  ดาเนียล  7:14  วิวรณ์  21:2  เมื่อ
พระองค์ทรงรับอาณาจักรแล้ว พระองค์
จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีเป็น “กษัตริย์
เหนือกษัตริย์ท้ังหลายและเจ้านายเหนือ
เจ้านายทั้งหลาย”  วิวรณ์  19:16  เพื่อไถ่
ประชากรของพระองค์ผู้ที่จะ “ร่วมงาน
เล้ียงกับอบัราอมั อสิอคัและยาโคบ” ทีโ่ต๊ะ
ของพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์  
(มัทธิว 8:11 ลูกา 22:30) เพื่อมีส่วนใน
งานเล้ียงสมรสของพระเมษโปดก {GC  
426.2}

การร้องประกาศว่า  “เจ้าบ่าวมาแล้ว”  
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1844 ทําให้
คนนบัพนัคาดหวังว่าองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะ
เสดจ็กลบัมาในทันท ี เจ้าบ่าวเสด็จมาจริง
ตามเวลาท่ีกําหนดไว้  แต่ไม่ได้เสด็จมายงั
โลกตามทีพ่วกเขาคาดหวงั แต่เสด็จไปยงั



24 อภิสุทธิสถาน 395

ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิในสวรรค์ ไปยังงาน
สมรส เข้าสู่งานเล้ียงในอาณาจักรของ
พระองค์ “พวกทีเ่ตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไป
กับท่านในงานสมรส แล้วประตูก็ปิด”  
มัทธิว 25:10 พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมงาน
สมรสด้วยตนเองเพราะงานน้ีเกิดข้ึนใน
สวรรค์ในขณะทีพ่วกเขายังคงอยู่ในโลกนี้  
ผู้ติดตามพระคริสต์จะ “คอยรับนายของ
ตนเม่ือนายจะกลับมาจากงานสมรส”  
ลูกา  12:36  แต่พวกเขาจะต้องเข้าใจพระ
ราชกิจของพระองค์และติดตามพระองค์
ด้วยความเชื่อในขณะท่ีพระองค์เสด็จ
เข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพกัตร์พระเจ้า ในแง่
นีแ้หละจงึถกูกล่าวได้ว่าพวกเขาได้เข้าไป
ร่วมในงานสมรส {GC 427.1}

ในอุปมา  เฉพาะผูท้ีมี่นํา้มันในภาชนะ
ร่วมกับในตะเกียงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่
เข้าไปในงานสมรสได้ คนเหล่านั้นที่รู ้
ความจริงจากพระคัมภีร์จะต้องมีพระ
วญิญาณและพระคุณของพระเจ้า และผู้ที่
รอคอยด้วยความอดทนในค่ําคืนของการ
ทดลองที่ขมข่ืนและได้ค้นคว้าศึกษาพระ
คัมภีร์เพื่อหาแสงสว่างท่ีชัดแจ้งยิ่งข้ึน  
พวกเขาเหล่าน้ีจะได้เห็นความจริงเร่ือง
สถานนมัสการในสวรรค์และการเปลี่ยน
แปลงการประกอบพิธีของพระผู้ช่วยให้
รอด  และโดยความเชือ่พวกเขาจงึตดิตาม
พระองค์ในพระราชกิจของพระองค์เข้าไป
ในสถานนมัสการเบ้ืองบน และทุกคนท่ี
ยอมรับคําพยานของพระคัมภีร์ในความ
จริงเรื่องเดียวกันนี้ ก็กําลังติดตามพระ
คริสต์ด้วยความเช่ือในขณะท่ีพระองค์

เสด็จเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เพื่อประกอบพระราชกิจสุดท้ายของการ
ทรงเป็นคนกลางและรับอาณาจักรของ
พระองค์เม่ือพระราชกิจนี้ส้ินสุดลง สิ่งท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมดนีถ้กูแสดงเป็นเคร่ืองหมาย
ด้วยการเข้าร่วมงานสมรส {GC 427.2}

อปุมาในพระธรรมมัทธวิบทที ่ 22  ใช้
สัญลักษณ์ของงานสมรสเดียวกันน้ีและ
เสนอให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพิจารณา
พิพากษาจะต้องเกิดขึ้นก่อนงานสมรส  
ก่อนทีง่านสมรสจะเริม่ข้ึนนัน้ กษตัริย์เสด็จ
มาทอดพระเนตรแขกรับเชิญ เพ่ือดูว่า
ทุกคนสวมเสื้อสําหรับงานอภิเษกสมรส
หรือไม่  ซึง่เป็นเสือ้คลุมของอุปนสัิยอนัไร้
ตาํหนิทีไ่ด้ผ่านการชาํระล้างและทาํให้ขาว
สะอาดโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก  
มัทธิว 22:11 วิวรณ์ 7:14 เม่ือพบผู้ท่ี
บกพร่อง  ก็จะขับผู้นั้นออกไป  แต่ทุกคน
ทีผ่่านการตรวจสอบแล้วพบว่าสวมใส่เสือ้
สาํหรบังานอภเิษกสมรสก็จะเป็นทีย่อมรบั
ของพระเจ้าและสมควรมีส่วนร่วมใน
อาณาจักรของพระองค์และมีที่นั่งอยู่บน
บัลลังก์ของพระองค์ พระราชกิจของการ
ตรวจสอบอุปนิสัยเพื่อดูว่าผู ้ใดเตรียม
พร้อมสําหรับอาณาจักรของพระองค์คือ
การพจิารณาพพิากษาซึง่เป็นพระราชกิจ
ช่วงปิดท้ายของงานในสถานนมัสการ
เบื้องบน  {GC 428.1}

เม่ือพระราชกิจแห่งการพิจารณา
ไต่สวนส้ินสุดลง เม่ือทุกคนในทกุยคุทีอ้่าง
ตนว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ผ่านการ
ตรวจสอบและตดัสนิแล้ว  และเมือ่ถงึเวลา
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นัน้  เวลาแห่งพระกรุณาธคุิณจงึจะสิน้สุด
ลง แล้วประตูแห่งพระกรุณาก็จะปิดลง  
ดังนัน้ ด้วยคําพดูส้ันๆ ท่ีว่า “พวกทีเ่ตรยีม
พร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรส  
แล้วประตกูปิ็ด”  จงึเป็นการนาํพวกเราไป
ยังการประกอบพิธีขั้นสุดท้ายของพระผู้
ช่วยให้รอด  คือไปยังเวลาเม่ือพระราชกจิ
ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจะเสร็จ
สมบูรณ์ {GC 428.2}

ในพธิขีองสถานนมัสการในโลกนีดั้งที่
เรามองเห็นแล้วว่าเป็นภาพร่างรูปแบบ
ของพิธีในสวรรค์ เม่ือมหาปุโรหิตเข้าไป
ยังอภิสุทธิสถานในวันลบมลทินบาปนั้น  
การประกอบพธิใีนห้องแรกได้เสร็จส้ินลง
แล้ว  พระเจ้าทรงบญัชาว่า  “อย่าให้มีคน
อยู่ในเต็นท์นัดพบเม่ืออาโรนเข้าไปลบ
มลทินในอภิสุทธิสถาน จนกว่าเขาจะ
ออกมา” เลวีนิติ 16:17 ดังนั้น เม่ือ
พระคริสต์เสด็จเข้าไปในอภิสทุธสิถานเพือ่
ประกอบพระราชกิจของการลบมลทนิบาป
ให้เสร็จสิ้นนั้น พระองค์ได้สิ้นสุดการ
ประกอบพิธีของพระองค์ในห้องแรกแล้ว  
เว้นเสยีแต่การประกอบพธิใีนห้องแรกยุติ
ลงแล้วเท่าน้ัน การประกอบพิธีในห้องท่ี
สองจึงเร่ิมต้นขึ้น ในพิธีจําลองซึ่งเป็น
สัญลักษณ์นั้น เม่ือมหาปุโรหิตออกจาก
วสิทุธสิถานในวนัลบมลทนิบาป  เขาเข้าไป
ข้างในยงัเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้าเพือ่ถวาย
เลือดซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อคน
อิสราเอลท้ังหลายที่กลับใจจากบาปของ
ตนเองอย่างจรงิใจ เพราะเหตนุี ้พระคริสต์
ทรงทาํพระราชกิจของพระองค์ในฐานะผู้

อทุธรณ์ของเราสาํเรจ็ไปส่วนหน่ึงเท่าน้ัน  
จึงทรงเข้าไปเพื่อทําพระราชกิจอีกส่วน
หนึ่ง และพระองค์ยังทรงวิงวอนต่อพระ
บิดาเพื่อคนบาปด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เอง {GC 428.3}

ในปี ค.ศ. 1844 ชาวแอ๊ดเวนตีสไม่
เข้าใจเน้ือหาของเร่ืองนี้ เม่ือเวลาที่พวก
เขาคาดว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา
ผ่านพ้นไปแล้ว  พวกเขาก็ยังคงเช่ือว่าการ
เสด็จมาของพระองค์นั้นจะเกิดข้ึนอีกไม่
นาน พวกเขาถือว่าพวกเขามาถึงวิกฤต
ที่สําคัญและเช่ือว่าพระราชกิจของพระ
คริสต์ในฐานะผูอ้ทุธรณ์ต่อเบ้ืองพระพกัตร์
พระเจ้าได้ยตุลิงแล้ว  สาํหรับพวกเขาแล้ว  
พระคัมภร์ีดูเหมอืนจะสอนว่าเวลาแห่งพระ
กรุณาธคิณุสาํหรับมนษุย์จะปิดลงช่วงสัน้ๆ  
ก่อนท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา
จริงในหมู่เมฆของท้องฟ้า สิ่งนี้ดูเหมือน
จะเป็นหลักฐานจากพระคัมภร์ีเหล่านัน้ซึง่
ชี้ไปยังเวลาเม่ือมนุษย์จะแสวงหา เคาะ
และร้องเรียกท่ีประตูแห่งพระกรุณา แต่
ประตนูัน้จะไม่เปิดให้แก่พวกเขา  และมัน
จงึมีคําถามเกิดขึน้กับพวกเขาว่า  วนัเวลา
ที่พวกเขาได้กําหนดรอคอยการเสด็จมา
ของพระคริสต์อาจจะไม่ใช่จุดเร่ิมต้นของ
ช่วงเวลาน้ีซึ่งจะต้องเกิดขึ้นทันทีทันใด
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์ เม่ือ
พวกเขาประกาศเตอืนเร่ืองการพพิากษา
ที่ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาคิดว่าหน้าที่ท่ี
ต้องทําให้กับโลกนี้เสร็จส้ินไปแล้ว และ
พวกเขาจึงหลุดพ้นจากภาระท่ีต้องช่วย
จิตวิญญาณอื่นให้รอดพ้นจากบาป ใน
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เวลาเดียวกันความหย่ิงยโสและการดูหม่ิน
เยาะเย้ยของคนทีไ่ม่มีพระเจ้าดูจะเป็นอกี
หลกัฐานหนึง่ทีแ่สดงว่าพระวญิญาณของ
พระเจ้าถกูเพกิถอนไปจากผูท้ีป่ฏิเสธพระ
เมตตาคณุของพระองค์  เรือ่งทัง้หมดเหล่า
นีล้้วนยืนยนัความเชือ่ของพวกเขาว่าเวลา
แห่งพระกรุณาธคุิณของพระเจ้าส้ินสุดลง
แล้ว  หรอืตามทีพ่วกเขาพดูกนัว่า  “ประตู
แห่งพระกรุณาธิคุณได้ปิดไปแล้ว” {GC  
429.1}

แต่แสงสว่างท่ีชัดแจ้งเพิ่มขึ้นได้มา
พร้อมกับการศึกษาเจาะลึกเร่ืองสถาน
นมัสการ  บัดนี้  พวกเขามองเห็นแล้วว่า
พวกเขาถูกต้องท่ีเชื่อว่าจุดส้ินสุดของ  
2,300 วันในปี ค.ศ. 1844 นั้นเป็นจุดท่ี
ชี้บอกถึงวิกฤตสําคัญ ถึงแม้มันจะเป็น
ความจริงว่าประตแูห่งความหวงัและความ
เมตตาท่ีมนุษย์ใช้เข้าหาพระเจ้ามาเป็น
เวลาหนึ่งพันแปดร้อยปีนั้นถูกปิดลงแล้ว  
แต่ประตอูกีบานหน่ึงได้ถกูเปิดออกและการ
อภัยบาปได้ถูกยื่นให้แก่มนุษย์โดยผ่าน
การอุทธรณ์ของพระคริสต์ในอภิสทุธสิถาน  
พระราชกจิส่วนหนึง่ของพระคริสต์สิน้สุด
ลงเพยีงเพือ่เปิดทางให้อกีพระราชกิจหนึง่  
ยงัคงมี  “ประตท่ีูเปิด”  อยู่เพือ่เข้าสูส่ถาน
นมัสการในสวรรค์ซึ่งพระคริสต์กําลัง
ปฏิบตัพิระราชกิจเพือ่คนบาป {GC 429.2}

บัดนี้ เรามองเห็นพระดํารัสของพระ
คริสต์ในพระธรรมวิวรณ์ที่ตรัสกับคริสต-
จักรในเวลาปัจจบัุนนีว่้า “พระองค์ผูบ้ริสทุธิ์  
ผูท้รงสตัย์จรงิ ผู้ทรงมีลกูกุญแจของดาวดิ  
ผูท้รงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้  ผูท้รงปิด

แล้วจะไม่มีใครเปิดได้นัน้ตรัสดังนีว่้า  ‘เรา
รู้จักความประพฤติของเจ้า นี่แน่ะ เราจัด
วางประตท่ีูเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า  ประตู
นี้ไม่มีใครสามารถปิดได้’” วิวรณ์ 3:7, 8  
{GC 430.1}

เฉพาะคนเหล่าน้ันที่ติดตามพระเยซู
โดยความเชื่อในพระราชกิจยิ่งใหญ่ของ
การลบมลทินบาปจึงจะได้รับประโยชน์
ของพระราชกิจการทรงเป็นคนกลางของ
พระองค์ที่ทรงทําเพื่อพวกเขา  ในขณะที่
ผูป้ฏิเสธแสงสว่างซึง่นาํให้เหน็พระราชกิจ
แห่งการรับใช้นี้จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ  
เลย ชาวยิวท่ีปฏิเสธความสว่างที่พระ
คริสต์ประทานให้เม่ือพระองค์เสด็จมาคร้ัง
แรกและไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
ผูช่้วยให้รอดของโลกน้ัน  ไม่อาจได้รับการ
อภยัผ่านทางพระองค์  เม่ือพระเยซเูสด็จ
กลับสู ่สวรรค์และทรงเข้าไปยังสถาน
นมัสการในสวรรค์พร้อมด้วยพระโลหิต
ของพระองค์เพือ่หลัง่พระพรของการทรง
เป็นคนกลางให้แก่สาวกทั้งหลายของ
พระองค์นั้น  ชาวยิวยังคงอยู่ในความมืด
สนิทด้วยการถวายสัตวบูชาต่างๆ และ
เครือ่งบูชาอืน่ๆ  ทีไ่ร้ประโยชน์ต่อไป  การ
ประกอบพิธีในพิธีจําลองต่างๆ และเงา
ต่างๆ  ได้ยุตไิปแล้ว  ประตบูานนัน้ซึง่เม่ือ
ก่อนมนุษย์เคยใช้เพื่อเข้าหาพระเจ้าน้ัน
ไม่ได้ถกูเปิดไว้อกีต่อไปแล้ว ชาวยิวปฏิเสธ
ทีจ่ะแสวงหาพระองค์ด้วยวธิเีดียวทีจ่ะไป
ถึงพระองค์ได้ คือผ่านทางพระราชกิจ
ของพระองค์ในสถานนมัสการบนสวรรค์  
ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ได้สื่อสัมพันธ์กับ
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พระเจ้า  สําหรับพวกเขาแล้ว  ประตูบาน
นัน้ถกูปิดไป พวกเขาไม่มีความรู้เรือ่งพระ
คริสต์ว่าทรงเป็นเคร่ืองบูชาแท้จริงและ
ทรงเป็นคนกลางเพยีงผูเ้ดียวต่อเบ้ืองพระ
พักตร์พระเจ้า  ด้วยเหตุนี้  พวกเขาจึงไม่
ได้รับประโยชน์ของการทรงเป็นคนกลาง
ของพระองค์ {GC 430.2}

สภาพของชาวยวิท่ีไม่เชือ่แสดงให้เหน็
สภาพความไม่ใส่ใจและความไม่เช่ือท่ี
ปรากฏอยู่ท่ามกลางผู้ที่อ้างว่าตนเป็น
คริสเตียน พวกเขาตั้งใจไม่ยอมรับพระ
ราชกิจของมหาปุโรหิตผู้ทรงกอปรด้วย
พระเมตตาคุณของเรา ในพิธีจําลองซ่ึง
เป็นสญัลกัษณ์  เม่ือมหาปุโรหติเข้าไปยงั
อภสุิทธิสถาน  ชนชาตอิสิราเอลทกุคนจะ
ต้องเข้ามาชุมนุมกันรอบพระวิหารและ
ถ่อมใจลงต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าด้วย
ความเคร่งขรึมทีสุ่ด  เพือ่รับการอภยัจาก
บาป  และไม่ถกูอปัเปหอิอกจากชมุนมุชน  
เป็นเร่ืองที่สําคัญมากย่ิงเพียงไรสําหรับ
ช่วงเวลาแห่งการลบมลทินบาปแท้จริงท่ี
กําลงัดําเนนิอยูใ่นขณะนี ้ทีเ่ราจะต้องเข้าใจ
พระราชกิจของมหาปุโรหิตของเราและรู้
ว่าหน้าท่ีใดที่ทรงต้องการให้เราทํา {GC  
430.3}

มนุษย์หลุดพ้นจากการลงโทษไม่ได้
หากเขาปฏิเสธคําเตอืนท่ีพระเจ้าประทาน
ให้ด้วยความเมตตา ข่าวคําเตือนจาก
สวรรค์ส่งมายังโลกในสมัยของโนอาห์  และ
ความรอดของพวกเขาขึน้กับวิธทีีพ่วกเขา
ตอบสนองต่อข่าวสารน้ัน  เนื่องจากพวก
เขาปฏิเสธคําเตือน พระวิญญาณของ

พระเจ้าจึงถอนไปจากชาติพันธุ์มนุษย์ที่
บาปช่ัว และพวกเขาพนิาศไปกับน้ําทีท่่วม
โลก  ในสมัยของอบัราฮัม  พระเมตตาคุณ
หยุดท่ีจะอ้อนวอนคนผิดของเมืองโสโดม  
และคนท้ังหมดนอกจากโลทพร้อมภรรยา
และบุตรสาวสองคนถูกไฟท่ีส่งมาจาก
สวรรค์เผาจนหมดส้ิน ในสมัยของพระ
คริสต์กเ็ช่นกัน  พระบุตรของพระเจ้าทรง
ประกาศต่อชาวยิวที่ไม่เชื่อของยุคนั้นว่า  
“นิเวศของเจ้าจะถูกทอดท้ิงให้ร้างเปล่า”  
มัทธวิ  23:38  เม่ือมองต่อไปยงัยคุสุดท้าย  
พระเจ้าผูท้รงกอปรด้วยอาํนาจท่ีไม่จาํกัด
องค์เดยีวกันนีท้รงประกาศถงึความ  “พนิาศ
เพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพือ่จะรอดได้  
เพราะเหตนุีพ้ระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลง
มาถึงพวกเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อ
ทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการ
อธรรมจะถูกพิพากษา” 2 เธสะโลนิกา  
2:10-12  เมื่อพวกเขาปฏิเสธคําสอนจาก
พระวจนะของพระเจ้า พระองค์จงึทรงถอน
พระวญิญาณบรสิทุธิไ์ปและปล่อยให้พวก
เขาตกอยู่กับการหลอกลวงท่ีพวกเขารัก  
{GC 431.1}

แต่พระคริสต์ยังคงทรงอุทธรณ์เพื่อ
มนษุย์ และยงัประทานแสงสว่างให้แก่ผูท่ี้
แสวงหา ถึงแม้ว่าในช่วงแรกผู้ที่รอคอย
การกลบัมาของพระคริสต์จะไม่เข้าใจเร่ือง
นี ้ต่อมาภายหลังก็ได้รับความกระจ่างเม่ือ
พระคัมภีร์ได้อธิบายจุดยืนที่แท้จริงของ
พวกเขาออกมาให้พวกเขาเข้าใจ {GC  
431.2}

ช่วงเวลา  ค.ศ.1844  ผ่านพ้นไปแล้ว  
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เวลาแห่งความทุกข์ยากย่ิงใหญ่มาถึงผู้ที่
ยังคงยึดความเชื่อในเร่ืองของการเสด็จ
กลบัมา  มีอยูเ่พยีงเร่ืองเดยีวทีย่งัคงปลอบ
ใจให้พวกเขายึดความจริงอย่างม่ันคงไว้
คือ  แสงสว่างที่ส่องนําความคิดของพวก
เขาไปยังสถานนมัสการเบื้องบน บางคน
ละท้ิงความเชือ่เรือ่งการคํานวณเวลาของ
คําพยากรณ์และให้เหตุผลว่าอิทธิพล
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีสถิตอยู่กับ
ขบวนการรอการเสด็จกลบัมาของพระคริสต์
นั้นมาจากตัวแทนของมนุษย์หรือไม่ก็มา
จากซาตาน คนอีกกลุ่มหนึ่งยึดไว้อย่าง
แน่วแน่ว่าพระเจ้าทรงนาํพวกเขาผ่านพ้น
เหตกุารณ์ในอดีต  และขณะท่ีพวกเขารอ

คอยและเฝ้าระวังและอธิษฐานเพ่ือท่ีจะ
แสวงหานํ้าพระทัยของพระเจ้านั้น  พวก
เขามองเห็นมหาปุโรหิตย่ิงใหญ่ของพวก
เขาเสด็จเข้าสู่พระราชกิจของการประกอบ
พิธีอีกพิธีหนึ่ง  และพวกเขาติดตาม
พระองค์เข้าไปโดยความเชือ่  พวกเขารับ
การทรงนําให้เหน็พนัธกิจในช่วงท้ายของ
คริสตจักร พวกเขาจึงเข้าใจข่าวของทูต-
สวรรค์องค์ทีห่นึง่และองค์ทีส่องได้ดยีิง่ขึน้
และพร้อมท่ีจะรบัและประกาศให้โลกรูถ้งึ
คําเตือนอันน่าสะพรึงกลัวของข่าวของ
ทูตสวรรค์องค์ท่ีสามในพระธรรมวิวรณ์
บทที่  14 {GC 431.3}
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“พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิด
ออก และหีบพันธสัญญาของพระองค์ก็
ปรากฏในพระวิหารนั้น” วิวรณ์ 11:19  
หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในอภิสุทธิ
สถานซ่ึงเป็นห้องทีส่องของสถานนมัสการ  
ในการประกอบพิธีของพลับพลาบนโลก
ซึ่ง “เป็นแต่แบบจําลองและเงาของสิ่งที่
อยู่ในสวรรค์” ฮีบรู 8:5 น้ัน ห้องอภิสุทธิ
สถานนีจ้ะถกูเปิดออกเฉพาะในวนัย่ิงใหญ่
แห่งการลบมลทินบาปเท่านั้นเพื่อชําระ
สถานนมัสการ  ด้วยเหตุนี้  การประกาศ
ว่าพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์เปิดออก
และมองเห็นหีบพันธสัญญาของพระองค์
จึงช้ีบอกให้ทราบว่า อภิสุทธิสถานของ
สถานนมัสการในสวรรค์ถูกเปิดออกใน
ปี ค.ศ. 1844 ในขณะท่ีพระคริสต์เสด็จ
เข้าไปในน้ันเพือ่ปฏิบัตพิระราชกิจของการ
ลบมลทินบาปให้เสร็จสิ้น บรรดาผู ้ที่
ติดตามมหาปุโรหิตผู้ย่ิงใหญ่ของเขาเข้า
ไปด้วยความเช่ือในขณะที่พระองค์เสด็จ
เข้าไปปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ใน
อภิสุทธิสถานจะมองเห็นหีบพันธสัญญา  
ในขณะที่พวกเขาศึกษาหัวข้อเร่ืองสถาน
นมัสการ พวกเขาจึงได้มาถึงจุดที่เข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนพระราชกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอด และพวกเขาได้มองเห็นว่าบัดนี้
พระองค์ทรงปฏิบัติกิจอยู่เบ้ืองหน้าหีบ
ของพระเจ้า  กําลงัทรงวงิวอนเพือ่คนบาป

ทั้งหลายด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง  
{GC  433.1}

หบีทีอ่ยูใ่นพลบัพลาบนโลกมีศลิาสอง
แผ่นจารึกคําส่ังของธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า หีบเป็นแต่เพียงภาชนะรองรับ
แผ่นพระบัญญัต ิ และการท่ีมีธรรมบญัญตัิ
ของพระเจ้าปรากฏอยูท่าํให้หบีนีมี้คณุค่า
และศักด์ิสิทธิ์ เม่ือพระวิหารของพระเจ้า
ในสวรรค์เปิดออกจึงทําให้มองเห็นหีบ
พนัธสัญญาของพระองค์  ภายในอภิสทุธิ
สถานของสถานนมัสการบนสวรรค์  พระ
บัญญัติของพระเจ้าได้รับการเชิดชูข้ึนไว้
อย่างศักด์ิสิทธิ ์ เป็นพระบัญญัตทิีพ่ระเจ้า
ตรัสไว้เองท่ามกลางเสียงฟ้าร้องท่ีภูเขา
ซนีายและทรงจารกึไว้ลงบนแผ่นศลิาด้วย
นิว้พระหตัถ์ของพระองค์เอง {GC 433.2}

พระบัญญัติของพระเจ้าภายในสถาน
นมัสการในสวรรค์เป็นต้นฉบับท่ียิ่งใหญ่
ซึ่งมีบัญญัติที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาและที่
โมเสสบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ 5  
เล่มแรกเป็นสําเนาที่ไม่ผิดเพี้ยน ผู้ที่เข้า
ถงึสาระสําคญันีจ้งึจะมองเหน็ลักษณะอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิและเปล่ียนแปลงไม่ได้ของธรรม
บัญญัติของพระเจ้า พวกเขาเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้อย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนถึง
ความสาํคัญของพระดํารัสของพระผูช่้วย
ให้รอดที่ตรัสไว้ว่า  “จนกว่าฟ้าและดินจะ
ล่วงไป  แม้อักษรที่เล็กที่สุด  หรือขีด  ขีด
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หนึง่  ก็จะไม่มีวนัสูญไปจากธรรมบัญญตั”ิ
มัทธิว 5:18 พระบัญญัติของพระเจ้าซึ่ง
เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์และเป็น
สําเนาพระลักษณะของพระองค์จะต้อง
ดํารงอยู่เป็นนิตย์ เพื่อเป็น “สักขีพยาน
อนัสตัย์ซือ่ในท้องฟ้า” สดุด ี 89:37  TKJV  
ไม่มีพระบญัญตัข้ิอใดท่ีถกูยกเลกิไป  ไม่มี
อกัษรตวัหนึง่หรือขีด ขดีหน่ึงท่ีจะเปล่ียน
แปลงไป  ผูป้ระพนัธ์สดุดกีล่าวไว้ว่า  “พระ
วจนะของพระองค์ตัง้ม่ันคงในสวรรค์”  “ข้อ
บังคับท้ังสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ ข้อ
บังคับเหล่านัน้ได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนติย์
นิรันดร์” สดุดี 119:89; 111:7, 8 {GC  
434.1}

ตรงใจกลางของพระบัญญตัสิบิประการ
คือพระบัญญัติข้อที่ส่ีตามท่ีประกาศไว้
ตัง้แต่แรกว่า  “จงระลึกถึงวนัสะบาโต  ถือ
เป็นวันบริสุทธิ์ จงทํางานทั้งส้ินของเจ้า
หกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวนันัน้ห้าม
ทํางานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย
บุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า  
หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือคนต่างด้าว
ที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะ
ในหกวันพระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าและ
แผ่นดิน ทะเล และสรรพส่ิงซึ่งมีอยู่ในท่ี
เหล่านั้น แต่ในวันท่ีเจ็ดทรงพัก เพราะ
ฉะน้ันพระยาห์เวห์ทรงอวยพรวนัสะบาโต  
และทรงตั้งวันนั้นไว ้เป ็นวันบริสุทธ์ิ”  
อพยพ 20:8-11 {GC 434.2}

พระวิญญาณของพระเจ ้าทรงดล
บันดาลนักศึกษาพระคําของพระองค์ให้

เกิดความประทบัใจ  ทําให้พวกเขาสาํนกึ
ว่าได้ล่วงละเมิดบัญญัติข้อนี้อย่างไม่รู้ตัว
ด้วยการละเลยวนัพกัผ่อนของพระผูส้ร้าง  
พวกเขาเร่ิมตรวจสอบหาเหตผุลต่างๆ ของ
การถือรักษาวันที่หนึ่งของสัปดาห์แทน
วันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ 
พวกเขาไม่พบหลักฐานในพระคัมภีร์ท่ี
กล่าว่าพระบัญญัตข้ิอทีส่ี่ถกูลบล้างไปหรือ
วนัสะบาโตเปล่ียนแปลงไป  พระพรท่ีทรง
ตัง้ให้วนัท่ีเจด็เป็นวันบริสทุธิต์ัง้แต่แรกนัน้
ยังไม่เคยถูกยกเลิกไป พวกเขาตั้งใจ
แสวงหาเพือ่เรียนรู้และทาํตามนํา้พระทัย
ของพระเจ้าด้วยความจริงใจ บัดนี้เม่ือ
พวกเขามองเห็นว่าตนเองล่วงละเมิด
พระบัญญัติของพระองค์ จิตใจของพวก
เขาจงึเตม็ล้นด้วยความโศกเศร้า  และเพือ่
แสดงความภักดีต่อพระองค์ พวกเขาจึง
ถอืรักษาวนัสะบาโตของพระเจ้าให้บริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ {GC 434.3}

พวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากและอย่างจริงใจเพือ่เปล่ียนแปลงความ
เชือ่ของตน  ไม่มีใครจะมองไม่เห็นว่าหาก
สถานนมัสการบนโลกนี้เป็นภาพเหมือน
หรือสําเนาของสถานนมัสการบนสวรรค์  
ธรรมบัญญัติท่ีอยู ่ในหีบบนโลกก็เป็น
สาํเนาทีถ่กูต้องแม่นยําของพระบัญญัตใิน
หบีของสวรรค์ด้วย  และการยอมรับความ
จริงเร่ืองสถานนมัสการในสวรรค์ก็มีความ
สัมพันธ์กับการยอมรับข้อกําหนดต่างๆ  
ในพระบัญญตัขิองพระเจ้ารวมถงึหน้าทีท่ี่
เขามีต่อวันสะบาโตของพระบัญญัติข้อท่ี
ส่ี นี่คือความลับของการต่อต้านอย่าง
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ขมข่ืนและมุ่งม่ันที่มีต่อการอธิบายอย่าง
สอดคล้องกันของพระคมัภร์ีท่ีเผยถงึพระ
ราชกิจของพระคริสต์ในสถานนมัสการบน
สวรรค์ มนุษย์หาทางปิดประตูที่พระเจ้า
ทรงเปิดไว้และเปิดประตทูีพ่ระองค์ทรงปิด
ไปแล้ว แต่พระองค์ “ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มี
ใครปิดได้ ผูท้รงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้”  
ตรัสว่า “เรารูจ้กัความประพฤตขิองเจ้า นี่
แน่ะ เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรงหน้า
พวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้” วิวรณ์  
3:7, 8 พระคริสต์ทรงเปิดประตูหรืออีก
นยัหนึง่ทรงประกอบพธิขีองอภสิทุธสิถาน
แล้ว  แสงสว่างกําลังส่องออกมาจากประตู
บานนั้นที่เปิดอยู่ของสถานนมัสการใน
สวรรค์และเปิดให้เหน็ถงึพระบญัญตัข้ิอท่ี
สีว่่ายงัเป็นส่วนหนึง่ในธรรมบัญญตัท่ีิบรรจุ
อยู่ในอภิสุทธิสถานน้ัน  สิ่งที่พระเจ้าทรง
สถาปนาไว้แล้ว  ไม่มีมนษุย์คนใดจะทาํให้
ล้มคว่ําลงไปได้ {GC 435.1}

ผูท้ีย่อมรับแสงสว่างเรือ่งของการเป็น
ผูไ้กล่เกลีย่ของพระคริสต์และความยัง่ยืน
ยงของธรรมบัญญัติของพระเจา้จะพบวา่
สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่พระธรรมวิวรณ์
บทท่ี 14 บันทึกไว้  ข่าวสารต่างๆ ในบทนี้
ประกอบด้วยคําเตอืนสามประการ  (โปรด
ดูภาคผนวก)  เพือ่ตระเตรียมผูท้ีอ่าศยัอยู่
ในโลกให้พร้อมสําหรับการเสด็จมาคร้ังท่ี
สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า  คําประกาศที่
ว่า “ถึงเวลาท่ีพระองค์จะทรงพิพากษา”  
ชี้ ไปยังพระราชกิจช ่วงป ิดท ้ายของ
พระคริสต์เพื่อความรอดของมนุษย์  เป็น
การประกาศข่าวแห่งความจริงที่จะต้อง

เผยแพร่จวบจนกระท่ังการอุทธรณ์ของ
พระผูช่้วยให้รอดจะยุตลิง และพระองค์จะ
เสด็จกลับมายังโลกเพ่ือรับคนทัง้หลายให้
ไปอยูก่บัพระองค์  การพพิากษาท่ีเริม่ข้ึน
ในปี ค.ศ. 1844 จะต้องดําเนินต่อไปจน
กระท่ังคดีทกุรายของท้ังคนทียั่งมีชวีติและ
ของคนที่ตายไปแล้วจะถูกตัดสิน  ดังน้ัน
การพจิารณานีจ้งึจะดําเนนิต่อไปจนถึงเวลา
ที่ประตูแห่งพระกรุณาธิคุณของมนุษย์
จะปิดลง ในการเตรียมมนุษย์ให้พร้อม
เพือ่ท่ีจะยืนข้ึนในวันพพิากษาได้นัน้  ข่าวสาร
นี้บัญชาพวกเขาให้ “เกรงกลัวพระเจ้า  
และถวายพระเกียรติแด่พระองค์” “จง
นมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์  
แผ่นดินโลก  ทะเล  และบ่อนํา้พท้ัุงหลาย”  
ผลของการรับข่าวสารเหล่านีไ้ด้ถกูบรรยาย
ไว้ด้วยถ้อยคําทีว่่า น่ีแหละ “คือพวกทีถ่อื
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และจงรัก
ภักดีต่อพระเยซู” ในการที่จะเตรียมตัว
ให้พร้อมสําหรับการพิพากษา มนุษย์
จาํเป็นต้องถอืรักษาพระบญัญัตขิองพระเจ้า  
พระบัญญัตฉิบับนัน้จะเป็นมาตรฐานของ
อปุนสิยัสําหรับการพพิากษา อคัรทตูเปาโล
ประกาศว่า “พวกท่ีมีธรรมบัญญัติและ
ทําบาป ก็จะต้องถูกพิพากษาตามธรรม
บัญญัติ...ในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษา
ความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์”  
และเขายงับอกต่อไปอกีว่า  “คนท่ีประพฤติ
ตามธรรมบัญญัติต่างหากท่ีพระเจ้าทรง
ถอืว่าเป็นผูช้อบธรรม”  โรม  2:12-16  ใน
การทีจ่ะถือรกัษาพระบญัญัตขิองพระเจ้า
ได้นั้นจําเป็นต้องมีความเช่ือ เพราะเม่ือ  
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“ไม่มีความเชือ่แล้วจะไม่เป็นทีพ่อพระทัย
เลย” และ “การกระทําใดๆ ทีไ่ม่ได้เกิดจาก
ความเชือ่ก็เป็นบาปทัง้สิน้” ฮบีรู 11:6  โรม  
14:23 {GC 435.2}

ทูตสวรรค์องค์ที่หน่ึงประกาศเรียกให้
มนษุย์  “เกรงกลัวพระเจ้า  และถวายพระ
เกียรติแด่พระองค์” และให้ “นมัสการ
พระองค์ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดนิโลก”  
การจะปฏิบัตไิด้ตามน้ี พวกเขาจะต้องเชือ่
ฟังพระบัญญัติของพระองค์ นักปราชญ์
กล่าวไว้ว่า  “จงยําเกรงพระเจ้าและรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละ
เป็นหน้าทีท้ั่งสิน้ของมนษุย์” ปัญญาจารย์ 
12:13 TKJV เม่ือปราศจากการเช่ือฟัง
พระบัญญัติของพระเจ้าแล้ว ไม่มีการ
นมัสการใดท่ีพระเจ้าจะทรงพอพระทัย  
“เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้  
คือเม่ือเราประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองค์” “ผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติ แม้คํา
อธษิฐานของเขาก็เป็นทีน่่าสะอดิสะเอยีน”  
1 ยอห์น 5:3 สุภาษิต 28:9 {GC 436.1}

หน้าท่ีการนมัสการพระเจ้าวางอยูบ่น
พื้นฐานความจริงท่ีว่าพระองค์ทรงเป็น
พระผู้สร้างและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเกิดข้ึน
มาได้ก็เพราะพระองค์ และไม่ว่าที่ใดใน
พระคัมภีร์เม่ือพระองค์ทรงอ้างสิทธิของ
พระองค์ให้มนุษย์ถวายความเคารพและ
นมัสการเหนือพระท้ังปวงของคนต่างชาติ
แล้ว  จะมีหลักฐานอ้างถึงอาํนาจแห่งการ
ทรงสร้างของพระองค์ร่วมด้วย “พระท้ัง
ปวงของชนชาติท้ังหลายเป็นรูปเคารพ  
แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์”  สดุดี  

96:5 “องค์บริสุทธิ์ตรัสว่า ‘พวกเจ้าจะ
เปรยีบเรากับผูใ้ด  และมีใครทีเ่สมอเหมือน
เรา  จงเงยตาของพวกท่านขึ้น  ใครสร้าง
ส่ิงเหล่าน้ี’” “พระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ (พระองค์คือพระเจ้า) ผู้ทรงปั้น
แผ่นดินโลกและทาํมันไว้...ตรัสดังน้ีว่า  เรา
คือยาห์เวห์และไม่มีอืน่อีก” อสิยาห์  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
เหตผุลว่าทาํไมพวกเขาจงึถวายนมัสการ
พระองค์  “องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า
ของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรง
สมควรที่จะได้รับพระสิริ พระเกียรติและ
ฤทธานุภาพ  เพราะว่าพระองค์ทรงสร้าง
สรรพสิ่ง” วิวรณ์ 4:11 {GC 436.2}

ในพระธรรมววิรณ์บทที ่14 มนษุย์ถกู
ร้องเรียกให้กราบนมัสการพระผูส้ร้าง  และ
คําเผยพระวจนะน้ีทําให้มองเห็นถึงคน
กลุม่หน่ึงท่ีถอืรักษาพระบญัญตัขิองพระเจ้า
อนัเนือ่งมาจากผลของการประกาศข่าวสาร
สามประการน้ี หนึ่งในพระบัญญัติเหล่านี้
เน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังพระเจ้าว่า
ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระบัญญัติข้อที่สี่
ประกาศว่า  “วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า...เพราะใน
หกวันพระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าและ
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แผ่นดิน ทะเล และสรรพส่ิงซึ่งมีอยู่ในท่ี
เหล่านั้น แต่ในวันท่ีเจ็ดทรงพัก เพราะ
ฉะนัน้พระยาห์เวห์ทรงอวยพรวนัสะบาโต  
และทรงตัง้วนันัน้ไว้เป็นวนับริสุทธิ”์ อพยพ 
20:10, 11 พระยาห์เวห์ยังตรัสต่อไปอีก
ถงึเร่ืองของวนัสะบาโตไว้ว่า  วนันัน้  “เป็น
หมายสําคัญ...เพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือ
ยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเจ้า” เอเสเคียล  
20:20  และพระองค์ทรงให้เหตผุลว่า  “ใน
หกวนัพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก แต่ในวันที่เจ็ดทรงหยุด
พัก และหย่อนพระทัย” อพยพ 31:17 
{GC  437.1}

“ความสําคัญของวันสะบาโตในการ
เป็นอนสุรณ์ของการสร้างโลกนัน้ก็เพือ่คง
รักษาเหตผุลทีแ่ท้จริงตลอดไปว่าทําไมถึง
ต้องถวายการนมัสการแด่พระเจ้า” นัน่คอื
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและ
เราเป็นผูท่ี้พระองค์ทรงสร้าง  “ด้วยเหตุนี้  
วนัสะบาโตจงึเป็นรากฐานเดยีวทีแ่ท้จริงของ
การนมัสการพระเจ้า เพราะวันสะบาโต
สอนความจริงยิง่ใหญ่ด้วยวธิกีารทีป่ระทบั
ใจท่ีสุดและไม่มีคําสอนอื่นใดที่ทําได้เช่น
นี ้รากฐานแท้จริงของการนมัสการพระเจ้า
ไม่ใช่จะต้องเป็นวันท่ีเจ็ดเท่านั้น แต่การ
นมัสการทั้งหมดนั้นวางอยู่บนพื้นฐาน
ความแตกต่างระหว่างพระเจ้าพระผูส้ร้าง
และสรรพส่ิงที่พระองค์ทรงสร้าง ความ
จริงย่ิงใหญ่นี้จะไม่มีวันล้าสมัยและลืม
ไม่ได้เป็นอนัขาด” J.N. Andrews, History  
of the Sabbath บทที่ 27 พระเจ้าทรง
สถาปนาวันสะบาโตไว้ในสวนเอเดนเพื่อ

ให้สมองของมนุษย์จดจําความจริงของ
เร่ืองนีต้ลอดไป  และนานตราบเท่าทีค่วาม
จริงท่ีว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของ
เราเป็นเหตผุลทีเ่ราต้องนมัสการพระองค์
ต่อไป ตราบนานเท่านั้นวันสะบาโตก็จะ
ยังคงเป็นเคร่ืองหมายและอนุสรณ์ของ
ความจริงนัน้  หากทัว่ทัง้จกัรวาลถือรักษา
วันสะบาโตแล้ว ความคิดและความรู้สึก
ของมนษุย์จะถกูนาํพาไปยงัพระผูส้ร้างใน
ฐานะทีท่รงเป็นศูนย์รวมของความเคารพ
และการนมสัการ และจะไม่มีคนกราบไหว้
รูปเคารพ  คนไม่เชือ่พระเจ้า  หรือคนนอก
ศาสนา การถือรักษาวันสะบาโตจะเป็น
เคร่ืองหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อ
พระเจ้าองค์เทีย่งแท้ “ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค์  
แผ่นดินโลก ทะเลและบ่อนํ้าพุทั้งหลาย”  
ข่าวสารทีบั่ญชาให้มนุษย์นมัสการพระเจ้า
และถือรักษาพระบัญญตัขิองพระองค์นัน้
จะเรียกเชิญเป็นพิเศษให้ถือรักษาพระ
บัญญัติข้อที่สี่ {GC 437.2}

ผู ้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระเจ้าและดาํเนนิตามความเชือ่ของพระ
เยซจูะแตกต่างจากคนอีกกลุ่มหนึง่ทีทํ่าผิด  
และถูกทูตสวรรค์องค์ท่ีสามเตือนด้วย
ถ้อยคาํทีเ่คร่งขรมึและน่ากลวัว่า “ถ้าใคร
บูชาสัตว ์ร ้ายและรูปของมัน และรับ
เคร่ืองหมายของมันไว้ท่ีหน้าผากหรือท่ี
มือของเขา คนนัน้จะต้องด่ืมเหล้าองุน่แห่ง
ความกริ้วของพระเจ้า” วิวรณ์ 14:9, 10  
การจะเข้าใจข่าวสารเร่ืองนี้ได้นั้นจําเป็น
ต ้องแปลความหมายของสัญลักษณ์
เหล่านีใ้ห้ถกูต้อง สตัว์ร้าย รูปของมันและ
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เคร่ืองหมายของมันหมายถึงอะไร {GC  
438.1}

คําพยากรณ์เร่ืองนีแ้ละการใช้สญัลักษณ์
เหล่านี้มีอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ เร่ิมจาก
บทที่ 12 เม่ือพญานาคคอยทําลายพระ
คริสต์ในสมัยท่ีพระองค์ประสูต ิ พญานาค
คอืซาตาน  (ววิรณ์  12:9)  มันเป็นผูบ้งการ
ให้กษัตริย์เฮโรดบัญชาส่ังประหารพระผู้
ช่วยให้รอด  แต่ตัวแทนเอกของซาตานที่
ทําสงครามกับพระคริสต์และประชากร
ของพระองค์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่หนึ่ง
นั้นคืออาณาจักรโรมที่มีลัทธินอกศาสนา
เป็นศาสนาท่ีนิยมนับถือกันอย่างแพร่
หลาย ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่พญานาค
หมายถึงซาตานเป็นหลัก ในอีกแง่หนึ่ง
แล้วพญานาคเป็นสญัลักษณ์ของอาณาจักร
โรมนอกศาสนานั่นเอง {GC 438.2}

พระธรรมวิวรณ์บทท่ี 13 (ข้อ 1-10)  
บรรยายถึงสัตว์ร้ายอกีตวัหนึง่ท่ี  “เหมือน
เสือดาว” ที ่“พญานาคให้ฤทธิเ์ดช  บัลลงัก์  
และสทิธิอาํนาจยิง่ใหญ่ของมันแก่สตัว์ร้าย
นั้น” ชาวโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เชื่อว่า
สัญลักษณ์นี้หมายถึงระบอบเปปาซี  
[Papacy ระบอบการปกครองท่ีมีพระ
สันตะปาปาเป็นองค์ประมุข] ซึ่งสืบทอด
อาํนาจและบัลลงัก์และสทิธอิาํนาจซึง่คร้ัง
หนึ่งอาณาจักรโรมันในอดีตเคยถือครอง  
คาํบรรยายสัตว์ร้ายทีเ่หมือนเสือดาวตวันี้
เปิดเผยไว้ว่า “สัตว์ร้ายนั้นใช้ปากพูดจา
ใหญ่โตและหม่ินประมาทพระเจ้า...มัน
เปิดปากของมันพดูหม่ินประมาทพระเจ้า  
พดูหม่ินประมาทต่อพระนามของพระองค์  

ต่อสถานท่ีสถติของพระองค์  และต่อพวก
ที่อยู่ในสวรรค์  และทรงอนุญาตให้มันทํา
สงครามกับธรรมิกชนและชนะพวกเขา  
และประทานให้มันมีอํานาจเหนือทุกเผ่า  
ทกุชนชาต ิ ทุกภาษา  และทุกประชาชาต”ิ  
คําพยากรณ์นี้มีลักษณะเกือบคล้ายคลึง
กับคาํพยากรณ์ทีบ่รรยายเร่ืองเขาเล็กของ
พระธรรมดาเนียลบทที่  7 ดังนั้นคํา
พยากรณ์นี้จึงเล็งถึงระบอบเปปาซีอย่าง
ไม่มีข้อสงสัย {GC 439.1}

“ทรงอนุญาตให้มันใช้สิทธิอํานาจ
ทาํการส่ีสบิสองเดือน”  และผูเ้ผยพระวจนะ
กล่าวต่อไปว่า  เขาเห็น  “หัวหน่ึงของมัน
เหมือนอย่างถูกฟันปางตาย” และกล่าว
ต่อไปอกีว่า “คนใดทีก่าํหนดไว้ให้เป็นเชลย  
คนน้ันกจ็ะไปเป็นเชลย คนใดท่ีกําหนดไว้
ให้ถกูฆ่าด้วยดาบ คนน้ันกต้็องถกูฆ่าด้วย
ดาบ” วิวรณ์ 13:5, 3, 10 เวลาสี่สิบสอง
เดือนเป็นระยะเวลาเดียวกันกับ “หนึง่วาระ  
สองวาระกับคร่ึงวาระ” สามปีครึ่งหรือ  
1,260 วัน แห่งพระธรรมดาเนียลบทที่ 7  
ซึ่งเป็นเวลาที่อํานาจการปกครองของ
ระบอบเปปาซีกดขีป่ระชากรของพระเจ้า  
ตามท่ีกล่าวถึงในบทก่อนๆ ระยะเวลานี้
เร่ิมต้นด้วยการเรืองอํานาจของระบอบ
เปปาซีในปี ค.ศ. 538 และสิ้นสุดลงในปี 
ค.ศ.  1798 ในช่วงเวลานัน้ พระสันตะปาปา
ถกูกองทพัของประเทศฝร่ังเศสจบัไปเป็น
เชลย อํานาจของระบอบเปปาซีถูกฟันปาง
ตายและเร่ืองนีก็้เกิดข้ึนจริงตามทีทํ่านาย
ไว้ “คนใดท่ีกําหนดไว้ให้เป็นเชลย คนน้ัน
ก็จะไปเป็นเชลย” {GC 439.2}
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เม่ือมาถงึจดุนี ้ มีการแนะนําสัญลักษณ์
อีกอันหนึ่งข้ึนมา ผู้เผยพระวจนะกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าเหน็สัตว์ร้ายอกีตวัหนึง่ขึน้มา
จากแผ่นดิน  มันมีสองเขาเหมือนลูกแกะ  
และพูดเหมือนอย่างพญานาค” วิวรณ์  
13:11  ท้ังลักษณะการปรากฏตวัและกิรยิา
ท่าทางการขึ้นมาของสัตว์ร้ายตัวนี้แสดง
ให้เห็นว่าประเทศซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็น
ตัวแทนถึงนั้นแตกต่างจากประเทศเหล่า
นัน้ท่ีถกูแสดงด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ  ก่อน
หน้านี้ อาณาจักรย่ิงใหญ่ต่างๆ ที่เคย
ปกครองโลกถกูนาํมาปรากฏให้ผู้เผยพระ
วจนะดาเนียลเห็นในลักษณะของสัตว์ปา่
ล่าเหย่ือ  พวกมันขึน้มาเม่ือ  “ลมทัง้ส่ีของ
ฟ้าสวรรค์ได้ปลกุป่ันทะเลใหญ่นัน้” ดาเนยีล 
7:2 ในพระธรรมววิรณ์บทท่ี 17 ทตูสวรรค์
อธบิายว่า น้ําหมายถึง “ชนชาตต่ิางๆ  ฝงู
ชนต่างๆ ประชาชาติต่างๆ และภาษา
ต่างๆ” วิวรณ์ 17:15 ลมเป็นสัญลักษณ์
ของการต่อสู ้ ลมทั้งส่ีของฟ้าสวรรค์ท่ี
ปลกุป่ันทะเลใหญ่หมายถงึภาพเหตกุารณ์
น่ากลวัของการปราบปรามและการปฏวัิติ
ทีอ่าณาจกัรเหล่านีใ้ช้เพือ่ก้าวขึน้สูอ่าํนาจ  
{GC 439.3}

แต่สตัว์ร้ายทีมี่สองเขาเหมือนลูกแกะ
นัน้  “ขึน้มาจากแผ่นดิน”  แทนท่ีมันจะล้ม
ล้างประเทศอ่ืนๆ  เพือ่ตัง้ตนขึน้  ประเทศ
ที่มีเคร่ืองหมายเป็นสัตว์ร้ายนี้จะต้องมา
ในอาณาบริเวณที่ไม่มีผู้ใดครอบครองมา
ก่อนและเติบใหญ่ข้ึนอย่างต่อเนื่องและ
อย่างสันติ ประเทศนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นมา
จากประชาชาติที่แออัดและแก่งแย่งชิงดี

กันในโลกเก่าท่ีมีสัญลักษณ์เป็นทะเล
ปั่นป่วนของ “ชนชาติต่างๆ ฝูงชนต่างๆ  
ประชาชาติต่างๆ และภาษาต่างๆ” จงึต้อง
ค้นหาประเทศนี้ในทวีปทางฝั่งตะวันตก  
{GC 440.1}

มีชาตใิดในโลกใหม่ทีข้ึนมาเรืองอาํนาจ
ในปี ค.ศ. 1798 และดูมีลักษณะท่าทาง
แขง็แกร่งและยิง่ใหญ่และดึงดูดความสนใจ
ของคนท้ังโลก การแปลความหมายของ
สัญลกัษณ์นีเ้ป็นเรือ่งทีไ่ม่มีข้อสงสยั มีอยู่
ประเทศหนึ่งและเป็นเพียงประเทศเดียว
ที่มีคุณสมบัติตรงตามคําพยากรณ์นี้  ซ่ึง
มันชีต้รงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง
ไม่ผดิพลาด  ครัง้แล้วครัง้เล่า  เม่ือนกัพดู
และนักประวัติศาสตร์บรรยายถึงการขึ้น
มาและการเตบิใหญ่ของประเทศนี ้ ความ
คิดท่ีเป็นคําพูดเดียวกันกับของผู้เขียน
พระวจนะศักด์ิสิทธ์ิถูกนํามาใช้โดยแทบ
จะไม่รู้ตวั  สตัว์ร้ายนี ้ “ข้ึนมาจากแผ่นดิน”  
คาํว่า  “ขึน้มา”  ตามผู้แปลน้ีมีความหมาย
ว่า  “การเจรญิเตบิโตหรือการงอกออกมา
เหมือนต้นไม้”  และตามทีเ่ราเหน็  ประเทศ
นี้จะต้องเกิดขึ้นมาในอาณาบริเวณที่ไม่มี
การครอบครองมาก่อน  มีนักเขียนชื่อดัง
คนหนึง่บรรยายถงึการข้ึนมาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไว้ว่า “เธอปรากฏข้ึนมาอย่าง
ลกึลับจากพ้ืนทีว่่างเปล่า” และกล่าวอกีว่า  
“ด่ังเมล็ดพชืทีส่งบเงียบ  เธอโตขึน้จนเป็น
อาณาจักร” G. A. Townsend, The New  
World  Compared  With  the  Old  หน้า  
462 ในปี ค.ศ. 1850  นิตยสารของประเทศ
ยโุรปฉบับหนึง่กล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
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ว่าเป็นอาณาจกัรอศัจรรย์ซึง่  “ปรากฏขึน้
มา” “ท่ามกลางความสงบเงียบของโลก
และมีอํานาจมากขึ้นและยโสเพิ่มขึ้นทุก
วนั”  จากเดอะดบับลนิเนชัน่  [The  Dublin  
Nation] แอ็ดวอร์ด เอเวอแร็ตกล่าวใน
ปาฐกถาเร่ืองการก่อตัง้ผูแ้สวงบุญพลิกริม
ของประเทศนีไ้ว้ว่า “พวกเขามองหาสถาน
ทีเ่ช่นนีใ้ช่ไหม คือท่ีซึง่สนัโดษ ไม่เป็นภยั
เพราะไม่เป็นท่ีรู้จกัและปลอดภยัเพราะอยู่
ห่างไกล ที่ซึ่งคริสตจักรน้อยแห่งหมู่บ้าน
เลเดนจะชืน่ชมยินดีในเสรภีาพของมโนธรรม  
จงดูเถิด อาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
ที.่..พวกเขาแบกธงกางเขนเข้าครอบครอง
อย่างสันติ” คําปาฐกที่พลิมัท มลรัฐแมส
ซาชูเซตส์เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.  
1824 หน้า 11 {GC 440.2}

“มีสองเขาเหมือนลูกแกะ” เขาที่มี
ลักษณะเหมือนของลูกแกะแสดงถงึความ
เยาว์วัย ไร้เดียงสา และอ่อนโยน ซ่ึง
บรรยายลกัษณะของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้อย่างเหมาะสม  ตามทีผู้่เผยพระวจนะ
เห็น “ข้ึนมา” ในปี ค.ศ. 1798 คริสเตียน
มากมายท่ีอพยพไปยังประเทศอเมริกา
ในช่วงแรกและหาท่ีหลบภยัจากการกดขี่
ของกษตัริย์และการไม่ผ่อนปรนของพวก
บาทหลวง พวกเขามุ่งม่ันท่ีจะสถาปนา
การปกครองที่ตั้งอยู่บนรากฐานอันกว้าง
ใหญ่ของเสรีภาพทางฝ่ายปกครองของรัฐ
กับศาสนา แนวคิดของพวกเขาปรากฏให้
เห็นในคําประกาศเอกราชของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึง่เปิดเผยให้เหน็ความจรงิ
อันยิ่งใหญ่ว่า “มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา

อย่างเท่าเทยีมกนั”  และไม่มีสทิธทิีจ่ะโอน  
“ชวีติ  เสรภีาพและการแสวงหาความสขุ”  
ให้แก่ผู ้อื่น และรัฐธรรมนูญรับรองให้
ประชากรมีสิทธิปกครองตนเอง  ให้เลือก
ตั้งผู ้แทนเพื่อร่างและตรากฎหมายได้  
เสรีภาพในการนับถือศาสนาก็ได้ รับ
อนุญาตด้วยเช่นกัน มนุษย์ทุกคนได้รับ
อนุญาตให้นมัสการพระเจ้าได้ตามท่ี
จติใต้สาํนึกของตนกาํหนด  แนวทางของ
สาธารณรัฐนิยมและโปรเตสแตนต์นิยม
เป็นหลักการพื้นฐานของประเทศ หลัก
การเหล่าน้ีคือเคล็ดลับของอํานาจและ
ความรุ่งเรืองม่ังค่ังของเขา ผู้คนจากท่ัว
ทั้งอาณาจักรคริสเตียนที่ถูกกดข่ีและถูก
เหยียบยํ่าต่างพากันหันเข้าหาดินแดนนี้
ด้วยความสนใจและความหวัง  คนนับล้าน
แสวงหาชายฝั่งทะเลของประเทศน้ีจน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวข้ึนไปอยู่ท่ามกลาง
ประเทศทีมี่อาํนาจมากท่ีสดุของโลก  [คํา
ประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมรกิา  
The Declaration of Independence ทํา
ข้ึนวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776] {GC  
441.1}  

แต่สัตว์ร้ายท่ีมีเขาเหมือนลูกแกะน้ี  
“พูดเหมือนอย่างพญานาค มันใช้สิทธิ
อาํนาจท้ังหมดของสตัว์ร้ายตวัแรกต่อหน้า
สัตว์ร้ายนั้น มันทําให้โลกและคนที่อยู่ใน
โลกบูชาสัตว์ร้ายตวัท่ีมีบาดแผลฉกรรจ์ซึง่
ได้รับการรักษาแล้ว...ส่ังให้คนทัง้หลายที่
อยู่บนแผ่นดินโลก  สร้างรปูจาํลองรูปหน่ึง
ให้กับสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลจากดาบ
แต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น” วิวรณ์ 13:11-14  
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{GC 441.2}
คุณลักษณะของเขาท่ีเหมือนของ

ลูกแกะและเสยีงของพญานาคของสญัลักษณ์
นั้นชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอันโดดเด่น
ระหว่างการประกาศแสดงตวักบัการปฏบัิติ
ของประเทศซึ่งเป ็นความหมายของ
สัญลักษณ์นั้น การ “พูด” ของประเทศนี้
คือการกระทําของอํานาจในการตรา
กฎหมายและอาํนาจการปกครองของเธอ  
ด้วยการกระทํานี้เธอจะนําการหลอกลวง
มาสู่หลกัการเสรีภาพและสันตภิาพเหล่านัน้
ซึ่งเป็นพื้นฐานของนโยบายของเธอ คํา
ทาํนายทีว่่า  เธอจะพดูจา  “อย่างพญานาค”  
และ  “ใช้สทิธอิาํนาจท้ังหมดของสตัว์ร้าย
ตวัแรก”  ได้ทํานายไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน
ถึงพัฒนาการของจิตใจที่ไม่ยอมประนี-
ประนอมและกดขี่ข่มเหงซ่ึงประเทศที่มี
สัญลักษณ์เป็นพญานาคและสัตว์ร้ายที่
เหมือนเสือดาวเคยทํามาแล้ว สําหรับ
ประโยคท่ีว่าสัตว์ร้ายที่มีสองเขา “ทําให้
โลกและคนท่ีอยูใ่นโลกบูชาสัตว์ร้ายตวัเดิม
นัน้” TBS1971 แสดงให้เห็นว่าอาํนาจของ
ประเทศนี้จะถูกใช้เพื่อบังคับให้ถือรักษา
กฎบางอย่างซึง่เป็นการแสดงความเคารพ
ต่อระบอบเปปาซี {GC 442.1}

การกระทําเช่นนีจ้ะขดัแย้งโดยตรงต่อ
หลักการการปกครอง ต่อคุณสมบัติของ
ธรรมเนียมเสรีภาพ ต่อคําปฏิญาณที่
ประกาศเอกราชและต่อรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งประเทศ
จัดหาวิธีอย่างชาญฉลาดเพ่ือป้องกัน
การนําอํานาจทางฝ่ายโลกไปอยู่เหนือ

คริสตจักร  ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่หลีก
เล่ียงไม่ได้คือการไม่ยอมประนีประนอม
และการกดข่ี รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่า  
“รัฐสภาจะไม่บัญญตักิฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับสถาบันศาสนาใดๆ และจะไม่ห้าม
เสรีภาพในการนับถือศาสนา” และ “จะ
ไม่มีการกําหนดให้สอบวิชาศาสนาเพื่อ
เป็นคณุสมบัตใินการเข้ารับตาํแหน่งหน้าท่ี
ทางราชการภายใต้รัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา” การนับถือศาสนาจะถูก
บังคับจากอาํนาจฝ่ายการปกครองได้ก็ต่อ
เม่ือมีการละเมิดข้อกําหนดที่ปกป้อง
เสรีภาพของชาตินี้อย่างจงใจเท่านั้น  แต่
ความไม่สอดคล้องกนัของการกระทาํเช่น
นัน้ก็ไม่ได้มากไปกว่าท่ีสัญลกัษณ์ได้แสดง
ไว้ให้เห็น  สัตว์ร้ายที่มีเขาเหมือนลูกแกะ
ซึง่แสดงลักษณะทีบ่ริสทุธิ ์สภุาพ และไม่มี
พิษภัยนั้นจะพูดจาอย่างพญานาค {GC  
442.2}

“สัง่ให้คนท้ังหลายทีอ่ยู่บนแผ่นดินโลก
สร้างรูปจําลองรูปหน่ึงให้กับสัตว์ร้าย”  
เรือ่งนีแ้สดงให้เหน็อย่างชดัเจนถงึรูปแบบ
การปกครองท่ีอาํนาจตรากฎหมายของรฐั
ข้ึนอยู่กับประชาชน ซึ่งเป็นหลักฐาน
ชดัเจนทีส่ดุว่าประเทศท่ีคาํพยากรณ์กล่าว
ถงึนีคื้อประเทศสหรัฐอเมรกิา {GC 442.3}

แต่อะไรคอืการทาํ  “รูปจําลองรปูหนึง่
ให้กบัสัตว์ร้าย”  และจะทํารปูนีไ้ด้อย่างไร  
สตัว์ร้ายทีมี่เขาสองเขาเป็นผูทํ้ารูปจาํลอง
นี้และเป็นรูปจําลองท่ีทําให้กับสัตว์ร้าย  
เรียกอกีชือ่หนึง่ว่าเป็นรูปจาํลองของสัตว์
ร้าย การท่ีจะเรียนรูว่้ารูปจาํลองนีมี้ลักษณะ
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อย่างไรและจะทํารูปนี้ได้อย่างไรน้ัน  เรา
จะต้องศึกษาถึงลักษณะของตัวสัตว์ร้าย
ซึง่ก็คือระบอบเปปาซนีัน่เอง {GC 443.1}

เ ม่ือค ริสต จักร ยุคแรกเ ร่ิม เสื่ อม
ถอยลงด้วยการละทิ้งความเรียบง่ายของ
ข่าวประเสริฐและรับพธิกีรรมและประเพณี
ของพวกนอกศาสนาเข้ามา เธอก็สูญเสีย
พระวิญญาณและอํานาจของพระเจ้าไป 
และเพือ่ท่ีจะควบคมุจติสํานกึผิดชอบของ
ประชาชนให้ได้นั้น เธอจึงแสวงหาการ
สนับสนุนจากอํานาจทางฝ่ายโลก ผลที่
ได้คอืระบอบเปปาซ ี ซึง่คือคริสตจกัรหนึง่
ที่ควบคุมอํานาจของรัฐและใช้อํานาจนั้น
ทําตามสิ่งที่เธอต้องการโดยเฉพาะเพื่อ
ลงโทษพวก  “นอกรีต”  ในการที่ประเทศ
สหรฐัอเมริกาจะทํารูปจาํลองของสตัว์ร้าย
ได้นั้น อํานาจทางศาสนาจะต้องควบคุม
อํานาจการปกครอง เพื่อคริสตจักรจะ
ใช้อาํนาจของรัฐทาํสิง่ท่ีเธอต้องการ  {GC  
443.2}

เม่ือใดก็ตามท่ีศาสนจักรได้รับอํานาจ
ของรัฐ เธอก็ใช ้อํานาจน้ีลงโทษผู ้ที่
ขดัแย้งกับหลกัคําสอนของเธอ ครสิตจกัร
โปรเตสแตนต์ท่ีดําเนินตามรอยเท้าของ
โรมด้วยการเป็นพันธมิตรกับอํานาจฝ่าย
โลกได ้แสดงออกถึงความปรารถนา
เดียวกันทีจ่ะจาํกัดเสรีภาพของจติใต้สํานกึ  
ตัวอย่างในเรื่องนี้เห็นได้จากการกดข่ี
ข่มเหงอนัยาวนานและต่อเนือ่งท่ีมีต่อผูท่ี้
ขดัแย้งกับคริสตจกัรแห่งองักฤษ  [Church  
of  England]  ในช่วงศตวรรษที่  16  และ  
17 ผู้รับใช้หลายพันคนที่ไม่ลงรอยกับ

คริสตจักรถูกบังคับให้หลบหนีไปจาก
คริสตจักรและคนอีกมากมายทั้งที่เป็น
ศาสนาจารย์และประชาชนธรรมดาถกูปรับ  
กักขัง  ทรมานและเข่นฆ่าเพราะความเช่ือ
ของพวกเขา  {GC  443.3}

การละทิง้ศาสนาเป็นเหตใุห้คริสตจักร
ในยุคแรกเข้าขอความช่วยเหลือจาก
อํานาจการปกครองและเป็นการเปิดเส้น
ทางที่พัฒนาไปสู่ระบอบเปปาซีซึ่งก็คือ
สัตว์ร้าย  เปาโลกล่าวไว้ว่า “จะมีการกบฏ
เสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้นจะ
ปรากฏตัว” 2 เธสะโลนิกา 2:3 ด้วยเหตุนี้  
การละทิ้งศาสนาในคริสตจักรเป็นการ
เตรียมทางให้กบัการทาํรูปจาํลองแก่สัตว์
ร้าย {GC 443.4}

พระคมัภร์ีเปิดเผยว่าก่อนทีอ่งค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมาจะมีการถดถอยทาง
ศาสนาท่ีคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดข้ึนใน
ศตวรรษท่ีหนึ่ง “วาระสุดท้ายนั้นจะเป็น
เวลาท่ีน่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว  
รักเงินทอง  โอ้อวด  หย่ิงยโส  ชอบดูหม่ิน  
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้
มนษุยธรรม  ไม่ให้อภยักัน  ใส่ร้ายกนั  ไม่
ยบัย้ังชัง่ใจ ดุร้าย เกลียดชงัความด ีทรยศ  
มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารัก
พระเจ้า  ยดึถอืทางพระเจ้าแต่เพยีงเปลอืก
นอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น” 2  
ทโิมธ ี 3:1-5  “พระวญิญาณตรัสอย่างชดั
แจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้ง
ความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณท้ัง
หลายท่ีล่อลวง และคําสอนของพวกผี”  
1 ทิโมธี 4:1 ซาตานจะกระทําการด้วย  
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“อทิธฤิทธิท์กุอย่าง  ทัง้หมายสําคญั  และ
การอัศจรรย์จอมปลอม  และอุบายชั่วทุก
อย่าง” และทุกคนที่ “ไม่ได้รักความจริง
เพือ่จะรอดได้”  จะถกูปล่อยให้รับ  “ความ
ลุ่มหลงมาถงึพวกเขา  ให้เขาเชือ่ส่ิงทีเ่ท็จ”  
2 เธสะโลนิกา 2:9-11 เม่ือสภาพไร้
ศีลธรรมเช่นนี้เกิดข้ึน ผลลัพธ์แบบเดียว
กับทีเ่คยเกิดขึน้ในศตวรรษท่ีหนึง่ก็จะตาม
มา  {GC 444.1}

คนมากมายมองดูว่าความเชื่อหลาก
หลายในคริสตจักรโปรเตสแตนต์น่าจะ
เป็นข้อพิสูจน์อย่างแน่วแน่ว่าไม่มีทางท่ี
จะบังคับให้เกิดความเป็นหนึง่ได้  แต่เป็น
เวลาหลายปีมาแล้วทีค่ริสตจกัรซึง่มีความ
เชื่อแบบโปรเตสแตนต์มีแนวคิดเกิดขึ้น
และแรงขึ้นที่จะสนับสนุนให้คริสตจักร
ต่างๆ  รวมตัวกันโดยใช้พื้นฐานของหลัก
ข้อเชือ่ทีเ่หมือนกนั  การจะทาํให้การรวม
ตวัเช่นนีก้ระชบัแน่นได้นัน้จาํเป็นต้องยอม
ผ่อนปรนไม่พดูคุยถึงเร่ืองทีท่กุคนมีความ
เห็นไม่ตรงกันแม้ว่าเร่ืองนั้นจะเป็นเร่ือง
สําคัญในพระคัมภีร์มากเพียงไรก็ตาม  
{GC 444.2}

ในปี ค.ศ. 1846 ชาร์ลส์ ปีเชอร์  
[Charles  Beecher]  เทศนาเปิดเผยว่าการ
ดําเนินการของ “นิกายโปรเตสแตนต์
ต่างๆ  [the evangelical Protestant  
denominations] ไม่เพียงถูกก่อตั้งขึ้นมา
ภายใต้แรงกดดันมหาศาลบนความหวาด
กลัวของมนุษย์เท่านั้น แต่พวกเขายัง
ดําเนินงานและเคล่ือนไหวและคงอยู่ใน
สภาพท่ีเลวร้ายอย่างสิ้นเชิง และเข้าหา

ธรรมชาติฝ่ายตํ่าทุกช่ัวโมงเพื่อหยุดยั้ง
ความจริงและคุกเข่าลงต่ออาํนาจของการ
ละท้ิงศาสนา เร่ืองเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
กับโรมไม่ใช่หรือ เรากําลังเลียนแบบการ
ดําเนนิชวีติของเธออกีใช่ไหม และเรามอง
เห็นอะไรอยู่เบ้ืองหน้า การประชุมสภา
ทั่วไปอีกวาระหน่ึง การประชุมระดับโลก  
พนัธมิตรของครสิตจกัรนกิายโปรเตสแตนต์
ต่างๆ และศาสนาสากลของทั้งโลก” คํา
เทศนาเร่ือง “The Bible a Sufficient  
Creed” จากเมือง Fort Wayne มลรัฐ
อนิเดียนา 22 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1846 เมือ่
เป้าหมายน้ีบรรลุแล้ว หลังจากน้ัน ใน
ความพยายามที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่ง
เดียวอย่างสมบูรณ์ก็จะมีอกีเพยีงก้าวเดียว
คือ การหันไปใช้กําลัง {GC 444.3}

เม่ือคริสตจักรแนวหน้าท้ังหลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจบัมือกันโดยใช้หลัก
คําสอนท่ีเหมือนกันเป็นเครื่องยึดเหน่ียว  
พวกเขาจะกดดันรัฐบาลให้ออกกฎหมาย
บังคับให้ทําตามคําบัญชาของพวกเขา
และให้อุ้มชูสถาบันของพวกเขา เม่ือนั้น
โปรเตสแตนต์ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจะ
สร้างรูปจําลองของอํานาจของโรมันขึ้น  
และผลลพัธ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ซึง่จะเกดิข้ึน
อย่างแน่นอนคือฝ่ายปกครองจะกําหนด
โทษให้แก่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอ {GC  
445.1}

สัตว์ร้ายที่มีสองเขา “บังคับทุกคน  
ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โต คนม่ังมี
และคนยากจน เสรีชนและทาสให้รับ
เครื่องหมายไว้ท่ีมือขวาหรือท่ีหน้าผาก
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ของพวกเขา เพือ่ไม่ให้ใครสามารถซือ้หรือ
ขายได้  ถ้าหากไม่มีเครือ่งหมายทีเ่ป็นชือ่
ของสัตว์ร้ายหรือเป็นตัวเลขของชื่อมัน”  
วิวรณ์ 13:16, 17 ทูตสวรรค์องค์ท่ีสาม
เตอืนว่า  “ถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของ
มัน และรับเคร่ืองหมายของมันไว้ท่ีหน้า
ผากหรือท่ีมือของเขา คนนั้นจะต้องด่ืม
เหล้าองุน่แห่งความกริว้ของพระเจ้า”  “สตัว์
ร้าย”  ที่กล่าวถึงในที่นี้ซึ่งสัตว์ร้ายที่มีเขา
สองเขาบังคบัให้ผู้คนบูชานัน้  คือสัตว์ร้าย
ตัวแรกหรือสัตว์ร้ายที่เหมือนเสือดาวใน
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 ซึ่งหมายถึง
ระบอบเปปาซนีัน่เอง “รูปจําลองของมัน”  
เป็นสัญลักษณ์ถึงรูปแบบของคริสตจักร
โปรเตสแตนต์ที่ละท้ิงความเชื่อซึ่งจะถูก
พัฒนาข้ึนเม่ือคริสตจักรโปรเตสแตนต์
ต่างๆ  จะแสวงหาอํานาจฝ่ายปกครองมา
บังคับคําสอนท่ีไม่มีเหตุผลของพวกเขา  
ส่วนคาํว่า “เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย” นัน้
ยงัจะต้องหาคําอธบิายต่อไป {GC 445.2}

ภายหลังคําเตือนไม่ให้บูชาสัตว์ร้าย
และรูปของมันแล้ว คําพยากรณ์ยังเปิด
เผยต่อไปว่า นี่แหละคือ “พวกที่ถือรักษา
พระบญัญตัขิองพระเจ้า และจงรกัภกัดีต่อ
พระเยซู”  เนื่องจากว่าผู้ท่ีประพฤติตาม
พระบัญญตัขิองพระเจ้าจะแตกต่างไปจาก
ผู้ที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับ
เครือ่งหมายของมัน  ส่ิงทีจ่ะตามมาคือ  ผู้
ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่มุม
หนึง่และผู้ทีฝ่่าฝืนพระบญัญตัขิองพระเจ้า
ก็จะอยู่อีกมุมหนึ่ง จะมีการแยกแยะออก
อย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่นมัสการพระเจ้า

และผู้ที่บูชาสัตว์ร้าย {GC 445.3}
ลักษณะพิเศษของสัตว์ร้ายและรูป

จาํลองของมนัคือการล่วงละเมิดธรรมบัญญตัิ
ของพระเจ้า  ดาเนยีลกล่าวถงึเขาเล็กหรอื
ระบอบเปปาซว่ีา “จะคิดเปล่ียนแปลงวาระ
และธรรมบัญญัติต่างๆ” ดาเนียล 7:25  
และเปาโลเรียกอํานาจเดียวกันน้ีว่า  “คน
นอกกฎหมาย” ทีจ่ะยกตนข้ึนเหนอืพระเจ้า  
คําพยากรณ์ทั้งสองเร่ืองน้ีเสริมซึ่งกัน
และกัน ด้วยการเปลี่ยนพระบัญญัติของ
พระเจ้าเท่านั้นท่ีระบอบเปปาซีจะยกตน
ขึน้ให้สงูเหนอืพระเจ้า  ผูท้ีรู้่ตวัและเข้าใจ  
แต่ยงัคงถอืรักษาบัญญตัท่ีิเปลีย่นไปแล้ว
นี้กําลังให้เกียรติอย่างสูงส่งแก่อํานาจที่
ลงมือทําการเปลี่ยนแปลงนี้ การแสดง
ความเชื่อฟังต่อบัญญัติของระบอบเปปา
ซใีนลักษณะเช่นนีจ้ะเป็นเครือ่งหมายแสดง
ความภกัดีต่อพระสันตะปาปาแทนพระเจ้า  
{GC 446.1}

ระบอบเปปาซีเคยพยายามเปลีย่นพระ
บัญญัติของพระเจ้ามาแล้ว พระบัญญัติ
ข้อท่ีสองทีห้่ามกราบบชูารูปเคารพถกูตดั
ทิง้ไปและพระบัญญตัข้ิอทีส่ี่ถกูเปล่ียนไป
เพื่อเปิดทางให้ถือรักษาวันท่ีหน่ึงเป็นวัน
สะบาโตแทนวันท่ีเจ็ด แต่บรรดาผู้นิยม
ระบอบเปปาซีเน้นย้ําว่าเหตุผลที่ตัด
พระบัญญัติข้อที่สองออกไปก็เพราะเป็น
พระบัญญัติท่ีไม่จําเป็นเนื่องจากรวมอยู่
ในพระบัญญตัข้ิอท่ีหน่ึงแล้ว  และพวกเขา
นาํเสนอพระบัญญตัติรงตามทีพ่ระเจ้าทรง
ประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจได้ การเปล่ียน
แปลงด้วยความตั้งใจและความพยายาม
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ถูกแสดงให้เห็นตามท่ีพระคัมภีร์เขียนไว้
ว่า เขา “จะคดิเปลีย่นแปลงวาระและธรรม
บัญญัติต่างๆ” การเปล่ียนแปลงพระ
บัญญัติข้อที่สี่ทําให้คําพยากรณ์นี้สําเร็จ
อย่างถูกต้องแม่นยํา ผู้มีอํานาจเพียงคน
เดียวท่ีอ้างเร่ืองนีคื้อศาสนจกัร การกระทํา
เช่นนี้ทําให้อํานาจของระบอบเปปาซีได้
ตั้งตนเองขึ้นเหนือพระเจ้าอย่างเปิดเผย  
{GC 446.2}

ในขณะทีผู่น้มัสการพระเจ้าจะถกูชีใ้ห้
เห็นว่าแตกต่างอย่างเป็นพิเศษด้วยการ
ให้ความเคารพต่อพระบัญญตัข้ิอทีส่ีเ่พราะ
ข้อนีเ้ป็นเครือ่งหมายของอํานาจแห่งการ
ทรงสร้างของพระเจ้าและเป็นพยานถึง
สทิธิใ์นการอ้างของพระเจ้าท่ีทรงเรยีกร้อง
ให้มนุษย์แสดงความเคารพยําเกรงและ
แสดงความจงรักภักดี ส่วนผู้ท่ีบูชาสัตว์
ร้ายจะถูกช้ีให้เห็นว่าแตกต่างด้วยความ
พยายามของพวกเขาในการล้มล้างทําลาย
อนุสรณ์ของพระผู้สร้างและยกชูสถาบัน
ของโรมขึ้นมา ในนามของวันอาทิตย์นี้
แหละที่หลักคําสอนและพิธีกรรมของ
ระบอบเปปาซีใช้อ้างสิทธิ์อย่างโอหังเป็น
คร้ังแรก (โปรดดูภาคผนวก) และการอาศยั
อาํนาจทางฝ่ายรัฐเป็นคร้ังแรกของมันคอื
การบังคบัให้ถอืรักษาวนัอาทติย์เป็น  “วนั
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  แต่พระคมัภร์ีบอก
ให้ทราบว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ
วนัท่ีเจด็ไม่ใช่วนัทีห่นึง่  พระครสิต์ตรัสว่า  
“บุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวัน
สะบาโตด้วย” มาระโก 2:28 พระบัญญัติ
ข ้อท่ีสี่ เป ิดเผยว่า “วันท่ีเจ็ดนั้นเป ็น

สะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า”
อพยพ  20:10 และโดยผ่านทางผู้เผย
พระวจนะอิสยาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้
เป็น “วันบริสุทธิ์ของเรา” อิสยาห์ 58:13 
{GC  446.3}

คําอ้างท่ีนํามาใช้กันอยู่บ่อยคร้ังว่า
พระคริสต์ทรงเปล่ียนวันสะบาโตไปแล้ว
นั้นถูกพิสูจน์ว่าผิดด้วยพระดํารัสของ
พระองค์เอง พระองค์ตรัสในคาํเทศนาบน
ภูเขาว่า “อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรม
บัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะ เรา
ไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทําให้สมบูรณ์ทุก
ประการ  เพราะเราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า จนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป  
แม้อักษรที่เล็กที่สุด หรือขีด ขีดหนึ่ง ก็
จะไม่มีวนัสูญไปจากธรรมบัญญตั ิ จนกว่า
ทุกส่ิงจะเกิดข้ึน เพราะฉะน้ัน ใครทําให้
ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหน่ึงในพระบัญญัตินี้  
มีความสําคัญน้อยลง และสอนคนอื่นให้
ทําอย่างนั้นด้วย คนน้ันจะได้ชื่อว่าเป็นผู้
เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ใครท่ี
ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ คน
นัน้จะได้ชือ่ว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์”  
มัทธิว 5:17-19 {GC 447.1}

ความจริงหนึ่งที่ชาวโปรเตสแตนต์
ยอมรับกันทั่วไปคือ พระคัมภีร์ไม่ได้ให้
อํานาจในการเปล่ียนแปลงวันสะบาโต  
เร่ืองนี้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน
ในนติยสารของสมาคมใบปลิวแห่งประเทศ
สหรัฐอเมรกิา  [American  Tract  Society]  
และสหพันธ์รวิวารศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา [American Sunday School  
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Union] หน่ึงในผลงานท่ีตีพิมพ์นี้ยอมรับ
ว่า  “พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพนัธสญัญา
ใหม่ไม่ได้กล่าวถึงคําบัญชาใดๆ ให้ถือ
รักษาวันสะบาโต [วนัอาทติย์ซึง่เป็นวนัท่ี
หนึง่ของสปัดาห์] หรือให้กฎเกณฑ์แน่นอน
เพือ่ถอืรกัษาวนันัน้” George Elliott, The  
Abiding Sabbath หน้า 184 {GC 447.2}

อีกท่านกล่าวว่า “จวบจนถึงเวลาที่
พระคริสต์สิ้นพระชนม์นั้น ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนวันเวลา” และ “เท่าท่ีมีบันทึกไว้  
พวกเขา  [บรรดาอัครทตู]  ก็ไม่มีคําส่ังชดั
เจนใดๆ  ที่กําหนดให้ละท้ิงวันสะบาโต
วันที่เจ็ดและให้มาถือรักษาวันที่หนึ่งของ
สัปดาห์เป็นวันสะบาโตแทน” A. E.  
Waffle, The Lord’s Day หน้า 186-188  
{GC 447.3}

ชาวโรมนัคาทอลิกยอมรับว่าคริสตจกัร
ของพวกเขาเองเป็นผู้เปล่ียนแปลงวัน
สะบาโตและประกาศว่าการทีช่าวโปรเตส-
แตนต์ยอมรับการถือรักษาวันอาทิตย์ก็
เท่ากบัเป็นการยอมรบัอํานาจของเธอด้วย  
หนงัสือคาํสอนศาสนาคริสต์ของคาทอลิก  
[the  Catholic  Catechism  of  Christian]  
ตอบคําถามเร่ืองวนัท่ีจะต้องถอืรักษาเพือ่
ปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อที่สี่ไว้ดังนี้ว่า  
“ในช่วงเวลาของบัญญตัเิดิม  วนัเสาร์เป็น
วันท่ีได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ แต่
คริสตจักรได้รับการทรงชี้แนะจากพระ
คริสต์และการชี้นําจากพระวิญญาณของ
พระเจ้าให้เอาวนัอาทิตย์มาแทนทีว่นัเสาร์  
ดังนั้นในปัจจุบันนี้เราจึงตั้งวันที่หนึ่งให้
เป็นวันบริสุทธิ์แทนวันท่ีเจ็ด บัดนี้วัน

อาทิตย์จึงหมายถึงและคือวันขององค์
พระผู้เป็นเจ้า” {GC 447.4}

เพือ่เป็นเคร่ืองหมายแสดงอํานาจของ
คริสตจกัรคาทอลิก นกัเขยีนผูน้ยิมระบอบ
เปปาซีอ้างงานเขียนที่ว่า “การกระทําใน
การลงมือเปล่ียนให้วันสะบาโตเป็นวัน
อาทิตย์ซึ่งชาวโปรเตสแตนต์อนุญาตให้
ทํานั้น...การถือรักษาวันอาทิตย์เท่ากับ
พวกเขายอมรับอํานาจของคริสตจักร
คาทอลิกท่ีจะสถาปนาการเฉลมิฉลองและ
ส่ังให้พวกเขาอยู่ภายใต้บาป” Henry  
Tuberville, An Abridgment of the  
Christian  Doctrine  หน้า  58  เช่นนีแ้ล้ว  
อะไรคือการเปล่ียนแปลงวันสะบาโต  มนั
เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมาย
แห่งอํานาจของคริสตจักรโรมัน ซ่ึงก็คือ  
“เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” {GC 448.1}

คริสตจกัรโรมันไม่เคยสละสิทธิใ์นการ
แอบอ้างความยิ่งใหญ่ของเธอ และเม่ือ
ชาวโปรเตสแตนต์ท้ังหลายยอมรับวัน
สะบาโตที่เธอเป็นผู ้ก่อตั้งขึ้นในขณะที่
ปฏิเสธวันสะบาโตของพระคมัภร์ี  เท่ากับ
พวกเขายอมรบัคาํกล่าวอ้างนีโ้ดยปริยาย 
พวกเขาอ้างที่มาของการเปล่ียนแปลงนี้
ไปท่ีธรรมเนียมประเพณีและทําตาม
บรรพบุรุษทั้งหลาย แต่ดว้ยการกระทํานี้ 
พวกเขาละเลยหลักการแท้จริงท่ีทําให้
พวกเขาต้องแยกตัวออกจากโรม  น่ันคือ  
“พระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้นท่ีเป็น
ศาสนาของชาวโปรเตสแตนต์” ผู้นิยม
ระบอบเปปาซีมองเห็นว่าคนเหล่าน้ีกําลัง
หลอกลวงตนเอง และต้ังใจปิดตาของ
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ตนเองต่อความจริงในเร่ืองนี้ เม่ือการ
เคล่ือนไหวท่ีบังคบัให้ถอืรักษาวนัอาทติย์
ได้รับการเห็นชอบมากขึ้น ผู้นิยมระบอบ
เปปาซจีงึปีตยินิดีโดยรู้สกึม่ันใจว่าในท่ีสดุ
ชาวโปรเตสแตนต์ท้ังหมดจะถูกนาํเข้ามา
อยูภ่ายใต้ปีกของโรมอกีครัง้ {GC 448.2}

เหล่าผูน้ยิมลัทธโิรมันเปิดเผยว่า  “การ
ถอืรักษาวันอาทติย์ของชาวโปรเตสแตนต์
ท้ังหลายนั้นเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่มีต่อคริสตจักร [คาทอลิก]  
ไม่ใช่กับตัวพวกเขาเอง” Mgr. Segur,  
Plain  Talk  About  the  Protestantism  
of  Today  หน้า  213  การใช้กฎหมาย
บังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ในส่วนของ
คริสตจกัรโปรเตสแตนต์เป็นการบังคับให้
นมัสการระบอบเปปาซีซึ่งก็คือนมัสการ
สตัว์ร้ายนัน่เอง คนเหล่านัน้ทีเ่ข้าใจคาํอ้าง
สิทธิ์ของพระบัญญัติข้อที่สี่แต่ยังเลือกที่
จะถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จแทนวัน
สะบาโตแท้จริง เช่นนัน้แล้ว จงึกําลงัถวาย
การนมัสการต่ออํานาจที่ส่ังให้ถือปฏิบัติ  
ด้วยพฤตกิรรมการบงัคบัให้ปฏิบัตหิน้าที่
ทางศาสนาโดยอํานาจฝ่ายโลกเช่นนี้เท่า
กับครสิตจกัรต่างๆ  เป็นผูส้ร้างรปูจาํลอง
ของสัตว์ร้ายขึน้มาด้วยตนเอง  ดังนัน้  การ
ใช้กฎหมายบังคบัการถอืรักษาวนัอาทติย์
ในประเทศสหรฐัอเมริกาจงึเป็นการบังคับ
ให้บูชาสตัว์ร้ายและรปูจาํลองของมัน  {GC  
448.3}

แต่ครสิเตยีนในรุ่นก่อนๆ  ถอืรักษาวนั
อาทิตย์โดยคิดว่าพวกเขากําลังถือรักษา
วันสะบาโตของพระคัมภีร์  และในเวลานี้

มีคริสเตียนซ่ือสัตย์อยู่ในทุกคริสตจักร
ไม่เว้นแม้แต่ในชุมชนชาวคาทอลิกท่ีเชื่อ
ด้วยความจริงใจว่าวันอาทิตย์เป็นวัน
สะบาโตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ พระเจ้า
ทรงยอมรับความตั้งใจและความซื่อสัตย์
ที่จริงใจของพวกเขา  แต่เมื่อกฎหมายจะ
ถกูตราข้ึนเพือ่บังคับให้ถอืรักษาวนัอาทิตย์
และโลกจะได้รับความกระจ่างในเร่ือง
หน้าทีท่ี่พงึปฏิบัตต่ิอวนัสะบาโตทีแ่ท้จริง
แล้ว  เมื่อนั้นเองผู้ใดก็ตามที่ยังจะคงล่วง
ละเมดิพระบัญญัตขิองพระเจ้าเพือ่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายซึง่ไม่ได้มีอาํนาจท่ีสงูไปกว่า
ของโรม  โดยวธินีัน้จะเป็นการถวายเกียรติ
แก่หลักคําสอนและพิธีกรรมของระบอบ
เปปาซีให้สูงกว่าพระเจ้า เขากําลังเทิด
เกียรติโรมและอํานาจที่ออกกฎบังคับซึ่ง
โรมได้สถาปนาข้ึน เขากําลังกราบบูชา
สัตว์ร้ายและรูปจําลองของมัน ในขณะท่ี
มนุษย์ปฏิเสธข้อกําหนดที่พระเจ้าทรง
ประกาศว่าเป็นสญัลกัษณ์แทนอํานาจของ
พระองค์และให้เกียรตกัิบข้อกําหนดท่ีโรม
เลอืกเป็นเคร่ืองหมายแทนอาํนาจของเธอ
นั้น พวกเขาก็จะรับเคร่ืองหมายท่ีแสดง
ความภักดีต่อโรมซึ่งเป็น “เคร่ืองหมาย
ของสตัว์ร้าย”  และตราบจนกระท่ังทกุคน
เข้าใจประเดน็น้ีอย่างชดัเจนและพวกเขา
จะต้องเลือกระหว่างพระบัญญัติของ
พระเจ้าและข้อกําหนดของมนุษย์แล้ว  ผู้
ท่ียังคงเลือกที่จะล่วงละเมิดต่อไปจะรับ  
“เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” {GC 449.1}

ข่าวข่มขู่น่ากลัวที่สุดท่ีเคยมอบให้แก่
มนษุย์ทีต่อ้งตายถกูบันทึกอยูใ่นข่าวของ
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ทูตสวรรค์องค์ที่สาม สิ่งนั้นคงเป็นบาป
ร้ายแรงมากท่ีเรียกร้องพระพิโรธของ
พระเจ้าซึ่งไม่เจือปนกับพระเมตตาให้เท
ลงมา มนุษย์จะไม่ถูกปล่อยให้ตกอยู่ใน
ความมืดอันเก่ียวเนื่องด้วยเร่ืองสําคัญ
ยิง่นี ้ ข่าวสารคําเตอืนเร่ืองบาปน้ีทรงโปรด
ประทานให้แก่ชาวโลกก่อนท่ีการพพิากษา
ของพระเจ้าจะมาเยือนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า
ทาํไมพวกเขาจะต้องถูกลงโทษและมีโอกาส
ที่จะหนีให้พ้น คําพยากรณ์เปิดเผยให้
ทราบว่าทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งจะประกาศ
ข่าวของเขา “แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า  
ทุกภาษาและทุกชนชาติ” วิวรณ์ 14:6  
คําเตือนของทูตสวรรค์องค์ที่สามซ่ึงเป็น
ส่วนหนึง่ของข่าวสารเดยีวกันสามประการ
จะต้องถูกประกาศให้กวา้งไกลออกไปไม่
น้อยกว่ากัน โดยในคําพยากรณ์ใช้เสียง
ดังและทูตสวรรค์บินในกลางท้องฟ้าเป็น
สัญลักษณ์แสดง และเป็นข่าวที่จะเรียก
ร้องให้โลกสนใจ {GC 449.2}

ในประเด็นของการต่อสูน้ี ้โลกครสิเตยีน
ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่  
คือกลุ่มท่ีถอืรักษาพระบญัญัตขิองพระเจ้า
และดําเนนิตามความเชือ่ของพระเยซู  กบั
กลุ่มที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปจําลองของมัน
และรับเครือ่งหมายของมัน  ถงึแม้คริสต-
จักรและรัฐจะร่วมมือกันใช้อํานาจเพ่ือ  
“บังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคน
ใหญ่โต คนม่ังมีและคนยากจน เสรีชน
และทาส”  วิวรณ ์  13 :16  เพื่ อ รับ  
“เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย”  ววิรณ์  19:20  
แต่ถึงกระนั้นประชากรของพระเจ้าจะไม่
ต้องรับเคร่ืองหมายน้ัน ผู้เผยพระวจนะ
บนเกาะปัทมอสเหน็ “บรรดาคนท่ีมีชยัชนะ
ต่อสัตว์ร้าย และต่อรูปของมัน และต่อ
ตัวเลขของช่ือมัน เขาท้ังหลายยืนอยู่ริม
ทะเลแก้วและถือพิณของพระเจ้า” และ
ร้องเพลงของโมเสสและเพลงของพระ
เมษโปดก วิวรณ์ 15:2, 3 {GC 450.1}
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ภารกจิของการปฏิรูปวนัสะบาโตท่ีจะ
ต้องทาํให้สําเร็จในยุคสุดท้ายถูกพยากรณ์
ไว้ในพระธรรมอิสยาห์ว่า “พระยาห์เวห์
ตรัสดังนี้ว่า ‘จงรักษาความยุติธรรมและ
ทาํความชอบธรรม  เพราะความรอดของ
เราใกล้มาถงึ  และความชอบธรรมของเรา
จะเผยออก ความสุขย่อมมีแก่คนที่ทํา
เช่นนี้และแก่มนุษย์ผู้ยึดมันไว้มั่น คือผู้
รักษาวันสะบาโต ไม่ทาํให้วนันัน้เส่ือมเสีย  
และรักษามือของเขาจากการทําชั่วร้าย
ใดๆ’”  “และคนต่างชาตผิูเ้ข้าจารตีถอืพระ
ยาห์เวห์เพื่อปรนนิบัติพระองค์และรัก
พระนามของพระยาห์เวห์ และเป็นผูรั้บใช้
ของพระองค์ ทุกคนท่ีรักษาวันสะบาโต
ไม่ให้เสื่อมเสียและยึดม่ันในพันธสัญญา
ของเรา เราจะนาํพวกเขามายงัภูเขาบริสุทธิ์
ของเรา  และทาํให้เขาช่ืนบานอยู่ในนเิวศ
อธิษฐานของเรา” อิสยาห์ 56:1, 2, 6, 7  
{GC 451.1}  

พระวจนะคําเหล่านี้ประยุกต์ใช้ได้กับ
ทกุยคุสมัยของครสิเตยีน  ดังทีก่ล่าวไว้ว่า  
“พระยาห์เวห์  องค์เจ้านายผูท้รงรวบรวม
อิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า ‘เราจะ
รวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขา  นอกจาก
พวกท่ีได้รวบรวมไว้แล้ว’” อิสยาห์ 56:8  
นี่เป็นการเกร่ินบอกไว้ล่วงหน้าว่าพระ
กิตตคิณุจะรวบรวมคนต่างชาตเิข้ามาและ
ผูท่ี้ถวายเกียรตวินัสะบาโตจะได้รบัพระพร  

ด้วยประการฉะนี้ ข้อผูกพันของพระ
บัญญัติข้อท่ีส่ีจึงมีผลครอบคลุมขยาย
ออกไปภายหลังจากการตรงึกางเขน  การ
เป็นข้ึนจากความตาย  และการเสด็จกลบั
สวรรค์ของพระคริสต์ ต่อเนื่องยาวนาน
จนถึงเม่ือบรรดาผู ้ รับใช้ของพระองค์
ประกาศข่าวแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่
ชนทุกชาติ {GC 451.2}

พระยาห์เวห์ทรงบัญชาผ่านผูเ้ผยพระ
วจนะคนเดียวกันว่า “จงเก็บคําพยานไว้  
และจงผนึกตราธรรมบัญญัติไว้ในพวก
สาวกของข้าพเจ้า” อิสยาห์ 8:16 ตรา
ประทบัของพระเจ้าปรากฏอยูใ่นพระบัญญตัิ
ข้อที่สี่ พระบัญญัติข้อนี้เพียงข้อเดียวใน
พระบัญญัติสิบประการท่ีเปิดเผยให้เห็น
พระนามและตําแหน่งของพระผู้ประทาน
พระบัญญัติ  พระบัญญัติข้อนี้ประกาศว่า
พระองค์ทรงเป็นผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลก และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิทธิของ
พระองค์ที่จะต้องได้รับการเคารพและ
นมัสการเหนือพระอื่นใด นอกเหนือจาก
บัญญัติข ้อนี้แล ้ว ไม่มีข ้อความใดใน
พระบัญญัติสิบประการท่ีแสดงให้เห็นว่า
พระบัญญัติได้มาโดยอํานาจของผู้ใด  
เม่ือวนัสะบาโตถกูเปลีย่นด้วยอาํนาจของ
ระบอบเปปาซี  ตราประทบัน้ีจงึถกูนาํออก
ไปจากพระบัญญัติ สาวกท้ังหลายของ
พระเยซูได้รับบัญชาให้ฟื้นฟูบัญญัติข้อนี้
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กลับคืนมาด้วยการยกย่องเทิดทูนวัน
สะบาโตแห่งพระบัญญัติข้อที่สี่ให้กลับ
มายังตําแหน่งที่ถูกต้องในฐานะท่ีเป็น
อนสุรณ์ของพระผู้สร้างและเป็นเคร่ืองหมาย
แห่งอํานาจของพระองค์ {GC 452.1}

“ไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคํา
พยาน” ในขณะท่ีมีหลักคําสอนต่างๆ  
และทฤษฎีหลากหลายซ่ึงขัดแย้งกันอยู่
มากมาย  พระบัญญัติของพระเจ้าจะต้อง
เป็นกฎเดียวที่แม่นยําเท่ียงตรงเพื่อใช้
ทดสอบบรรดาแนวคดิ  คําสอนและทฤษฎี
ต่างๆ ผู้เผยพระวจนะกลา่วว่า “ถ้าเขาไม่
พูดตามคําเหล่าน้ี ก็เพราะในตัวเขาไม่มี
แสงสว่างเสียเลย” อิสยาห์ 8:20 TKJV  
{GC 452.2}

พระองค์ทรงบัญชาอีกครัง้หนึง่ว่า  “จง
ร้องดังๆ อย่าออมเสียงไว้ จงเปล่งเสียง
ของเจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์ จงแจ้งให้
ชนชาตขิองเรารู้ตวัในเร่ืองการทรยศของ
เขา ให้เชือ้สายของยาโคบรู้ตวัในเร่ืองบาป
ของเขา” ผูท่ี้ต้องรับคําเตอืนเร่ืองการทรยศ
นั้นไม่ใช่คนชั่วของโลก  แต่เป็นคนท่ี
พระยาห์เวห์ทรงจดัไว้ให้เป็น “ชนชาตขิอง
เรา”  เพือ่เตอืนให้ตืน่ขึน้จากการล่วงละเมิด  
พระองค์ยังทรงประกาศต่อไปอีกว่า  “กระนัน้
เขายงัแสวงหาเราทกุวนั  และยินดีจะรู้จกั
ทางของเราราวกับว่าเขาเป็นประชาชาติ
ที่ทําความชอบธรรม และไม่ได้ละท้ิง
กฎหมายของพระเจ้าของเขา” อิสยาห์  
58:1, 2 ข้อความน้ีเปิดเผยให้เห็นถึงคน
กลุ่มหน่ึงที่คิดว่าตนเองชอบธรรมและ
ทาํตวัประหนึง่ว่าสนใจรบัใช้ในพระราชกจิ

ของพระเจ้าอย่างมากยิ่ง แต่คําตําหนิที่
ขงึขงัและเอาจริงเอาจงัของพระเจ้าผูท้รง
ตรวจสอบหัวใจนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าคน
เหล่านี้เหยียบย่ํากฎบัญญัติของพระองค์  
{GC 452.3}

ผู ้เผยพระวจนะจึงชี้ ให ้เห็นถึงข ้อ
บัญญตัท่ีิถกูทอดทิง้ไป  “เจ้าจะซ่อมเสริม
รากฐานของคนหลายช่ัวอายุขึน้ใหม่  เจ้า
จะได้ชื่อว่าเป็นผู ้ซ่อมกําแพงท่ีพัง ผู ้
ซ ่อมแซมถนนให้เหมือนเดิมเพื่ออยู ่
อาศัย ถ้าเจ้าหนัเท้าจากการเหยียบยํา่วนั
สะบาโต  คือจากการทําตามใจของเจ้าใน
วันบริสุทธิ์ของเรา และเรียกสะบาโตว่า
วันปีติยินดี  และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระ
ยาห์เวห์ว่าวันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติ
วันนั้น ไม่ไปตามทางของเจ้าเอง ไม่ทํา
ตามความพอใจของเจ้า หรือพูดแต่เร่ือง
ไร้สาระ แล้วเจ้าจะปีตยินิดีในพระยาห์เวห์”  
อิสยาห์ 58:12 – 14 คําพยากรณ์นี้ใช้กับ
ยุคของเราด้วย กําแพงที่พังเกิดข้ึนใน
พระบัญญัติของพระเจ้าเม่ือวันสะบาโต
ถูกเปล่ียนแปลงไปด้วยอํานาจของโรมัน  
แต่ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องสถาปนาสถาบัน
ของพระเจ้าให้กลับคืนมา  กําแพงทีพ่งัจะ
ต้องได้รับการซ่อมแซมและรากฐานของ
คนหลายช่ัวอายุจะต้องได้รับการซ่อมเสริม
ขึ้นใหม่ {GC 452.4}

พระผู้สร้างทรงแต่งตั้งวันสะบาโตให้
เป็นวันศกัด์ิสทิธิด้์วยการพกัผ่อนและการ
อํานวยพระพร อาดัมในสภาพที่บริสุทธิ์
ในขณะท่ีอยูใ่นสวนเอเดนอันศกัด์ิสทิธิไ์ด้
ถอืรักษาวนัสะบาโต  และเม่ือเขาล้มลงใน
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บาปแม้เขากลับใจแล้วเขาก็ยังต้องถกูขบั
ออกไปจากบ้านที่มีความสุข ถึงกระนั้น
เขาก็ยังถือรักษาวันสะบาโต อัครปิตา
ทั้งหมดถือรักษาวันสะบาโตนับตั้งแต่อา
เบลจนถึงโนอาห์ผู้ชอบธรรมไปจนถึงอับ
ราฮัมและยาโคบ  เม่ือประชาชนที่พระ
ยาห์เวห์ทรงเลอืกสรรต้องตกเป็นทาสอยู่
ในแผ่นดินอยีปิต์ท่ามกลางคนท่ีกราบไหว้
รูปเคารพ  พวกเขาลืมเร่ืองบัญญัติของ
พระเจ้าไป  แต่เมื่อพระยาห์เวห์ทรงปลด
ปล่อยชนชาติอิสราเอลแล้ว พระองค์ทรง
ประกาศพระบัญญตัขิองพระองค์อย่างย่ิง
ใหญ่ตระการตาให้แก่คนเหล่านัน้  เพ่ือให้
พวกเขาทราบถงึพระประสงค์ของพระองค์
อกีท้ังยาํเกรงและเชือ่ฟังพระองค์ตลอดไป 
{GC 453.1}

ตัง้แต่วนันัน้จวบจนวนันี ้ ความรู้เร่ือง
พระบัญญัติของพระเจ้ายังคงถูกเก็บ
รักษาไว้ในโลกนี ้ และวนัสะบาโตของพระ
บัญญัติข้อท่ีสี่ก็ยังคงได้รับการถือรักษา
ไว้มาโดยตลอด แม้ว่า “คนนอกกฎหมาย” 
2  เธสะโลนกิา  2:3  เหยียบย่ําวนัศักด์ิสิทธิ์
ของพระยาห์เวห์ลงไปอยูใ่ต้ฝ่าเท้าจนสําเรจ็ 
ถึงกระนั้นก็ตาม  แม้ในช่วงเวลาของการ
เรืองอํานาจของคนนอกกฎหมาย  ก็ยังมี
คนสตัย์ซือ่ซึง่ซ่อนตวัอยู่ในทีล้ี่ลับได้ถวาย
เกียรติให้กับวันนั้น นับตั้งแต่สมัยการ
ปฏิรูปศาสนาเป็นต้นมา ก็ยังคงมีคนใน
ทุกยุคท่ีถือรักษาวันนั้นอยู่ แม้บ่อยคร้ัง
จะตกอยูท่่ามกลางการกดขีแ่ละการข่มเหง  
ก็ยังมีคําพยานท่ีซือ่สัตย์เกดิขึน้ซึง่พสูิจน์
ให้เห็นถึงความยั่งยืนยงของพระบัญญัติ

ของพระเจ้า  และหน้าทีอ่นัศักด์ิสทิธิท์ีค่วร
ถวายให้กับวันสะบาโตแห่งการทรงสร้าง  
{GC 453.2}

ความจริงเหล่านีท้ีถ่กูนําเสนอไว้ในพระ
ธรรมววิรณ์บทที ่14 ซึง่เก่ียวโยงกับ “ข่าว
ประเสริฐนิรันดร์” นั้นจะทําให้เห็นถึง
ความแตกต่างของครสิตจักรของพระคริสต์
ในช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ  
ข่าวสารสามประการนี้ ส่งผลให้มีคํา
ประกาศว่า  “นีแ่หละ...คือพวกทีถ่อืรกัษา
พระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักภักดี
ต่อพระเยซ”ู ววิรณ์ 14:12 และเป็นข่าวสาร
สุดท้ายทีป่ระทานมาให้ก่อนองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าจะเสด็จมา  ในทนัททีีข่่าวน้ีถกูประกาศ
ออกไปแล้ว ผูเ้ผยพระวจนะเห็นบุตรมนษุย์
เสด็จมาด้วยพระรัศมีเพื่อเก็บเกี่ยวโลก  
{GC 453.3}

บรรดาผู้ที่ได้รับความกระจ่างในเร่ือง
ของสถานนมัสการและพระบญัญตัทิีป่รบั
เปล่ียนไม่ได้ของพระเจ้าจะเปี่ยมล้นด้วย
ความสุขและอศัจรรย์ใจในขณะทีพ่วกเขา
มองดูความงดงามและความกลมกลืนกัน
ของความจริงท้ังระบบท่ีเปิดเผยออกมา
ให้พวกเขาเข้าใจ  พวกเขาปรารถนาทีจ่ะ
แบ่งปันความกระจ่างอันล้ําค่านี้ให้กับ
คริสเตียนทุกคนและยังเชื่อว่าคริสเตียน
เหล่าน้ีจะรับความกระจ่างนี้ด้วยความ
ชื่นชมยินดี แต่ความจริงท่ีจะทําให้พวก
เขาขัดแย้งกับโลกน้ันไม่เป็นท่ีต้อนรับของ
คนจํานวนมากท่ีอ้างว่าเป็นผู ้ติดตาม
พระคริสต์ การเช่ือฟังพระบัญญัติข้อที่ส่ี
ต้องการความเสียสละ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่คน
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ส่วนใหญ่ถอยหนีไป {GC 454.1}
ในขณะท่ีข้อกําหนดของวันสะบาโตถกู

ประกาศออกมาน้ัน มีคนมากมายให้
เหตผุลด้วยการใช้จดุยืนของทางฝ่ายโลก
โดยพูดว่า “เราถือรักษาวันอาทิตย์มา
ตลอด บรรพบุรุษของเราถือรักษาวันนี้  
และคนดีและนกับญุมากมายนอนตายตา
หลับในขณะที่ถือรักษาวันนี้ หากส่ิงท่ี
พวกเขาทํานั้นถูกต้อง พวกเราก็ทําถูก
ด้วยเช่นกัน  การถือรกัษาวนัสะบาโตใหม่
นี้จะผลักดันให้พวกเราไม่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับโลกและพวกเราก็จะไม่มี
อทิธิพลเหนอืพวกเขา  กลุ่มคนขนาดเลก็
ทีถ่อืรกัษาวันท่ีเจด็หวงัจะทาํอะไรให้สาํเร็จ
ทีจ่ะต้านคนท้ังโลกซ่ึงถอืรักษาวันอาทติย์
เล่า”  คําโต้แย้งเหล่านีค้ล้ายคลงึกบัท่ีชาว
ยิวใช้แก้ตัวปฏิเสธพระคริสต์  บรรพบุรุษ
ของพวกเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้า
เม่ือพวกเขาถวายเคร่ืองบูชาเสมอมา  แล้ว
ทําไมเล่า ลูกหลานของพวกเขาจะได้รับ
ความรอดด้วยวธิเีดียวกันนีไ้ม่ได้หรือ  ใน
สมัยของลูเธอร์ก็เช่นกัน บรรดาผู้นิยม
ระบอบเปปาซลีกุข้ึนโต้ว่า  คริสเตยีนท่ีแท้
จริงตายในความเชื่อของคาทอลิก และ
ดังนัน้  ศาสนาท่ีพวกเขานบัถอือยูจ่งึเพยีง
พอต่อความรอดของพวกเขา การให้
เหตผุลเช่นนีจ้ะกลายเป็นสิง่กีดขวางความ
ก้าวหน้าท้ังหลายในความเช่ือและการ
ปฏิบัติทางฝ่ายศาสนา {GC 454.2}

คนมากมายยังคงยืนยันว่าการถือ
รักษาวันอาทิตย์เป็นหลักคําสอนท่ีได้รับ
การยอมรบัและเป็นประเพณทีีแ่พร่หลาย

ของคริสตจักรมาตลอดหลายศตวรรษ  
คําคัดค้านท่ีต้านข้อโต้แย้งนี้คือหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าวันสะบาโตและการถือ
รักษาวันสะบาโตมีความเก่าแก่กว่าและ
แพร่หลายมากกว่า  ความเก่าแก่นัน้เทียบ
เท่าอายุของโลกเลยทีเดียว และยังผ่าน
การรับรองของทั้งทูตสวรรค์และพระเจ้า
ด้วย  เมือ่คราวทีพ่ระเจ้าทรงวางรากฐาน
ของโลก  เม่ือดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญและ
บรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชืน่บาน
นัน้  รากฐานของวนัสะบาโตกถ็กูสถาปนา
ขึ้นมาแล้ว โยบ 38:6, 7 ปฐมกาล 2:1-3  
สถาบันวนัสะบาโตกําหนดไว้ให้เราถวาย
ความเคารพ สถาบันนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นโดย
อํานาจของมนุษย์และไม่ได้ดัดแปลงมา
จากประเพณีของมนุษย์ แต่ผู้เจริญด้วย
วัยวุฒิ [ดาเนยีล 7:9] ทรงเป็นผู้จัดตั้งข้ึน
และพระคํานิรันดร์ของพระองค์ได้บัญชา
ไว้ {GC 454.3}

เม่ือประชาชนเริม่หนัมาสนใจเร่ืองของ
การปฏิรูปวนัสะบาโต  อาจารย์ผู้มชีือ่เสยีง
หลายคนก็บิดเบือนพระคําของพระเจ้า
โดยการแปลความหมายของคําพยานใน
พระคัมภีร์ไปในแนวทางท่ีจะสยบความ
คดิทีส่งสัย  และคนเหล่านัน้ทีไ่ม่ได้ศกึษา
พระคัมภีร์ด้วยตนเองก็รู้สึกพอใจท่ีจะรับ
ข้อสรุปซึ่งสอดคล้องกับความปรารถนา
ของเขาเอง คนมากมายลงแรงล้มล้าง
ความจริงโดยใช้ข้อถกเถียง เล่ห์เหล่ียม  
ประเพณต่ีางๆ  ทีบ่รรพบุรษุปฏิบัตกัินมา
และอํานาจของคริสตจักร ผู้ที่สนับสนุน
วันสะบาโตจึงถูกผลักดันให้ไปค้นหาพระ
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คัมภีร์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระ
บัญญัติข้อที่สี่  ผู้ท่ีมีใจถ่อมพร้อมด้วย
พระคําแห่งความจริงซึ่งเป็นเพียงอาวุธ
เดียวได้ยนืหยัดทนต่อการจูโ่จมของผูท้ีมี่
การศึกษา ซึ่งทั้งรู้สึกแปลกใจและโกรธ
เม่ือพบว่า เล่ห์เหล่ียมท่ีคล่องแคล่วของ
พวกเขาไม่มีกาํลงัต่อสู้กับความเรยีบง่าย
ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาของผู้ท่ี
เชี่ยวชาญในพระคัมภีร์แทนท่ีจะเป็นราย
ละเอียดปลีกย่อยที่ได้จากการร่ําเรียน  
{GC 455.1}

เ ม่ือไม ่มีคําพยานของพระคัมภีร ์
สนับสนุนพวกเขาแล้ว คนมากมายท่ียัง
คงยืนกรานอย่างไม่ย่อท้อโดยลืมไปว่า
เหตุผลเดียวกันนี้เคยใช้โจมตีพระคริสต์
และบรรดาอัครทูตของพระองค์มาแล้ว  
พวกเขาพดูว่า “ทําไมบุคคลสาํคญัของเรา
จึงไม่เข้าใจปัญหาเร่ืองวันสะบาโตนี้ แต่
มีน้อยคนนกัเชือ่เหมือนพวกท่าน  มันเป็น
ไปไม่ได้ท่ีท่านเป็นฝ่ายถูกและคนมคีวาม
รู้ท้ังหลายในโลกเป็นฝ่ายผดิ” {GC 455.2}

ในการตอบโต้คาํถกเถยีงเช่นนี ้ จาํเป็น
ต้องกล่าวอ้างคาํสอนต่างๆ  ในพระคัมภร์ี
และประวตัวิธิกีารท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ปฏิบัตต่ิอประชากรของพระองค์มาตลอด
ทกุยคุทกุสมัยเท่านัน้  พระเจ้าทรงกระทาํ
กิจผ่านผูท้ีฟั่งและปฏิบัติตามพระสรุเสียง
ของพระองค์  ผู้ที่ยอมพูดเม่ือจําเป็นต้อง
พดูความจริงถงึแม้ว่าเป็นเรือ่งทีพ่ดูลาํบาก  
ผู ้ที่ไม่กลัวท่ีจะตําหนิบาปท่ีผู ้คนนิยม  
เหตุผลท่ีพระองค์ไม่ทรงเลือกผู้มีความรู้
และมีตําแหน่งสูงมานําขบวนการปฏิรูป

ก็เพราะพวกเขาเชือ่ม่ันในศาสนา  ทฤษฎี  
และระบอบศาสนศาสตร์ของตนและไม่รู้
สึกถึงความต้องการท่ีจะให้พระเจ้าสอน  
เฉพาะผูท่ี้ตดิต่อเป็นการส่วนตวักบัแหล่ง
พระปัญญาเท่านัน้จึงจะเข้าใจหรืออธิบาย
พระคัมภีร์ได้  บางครั้งคนที่มีการศึกษา
น้อยถกูเรียกมาให้ประกาศความจริง  ไม่ใช่
เพราะพวกเขาไม่มีการศึกษา  แต่เพราะ
พวกเขาไม่เคยคิดว่าตนเองเก่งเกินกว่าที่
จะให้พระเจ้าสอน พวกเขาเรียนอยู่ใน
โรงเรียนของพระคริสต์ ความถ่อมตน
และการเชือ่ฟังของพวกเขาทําให้พวกเขา
ยิง่ใหญ่ ในการมอบความรู้ทีเ่ป็นความจรงิ
ให้แก่พวกเขานั้น พระเจ้าทรงประทาน
เกียรตใิห้พวกเขาด้วย  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
แล้ว เกียรติยศทางฝ่ายโลกและความ
ยิ่งใหญ่ของมนุษย์จมหายไปอย่างไม่มี
ความหมาย {GC 455.3}

ชาวแอ๊ดเวนตีสส่วนใหญ่ปฏิเสธความ
จริงเร่ืองสถานนมัสการและพระบัญญัติ
ของพระเจ้า และคนจํานวนมากได้ละทิ้ง
ความเชื่อที่พวกเขามีในขบวนการรอ
การเสด็จกลับมาของพระคริสต์  และรับ
แนวคดิต่างๆ  ของคําพยากรณ์ท่ีประยุกต์
ใช้กับงานนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อถือและขัดแย้ง  
บางคนถูกชกันําไปสู่ความผดิซ้ําซากของ
การกาํหนดวนัเวลาทีแ่น่นอนทีพ่ระคริสต์
จะเสด็จกลับมา  แสงสว่างทีบั่ดน้ีส่องความ
กระจ่างในเร่ืองสถานนมัสการควรจะแสดง
ให้พวกเขาเห็นว่า ไม่มีช่วงเวลาของคํา
พยากรณ์ท่ีครอบคลุมไปจนถึงการเสด็จ
กลบัมาครัง้ท่ีสอง  และไม่มีการทาํนายไว้
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ล่วงหน้าอีกแล้วถึงเวลาท่ีแน่นอนของ
เหตุการณ์นี้ แต่พวกเขากลับหันหลังให้
กับความกระจ่าง ครัง้แล้วคร้ังเล่าพวกเขา
กําหนดเวลาการเสด็จกลบัมาขององค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้าและต้องรับความผิดหวงัเร่ือยมา  
{GC 456.1}

เม่ือคริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิการับ
แนวคิดท่ีผดิในเร่ืองการเสดจ็กลับมาของ
พระครสิต์  อคัรทตูเปาโลแนะนาํพวกเขา
ให้ทดสอบความหวงัใจและการรอคอยของ
พวกเขาอย่างรอบคอบด้วยพระคําของ
พระเจ้า ท่านอ้างคําพยากรณ์ที่เปิดเผย
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนพระคริสต์จะ
เสด็จมาและแสดงให้เห็นว่าไม่มีเหตผุลใด
ที่จะหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาในยุคของ
พวกเขา คําเตอืนของท่านคอื “อย่าให้ใคร
ล่อลวงท่านโดยทางหน่ึงทางใดเลย” 2  
เธสะโลนกิา 2:3 หากพวกเขายงัคงหมกมุ่น
อยู่กับการรอคอยท่ีพระคัมภีร์ไม่ได้สอน
ไว้ พวกเขาก็จะถูกชักนําให้ทําส่ิงที่ผิด  
ความผดิหวงัจะเปิดโอกาสให้พวกเขาถูก
ผู้ที่ไม่เช่ือเย้ยหยัน และพวกเขาจะเส่ียง
ต่อความท้อถอยและจะถกูชกันาํให้สงสัย
ความจริงท่ีจําเป็นสําหรับความรอด คํา
เตอืนของอคัรทตูทีใ่ห้กับชาวเธสะโลนกิา
จงึมีบทเรียนสาํคญัสําหรบัผูท้ีมี่ชวีติอยู่ใน
ยุคสุดท้าย  ชาวแอ๊ดเวนตีสมากมายรู้สึก
ว่าพวกเขาไม่อาจเตรียมตวัให้กระตอืรือร้น
และแขง็ขันได้นอกเสียจากจะมีเวลากําหนด
ที่แน่นอนของการเสด็จมาขององค์พระผู้
เป็นเจ้าเพือ่ใช้ยดึความเชือ่ให้ม่ัน  แต่เม่ือ
ความหวังของพวกเขาถูกกระตุ้นข้ึนมา

คร้ังแล้วครัง้เล่าเพยีงเพือ่ไปพบกับความ
ผดิหวงั  ความเช่ือของพวกเขาถูกกระเทือน
อย่างมากจนกระท่ังพวกเขาไม่สามารถ
รู้สึกประทบัใจในความจริงยิง่ใหญ่ของคํา
พยากรณ์ได้อีกต่อไป {GC 456.2}

การเทศนาเร่ืองกําหนดเวลาท่ีแน่นอน
สําหรับการพพิากษา  ซ่ึงเป็นข่าวสารองค์
ทีห่นึง่นัน้เป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้า 
การคํานวณช่วงเวลาของคําพยากรณ์ซึ่ง
ข่าวสารน้ันได้วางรากฐานไว้ ได้จัดวาง
จดุสิน้สดุของ  2,300  วนัไว้ทีฤ่ดูใบไม้ร่วง
ของปี  ค.ศ.  1844  เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองทีไ่ม่มี
ผูใ้ดโต้แย้งได้  ความพยายามซ้ําๆ  หลาย
ครั้งที่จะหาวันใหม่ของจุดเร่ิมต้นและวัน
สิน้สดุของช่วงเวลาพยากรณ์นีแ้ละเหตผุล
ท่ีฟังไม่ขึ้นเพื่อสนับสนุนจุดยืนเหล่าน้ัน  
ไม่เพยีงหันเหความคิดให้ออกห่างไกลไป
จากความจริงแห่งยคุเท่านัน้  แต่ยังทําให้
เกิดความเหยยีดหยามต่อความพยายาม
ทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายคําพยากรณ์
ต่างๆ  ด้วย  ย่ิงมีการกาํหนดเวลาแน่นอน
ของการเสด็จมาคร้ังที่สองบ่อยมากข้ึน
และถกูสอนออกไปมากยิง่ข้ึนเท่าไร  ก็จะ
ยิง่เข้าไปสู่เป้าประสงค์ของซาตานมากข้ึน
เท่านั้น เม่ือเวลาท่ีกําหนดไว้ผ่านพ้นไป  
มันจะยุให้เย้ยหยันและหม่ินประมาทผู้
สนับสนุนเรื่องน้ี และด้วยเหตุนี้จึงโหม
กระหน่ําคาํตาํหนิใส่ขบวนการย่ิงใหญ่ของ
การรอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ใน
ช่วงปี ค.ศ. 1843 และ ค.ศ. 1844 ผู้ที่ยัง
คงยืนกรานอยู่ในความผิดเช่นน้ี  ในที่สุด  
พวกเขาจะกําหนดวันเวลาการเสด็จกลับ
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มาของพระคริสต์ให้ห่างไกลออกไปยัง
อนาคตที่ยาวนาน  ด้วยการกระทําเช่นนี้  
พวกเขาจะถูกนําไปยังการนอนพักใน
ความรู้สึกปลอดภัยจอมปลอม และคน
มากมายจะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากการ
หลอกลวงนี้จนกระทั่งสายเกินไป {GC  
457.1}

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล
สมัยโบราณเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นซึ่ง
แสดงให้เหน็ถงึประสบการณ์ทีผ่่านมาของ
ชมุนมุชนชาวแอ๊ดเวนตสี  พระเจ้าทรงนาํ
ประชากรของพระองค์ในขบวนการรอการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์เหมือนเช่นที่
พระองค์ทรงนาํชนชาติอสิราเอลออกจาก
ประเทศอียปิต์  ในคราวทีเ่กิดการผิดหวงั
คร้ังยิ่งใหญ่ ความเชื่อของพวกเขาถูก
ทดสอบเหมอืนเช่นคนชาตฮิบีรูถกูทดสอบ
ที่ทะเลแดง หากพวกเขายังคงวางใจใน
พระหัตถ์ที่ทรงนําในประสบการณ์ที่ผ่าน
มาแล้ว พวกเขาก็จะเห็นความรอดของ
พระเจ้า  หากทุกคนที่ทํางานร่วมกนัในปี  
ค.ศ. 1844 ได้รับข่าวของทูตสวรรค์องค์
ที่สามและประกาศข่าวนี้ด้วยอํานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว  องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงกระทํากิจย่ิงใหญ่ในส่ิงที่พวก
เขาลงแรงทาํกนัอยู่  แสงเจดิจ้าแห่งความ
กระจ่างจะส่องลงมายังโลก  หลายปีท่ีผ่าน
มาผู้อาศัยอยูใ่นโลกคงจะได้รบัคําเตอืนนี้  
และงานช่วงท้ายก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ไป
แล้วและพระครสิต์น่าจะเสดจ็กลับมาแล้ว
เพือ่ไถ่ประชากรของพระองค์ให้รอด  {GC  
457.2}

พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ชนชาติ
อิสราเอลเดินวนเวียนอยู่ในป่ากันดารถึง
สี่สิบปี พระองค์ทรงประสงค์นําพวกเขา
เข้าไปยังแผ่นดินคานาอนัโดยตรงและให้
อยูท่ีน่ัน่เป็นประชาชนทีบ่ริสทุธิแ์ละมคีวาม
สุข  แต่  “พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นัน้
ก็เพราะพวกเขาขาดความเชือ่”  ฮบีรู  3:19  
เป็นเพราะการเส่ือมถอยออกห่างและการ
ละทิ้งความเชื่อ พวกเขาจึงพินาศในถ่ิน
ทรุกันดาร และคนอืน่ถกูยกชูขึน้เพือ่เข้าไป
แผ่นดินแห่งคําสัญญาแทน ในทํานอง
เดียวกัน ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าท่ี
การเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะล่าช้า
นานถงึเพยีงน้ี  และประชากรของพระองค์
ต้องคงอยู่นานหลายปีในโลกแห่งบาป
และเศร้าโศก แต่ความไม่เชือ่แยกพวกเขา
ออกไปจากพระเจ้า ในขณะที่พวกเขา
ปฏิเสธหน้าทีท่ีพ่ระองค์ทรงมอบหมายให้
พวกเขาทํานั้น  คนอ่ืนจึงถูกยกชูขึ้นเพื่อ
ให้ประกาศข่าวสารน้ีแทน  ด้วยพระเมตตา
คุณที่พระเยซูทรงมีต่อโลกน้ี  พระองค์จึง
ทรงเล่ือนการกลบัมาของพระองค์ออกไป  
เพื่อคนบาปจะมีโอกาสรับคําเตือนและ
แสวงหาพระองค์ผู้ทรงเป็นร่มกําบังก่อน
ทีพ่ระพโิรธของพระเจ้าจะหลัง่ลงมา {GC  
458.1}

เวลานี้เช่นเดียวกับยุคก่อนในอดีต  
การประกาศความจริงที่เตือนสอนเร่ือง
บาปและความผดิของยคุจะกระตุน้ให้เกิด
การต่อต้านขึ้น  “เพราะทุกคนท่ีประพฤติ
ชัว่กเ็กลียดความสว่างและไม่มาหาความ
สว่าง  เนือ่งจากกลวัว่าการกระทาํของตน
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จะปรากฏ”  ยอห์น  3:20  ในขณะท่ีมนษุย์
มองเห็นว่าไม่อาจใช้พระคัมภร์ีเพือ่รักษา
จุดยืนของตนเองได้แล้ว คนมากมายจึง
ตั้งใจท่ีจะรักษาจุดยืนของตนด้วยความ
รุนแรง และพวกเขาโจมตีด้วยวิญญาณที่
โหดเหีย้มไปท่ีอปุนสิยัและความตัง้ใจของ
ผู้ที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องความเช่ือท่ีไม่ได้
รับความนิยม นโยบายเดียวกันนี้ถูกใช้
มาตลอดทุกยุคสมัย  เอลียาห์ถกูประณาม
ว่าเป็นคนสร้างความยุ่งยากในแผ่นดิน
อิสราเอล เยเรมีย์เป็นคนทรยศ เปาโล
ทําให้วิหารเป็นมลทิน  ตั้งแต่สมัยโน้นมา
จนถึงวันนี้  ผู้ที่จงรักภักดีต่อความจริงจะ
ถกูปรกัปรําว่าเป็นผูก่้อความไม่สงบ  เป็น
คนนอกรีตหรือเป็นคนก่อความแตกแยก  
ฝงูชนทีไ่ม่มีความเชือ่มากพอทีจ่ะยอมรับ
ถ้อยคําอันแน่นอนของคําพยากรณ์จะยอม
หลงเช่ือโดยไม่สงสยัในคํากล่าวหาทีมี่ต่อ
ผู ้ที่กล ้าตําหนิบาปที่ผู ้คนนิยมทํากัน  
วญิญาณเช่นนีจ้ะมีมากขึน้และย่ิงมากขึน้  
และพระคัมภีร์สอนไว้อย่างชดัเจนว่า  เวลา
กําลังจะมาถึง เม่ือกฎหมายของรัฐจะ
ขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้า จน
กระท่ังใครก็ตามที่เชื่อฟังทุกคําส่ังสอน
ของพระเจ้าจะต้องกล้าหาญที่จะรับคํา
ตาํหนแิละการลงโทษในฐานะคนทาํความ
ชั่ว {GC 458.2}

เม่ือมองเห็นภาพเช่นนี้แล้ว อะไรคือ
หน้าท่ีของผูส่ื้อข่าวแห่งความจรงิ  เขาควร
ต้องสรุปใช่ไหมว่าเขาไม่ควรประกาศ
ความจริงเนือ่งจากบ่อยคร้ังผลลพัธ์เดียว
ทีไ่ด้รบัจากการประกาศคือการกระตุน้ให้

มนษุย์หลบเลีย่งหรือขัดขวางสิง่ทีป่ระกาศ  
ไม่ใช่  เขาไม่มีเหตผุลอืน่ท่ีจะเกบ็คาํพยาน
ของพระคําพระเจ้าเอาไว้เพยีงเพราะพระ
คาํเหล่าน้ีกระตุน้ให้เกิดการต่อต้านซ่ึงไม่
น้อยไปกว่าที่เคยเกิดกับนักปฏิรูปในยุค
ก่อนๆ ความเช่ือของธรรมิกชนและของ
ผูย้อมพลีชพีถกูจารึกไว้เพือ่เป็นประโยชน์
สาํหรบัคนในยคุต่อๆ  มา  ผู้ทีด่าํเนินชวีติ
เป็นแบบอย่างทั้งในความบริสุทธิ์และ
ความซือ่สตัย์อย่างม่ันคงถกูส่งต่อมาเพือ่
เป็นกําลงัใจแก่ผู้ทีบั่ดนีไ้ด้รับการทรงเรียก
ให้ยืนขึ้นเพื่อเป็นพยานให้พระเจ้า พวก
เขาได้รับพระคุณและความจริงไม่ใช่เพื่อ
ตนเอง แต่โดยผ่านพวกเขาโลกจะได้รับ
ความกระจ่างในความรู้เรือ่งพระเจ้า  พระเจ้า
ทรงโปรดประทานความกระจ่างให้แก่ผูรั้บ
ใช้ทัง้หลายในยุคนีแ้ล้วหรอืยงั  ถ้าเช่นน้ัน
แล้วพวกเขาจงึควรให้แสงน้ันส่องออกไป
ในโลก {GC 459.1}

ในสมัยโบราณกาล พระยาห์เวห์ทรง
เปิดเผยให้กับคนหนึง่ทีก่ล่าวถงึพระนาม
ของพระองค์ว่า  “พงศ์พนัธุอ์สิราเอลจะไม่
ยอมฟังเจ้า  เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา”  ถงึ
กระนัน้พระองค์ยงัตรสัว่า  “แต่เจ้าจงกล่าว
ถ้อยคาํของเราให้พวกเขาฟัง  แม้พวกเขา
จะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเถอะ” เอเสเคียล  
3:7;  2:7  ในเวลานี ้ พระบญัชาของพระเจ้า
มาถึงผูรั้บใช้ของพระองค์ว่า  “จงร้องดังๆ  
อย่าออมเสียงไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้า
เหมอืนเป่าเขาสตัว์  จงแจ้งให้ชนชาตขิอง
เรารู ้ตัวในเร่ืองการทรยศของเขา ให้
เชื้อสายของยาโคบรู้ตัวในเรื่องบาปของ
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เขา”  อิสยาห์ 58:1 {GC 459.2}
ตราบเท่าที่ทุกคนยังมีโอกาส ผู้ที่ได้

รับความกระจ่างแห่งความจรงิจะมีหน้าที่
ท่ีศกัด์ิสทิธิแ์ละน่าสะพรงึกลวัเช่นเดียวกบั
ผู้เผยพระวจนะแห่งอิสราเอลที่พระดํารัส
ของพระยาห์เวห์มาถงึว่า “บุตรมนษุย์เอ๋ย  
เราได้ตั้งเจ้าให้เป็นคนยามสําหรับพงศ์
พันธุ์อิสราเอล และเม่ือเจ้าได้ยินถ้อยคํา
จากปากเรา เจ้าจงเตอืนพวกเขาแทนเรา  
ถ้าเรากล่าวกบัคนอธรรมว่า ‘โอ คนอธรรม  
เจ้าจะต้องตายแน่’ และเจ้าไม่ได้กล่าวเตือน
คนอธรรมให้กลับจากทางของเขา คน
อธรรมนั้นจะต้องตายเน่ืองจากความผิด
บาปของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเรือ่งโลหติ
ของเขา แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนอธรรม
ให้หนักลับจากทางของเขา  แต่เขาไม่หนั
กลับจากทางของเขา เขาจะต้องตาย
เนือ่งจากความผิดบาปของเขา  แต่เจ้าจะ
ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอด” เอเสเคียล  
33:7-9 {GC 459.3}

อปุสรรคย่ิงใหญ่ต่อการรบัและการเผย
แพร่ความจริงคือ ข้อเท็จจริงที่ว่ามันจะ
ต้องมีความไม่สะดวกและการถูกตําหนิ  
นี่คือข้อโต้แย้งเดียวต่อความจริงซึ่งผู้ที่
สนับสนุนความจริงไม่เคยสามารถที่จะ
ปฏิเสธได้ แต่เร่ืองเหล่านีไ้ม่เคยขัดขวาผู้
ตดิตามทีซ่ือ่สตัย์ของพระครสิต์  พวกเขา
ไม่เคยรอให้ความจริงยอมรับอย่างแพร่
หลายก่อน  เม่ือพวกเขาเชื่อมั่นในหน้าท่ี
ของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ตั้งม่ันรับ

กางเขน และกล่าวร่วมกับอัครทูตเปาโล
ว่า “ความยากลําบากชัว่คราวและเล็กน้อย
ของเรา จะทําให้เรามีศักด์ิศรีนิรันดร์
มากมายอย่างไม่มีท่ีเปรียบ” และกล่าว
ร่วมกับคนในยุคโบราณด้วยที ่“ถอืว่าความ
อับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ลํ้าค่ากว่า
สมบัตทิัง้หลายของอยีปิต์” 2 โครินธ์ 4:17  
ฮีบรู 11:26 {GC 460.1}

ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใด มี
เพียงผู้ท่ีรับใช้โลกด้วยใจเท่านั้นที่จะทํา
ตามกฎข้อกําหนดมากกว่าท่ีจะทําตาม
หลักการของศาสนา  เราจะต้องเลือกความ
ถกูต้องเพราะเป็นสิง่ทีถ่กูและมอบผลลัพธ์
ที่ได้ไว้กับพระเจ้า สําหรับผู้ท่ีมีหลักการ  
ความเชื่อและความกล้าหาญนั้น  โลก
เป็นหน้ีผลงานการปฏิรูปท่ียิ่งใหญ่ของ
พวกเขา งานการปฏิรูปสําหรับยุคนี้จะ
ต้องดําเนนิต่อไปข้างหน้าด้วยคนลักษณะ
เดียวกันน้ี {GC 460.2}

พระยาห์เวห์ตรัสดังน้ีว่า “จงฟังเรา  
พวกเจ้าผู้รู้จักความชอบธรรม  ชนชาติที่
มีธรรมบัญญัติของเราอยู่ในใจ อย่ากลัว
การเยาะเย้ยของมนุษย์  และอย่าวิตกต่อ
การถากถางของเขา เพราะว่าตัวแมลง
จะกนิเขาเหมอืนกนิเสือ้ผ้า  และตวัหนอน
จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ  แต่ความชอบ
ธรรมของเราจะดํารงเป็นนิตย์และความ
รอดของเราอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์”  อิสยาห์  
51:7, 8 {GC 460.3}  
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ไม ่ว ่าท่ีใดก็ตามเม่ือมีการเทศนา
พระวจนะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ผลที่
ตามมาจะประจกัษ์เป็นพยานว่าคําเทศนา
เหล่านั้นมีแหล่งกําเนิดจากพระเจ้า  พระ
วิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ร่วมกับบท
เทศน์ของผู้รับใช้ของพระองค์ และคํา
เทศนานั้นจึงประกอบด้วยอํานาจ ปลุก
จิตสํานึกของคนบาปให้ตื่นขึ้น “ความ
สว่างแท้ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความ
จริงได้นัน้กําลังเข้ามาในโลก”  ยอห์น  1:9  
ความสว่างนี้ส ่องเข้าไปในท่ีล้ีลับของ
จิตวิญญาณและเปิดเผยสิ่งท่ีซ่อนเร้นอยู่
ในความมืดออกมา  ความสํานึกอย่างลึก
ซึ้งเกิดข้ึนในความคิดและจิตใจของเขา
ทั้งหลาย  พวกเขารู้สึกสํานึกถึงความผิด
บาป ความชอบธรรมและการพิพากษา
ที่กําลังจะมาถึง พวกเขารู้สึกถึงความ
ชอบธรรมของพระยาห์เวห์และตระหนัก
ถึงความน่ากลัวที่ต้องปรากฏตัวต่อเบ้ือง
พระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจ
ในขณะที่เขายังคงมีความผิดและความ
ไม่บริสุทธิ์ ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว
พวกเขาร้องว่า “ใครจะช่วยให้พ้นจาก
ร่างกายแห่งความตายนี”้  โรม  7:24  เม่ือ
กางเขนแห่งคาลวารพีร้อมด้วยเคร่ืองบชูา
อนัไม่มีท่ีสิน้สดุเพือ่บาปของมนษุย์ได้ถกู
เปิดเผยให้เหน็  พวกเขามองไม่เหน็สิง่อืน่
ใดนอกจากพระคุณอันประเสริฐของพระ

คริสต์ท่ีเพียงพอเพื่อลบมลทินบาปแห่ง
การล่วงละเมิดของพวกเขา  นีเ่ป็นวธิเีดียว
ที่จะนํามนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระเจ้าได้  
ด้วยความเชื่อและความถ่อมตนพวกเขา
จะตอ้งยอมรับพระเมษโปดกของพระเจ้า
ผู้ทรงรับบาปของโลกไป พวกเขาได้รับ
การ “ทรงยกบาปที่ได้ทําไปแล้ว” ผ่าน
ทางพระโลหิตของพระเยซ ูโรม 3:25  {GC  
461.1}

จิตวิญญาณเหล่านี้พิสูจน์การกลับใจ
ด้วยการเกิดผล พวกเขาเช่ือและรับบัพ-
ติศมาและลุกขึ้นดําเนินไปตามชีวิตใหม่  
เป็นคนท่ีถกูสร้างข้ึนใหม่ในพระเยซคูริสต์  
ไม่ได้ประพฤติตามราคะตัณหาของกาล
ก่อน  แต่ดําเนินตามรอยพระบาทของพระ
บุตรของพระเจ้าโดยเชือ่ในพระองค์  เพือ่
สะท้อนพระลกัษณะของพระองค์และชาํระ
ตนให้บริสทุธิดั์งท่ีพระองค์ทรงบรสิทุธิ ์ สิง่
ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเกลียดชัง  บัดนี้
พวกเขารกั และส่ิงท่ีเคยรกั บัดนีพ้วกเขา
รังเกียจ  ผู้ทีห่ยิง่ยโสและอวดดี  บัดนีเ้ป็น
คนอ่อนสุภาพและมีใจอ่อนน้อม คน
ไร้สาระและทะนงตนกลายเป็นคนเอาจริง
เอาจังและสงบเสงี่ยม คนหม่ินประมาท
กลายเป็นคนท่ียาํเกรง  คนขีเ้มากลายเป็น
คนสขุุมเยอืกเยน็  และคนผดิศีลธรรมกลบั
กลายเป็นคนบริสุทธิ์ สิ่งไร้สาระที่นิยม
กันตามอย่างโลกถูกทิ้งไป คริสเตียนจะ
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ไม่แสวงหา “การประดับตัวแต่ภายนอก
ด้วยการถักผม  การสวมใส่เคร่ืองทองคํา
หรือการนุ่งห่มเส้ือผ้า แต่จงประดับด้วย
บุคลิกท่ีซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเคร่ืองประดับ
ซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพ
อ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นส่ิงลํ้าค่า
ยิง่ในสายพระเนตรพระเจ้า” 1 เปโตร  3:3,  
4 {GC 461.2}

การฟ้ืนฟนูาํมาซ่ึงการตรวจสอบหัวใจ
อย่างลกึซึง้และการถ่อมตน  การฟ้ืนฟจูะ
แสดงคุณลักษณะของการเรียกร้องคนบาป
อย่างเคร่งขรึมจริงใจ  และมีความเหน็อก
เห็นใจอย่างแรงกล้าต่อผู้ที่ได้รับการไถ่
แล้วด้วยพระโลหติของพระครสิต์  บรรดา
ชายและหญิงต่างอธิษฐานและปล้ําสู้กับ
พระเจ้าเพือ่ความรอดของจิตวญิญาณทัง้
หลาย ผลของการฟื้นฟูเช่นน้ีจะเห็นได้
ในจติวญิญาณทีไ่ม่ถอยหนจีากการปฏิเสธ
ตนเองและการอุทิศถวายตัว แต่ชื่นชม
ยินดีท่ีพวกเขาถูกนับว่าเป็นผู ้ที่คู ่ควร
ที่จะได้รับการตําหนิและการทดลองเพ่ือ
เห็นแก่พระคริสต์ มนุษย์มองเห็นการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในชีวิตของผู้ที่รับ
พระนามของพระเยซู  ชมุชนได้ประโยชน์
จากอทิธพิลของพวกเขา  พวกเขาทาํงาน
ร่วมกบัพระครสิต์  และหว่านร่วมกบัพระ
วิญญาณเพื่อเก็บเก่ียวชีวิตนิรันดร์ {GC  
462.1}

คนเหล่านีอ้าจจะถูกกล่าวถงึได้ว่า  เป็น  
“เพราะความเสียใจนั้นทําให้ท่านกลับใจ”  
“เพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์
ของพระเจ้าทําให้เกดิการกลับใจซึง่จะนาํ

ไปสู่ความรอดและจะไม่ทําให้เสียใจ แต่
ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนําสู่ความ
ตาย  จงดูสิว่าความเสยีใจตามพระประสงค์
ของพระเจ้าเช่นน้ี  นาํไปสู่การเอาจริงเอา
จงัเพยีงไร  และยังทาํให้เกิดการขวนขวาย
ทีจ่ะพสิจูน์ตวัเอง เกิดความขุน่เคอืง  ความ
ตื่นตัว ความอาลัย ความกระตือรือร้น  
และเกิดการลงโทษ พวกท่านพสิจูน์ตวัเอง
ในทกุด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผดิ
ในเรื่องน้ี” 2 โครินธ์ 7:9-11 {GC 462.2}

นี่ คือผลการประกอบกิจของพระ
วิญญาณของพระเจ้า ไม่มีหลักฐานใดที่
แสดงให้เห็นว่ามีการกลับใจอย่างแท้จริง
ยกเว้นว่าจะเห็นผลของการปฏิรูป หาก
เขาคืนของประกัน  คืนสิ่งที่ขโมยผู้อื่นมา  
สารภาพบาปและรักพระเจ้าและเพื่อน
มนษุย์ของเขาแล้ว  จงึจะม่ันใจว่าคนบาป
นั้นพบสันติสุขกับพระเจ้า  นี่คือผลที่เกิด
ขึ้นในอดีตหลังจากท่ีมีการตื่นตัวทาง
ศาสนา  เม่ือดูจากผลของพวกเขาแล้ว  จะ
เห็นว่าพวกเขาได้รับพระพรของพระเจ้า
เพื่อช ่วยมนุษย ์ให ้รอดและยกระดับ
มนุษยชาติ {GC 462.3}

แต่การฟื้นฟูมากมายในยุคใหม่แตก
ต่างอย่างเด่นชัดจากการฟื้นฟูที่เป็นผล
จากพระคุณของพระเจ้า  การฟื้นฟูในยุค
แรกจะเกิดขึน้หลังจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า
ลงแรงทาํงาน  จริงอยู่ การฟ้ืนฟจูดุประกาย
ความสนใจขึ้นอย่างแพร่หลาย มีหลาย
คนกลับใจและคนจํานวนมากเข้าร่วมกับ
คริสตจักร  แต่ถึงกระน้ัน  ผลที่ได้รับไม่
ได้ยืนยันดังที่เชื่อกันว่าชีวิตที่แท้จริงทาง
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ฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตควบคู่กันไปด้วย  
แสงสว่างที่ลุกโชนขึ้นมาชั่วครู่ชั่วยาม 
ไม่ช้าก็ดับไป  ปล่อยให้ความมืดนั้นหนา
ทึบยิ่งกว่าเดิม {GC 463.1}

บ่อยครัง้การฟ้ืนฟตูามท่ีนยิมทํากันนัน้
มักอาศัยการสร้างจิตนาการ ด้วยการ
ปลุก เร ้ าอารมณ ์  โดยสนองความ
เพลดิเพลนิทีมี่ต่อส่ิงใหม่ๆ  และน่าต่ืนเต้น  
คนที่กลับใจด้วยวิธีนี้แทบจะไม่มีความ
ปรารถนาท่ีฟังความจริงในพระคัมภีร์  
ใส่ใจแต่เพียงเล็กน้อยกับเร่ืองคําพยาน
ของผู ้ เผยพระวจนะและของอัครทูต  
พิธีการทางศาสนาดึงดูดความสนใจของ
พวกเขาไม่ได้  นอกเสียจากว่าพิธีกรรม
นัน้จะมีส่ิงเร้าอารมณ์  ข่าวสารทีอ้่อนวอน
สติอันไร้อารมณ์ก็ไม่อาจปลุกให้เกิดการ
ตอบสนอง  พวกเขาไม่ใส่ใจคาํเตอืนอย่าง
ตรงไปตรงมาของพระวจนะของพระเจ้าที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ทางฝ่าย
นิรันดร์ของพวกเขา {GC 463.2}

สําหรับจิตวิญญาณของทุกคนที่กลับ
ใจอย่างแท้จริงแล้ว  ความสัมพนัธ์ของเขา
ที่มีต่อพระเจ้าและต่อสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
นิรันดร์กาลจะเปน็เรื่องสําคัญในชีวิต แต่
ในคริสตจักรที่นิยมกันในทุกวันนี้ จิต-
วิญญาณแห่งการถวายตนให้พระเจ้าอยู่
ที่ไหน  บรรดาผู้ที่กลับใจแล้วไม่ได้ละทิ้ง
ความหยิง่และความรักทีมี่ให้กับโลก  พวก
เขาไม่ยินดีที่จะปฏิเสธตนเองเพื่อแบก
กางเขน  และติดตามพระเยซูผู้ทรงอ่อน
สุภาพและถ่อมตนมากไปกว่าก่อนท่ีเขา
จะกลบัใจ  ศาสนากลายเป็นของเล่นสนกุ

สาํหรบัคนไม่เชือ่พระเจ้าและคนช่างสงสยั
เพราะคนมากมายท่ีรับว่าตนเองเป็น
คริสเตียนขาดความรู้เร่ืองหลักการทาง
ศาสนา  อาํนาจฝ่ายศลีธรรมอย่างพระเจ้า
แทบจะหายไปจากคริสตจกัรจาํนวนมาก  
การเล้ียงสงัสรรค์  การแสดงละครในโบสถ์  
งานรื่นเริงเทศกาลในโบสถ์ บ้านช่อง
หรูหรา การอวดตน ส่ิงเหล่าน้ีทําลาย
ความคิดเร่ืองพระเจ้าไปจนหมดสิน้  ท่ีดิน
และทรัพย์สินและการงานทางฝ่ายโลก
ครอบงาํความคิดและแทบจะไม่เหลียวมอง
เร่ืองของผลประโยชน์ทางฝ่ายนิรันดร์  
{GC 463.3}

ถงึแม้ความเชือ่และความเคร่งครัดใน
ศาสนาจะเส่ือมทรามลงอย่างแพร่หลาย  
แต่ก็ยงัมีผูต้ดิตามทีซ่ือ่สตัย์ของพระครสิต์
อยู ่ ในคริสตจักรเหล ่านี้  ก ่อนท่ีการ
พพิากษาสดุท้ายของพระเจ้าจะมาถงึโลก  
จะมีการฟื้นฟูจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมข้ึน
ในประชากรขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าอย่างที่
ไม่มีผู้ใดเคยเหน็นับตัง้แต่สมัยของอคัรทตู  
พระวิญญาณและฤทธิ์เดชของพระเจ้า
จะหลัง่ลงมายังเหล่าบุตรของพระองค์  ใน
เวลานั้น  คนมากมายจะแยกตนเองออก
จากคริสตจกัรต่างๆ ทีย่อมให้ความรักของ
โลกนี้เข้ามาแทนที่ความรักของพระเจ้า
และพระวจนะของพระองค์ คนมากมาย
ทั้งบรรดาอาจารย์และประชาชนจะยินดี
รับความจริงยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงใช้ให้
ประกาศในเวลาน้ีเพือ่เตรียมผูค้นให้พร้อม
สาํหรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่องขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ศัตรูของจิตวิญญาณประสงค์ที่
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จะขัดขวางงานนี ้ และก่อนท่ีเวลาของการ
เคล่ือนไหวเช่นนีจ้ะมาถึง  มันจะพยายาม
ขัดขวางโดยนําสิ่งเทียมเท็จเข้ามา  ใน
บรรดาคริสตจักรที่มันนํามาให้อยู่ภายใต้
อํานาจการหลอกลวงของมันได้ มันจะ
ทําให้ดูประหน่ึงว่าพระพรพิเศษของ
พระเจ้าหลั่งลงมาแล้ว  จะมีการสําแดงท่ี
ทําให้คิดว่าเป็นความสนใจยิ่งใหญ่ใน
ศาสนา  ประชาชนมากมายจะปีติยินดีว่า
พระเจ้าทรงประกอบกิจอัศจรรย์เพื่อเขา  
ซึ่งความจริงแล ้วเป ็นผลงานของอีก
วญิญาณหนึง่  ซาตานคอยหาทางทีจ่ะแผ่
อิทธิพลของมันเหนือโลกคริสเตียนโดย
การอาํพรางตวัเองไว้ภายใต้ศาสนา  {GC  
464.1}

ในการฟื้นฟูมากมายท่ีเกิดข้ึนในช่วง
คร่ึงหลังของศตวรรษที่แล้ว อิทธิพล
เดียวกันนี้ยังคงกระทําการอยู่ไม่มากก็
น้อยซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นในการ
เคลือ่นไหวทีก่ว้างขวางมากขึน้ในอนาคต  
จะมีการกระตุ ้นเพื่อเร้าความรู ้สึกทาง
อารมณ์  ผสมผสานความถูกต้องเข้ากับ
ความเท็จซึง่ปรบัไว้อย่างดีเพือ่นาํให้หลง  
แต่ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกหลอก  ภายใต้แสง
สว่างของพระวจนะพระเจ้านัน้การจะตัดสิน
ธรรมชาตขิองการเคล่ือนไหวเหล่านีไ้ม่ใช่
เรื่องยาก ไม่ว่าที่ใดเม่ือมนุษย์ละเลยคํา
พยานในพระคัมภีร์  หันหลังให้กับความ
จริงอันตรงไปตรงมาและตรวจสอบจิตใจ  
ความจริงท่ีเรยีกร้องให้ปฏิเสธตนเองและ
ละทิง้โลก  เม่ือนัน้เราจะม่ันใจได้ว่าพระเจ้า
ไม่ได้ประทานพระพรให้พวกเขา  และด้วย

กฎเกณฑ์ท่ีพระคริสต์เองประทานไว้ว่า  
“พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของ
พวกเขา” มัทธิว 7:16 เป็นที่ประจักษ์ชัด
ว่าการเคล่ือนไหวเหล่านีไ้ม่ใช่การกระทํา
ของพระวญิญาณของพระเจ้า {GC 464.2}

ในความจริงต่างๆ ของพระวจนะ
พระเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องราว
ของพระองค์เองให้แก่มนุษย์ และทุกคน
ที่ยอมรับความจริงเหล่านี้จะได้รับการ
ปกป้องจากการหลอกลวงของซาตาน  
การละเลยความจริงเหล่านี้เปิดประตูให้
กับความช่ัวซึง่บัดนีแ้พร่กระจายไปทัว่โลก
ศาสนา ลักษณะและความสําคัญของ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าถูกมองข้ามไป
ค่อนข้างมาก การมีมุมมองท่ีผิดในเร่ือง
คุณลักษณะ ความเป็นนิรันดร์กาลและ
ข้อผกูพนัของธรรมบัญญัตขิองพระเจ้านาํ
ไปสู่ความเช่ือผดิๆ ท่ีเก่ียวพนักับการกลับ
ใจและการชําระให้บริสุทธิ์และส่งผลให้
มาตรฐานความเคร่งครัดในครสิตจักรตกตํา่
ลง เคล็ดลับของการขาดพระวิญญาณ
และฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการฟื้นฟูใน
ยุคของเราอยู่ตรงจุดน้ีเอง {GC 465.1}

คนมีชือ่เสียงโด่งดังและเคร่งศาสนาใน
นิกายต่างๆ ยอมรับความจริงเรื่องน้ีและ
รู้สึกเศร้าใจ ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด เอ.  
ปาร์ค [Edwards A. Park] เปิดเผยถึง
สภาพอนัตรายของศาสนาในปัจจบัุน  โดย
กล่าวอย่างเชี่ยวชาญว่า  “แหล่งหน่ึงของ
ภยัอนัตรายคอืบนธรรมาสน์ละเลยการนํา
ธรรมบัญญัติของพระเจ้ามาบังคับใช้  ใน
สมัยก่อนธรรมาสน์เป็นสถานที่ท่ีสะท้อน
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เสียงของสามัญสํานึก...บรรดานักเทศน์
เรืองนามทีส่ดุของเราเทศนาตามแบบอย่าง
ของพระอาจารย์ได้อย่างดีเลิศและยกความ
โดดเด่นให้กับธรรมบัญญตัท้ัิงคาํสอนและ
คําขู่ของธรรมบัญญตั ิพวกเขาย้ําหลกัการ
ยิง่ใหญ่สองข้อ  คือธรรมบัญญตัเิป็นบนัทึก
สําเนาความบริบูรณ์ดีเลิศของพระเจ้า  
และผู้ที่ไม่รักธรรมบัญญัติก็ไม่ได้รักข่าว
ประเสริฐ  เพราะว่าธรรมบัญญัติและข่าว
ประเสริฐเป็นภาพกระจกเงาสะท้อนให้เห็น
ถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า  ภัย
อนัตรายนีน้าํไปสูภ่ยัต่อไป  คอืการประเมิน
ความชัว่ร้ายของบาปไปในทางต่ํา  ถึงขนาด
ไปลดคุณค่าของธรรมบัญญัติ ขอบข่าย
ของบาปและการคาดโทษของบาป  ความ
ยุติธรรมของพระบัญญัติเป็นสัดส่วนกับ
ความผิดจากการไม่เชื่อปฏิบัติตามพระ
บัญญัติ... {GC 465.2}

“ภัยอันตรายอีกเร่ืองหนึ่งท่ีผูกติดอยู่
กับภัยอันตรายท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นคือ
การประเมินความยตุธิรรมของพระเจ้าตํา่
เกินไป ธรรมาสน์ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ี
จะแยกความยุติธรรมของพระเจ้าให้ออก
ไปจากพระเมตตาคุณของพระองค์ เพื่อ
ทําให้พระเมตตาคุณเหลือเพียงแค่ความ
รู้สกึแทนท่ีจะยกชใูห้เป็นหลกัการ  ความ
หลากหลายของศาสนศาสตร์แนวใหม่แยก
สิง่ท่ีพระเจ้าทรงรวมเข้าไว้ด้วยกัน  ธรรม
บัญญตัขิองพระเจ้าเป็นส่ิงดีหรือชัว่  ธรรม
บัญญัติของพระเจ้าเป็นส่ิงท่ีดี ดังนั้น  
ความยุตธิรรมก็เป็นส่ิงดเีพราะเป็นอํานาจ
ท่ีนาํธรรมบัญญัตมิาปฏิบัต ิ ด้วยนสัิยของ

การประเมินกฎหมายและความยุติธรรม
ของพระเจ้าไปในทางตํา่ รวมทัง้ขนาดและ
การลดคุณค่าของการไม่เชื่อฟัง มนุษย์
ทั้งหลายจึงไถลลงไปสู่นิสัยการประเมิน
คณุค่าพระคณุทีป่ระทานให้เพือ่ลบมลทิน
บาปไปทางตํ่า” ด้วยประการฉะน้ี ข่าว
ประเสริฐจงึสญูเสยีคุณค่าและความสําคัญ
ไปจากจิตใจของมนุษย์และในไม่ช้าพวก
เขาก็พร้อมที่จะละทิ้งพระคัมภีร์ {GC  
465.3}

ครูสอนศาสนามากมายยืนยันว่าโดย
การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์  พระองค์
ทรงยกเลิกธรรมบัญญัติไปแล้ว และ
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามนุษย์จึงหลุดพ้น
จากข้อบังคบัของธรรมบัญญตั ิ มีบางคน
นําเสนอให้เห็นว่าธรรมบัญญัติเป็นแอก
ที่เศร้าสลด  และพวกเขายังแสดงให้เห็น
ถึงเสรีภาพท่ีจะเพลิดเพลินภายใต้ข่าว
ประเสรฐิทีต่รงกันข้ามกับพนัธนาการของ
ธรรมบัญญัติ {GC 466.1}

แต่ผูเ้ผยพระวจนะและอคัรทตูทัง้หลาย
ไม่ได้เห็นว่าธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้าเป็นเช่นนี้ กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า  
“ข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระเพราะข้า
พระองค์ได้แสวงหาข้อบังคบัของพระองค์”  
สดุด ี119:45 อคัรทูตยากอบเขียนถึงพระ
บัญญตัสิบิประการภายหลังจากพระคริสต์
ทรงส้ินพระชนม์ว่า เป็น “ธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า” และ “เป็นธรรมบัญญัติแห่ง
เสรีภาพ” ยากอบ 2:8; 1:25 และอีกคร่ึง
ศตวรรษหลังจากท่ีพระเยซูคริสต์ทรงถูก
ตรึงกางเขน  ผูเ้ผยพระวจนะแห่งพระธรรม
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ววิรณ์กล่าวอาํนวยพรแก่  “คนทัง้หลายที่
ประพฤตติามพระบัญญตัขิองพระองค์…”  
“เพือ่ว่าพวกเขาจะมีสทิธิใ์นต้นไม้แห่งชวีติ
และเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้”  
ววิรณ์  22:14 Thai KJV TSV {GC 466.2}

คาํทีใ่ช้อ้างกนัว่าการส้ินพระชนม์ของ
พระคริสต์ลบล้างธรรมบัญญัติของพระ
บิดาไปแล้วนั้นเป็นเร่ืองที่ไม่มีรากฐาน  
หากเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิธรรมบัญญตัิ
ได้ พระคริสต์ไม่จําเป็นต้องเสด็จมา
สิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์จากโทษแห่ง
บาป การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์
ไม่ได้มีไว้เพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ  แต่
เพื่อพิสูจน์ว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้า
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ พระบุตรของพระเจ้า
เสด็จมาเพื่อ “ทําให้ธรรมบัญญัตินั้นยิ่ง
ใหญ่และมีเกยีรต”ิ อสิยาห์ 42:21 พระองค์
ตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรม
บัญญตัแิละคาํของบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ” 
“ฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรท่ีเล็ก
ที่สุดหรือขีด ขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไป
จากธรรมบัญญัติ”  มัทธิว 5:17, 18 และ
พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองว่า “ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์  ข้าพระองค์ยินดี
ทาํตามพระทัยพระองค์  ธรรมบัญญตัขิอง
พระองค์อยูใ่นจติใจของข้าพระองค์” สดุดี 
40:8 {GC  466.3}

โดยเน้ือแท้แล้ว ธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าแปรเปล่ียนไม่ได้ ธรรมบัญญัติ
เปิดเผยนํ้าพระทัยและพระลักษณะของ
พระเจ้าผูท้รงเป็นแหล่งกําเนดิธรรมบัญญตัิ 
พระเจ้าทรงเป็นความรักและธรรมบัญญัติ

ของพระองค์คือความรัก  หลักการยิง่ใหญ่
สองประการของธรรมบญัญัตคืิอความรกั
ที่ถวายพระเจ้าและความรักท่ีมีให้มนุษย์  
“ความรักจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ธรรมบัญญัติ
สําเร็จอย่างครบถ้วน”  โรม  13:10  พระ
ลักษณะของพระเจ้าคือความชอบธรรม
และความจริง  และนีเ่ป็นลักษณะของธรรม
บัญญัตขิองพระองค์  ผูป้ระพันธ์สดุดีกล่าว
ว่า “ธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความ
จริง” “พระบัญญัติท้ังสิ้นของพระองค์ก็
ชอบธรรม” สดุดี 119:142, 172 และอัคร
ทูตเปาโลเปิดเผยว่า  “ธรรมบัญญัตจิงึเป็น
สิ่งศักด์ิสิทธิ์และบัญญัตินั้นก็ศักด์ิสิทธิ์  
ยตุธิรรมและดีงาม” โรม 7:12 ธรรมบัญญัติ
เช่นนีซ้ึง่สําแดงถงึนํา้พระทัยและพระประสงค์
ของพระเจ้าจะต้องยัง่ยนืด่ังพระเจ้าผูท้รง
เป็นแหล่งกําเนิดของธรรมบัญญัติ {GC  
467.1}

การกลับใจและการชําระให้บริสุทธิ์  
[Sanctification] เป็นพระราชกิจของการ
นํามนุษย์ให้คืนดีกับพระเจ้าด้วยการนํา
มนุษย์มาประสานเข้ากับหลักการของ
ธรรมบัญญัติของพระองค์ ในปฐมกาล  
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายา
ของพระองค์  ให้เขาเป็นอันหน่ึงอันเดียว
กันโดยบริบูรณ์กับสภาพธรรมชาติและ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า หลักการแห่ง
ความชอบธรรมจารึกไว้ในจิตใจของเขา  
แต่บาปทําให้เขาเหินห่างไปจากพระผู้
สร้างของเขา  เขาไม่สะท้อนพระฉายาของ
พระเจ้าอีกต่อไป จิตใจของเขาต่อสู้กับ
หลักการของธรรมบัญญัติของพระเจ้า  
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“การเอาใจใส่เนื้อหนังคือการเป็นศัตรูต่อ
พระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าและท่ีจริงไม่สามารถปฏิบัติตาม
ได้” โรม 8:7 แต่ว่า “พระเจ้าทรงรักโลก
ดังนีคื้อได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์” ยอห์น 3:16 เพ่ือมนุษย์จะกลับ
คนืดีกบัพระเจ้า โดยพระคุณอันประเสริฐ
ของพระคริสต์  เขากลบัคนืไปสูค่วามเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกันร่วมกบัพระผูส้ร้างของ
เขาอีก จิตใจของเขาจะต้องได้รับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ด้วยพระคุณของพระเจ้า  
เขาต้องมีชีวิตใหม่ที่ได้รับจากเบ้ืองบน  
การเปล่ียนแปลงนีคื้อการบังเกิดใหม่  พระ
เยซตูรัสว่า  หากปราศจากการบังเกดิใหม่  
เขา  “ไม่สามารถเหน็แผ่นดินของพระเจ้า”  
ยอห์น 3:3 {GC 467.2}

ก้าวแรกของการคืนดีกับพระเจ้าคือ
การสาํนกึในบาป  “บาปเป็นส่ิงทีผิ่ดธรรม
บัญญัติ” “ธรรมบัญญัตินั้นทําให้เรารู้จัก
บาป” 1 ยอห์น 3:4 โรม 3:20 ในการท่ีจะ
มองเห็นความผดิของตนเองได้นัน้จะ  คน
บาปจะต้องตรวจสอบอปุนสิยัของเขาเทียบ
กับมาตรฐานย่ิงใหญ่แห่งความชอบธรรม
ของพระเจ้า  มาตรฐานนีเ้ป็นกระจกเงาที่
จะส่องให้เหน็ถงึอปุนสิยัชอบธรรมท่ีสมบูรณ์
แบบและทําให้มองเห็นความบกพร่องของ
ตนเอง {GC 467.3}

ธรรมบญัญตัเิปิดเผยให้มนษุย์เห็นบาป
ของเขา แต่ธรรมบัญญัติไม่ได้จัดเตรียม
ทางแก้ไว้ให้  ในขณะท่ีธรรมบัญญัตสิญัญา
ท่ีจะให้ชวีติแก่ผูท่ี้เชือ่ฟัง  แต่ธรรมบญัญตัิ
ก็ประกาศว่าความตายเป็นส่วนแบ่งท่ีมีไว้

สําหรับผู้ล่วงละเมิด ข่าวประเสริฐของ
พระคริสต์เท่านัน้ทีจ่ะปลดปล่อยเขาให้พ้น
จากการพิพากษาลงโทษหรือรอยมลทิน
ของบาป  เขาจะต้องกลับใจมาหาพระเจ้า
ผู้ท่ีธรรมบัญญัติของพระองค์ได้ถูกล่วง
ละเมิด  และมคีวามเชือ่ในพระครสิต์ผู้ทรง
เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาป  ด้วยวธิเีหล่าน้ีเขา
จะได้รับการ  “ยกบาปทีไ่ด้ทาํไปแล้ว”  โรม  
3:20 และรับส่วนในสภาพของพระเจ้า  
เขาเป็นบุตรของพระเจ้าอนัเน่ืองจากพระ
วิญญาณทรงให้เขามีฐานะเป็นบุตรของ
พระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเขาจึงร้อง
เรียกพระเจ้าว่า “อับบา (พ่อ)” โรม 8:15  
{GC 467.4}

บัดน้ีเขามีเสรีท่ีจะล่วงละเมิดธรรม
บัญญัติของพระเจ้าหรือ เปาโลกล่าวว่า
“ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วย
ความเชื่อหรือ เปล่าเลย เรายังชูธรรม
บัญญัติขึ้นอีก”  “เราที่ตายต่อบาปแล้วจะ
มีชีวิตในบาปต่อได้อย่างไร” และยอห์น
ประกาศว่า  “เพราะว่าความรักต่อพระเจ้า
เป็นอย่างนี ้ คอืเม่ือเราประพฤตติามพระ
บัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของ
พระองค์นัน้ไม่เป็นภาระหนักเกนิไป”  โรม  
3:31; 6:2; 1 ยอห์น 5:3 การบังเกิดใหม่
นําจิตใจให้กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียว
กันกับพระเจ้าและนํามาให้ประสานกับ
ธรรมบัญญัติของพระองค ์  เ ม่ือการ
เปล่ียนแปลงย่ิงใหญ่นี้เกิดข้ึนในคนบาป  
เขาออกจากความตายเพ่ือเข้าสูช่วีติ  ออก
จากบาปไปสู่ความบริสุทธิ์  ออกจากการ
ล่วงละเมิดและการกบฏเข้าสู่การเชื่อฟัง
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และความภักดี ชีวิตเดิมที่เหินห่างจาก
พระเจ้าสิ้นสุดไป ชีวิตใหม่แห่งการกลับ
คืนดีกับพระเจ้า แห่งความเชื่อและแห่ง
ความรักได้เริ่มต้นข้ึน และ “ความชอบ
ธรรมของธรรมบัญญัติ” “จะได้สําเร็จใน
ตวัเราท่ีไม่ดาํเนนิตามเนือ้หนงัแต่ตามฝ่าย
วญิญาณ”  โรม  8:4  และจติวญิญาณของ
เขาจะพูดว่า “โอ ข้าพระองค์รักธรรม
บัญญตัขิองพระองค์จริงๆ  เป็นคําภาวนา
ของข้าพระองค์เสมอ” สดุดี 119:97 {GC  
468.1}

“ธรรมบัญญตัขิองพระยาห์เวห์ดีพร้อม
และฟ้ืนฟชูวีติ”  สดุด ี 19:7  เมือ่ปราศจาก
ธรรมบัญญัติ มนุษย์จะมีแนวความคิดท่ี
ไม่ถูกต้องในเร่ืองของความบริสุทธิ์และ
ความศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ้าหรือในเร่ือง
ความผิดและความไม่บริสุทธิ์ของตนเอง  
พวกเขาไม่มีความสํานึกท่ีแท้จริงในบาป  
และไม่รู้สึกถึงความจําเป็นที่ต้องกลับใจ
จากบาป พวกเขามองไม่เห็นสภาพของ
ตนเองว่าท่ีพวกเขาหลงไปนั้นเป็นการ
ล่วงละเมดิธรรมบัญญตัขิองพระเจ้า  พวก
เขาไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการพระ
โลหิตไถ่บาปของพระคริสต์ พวกเขารับ
ความหวังแห่งความรอดโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจติใจโดยส้ินเชงิหรือไม่มีการ
ปฏิรูปชีวิตของเขา  ดังนั้น การกลับใจ
อย่างผวิเผนิจงึมีอยู่อย่างมากมาย และคน
จาํนวนมากเข้าร่วมคริสตจกัรโดยท่ีไม่เคย
ติดสนิทกับพระคริสต์ {GC 468.2}

ทฤษฎีผิดๆ เรื่องการชําระให้บริสุทธิ์
ก็ผุดขึ้นมาจากการละเลยและละทิ้งธรรม

บัญญตัขิองพระเจ้าด้วยเช่นกัน  ทฤษฎีนี้
โดดเด่นอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
ศาสนาของทุกวนันี ้ ทฤษฎีเหล่าน้ีเป็นทัง้
หลักคําสอนท่ีผิดๆ และให้ผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติที่เป็นอันตราย ร่วมกับความ
เป็นจริงท่ีว่าคนมากมายชื่นชอบทฤษฎี
เหล่านี้  ทําให้มีความจําเป็นต้องลงแรง
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อทุกคนจะเข้าใจ
อย่างชดัเจนถงึส่ิงทีพ่ระคัมภร์ีสอนในเรือ่ง
นี้ {GC 469.1}

การชําระให้บริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นหลัก
คําสอนของพระคัมภีร์  อคัรทตูเปาโลกล่าว
ไว้ในจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรเมือง
เธสะโลนิกาว่า “พระประสงค์ของพระเจ้า
เป็นอย่างนีคื้อให้พวกท่านเป็นคนบรสุิทธิ”์  
และท่านอธิษฐานว่า “ขอให้พระเจ้าแห่ง
สันติสุขทรงชําระท่านทั้งหลายให้เป็นคน
บริสุทธิ์หมดจด” 1 เธสะโลนิกา 4:3; 5:23  
พระคัมภร์ีสอนไว้อย่างชดัเจนว่าการชาํระ
ให้บริสุทธิ์คืออะไรและจะได้มาด้วยวิธีใด  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิษฐานเผ่ือสาวก
ของพระองค์ว่า “ขอทรงแยกพวกเขา
ให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของ
พระองค์เป็นความจริง” ยอห์น 17:17  
และเปาโลสอนผู ้เชื่อให้ “ชําระไว้โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์” โรม 15:16 อะไร
คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
พระเยซูตรัสบอกสาวกของพระองค์ว่า  
“เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา
แล้ว พระองค์จะนาํพวกท่านไปสู่ความจริง
ทั้งมวล” ยอห์น 16:13 และผู้ประพันธ์
สดุดีตรัสว่า “ธรรมบัญญัติของพระองค์
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เป็นความจริง” สดุดี 119:142 พระดํารัส
และพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยให้
มนุษย์เห็นถึงหลักการย่ิงใหญ่แห่งความ
ชอบธรรมที่ฝังอยู ่ในธรรมบัญญัติของ
พระองค์  และเนื่องจากธรรมบัญญัติของ
พระเจ้านัน้ “ศักดิส์ทิธิ ์ยุตธิรรมและดีงาม”  
โรม 7:12 และเป็นสําเนาความบริบูรณ์ดี
เลิศของพระเจ้า ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ 
อุปนิสัยท่ีสร้างพัฒนาข้ึนจากการเช่ือฟัง
ธรรมบัญญัติจะต้องบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน  
พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างท่ีบริบูรณ์ดี
เลิศของอุปนิสัยเช่นนี้ พระองค์ตรัสว่า  
“เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา” 
“เราทําตามชอบพระทยัของพระองค์เสมอ”  
ยอห์น  15:10;  8:29 บรรดาผูต้ดิตามของ
พระคริสต์จะต้องเป็นเหมือนพระองค์ นัน่
คือโดยพระคุณของพระเจ้าเพื่อสร้าง
อปุนสิยัทีก่ลมกลืนเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั
กับหลกัการของธรรมบญัญตัขิองพระองค์ 
นี่คือการชําระให้บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ 
{GC 469.2}

การชําระให้บริสุทธิ์นี้จะสําเร็จได้โดย
ความเชือ่ในพระคริสต์เท่านัน้ด้วยอํานาจ
ของพระวิญญาณของพระเจ้าท่ีสถิตอยู่
ร่วมด้วย เปาโลเตือนผู้เชื่อว่า “ท่านจง
อุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด
ของท่านท้ังหลายด้วยความเกรงกลวัและ
ตวัสัน่...เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทาํการ
อยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์
และมีความสามารถทําตามชอบพระทัย
ของพระองค์”  ฟีลปิปี  2:12, 13  คริสเตยีน
จะรู้สึกถึงความเย้ายวนใจของบาป แต่

เขาจะยังคงยืนหยัดต่อสู้บาปอยู่เสมอ นี่
เป็นจุดที่เขาจําเป็นต้องได้รับความช่วย
เหลือของพระคริสต์ เม่ือความอ่อนแอของ
มนุษย์เข้าประสานกับความเข้มแข็งของ
พระเจา้  แล้วเขาจะร้องขึน้ด้วยความเช่ือ
ว่า  “สาธกุารแด่พระเจ้าผูป้ระทานชยัชนะ
แก่เราท้ังหลาย โดยพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 1 โครินธ์ 15:57  
{GC 469.3}

พระคัมภร์ีเปิดเผยให้เห็นอย่างชดัเจน
ว ่าผลของการชําระให ้บริสุทธิ์นั้นจะ
ก้าวหน้าข้ึนไปอย่างต่อเน่ือง  เม่ือคนบาป
กลับใจ  เขาจะพบสันติสุขในพระเจ้าผ่าน
ทางพระโลหติแห่งการลบมลทนิบาป  ชีวิต
ของคริสเตียนคนนั้นเพิ่งจะเร่ิมต้นข้ึน  
บัดนี้เขาจะต้อง “ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่”  
ฮีบรู 6:1 เพื่อท่ีจะเติบใหญ่ขึ้น “เต็มถึง
ขนาดความบรบูิรณ์ของพระคริสต์”  เอเฟซสั  
4:13  อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ว่า  “ข้าพเจ้า
ทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้ว
โน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู ่ เ บ้ืองหน้า และ
ข้าพเจ้าบากบ่ันมุ่งหน้าไปสู่หลักชัยเพื่อ
จะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้อง
บนซ่ึงมีในพระเยซูคริสต์”  ฟีลิปปี  3:13,  
14 และเปโตรวางขั้นตอนท่ีเราจะบรรลุ
ถึงการชําระตนให้บริสุทธิ์ตามที่กล่าวไว้
ในพระคัมภีร์ว่า “พวกท่านจงพยายาม
อย่างท่ีสดุทีจ่ะเอาคณุธรรมเพิม่ความเชือ่
ของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม  
เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอา
ความทรหดอดทนเพิม่การควบคุมตวัเอง  
และเอาความยําเกรงพระเจ้าเพิ่มความ
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ทรหดอดทน เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่ม
ความยําเกรงพระเจ้า และเอาความรัก
เพิม่ความรักฉนัพีน้่อง...  ถ้าพวกท่านทํา
เช่นนั้น  ท่านจะไม่มีวันล้มลง”  2  เปโตร  
1:5-10 {GC 470.1}

ผู้ท่ีมีประสบการณ์ของการชําระให้
บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์จะแสดงออกถึง
วญิญาณแห่งความถ่อมตน  เช่นเดียวกบั
โมเสส  พวกเขามองเห็นความบริสุทธิ์ยิ่ง
ใหญ่ที่น่าเกรงขามและเห็นว่าตนเองไม่
คู่ควรท่ีจะนาํมาเทียบกับความบรสิทุธิแ์ละ
ความบริบูรณ์อันสูงส่งของพระเจ้าผู้ทรง
ไม่มีขอบเขตจํากัด {GC 470.2}

ชีวิตของผู้เผยพระวจนะดาเนียลเป็น
แบบอย่างของผูท่ี้ได้รบัการชาํระให้บรสุิทธิ์
แล้วอย่างแท้จรงิ  ชวิีตอนัยืนยาวนัน้เป่ียม
ล้นด้วยการรับใช้อย่างมีเกียรติเพื่อพระ
อาจารย์ของเขา เขา “ผู้เป็นท่ีรักอย่างย่ิง”  
ดาเนียล 10:11 ของสวรรค์ แต่ถึงกระนั้น  
แทนท่ีดาเนยีลจะอ้างว่าตนเป็นผูท้ีบ่ริสทุธิ์
และศักด์ิสิทธิ์ ผู้เผยพระวจนะผู้มีเกียรติ
ท่านนีแ้สดงตนเองว่าเป็นชนชาตอิสิราเอล
ท่ีบาปหนาทูลขอต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้า
เพื่อประชากรของท่าน ท่านกล่าวว่า  
“ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ได้ถวายคําวงิวอน
ต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของ
ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้าง
พระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์” “ข้า
พระองค์ทั้งหลายได้ทําบาปและทําความ
อธรรม”  ท่านกล่าวว่า  “ข้าพเจ้ากําลังพดู  
อธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและ
บาปของอสิราเอลประชากรของข้าพเจ้า”  

และในภายหลัง  เม่ือพระบุตรของพระเจ้า
เสด็จมาปรากฏแก่ดาเนียลเพื่อประทาน
คําแนะนํา ดาเนียลบอกว่า “ข้าพเจ้าก็ส้ิน
เร่ียวส้ินแรง หน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไป  
ข้าพเจ้าหมดแรง” ดาเนียล 9:18, 15,  20;  
10:8 {GC 470.3}

เม่ือโยบได้ยินพระสุรเสียงขององค์
พระผู้เป็นเจ้าท่ีออกมาจากลมพายุหมุน
นั้น เขาอุทานข้ึนมาว่า “ข้าพระองค์จึง
เกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและ
ขี้เถ้า” โยบ 42:6 เมื่ออิสยาห์เห็นพระสิริ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ยินเสียงเส
ราฟิมร้องว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์  
พระยาห์เวห์จอมทัพ” เขาจึงร้องข้ึนว่า  
“วบิตัแิก่ข้าพเจ้า  เพราะว่าข้าพเจ้าพนิาศ
แล้ว” อิสยาห์ 6:3, 5 หลังจากเปาโลถูก
รับข้ึนไปยังสวรรค์ชั้นท่ีสามและได้ยิน
เรื่องราวต่างๆ ท่ีมนุษย์ไม่อาจกล่าวออก
มาเป็นคําพดู ท่านกล่าวถงึตนเองว่า “เป็น
คนเล็กน้อยย่ิงกว่าคนเล็กน้อยท่ีสุดในพวก
ธรรมิกชนท้ังหมด” 2 โครินธ์ 12:2-4  
เอเฟซัส  3:8  สําหรับยอห์น  ผู้เป็นสาวก
ท่ีพระองค์ทรงรัก เป็นผู้เอนกายลงแนบ
พระอรุะของพระเยซู  เม่ือมองเห็นพระสิริ
ของพระองค์ เขาเองยัง “ล้มลงแทบ
พระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตาย”  
วิวรณ์ 1:17 {GC 471.1}

ผูท่ี้ดําเนนิอยูภ่ายใต้ร่มเงาของกางเขน
แห่งคาลวารี จะไม่ยกตนข้ึน ไม่โอ้อวด
กล่าวอ้างว่าตนเองหลุดพ้นจากบาปแล้ว  
พวกเขาตระหนักว่าเป็นเพราะบาปของ
เขาท่ีนําความปวดร้าวมาสู่พระหทัยของ
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พระบุตรของพระเจ้า และความคิดนี้จึง
ทาํให้เขาถ่อมใจลง ผูท่ี้ดําเนนิชวีติใกล้ชดิ
พระเยซมูากท่ีสดุจะมองเห็นความอ่อนแอ
และบาปของมนุษยชาติได้อย่างชัดเจน
ทีส่ดุ  และความหวงัเดียวของพวกเขาอยู่
ที่พระคุณความดีของพระผู้ช่วยให้รอด
ผูท้รงสิน้พระชนม์บนกางเขนและกลับเป็น
ขึ้นมาจากความตายแล้ว {GC 471.2}

การชําระให้บริสทุธิท์ีก่าํลงัได้รับความ
นิยมในโลกแห่งศาสนานั้น จะมีเรื่องของ
วิญญาณแห่งการยกตนและการละเลย
พระบัญญตัขิองพระเจ้าซึง่ทําให้เร่ืองการ
ชาํระนีก้ลายเป็นสิง่ทีผ่ดิไปจากหลักคําสอน
ของพระคัมภีร์ ผู้ท่ีให้การสนับสนุนหลัก
คําสอนนี้สอนว่าการชําระให้บริสุทธิ์เป็น
สิง่ทีเ่กิดขึน้โดยทนัท ีได้มาด้วยความเช่ือ
เท่านัน้  และจะบรรลุไปจนถงึความบริสุทธิ์
อย่างบริบูรณ์ พวกเขาจะพูดว่า “เชื่อ
เท่านัน้  แล้วพระพรจะเป็นของท่าน”  ผู้รับ
ไม่ต้องพยายามทําสิ่งใดอีก ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
พวกเขาต่างคิดกันไปเอง  ในขณะเดียวกัน
พวกเขาปฏิเสธอํานาจของธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า  พวกเขาอ้างว่าได้รับการ
ปลดปล่อยจากข้อผูกพนัของการถือรักษา
พระบัญญัติแล้ว แต่จะเป็นไปได้หรือ ท่ี
มนุษย์จะเป็นผู ้บริสุทธิ์สอดคล้องตาม
นํ้าพระทัยและพระลักษณะของพระเจ้า
โดยไม่ต้องเข้ามาประสานกลมกลืนกับ
หลักการต ่างๆ ท่ีสําแดงให ้ เห็นถึง
ธรรมชาตแิละนํา้พระทัยของพระองค์  และ
ทีแ่สดงว่าเป็นทีช่อบพระทยัของพระองค์  
{GC 471.3}

ความต้องการอยากจะมีศาสนาท่ีง่ายๆ  
ซึ่งไม่ต้องใช้ความมานะบากบั่น ไม่ต้อง
ปฏิเสธตนเอง ไม่ต้องแยกตัวออกจาก
ความโง่เขลาของโลกทําให้หลักคําสอนที่
ว่าเช่ือและต้องเชื่อเท่านั้นกลายเป็นหลัก
คําสอนทีไ่ด้รบัความนยิม  แต่พระวจนะของ
พระเจ้าบอกไว้อย่างไร อัครทูตยากอบ
บอกไว้ว่า “ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อ
แต่ไม่ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไร  
ความเช่ือน้ันจะช่วยให้เขารอดได้หรือ...
คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์
ว่าความเชือ่ทีไ่ม่มีการประพฤตติามน้ันไร้
ผลหรือ อับราฮัม บรรพบุรุษของเรา
ถวายอิสอัคบุตรของท่านบนแท่นบูชาจึง
ถกูชาํระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติ
ไม่ใช่หรือ ท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้น
ทํางานควบคู่กับการประพฤติตามของเขา
และความเช่ือก็สมบูรณ์โดยการประพฤติ
นัน้...พวกท่านก็เหน็แล้วว่า คนหนึง่คนใด
จะถูกชําระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการ
ประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียง
อย่างเดียว” ยากอบ 2:14-24 {GC 472.1}

คําพยานจากพระวจนะของพระเจ้าต่อ
ต้านหลักคําสอนอันหลอกลวงเก่ียวกับ
ความเชือ่ทีป่ราศจากการกระทํา  การอ้าง
ความโปรดปรานของสวรรค์โดยไม่ทําตาม
ข้อกําหนดท่ีเป็นเงื่อนไขเพื่อรับความ
เมตตานั้นไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นการ
ทกึทักคิดเอาเอง เพราะความเชือ่ท่ีแท้จริง
ต้องมีรากฐานวางอยู่บนพระสัญญาและ
เงื่อนไขของพระคัมภีร์ {GC 472.2}

อย่าให้ผูใ้ดหลอกลวงตนเองด้วยความ
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เช่ือที่ว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ในขณะท่ี
ตั้งใจละเมิดบัญญัติข้อใดข้อหน่ึงของ
พระเจ้า การกระทําความผิดในสิ่งท่ีรู้ว่า
บาปจะทาํให้พระสุรเสียงของพระวญิญาณ
ที่เป็นพยานน้ันนิ่งเงียบไปและทําให้จิต
วิญญาณแยกออกไปจากพระเจ้า “บาป
เป็นสิ่งท่ีผิดธรรมบัญญัติ” และ “ผู้ใดที่
ทาํบาปอยู่เร่ือยๆ  [กระทาํผดิธรรมบัญญตั]ิ  
คนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จัก
พระองค์” 1 ยอห์น 3:1, 4, 6 ถึงแม้ใน
จดหมายของยอห์นจะเขยีนถงึเร่ืองความ
รักไว้อย่างเต็มที่  แต่ยอห์นก็ไม่ลังเลใจที่
จะเปิดเผยถึงลักษณะที่แท้จริงของคน
อกีกลุม่หนึง่ท่ีอ้างว่าตนได้รับการชําระแต่
ยังมีชีวิตท่ีล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า “ผู้ท่ีกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ารูจ้กัพระองค์’  
แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองค์  คนน้ันเป็นคนพูดมุสาและสัจจะ
ไม่ได้อยู่ในเขาเลย  แต่ผู้ที่ประพฤติตาม
พระวจนะของพระองค์  ความรกัของพระเจ้า
ก็บริบูรณ์อยู ่ในคนนั้นอย่างแท้จริง” 1  
ยอห์น 2:4, 5 นี่เป็นวิธีทดสอบความเชื่อ
ของมนุษย์ทุกคน เราไม่อาจยอมรับว่า
มนุษย์คนใดเป็นผู้บริสุทธิ์โดยไม่ได้นําผู้
นั้นไปวัดเทียบกับความบริสุทธิ์ของ
พระเจ้าซึ่งเป็นเพียงมาตรฐานเดียวของ
ทั้งในสวรรค์และในโลก หากมนุษย์ไม่มี
ความรูส้กึถงึความสําคญัของบัญญตัแิห่ง
ศีลธรรม หากพวกเขาดูแคลนและทําให้
ข้อบังคับของพระเจ้าดูเป็นเรื่องเล็กน้อย  
หากผู้ใดทําให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งใน
ธรรมบัญญัติเหล่านี้เบาลงทั้งสอนคนอื่น

ให้ทําอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นก็จะไม่มีค่าใน
สายตาของสวรรค์และเราจะรู้ว่าคําอ้าง
ของพวกเขานั้นปราศจากรากฐาน {GC  
472.3}

การอ้างว่าตนไม่มีบาปเป็นหลักฐาน
ในตัวเองท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีอ้างตนเช่น
นี้ยังห่างไกลจากความบริสุทธิ์  ท้ังน้ีเป็น
เพราะเขายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเรือ่ง
ความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า
และความศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์หรือใน
เร่ืองทีว่่าเขาควรจะต้องกลายเป็นคนเช่น
ไรจงึจะมบุีคลกิท่ีประสานกลมกลนืกับพระ
ลกัษณะของพระองค์  เป็นเพราะเขาไม่มี
แนวคิดท่ีถกูต้องในเรือ่งความรักทีบ่ริสทุธิ์
และสูงส่งของพระเยซู รวมถึงความ
ร้ายกาจและความชัว่ช้าของบาปท่ีมนษุย์
ถอืว่าตนเองบริสุทธิ ์ ย่ิงระยะทางระหว่าง
ตัวเขาเองกับพระคริสต์ห่างมากข้ึนร่วม
กับแนวคิดของเขาบกพร่องในเรื่องพระ
ลักษณะและข้อกําหนดของพระเจ้ามาก
ยิ่งขึ้นเท่าใด เขาก็จะยิ่งมองว่าตนเองมี
ความชอบธรรมมากยิ่งข้ึนเท่าน้ัน {GC  
473.1}

การชําระให้บริสุทธิ์ตามที่พระคัมภีร์
กล่าวไว้หมายรวมถึงร่างกายทัง้หมด  คือ  
จิตวิญญาณ จิตใจและร่างกาย เปาโล
อธษิฐานเผือ่ชาวเมืองเธสะโลนกิาเพือ่ให้
พระเจ้าทรงรักษา “วิญญาณ จิตใจและ
ร่างกาย...ให้ปราศจากการติเตียนจนถึง
วนัท่ีพระเยซคูริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราจะเสด็จมา” 1 เธสะโลนิกา 5:23 อีก
คร้ังเขาเขียนไปหาผู้เชื่อว่า “พี่น้องทั้ง
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หลาย  โดยเหน็แก่ความเมตตากรุณาของ
พระเจ้า  ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลาย
ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็น
เคร่ืองบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้า” โรม 12:1 ในสมัยของ
ชนชาตอิสิราเอลโบราณ  ของบูชาท่ีนาํมา
ถวายพระเจ้าจะต้องผ่านการตรวจสอบ
อย่างละเอียด หากพบตําหนิใดในสัตว์ที่
นาํมาถวายกจ็ะไม่รับสตัว์ตวันัน้ไว้  เพราะ
พระเจ้าตรัสสัง่ไว้ว่าของท่ีนาํมาถวายต้อง  
“ปราศจากตําหนิ” ดังนั้นคริสเตียนจึงได้
รับบัญชาให้ถวายร่างกายของเขาให้เป็น  
“เคร่ืองบูชาอันบริสุทธิ์ท่ีมีชีวิตและเป็นที่
พอพระทยัพระเจ้า” ในการท่ีจะทาํสิง่นีไ้ด้
นั้น  เขาจะต้องถนอมรักษากําลังทั้งหมด
ของเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด การกระ
ทําทุกอย่างท่ีทาํให้กาํลังทางฝ่ายกายหรือ
ทางความคดิอ่อนแอลงจะทาํให้บุคคลน้ัน
ไม่เหมาะท่ีจะรับใช้พระผู้สร้างของเขา  
และพระเจ้าจะทรงพอพระทัยกบัของถวาย
ซึง่ด้อยกว่าสิง่ทีดี่ท่ีสุดทีเ่ราสามารถนาํมา
ถวายได้หรือ พระครสิต์ตรัสว่า “จงรักองค์
พระผูเ้ป็นพระเจ้าของท่านด้วยสดุใจของ
ท่านด้วยสุดจิตของท่าน” มัทธิว 22:37  
ผูท้ีรั่กพระเจ้าด้วยสุดจติสดุใจจะปรารถนา
ทีจ่ะถวายการรับใช้ด้วยชวีติทีด่ท่ีีสดุให้แก่
พระองค์และจะแสวงหาอยู่เสมอท่ีจะ
นํากําลังทั้งหมดในชีวิตให้สอดประสาน
กลมกลนืกับกฎบัญญัตทิีจ่ะส่งเสรมิความ
สามารถของเขาเพือ่ทําตามนํา้พระทยัของ
พระองค์ พวกเขาจะไม่ทําให้เคร่ืองบูชา
ที่จะถวายต่อพระบิดาบนสวรรค์ต้อง

อ่อนแอลงหรือเป็นมลทินด้วยการปล่อย
ตัวให้หมกมุ่นกับการตามใจปากหรือ
ตัณหา  {GC 473.2}

เปโตรกล่าวไว้ว่า “ให้เว้นจากตัณหา
ของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต” 1  
เปโตร 2:11 ทุกการสนองความพึงพอใจ
ที่เป็นความผิดบาปมีแนวโน้มที่จะทําให้
ความสามารถของการรับรูฝ่้ายปัญญาและ
ฝ่ายจิตวิญญาณเย็นชาและตายด้านไป 
และพระวจนะหรือพระวิญญาณของ
พระเจ้าจะสร้างความซาบซึ้งต่อจิตใจได้
แต่เพียงเล็กน้อย เปาโลเขียนไปถึงชาว
เมืองโครินธ์ว่า “ขอให้เราชําระตัวเองให้
ปราศจากมลทินทุกอย่างของเน้ือหนัง
และวิญญาณจิต จงมีความบริสุทธิ์อย่าง
สมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า” 2  
โครินธ์ 7:1 และในบรรดาผลของพระ
วญิญาณอนัประกอบด้วย  “ความรกั  ความ
ยินดี  สันติสุข  ความอดทน  ความกรุณา  
ความดี  ความซ่ือสัตย์  ความสุภาพอ่อน
โยน” น้ัน เปาโลยังรวม “การรู้จักบังคับ
ตน” เข้าไปด้วย กาลาเทีย 5:22, 23 {GC  
474.1}

ทัง้ๆ ท่ีมีการดลใจเปิดเผยถงึเรือ่งเหล่า
นี้ก็ตาม แต่มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียน
สักกี่คนที่ทําให้พละกําลังของเขาอ่อนแอ
ลงด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัตหิรือด้วย
การเทิดทูนบูชาสิ่งที่กําลังเป็นท่ีนิยมกัน  
มีสักก่ีคนที่กําลังทําให้ความเป็นมนุษย์ที่
มีแบบพระฉายาของพระเจ้าตกตํา่ลงด้วย
ความตะกละตะกลาม  การดืม่สรุา  ความ
สนุกสนานในส่ิงต้องห้าม และคริสตจักร
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แทนท่ีจะตําหนิการกระทําเหล่านี้ บ่อย
ครัง้กลบักลายเป็นผูส้นบัสนนุความชัว่โดย
ชักนําผ่านในเร่ืองของความอยากอาหาร
อย่างตะกละตะกลาม ให้ทะเยอทะยาน
อยากได้ทรัพย์สินหรือการรักในความ
สนกุสนาน  ให้สะสมทรัพย์สมบตั ิซึง่ความ
รักท่ีควรจะมีให้กับพระคริสต์นั้นมีน้อย
เกินไป หากในวันนี้ พระเยซูจะเสด็จมา
ยังคริสตจักรต่างๆ และทอดพระเนตร
งานเล้ียงและการค้าขายที่ไม่บริสุทธิ์
ท้ังหลาย  ซึง่กระทาํกันในนามของศาสนา  
พระองค์จะไม่ทรงขับไล่คนท้ังหลายที่
ทําลายความศักด์ิสิทธิ์ให้ออกไปเหมือน
ดังเช่นทีพ่ระองค์ทรงเคยขบัไล่คนแลกเงิน
ออกจากพระวิหารหรือ {GC 474.2}

อคัรทูตยากอบเปิดเผยว่าปัญญาทีม่า
จากเบ้ืองบนนัน้ “บริสุทธิเ์ป็นประการแรก”  
ยากอบ 3:17 หากเขามาพบคนเหล่านั้น
ที่อ้างพระนามอันล้ําค่าของพระเยซูด้วย
ริมฝีปากทีเ่ป็นมลทนิด้วยบหุร่ี  ลมหายใจ
และลําตวัแปดเป้ือนด้วยกลิน่สกปรกและ
ยงัทาํให้บรรยากาศของฟ้าสวรรค์เปรอะ-
เปื้อนพร้อมทั้งบังคับทุกคนรอบตัวพวก
เขาให้สูดควันพิษ หากอัครทูตท่านนี้
สมัผสักับการดําเนนิชวีติทีข่ดัแย้งกับข่าว
ประเสริฐอันบริสุทธ์ิ เขาจะไม่ปรักปรํา
ตาํหนคินเหล่านีว่้า  “ปัญญาฝ่ายโลก  ฝ่าย
เนื้อหนังและฝ่ายปีศาจ” หรือ ยากอบ  
3:15 บรรดาทาสของบุหร่ีที่อ้างว่าตนได้
รับพระพรด้วยการชําระให้บริสุทธิ์อย่าง
หมดจดแล้ว จะพูดถึงความหวังของพวก
เขาในแผ่นดินสวรรค์ แต่พระวจนะของ

พระเจ้าประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า  “ไม่มี
สิ่งใดที่เป็นมลทิน....จะเข้าไปในนครน้ัน
ได้เลย” วิวรณ์ 21:27 {GC 474.3}

“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของ
พวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิผ์ูส้ถติในท่าน  ผูซ้ึง่พวกท่านได้รบั
จากพระเจ้า และท่านท้ังหลายไม่ใช่เจ้า
ของตัวท่านเอง  เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อ
ท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง  ฉะนัน้  จงถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของ
พวกท่านเถิด” 1 โครินธ์ 6:19, 20 ผู้ที่มี
ร ่างกายเป ็นวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิจ์ะไม่ตกเป็นทาสของนสิยัทีช่ัว่ช้า  
กําลงัวังชาของเขาเป็นของพระครสิต์ผูท้รง
ไถ่เขาไว้แล้วด้วยพระโลหิต ทรัพย์สมบตัิ
ของเขาเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะ
ไม่มีความผิดได้อย่างไร เม่ือเขาผลาญ
ทรัพย์สินที่เขาได้รับฝากไว้  ในแต่ละปี  
ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนใช้จ่ายเงิน
จํานวนมหาศาลกับส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และกบัการปล่อยตวัให้หมกมุ่น
อยู่กับสิ่งชั่วร้าย ในขณะที่จิตวิญญาณ
กําลังพนิาศเพราะขาดพระวจนะแห่งชวีติ  
พวกเขาลักขโมยเงินสิบลดและเงินถวาย
จากพระเจ้า ในขณะท่ีพวกเขาใช้เงินไป
กับการบูชาตณัหาชัว่ทีทํ่าลายล้างมากกว่า
ที่จะนําไปช่วยเหลือคนยากจนหรือเพื่อ
สนบัสนนุข่าวประเสรฐิ  หากทกุคนทีอ้่าง
ตนว่าเป็นผูต้ดิตามพระคริสต์จะได้รับการ
ชาํระให้บริสุทธิอ์ย่างแท้จริงแล้ว  เงินทอง
ของเขาจะเข้าไปสู่พระคลังขององค์พระผู้
เป็นเจ้าแทนที่จะใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็น
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และแม้แต่การปล่อยตัวหมกมุ่นอยู่กับส่ิง
ทีใ่ห้โทษแก่ร่างกาย  และคริสเตยีนจะต้อง
เป็นแบบอย่างของการบังคับตน การ
ปฏิเสธตนเองและการเสียสละตน แล้ว
พวกเขาจึงจะเป็นแสงสว่างของโลก {GC  
475.1}

โลกปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย
วสัิย  “ตณัหาของเนือ้หนงัและตณัหาของ
ตา  และความทะนงในลาภยศ” 1 ยอห์น  
2:16 ครอบงําประชาชนท่ัวไป แต่การ
ทรงเรียกของผู้ติดตามพระคริสต์นั้นมี
ความบรสิทุธ์ิศกัด์ิสิทธิก์ว่านี ้ “จงออกจาก
ท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตวัออกจาก
เขาทัง้หลาย...อย่าแตะต้องส่ิงทีไ่ม่สะอาด”  
2  โครินธ์  6:17  ภายใต้ความกระจ่างของ
พระวจนะของพระเจ้า เราประกาศได้
อย่างม่ันใจโดยไม่ต้องแก้ตวัว่า  การชาํระ
ให้บริสทุธิท์ีแ่ท้จริงจะเกิดขึน้ไม่ได้หากไม่มี
การละทิ้งโดยส้ินเชิงซึ่งการไล่ล่าในทาง
บาปและการสนองความอยากทางฝ่าย
โลก {GC 475.2}

สําหรับผู้ที่ยอมประพฤติตามเงื่อนไข
ที่ว่า “จงออกจากท่ามกลางพวกเขาและ
จงแยกตวัออกจากเขาทัง้หลาย...อย่าแตะ
ต้องส่ิงท่ีไม่สะอาด” นั้นพระสัญญาของ
พระเจ้าคือ “แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้  
เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้า
จะเป็นบุตรชายบตุรหญงิของเรา  พระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพท้ังสิ้นได้ตรัสดังนั้น”  
2 โครินธ์ 6:17, 18 เป็นสิทธิพิเศษและ
เป็นหน้าท่ีของคริสเตียนทุกคนที่จะรับ
ประสบการณ์อนัมีค่าและเตม็เป่ียมในเร่ือง

ต่างๆ  ของพระเจ้า  พระเยซตูรสัว่า  “เรา
เป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามา
จะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความ
สว่างแห่งชีวิต” ยอห์น 8:12 “วิถีของคน
ชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใส
ย่ิงๆ ข้ึนจนสว่างเต็มท่ี” สุภาษิต 4:18  
ทุกย่างก้าวแห่งความเช่ือและการเชื่อฟัง
จะนําจิตวิญญาณให้เข้ามาติดสนิทกับ
พระเจ้าผูท้รงเป็นความสว่างของโลกมาก
ยิง่ขึน้  ซึง่  “ความมืดในพระองค์ไม่มีเลย”  
1 ยอห์น 1:5 ลําแสงสว่างเจิดจ้าของดวง
อาทติย์แห่งความชอบธรรมจะส่องลงมายงั
ผูรั้บใช้ของพระเจ้าและพวกเขาจะสะท้อน
แสงสว่างของพระองค์ ในขณะท่ีดวงดาว
บอกเราว่า ในฟ้าสวรรค์มีแสงสว่างที่ยิ่ง
ใหญ่  ซึง่เป็นสง่าราศท่ีีทําให้ดวงดาวสุกใส
สว่างเจิดจ้า คริสเตียนก็ควรเป็นเช่นนี้
เหมือนกัน พวกเขาจะต้องสําแดงให้
เห็นว่ามีพระเจ้าผู้สถิตอยู่บนบัลลังก์ของ
จกัรวาล  พระลักษณะของพระองค์สมควร
ที่จะรับคําสรรเสริญและรับไว้เป็นแบบ
อย่าง  ผูท่ี้เป็นพยานของพระองค์จะแสดง
ให้ทกุคนเหน็ถงึพระคุณแห่งพระวญิญาณ
ของพระองค์ ความบริสุทธิ์และความ
ศักด์ิสิทธิ์แห่งพระลักษณะของพระองค์  
{GC 475.3}

ในจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงชาว
เมืองโคโลสีเผยให้เห็นถึงพระพรอันอุดม
ที่ทรงโปรดประทานให้เหล่าบุตรของ
พระเจ้า ท่านเขียนไว้ว่า “เราไม่ได้หยุด
อธษิฐานและทูลขอเพือ่ท่านท้ังหลาย  เพือ่
ให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เร่ืองพระ
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ประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญา
และความเข้าใจฝ่ายจติวิญญาณ  เพือ่พวก
ท่านจะดําเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์
พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัย
ของพระองค์ทุกประการคือให้เกิดผลใน
การดีทุกอย่าง  และเจริญขึ้นในความรู้
ถึงเร่ืองพระเจ้า ให้พวกท่านมีกําลังด้วย
ฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระ
สริิของพระองค์  เพือ่ให้ท่านมีความทรหด
อดทน  และมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อม
ทั้งมีความยินดี” โคโลสี 1:9-11 {GC  
476.1}

อกีคร้ังเปาโลเขียนถงึความปรารถนา
ทีจ่ะให้พีน้่องในเมืองเอเฟซสัเข้าใจถงึสทิธิ
พิเศษอันสูงส่งของการเป็นคริสเตียน  
ท่านเปิดเผยให้พวกเขาทราบด้วยภาษา
ทีเ่ข้าใจง่ายท่ีสดุว่า  บุตรชายและบุตรหญงิ
ขององค์ผู้สงูสดุจะได้รับอํานาจและความ
รู้อันมหัศจรรย์ยิ่ง “ขอให้ประทานความ
เข้มแข็งภายในจติใจด้วยฤทธานภุาพทีม่า
ทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน
ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์” เพื่อ  
“หยั่งรากและตั้งม่ันอยู่ในความรัก” เพ่ือ  
“ให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชน
ทั้งหมดถึงความกว้าง  ความยาว  ความ
สงู ความลึก คือให้ซาบซ้ึงในความรกัของ
พระคริสต์ซึ่งเกินความรู้” แต่คําอธิษฐาน
ของอัครทูตไปถึงสิทธิพิเศษสูงสุดเมื่อ
อธิษฐานว่า “เพื่อพวกท่านจะได้รับความ
บริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี ่ยม”  
เอเฟซัส 3:16-19 {GC 476.2}

พระคัมภร์ีเผยให้เราเหน็ถึงส่ิงสงูสดุท่ี

เราจะรับโดยความเชื่อในพระสัญญาของ
พระบิดาบนสวรรค์  เม่ือเราปฏิบัตติามข้อ
กําหนดของพระองค์ โดยผ่านพระคุณ
แห่งความดีงามอนัประเสริฐของพระคริสต์  
เราเข้าถึงพระท่ีนัง่ของพระเจ้าผูท้รงกอปร
ด้วยฤทธานุภาพอนัไม่มีทีส้ิ่นสุด  “พระองค์
ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง  
แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคน  
ถ้าเช่นน้ันพระองค์จะไม่ประทานส่ิงสารพดั
ให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” โรม  
8:32  พระบิดาประทานพระวิญญาณของ
พระองค์โดยไม่จํากัดให้แก่พระบุตรและ
เราจะมีส่วนในความไพบูลย์นี้ด้วย พระ
เยซตูรัสว่า “เพราะฉะนัน้ ถ้าพวกท่านเอง
ผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ส่ิงดีแก่บุตรของ
ตน ยิ่งกว่าน้ันสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิต
ในสวรรค์  จะประทานพระวิญญาณบริสทุธิ์
แก่พวกที่ขอต่อพระองค์” ลูกา 11:13 “ส่ิง
ใดทีพ่วกท่านขอในนามของเรา  เราจะทาํ
สิง่นัน้” “จนบัดน้ีพวกท่านก็ยงัไม่ได้ขอสิง่
ใดในนามของเรา จงขอเถดิแล้วจะได้  เพือ่
ความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม”
ยอห์น 14:14; 16:24 {GC 477.1}

ในขณะที่ชีวิตของคริสเตียนจะมี
ลักษณะของความถ่อมใจ แต่เขาจะต้อง
ไม่เป็นคนท่ีโศกเศร้าและลดค่าตัวเอง  
เป็นโอกาสของทกุคนทีจ่ะดําเนนิชวีติเพือ่
พระเจ้าจะทรงเห็นชอบและอวยพระพร  
ไม่ใช่พระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์
ของเราท่ีจะให้เราถูกปรับโทษและอยู่ใน
ความมืดมนตลอดไป การเดินก้มหน้า
และจติใจทีคิ่ดถึงแต่เพยีงตนเอง ไม่ใช่สิง่
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ทีพ่สูิจน์ถงึการถ่อมใจท่ีแท้จริง เราเข้าหา
พระเยซูและรบัการชําระและยนืข้ึนต่อหน้า
พระบัญญตัโิดยปราศจากความละอายและ
ความเศร้าโศก “เพราะฉะนั้นไม่มีการ
ลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” “ที่ไม่
ดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามพระ
วิญญาณ” โรม 8:1, 4 {GC 477.2}

โดยทางพระเยซ ู เหล่าบุตรของอาดัม
ท่ีล้มลงในบาปจะได้เป็น  “ลูกของพระเจ้า”  
1 ยอห์น 3:2 “ท้ังผู้ชําระให้บริสุทธิ์และ
คนเหล่านัน้ทีไ่ด้รับการชาํระ กมี็พระบิดา
องค์เดียวกัน ด้วยเหตนุี ้พระเยซจูงึไม่ทรง
ละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง”  
ฮีบรู 2:11 ชีวิตของคริสเตียนจะต้องเป็น
ชีวิตแห่งความเชื่อ ชีวิตแห่งชัยชนะและ
ชีวิตที่ปีติยินดีในพระเจ้า “เพราะทุกคนที่
เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และ
ความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะท่ีมี
ชัยเหนือโลก” 1 ยอห์น 5:4 เนหะมีย์ผู้รับ
ใช้ของพระเจ้ากล่าวด้วยความจริงใจว่า  
“ความชืน่บานของตนในพระยาห์เวห์เป็น
กําลังของท่าน” เนหะมีย์ 8:10 และเปาโล
กล่าวว่า “จงช่ืนชมยินดีในองค์พระผู้เป็น
เจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจง
ชื่นชมยินดีเถิด” “จงชื่นบานอยู ่เสมอ  
จงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอ  จงขอบพระคณุ
ในทุกกรณี  เพราะนีแ่หละเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซู
ครสิต์” ฟีลปิปี 4: 4 1 เธสะโลนกิา 5:16-18  
{GC 477.3}

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลของการ
กลับใจและการชําระให้บริสุทธิ์ตามพระ

คัมภีร์ และเน่ืองจากว่าโลกคริสเตียนไม่
ได้ใส่ใจหลักการย่ิงใหญ่ของความชอบ
ธรรมท่ีพระบัญญตัขิองพระเจ้าเปิดเผยไว้  
เราจึงไม่ค่อยได้เห็นถึงผลเหล่านี้ นี่เป็น
สาเหตทุีว่่าทําไมจงึไม่ค่อยเห็นผลงานย่ิง
ใหญ่และย่ังยืนของพระวิญญาณของ
พระเจ้า เหมือนเช่นการฟ้ืนฟทูีเ่คยเกิดข้ึน
ในอดีต {GC 478.1}

ด้วยการเฝ้ามองก็จะทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขึ้นในตัวเรา และในขณะที่
ธรรมบัญญัติอันศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ้าซึ่ง
เผยให้มนษุย์เห็นถงึพระลกัษณะทีส่มบูรณ์
และบริสุทธิ์ของพระองค์ถูกละเลย ความ
นึกคิดของคนทั้งหลายจึงถูกหันเหไปหา
คําสอนและทฤษฎีของมนุษย์  จึงไม่เป็น
ทีน่่าประหลาดใจว่า  ทาํไมความเคร่งครัด
ทางศาสนาในครสิตจกัรจงึลดน้อยถอยลง
เช่นนี้  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า  “เขาได้
ทอดท้ิงเราซึง่เป็นน้ําพทุีมี่นํา้แห่งชวีติ  แล้ว
สกัดบ่อนํ้าไว้สําหรับตนเอง เป็นบ่อแตก
ที่ขังน้ําไม่ได้” เยเรมีย์ 2:13 {GC 478.2}

“บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคํา
แนะนําของคนอธรรม...แต่ความปีติยินดี
ของผู ้นั้นอยู ่ในธรรมบัญญัติของพระ
ยาห์เวห์  เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของ
พระองค์ท้ังกลางวันและกลางคืน  เขาเป็น
เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ํา ซึ่งเกิด
ผลตามฤดูกาล  และใบก็ไม่เห่ียวแห้ง  ทกุ
อย่างที่เขาทําก็จําเริญข้ึน” สดุดี 1:1-3  
การนาํพระบัญญตัขิองพระเจ้าให้กลบัคืน
สู่สภาพเดิมในท่ีๆ ถูกต้องเท่านั้นจึงจะ
ฟื้นฟูให้คนทั้งหลายกลับมีความเชื่อและ
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ศีลธรรมตามอย่างพระเจ้าในแบบด้ังเดิม
ได้ “พระยาห์เวห์ตรสัดังนีว่้า ‘จงยืนทีถ่นน
และมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น  
ว่าทางดีอยู่ท่ีไหน แล้วจงเดินในทางนั้น  

และให ้จิตใจของเจ ้าได ้ความสงบ’” 
เยเรมีย์ 6:16 {GC 478.3}



28 เผชิญหน้ากับหนังสือบันทึกแห่งชีวิต 445

ผูเ้ผยพระวจนะดาเนยีลกล่าวว่า  “ขณะ
ทีข้่าพเจ้ายืนดูอยู่ มีหลายบลัลงัก์มาตัง้ไว้ 
และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ  
ฉลองของพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศา
บนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาด  
พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง  
กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก ธารไฟ
พุ่งออกและไหลออกมาเฉพาะพระพักตร์
พระองค์ คนนบัแสนๆ ปรนนิบัตพิระองค์  
คนนบัล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้พพิากษา
ก็ขึน้นัง่บัลลงัก์  บรรดาหนงัสือก็เปิดออก”  
ดาเนียล 7:9,10 {GC 479.1}

นี่คือภาพในนิมิตที่แสดงให้ผู ้ เผย
พระวจนะเหน็ถงึวันย่ิงใหญ่และน่าสะพรึง
กลัวเม่ืออุปนิสัยและชีวิตของมนุษย์
ทุกคนจะถูกนํามาตรวจสอบต่อเบ้ือง
พระพกัตร์พระผูท้รงพพิากษาของท่ัวสากล
โลก  และมนษุย์ทกุคนจะได้รับผลตอบแทน  
“ตามการกระทําของเขา” มัทธิว 16:27 
ผู ้เจริญด้วยวัยวุฒิท่านนั้นคือพระเจ้า
พระบดิา  ผูป้ระพนัธ์สดุดกีล่าวไว้ว่า  “ก่อน
ทีภ่เูขาทัง้หลายเกิดข้ึนมา  ก่อนท่ีพระองค์
ทรงให ้กําเนิดแผ ่นดินโลกและพิภพ  
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตัง้แต่นรัินดร์กาล
ถงึนรินัดร์กาล”  สดุดี  90:2  พระองค์ทรง
เป็นแหล่งกาํเนดิแห่งชวีติของคนท้ังหลาย
และเป็นบ่อเกิดแห่งกฎเกณฑ์ทัง้ปวงท่ีจะ
ใช้ในการพพิากษา และทูตสวรรค์ศกัด์ิสทิธิ์

มากมายนับจาํนวนเป็นแสนๆ เป็นล้านๆ  
ซึง่เป็นผูค้อยดแูลช่วยเหลือและเป็นพยาน
จะเข้าร่วมในการพพิากษายิง่ใหญ่นี ้{GC  
479.2}

“นีแ่น่ะ  มท่ีานผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนษุย์
มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์ และ
ท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น มีคน
นําท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์  
ราชอาํนาจ ศักด์ิศร ีกับราชอาณาจกัรทรง
มอบไว้กับท่าน เพื่อชนทุกชาติ ทุกเผ่า  
ทกุภาษาจะปรนนิบัตท่ิาน ราชอาณาจกัร
ของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะ
ไม่มีทีส่ิน้สดุ” ดาเนียล 7:13, 14 การเสดจ็
มาของพระคริสต์ตามท่ีบรรยายไว้ในที่นี้  
ไม่ใช่เป็นการเสด็จมาคร้ังทีส่องของพระองค์  
พระองค์เสด็จมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒิใน
สวรรค์เพือ่รับราชอาํนาจและศกัด์ิศรีและ
ราชอาณาจกัรซึง่จะทรงโปรดประทานให้
พระองค์เม่ือพระราชกิจในฐานะคนกลาง
สิ้นสุดลง การเสด็จมาท่ีกล่าวถึงในท่ีนี้
ไม่ใช่เป็นการเสด็จกลับมายังโลกคร้ังที่
สอง  แต่เป็นการเสดจ็มาซึง่ถกูทาํนายไว้
ล่วงหน้าในคําพยากรณ์ว่าจะเกิดข้ึนเม่ือ
ช่วงเวลา 2,300 วันส้ินสุดลงในปี ค.ศ.  
1844 มหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราเสด็จ
มาพร้อมกบัเหล่าทตูสวรรค์เพือ่เข้าไปยัง
อภิสุทธิสถานและ ณ ที่นั่น พระองค์ทรง
ปรากฏต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้าเพือ่ทาํ
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ภารกิจสุดท้ายของการประกอบพิธีเพื่อ
มนษุย์  ซึง่คอืพระราชกิจแห่งการพจิารณา
พพิากษาและการลบบาปให้แก่คนทัง้ปวง
ที่ถูกแสดงให้เห็นว ่าสมควรจะได้รับ
ประโยชน์จากพระราชกิจของพระองค์  
{GC 479.3}

ในพิธีจําลองท่ีเป ็นสัญลักษณ์นั้น  
เฉพาะคนเหล่านั้นที่ เข ้ามาอยู ่ เ บ้ือง
พระพักตร์พระเจ้าด้วยการสารภาพบาป
และการกลับใจและบาปทั้งหลายของเขา
ถกูโอนไปยงัสถานนมัสการผ่านทางเลอืด
ของเคร่ืองบูชาไถ่บาปแล้วเท่านั้น  จึงจะ
เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในพิธีของวันลบมลทิน
บาปได้ ในวันย่ิงใหญ่แห่งการลบมลทิน
บาปและการพิจารณาพิพากษาสุดท้ายก็
เป็นเช่นเดียวกัน เฉพาะผู้ท่ีแสดงตนว่า
เป็นประชากรของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะ
ถูกนําเข้ามาสู่การพิจารณา ส่วนการ
พพิากษาคนชัว่เป็นอกีงานหน่ึงท่ีแยกออก
ไปอย่างชัดเจนและจะเกิดขึ้นในช่วงหลัง  
“การพิพากษาจะเร่ิมต้นที่ครอบครัวของ
พระเจ้า และถ้าเร่ิมต้นท่ีพวกเราก่อน  
ปลายทางของคนเหล่านัน้ท่ีไม่เชือ่ฟังข่าว
ประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร” 1  
เปโตร 4:17 {GC 480.1}

หนงัสอืบนัทึกต่างๆ  ในสวรรค์ทีบั่นทกึ
ชื่อและการกระทําของมนุษย์จะเป็น
ตัวกําหนดการพิพากษาตัดสิน ผู ้เผย
พระวจนะดาเนยีลกล่าวไว้ว่า “ผูพ้พิากษา
ก็ขึน้นัง่บัลลังก์ บรรดาหนงัสอืกเ็ปิดออก” 
ผู ้เขียนพระธรรมวิวรณ์บรรยายภาพ
เดียวกันนี้เพิ่มเติมไว้ว่า  “หนังสืออีกเล่ม

หนึง่ก็ถกูเปิดออกด้วยคือหนงัสอืแห่งชวีติ  
คนตายก็ถกูพพิากษาตามการกระทาํของ
เขาทัง้หลายท่ีเขียนไว้ในหนงัสือเหล่านัน้”  
วิวรณ์ 20:12 {GC 480.2}

หนังสือแห่งชีวิตประกอบด้วยรายช่ือ
ของคนท้ังหมดที่เคยร่วมรับใช้พระเจ้า  
พระเยซทูรงบอกกับสาวกทัง้หลายให้  “จง
ชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”  
ลูกา 10:20 เปาโลกล่าวกับผู้ร่วมงานที่
ซ่ือสัตย์ว่า เขามี “ชื่อ…อยู่ในหนังสือแห่ง
ชีวิตแล้ว” ฟีลิปปี 4:3 ในขณะที่ดาเนียล
มองไปยังภายภาคหน้า เม่ือ “เวลา
ยากลําบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่คร้ังมี
ประชาชาติจนถึงสมัยน้ัน” และประกาศ
ว่า “ชนชาตขิองท่านจะได้รับการช่วยกูค้อื
ทุกคนท่ีมีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ” และ
ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์กล่าวว่า ผู้ท่ีจะ
เข้าไปยังเมืองของพระเจ้า จะต้อง “มีชื่อ
จดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดก”  
ดาเนียล 12:1 วิวรณ์ 21:27 {GC 480.3}

“หนงัสือม้วนหน่ึงสาํหรับบันทึกความ
จําเฉพาะพระพักตร์” เป็นหนังสือบันทึก
การกระทําดีของ “ผูท้ีเ่กรงกลวัพระยาห์เวห์
และยกย ่องพระนามของพระองค ์ ”  
มาลาคี 3:16 คําพูดแห่งความเช่ือและ
การกระทําแห่งความรักของพวกเขาถูก
บันทกึไว้ในสวรรค์  เนหะมีย์กล่าวถงึเร่ือง
นีเ้มือ่พดูว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
…ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์และขออย่า
ทรงลบล้างการดีท้ังหลายของข้าพระองค์
ที่ข ้าพระองค์ได้ทําเพื่อพระนิเวศของ
พระเจ้าของข้าพระองค์”  เนหะมีย์  13:14  
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ในหนังสือสําหรับบันทึกความจําเฉพาะ
พระพักตร์ของพระเจ้าเล่มนี้ ทุกการ
กระทําท่ีทําด้วยความชอบธรรมจะถูก
บันทึกไว้ชั่วนิรันดร์ การต่อต้านทุกการ
ทดลอง การเอาชนะทุกความชั่ว การ
กล่าวทุกคําพูดแห่งความเมตตาจะถูก
บันทึกในหนังสือเล่มนี้ไว้อย่างสัตย์ซื่อ  
ทุกการกระทําที่ทําด้วยความเสียสละ 
ทกุการอดทนต่อความเจบ็ปวดและความ
โศกเศร้าเพือ่เหน็แก่พระคริสต์จะถูกบันทกึ
ไว้  ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้ว่า  “พระองค์
ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์  
ทรงเก็บนํ้าตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของ
พระองค์ไว้ นํ้าตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของ
พระองค์หรือพระเจ้าข้า”  สดุดี  56:8  {GC  
481.1}

มีการบันทึกบาปท้ังหลายของมนุษย์
ไว้ด้วยเช่นกัน “พระเจ้าจะทรงเอาการงาน
ทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วย
สิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว” “คําท่ี
ไม่เป็นสาระทกุคาํซึง่มนษุย์พดูนัน้  มนษุย์
จะต้องรับผิดชอบถ้อยคําเหล่านั้นในวัน
พพิากษา”  พระผูช่้วยให้รอดตรัสว่า  “พวก
ท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็
เพราะคําพดูของท่าน” ปัญญาจารย์ 12:14  
มัทธวิ 12:36, 37 ความตัง้ใจต่างๆ อนัเร้น
ลับและเป้าหมายลับต่างๆ จะถกูบันทกึไว้
อย่างไม่ผดิพลาด  เพราะพระเจ้า  “จะทรง
เปิดเผยส่ิงที่ซ่อนอยู่ในความมืด และจะ
ทรงเผยความมุ่งหมายของจติใจท้ังหลาย”  
1 โครินธ์ 4:5 “ดูสิ มีการบันทึกไว้ต่อหน้า
เรา...ความช่ัวของพวกเขาและความชั่ว

ของบรรพบุรุษของเขารวมกัน พระ
ยาห์เวห์ตรัสดังน้ี” อิสยาห์ 65:6, 7 {GC  
481.2}

ทุกการกระทําของมนุษย์จะถูกนํามา
ตรวจสอบต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้าและ
ลงบันทึกไว้ว่าเป็นการกระทําที่ซื่อสัตย์
หรือไม่ซื่อสัตย์ อีกด้านหนึ่งที่ตรงกับชื่อ
ของแต่ละคนในบันทึกของสวรรค์เหล่านี้
จะมีทุกคําพูดที่พูดผิด ทุกการกระทําท่ี
เหน็แก่ตวั ทกุหน้าทีท่ีทํ่าด้วยความไม่สตัย์
ซื่อและบาปทุกๆ บาปท่ีซ่อนเร้นและ
ปิดบังไว้อย่างมีชัน้เชงิ  ส่ิงเหล่านีถ้กูบันทกึ
ไว้ด้วยความแม่นยําอย่างน่าสะพรึงกลัว  
คําเตือนต่างๆ จากสวรรค์และบรรดาคํา
เตือนสอนจากสวรรค์ที่ถูกละเลย เวลาท่ี
สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์  โอกาสที่
ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น อิทธิพลท่ีมีผลต่อผู้
อื่นทั้งในทางท่ีดีหรือชั่ว ทูตสวรรค์จะจด
บันทึกเร่ืองเหล่านีไ้ว้ตามลําดับเวลา  {GC  
482.1}

ธรรมบัญญตัขิองพระเจ้าเป็นมาตรฐาน
ของการพิพากษาเพื่อตรวจสอบอุปนิสัย
และชีวิตของมนุษย์ นักปราชญ์กล่าว
ไว้ว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค์ เพราะส่ิงนี้เป็น
หน้าทีข่องมนษุย์ทัง้ปวง  เพราะว่าพระเจ้า
จะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู ่การ
พิพากษา” ปัญญาจารย์ 12:13, 14 
อัครทูตยากอบเตือนสอนพี่น้องของท่าน
ว่า “พวกท่านจงพูดและทําเหมือนอย่าง
คนท่ีจะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่ง
เสรีภาพ” ยากอบ 2:12 {GC 482.2}
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คนเหล่านัน้ทีถ่กูตดัสนิในการพพิากษา
ว่า  “สมควร”  จะเป็นผูท้ีมี่ส่วนในการเป็น
ขึ้นจากความตายของผู้ชอบธรรม พระ
เยซตูรัสว่า  “คนทีน่บัว่าสมควรกบัการอยู่
ในยุคหน้า  และการเป็นขึน้จากความตาย  
...เขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์  และเป็นบุตร
ของพระเจ้า  คือบุตรของการเป็นขึ้นจาก
ตาย” ลูกา 20:35, 36 และอีกคร้ังหนึ่ง
พระองค์ทรงเปิดเผยว่า “คนที่ประพฤติดี
ก็เป็นข้ึนมาสู่ชีวิต” ยอห์น 5:29 ผู้ชอบ
ธรรมท่ีตายไปแล้วจะไม่ถกูปลุกให้เป็นขึน้
มาจนกว่าการเสร็จสิ้นของการพิพากษา
ซึง่จะแสดงให้เหน็ว่าพวกเขานัน้คู่ควรต่อ
การ  “เป็นขึ้นมาสู่ชีวิต”  ด้วยเหตุนี้  พวก
เขาจงึไม่ได้มาปรากฏตวัด้วยตนเองต่อหน้า
บัลลังก์พิพากษาเม่ือบันทึกต่างๆ ของ
พวกเขาถกูนาํมาพจิารณาตรวจสอบและ
คดีของพวกเขาถูกตัดสิน {GC 482.3}

พระเยซจูะทรงเป็นทนายของพวกเขา  
เพื่อแก้ต่างแทนพวกเขาต่อเบ้ืองพระ
พักตร์พระเจ้า  “ถ้าใครทําบาป  เราก็มีผู้
ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซู
คริสต์ผูท้รงเทีย่งธรรมนัน้”  1  ยอห์น  2:1  
“เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปใน
สถานศักด์ิสิทธิ์ที่สร้างข้ึนด้วยมือมนุษย์  
ซึ่งถอดแบบจากของจริง แต่พระองค์
เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง เพื่อทรง
ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพ่ือพวก
เรา” “เพราะเหตุนี ้พระองค์จงึทรงสามารถ
ช่วยคนทั้งหลายท่ีเข้ามาใกล้พระเจ้า
โดยทางพระองค์นัน้อย่างเตม็ที ่เพราะว่า
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทกุเวลา  เพือ่ทลู

เผื่อคนเหล่านั้น” ฮีบรู 9:24; 7:25 {GC  
482.4}

เม่ือหนังสือบันทึกต่างๆ ถูกเปิดออก
ในวันพิพากษา ชีวิตของมนุษย์ทุกคนท่ี
เชื่อพระเยซูจะมาปรากฏต่อเบ้ืองพระ
พักตร์ของพระเจ้า  โดยเร่ิมจากคนแรกท่ี
มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระองค์ผู ้ทรงเป็น
ทนายของเราจะนาํเสนอคนท่ีมีชวีติในยคุ
ต่อๆ มา และจบการพิพากษาด้วยคนที่
ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อของมนุษย์ทุกคนจะถูก
เอ่ยถงึ ทกุรายจะถูกพจิารณาอย่างละเอยีด
ถี่ถ ้วน มีชื่อท่ีสอบผ่านและมีชื่อที่ถูก
ปฏิเสธ  ใครก็ตามทีย่งัมีบาปปรากฏเหลือ
อยูใ่นหนังสอืบันทกึซึง่เป็นบาปทีย่งัไม่ได้
กลับใจและยังไม่ได้รับการอภัย ชื่อของ
พวกเขาเหล่านั้นจะถูกลบออกไปจาก
หนังสือแห่งชีวิต และบันทึกการดีของ
พวกเขาจะถูกลบออกไปจากหนังสือ
สําหรับบันทึกความจําเฉพาะพระพักตร์
ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด
เผยแก่โมเสสว่า  “ผู้ใดทําบาปต่อเรา  เรา
ก็จะลบชื่อผู ้นั้นจากหนังสือของเรา”  
อพยพ 32:33 และผู ้ เผยพระวจนะ
เอเสเคียลกล่าวไว้ว่า “แต่เม่ือคนชอบธรรม
หันจากความชอบธรรมของเขา และ
ทําบาป...ความชอบธรรมซ่ึงเขาได้ทํามา
แล้วนั้นจะไม่ถูกจดจําไว้อีก” เอเสเคียล  
18:24 {GC 483.1}

ทุกคนที่กลับใจจากบาปด้วยความ
จริงใจและยอมรบัพระโลหิตของพระคริสต์
เป็นเคร่ืองบูชาลบมลทินบาปด้วยความ
เชื่อ จะมีคําจารึกไว้ตรงชื่อของพวกเขา
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ในหนังสอืของสวรรค์ว่าบาปของพวกเขา
ได้รับอภัยแล้ว  เม่ือพวกเขากลายมาเป็น
ผู้มีส่วนร่วมในความชอบธรรมของพระ
คริสต์และอุปนิสัยต่างๆ  ของพวกเขา
ถูกค้นพบว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรม
บัญญตัขิองพระเจ้าแล้ว  บาปต่างๆ  ของ
พวกเขาจะถูกลบออกไปและจะถูกจัดว่า
เป็นผู ้ ท่ีเหมาะสมที่จะได้ชีวิตนิรันดร์  
พระเจ้าทรงประกาศผ่านทางผู้เผยพระ
วจนะอิสยาห์ว่า  “เรา  เราเองคือผู้นั้น  ผู้
ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่
เราเอง และเราจะไม่จดจําบาปของเจ้า”  
อิสยาห์ 43:25 พระเยซูตรัสว่า “คนที่
ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบ
ชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิต เรา
จะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักตร์
พระบิดาของเรา และต่อหน้าบรรดาทูต
สวรรค์ของพระองค์”  “เพราะฉะน้ันทุกคน
ที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้น
ต่อเฉพาะพระพกัตร์พระบดิาของเราผูส้ถติ
ในสวรรค์  แต่ผูใ้ดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้า
มนษุย์  เราก็จะไม่ยอมรบัผูน้ัน้เฉพาะพระ
พักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
ด้วย” วิวรณ์ 3:5 มัทธิว 10:32, 33 {GC  
483.2}

คาํพพิากษาของศาลในโลกน้ีเป็นสิง่ที่
มนุษย์ให้ความสนใจด้วยใจจดจ่อที่สุด  
แต่ความสนใจนี้เทียบไม่ได้กับท่ีปรากฏ
ออกมาให้เห็นในบัลลังก์พิพากษาของ
สวรรค์เม่ือรายชื่อที่บันทึกไว้ในหนังสือ
แห่งชีวิตถูกนําขึ้นมาพิจารณาต่อเบ้ือง
พระพกัตร์พระผูท้รงพพิากษาโลกทัง้หลาย  

พระผูท้รงเป็นทนายเสนอขอให้ทุกคนทีมี่
ชัยชนะโดยความเช่ือในพระโลหิตของ
พระองค์รับการอภัยจากการล่วงละเมิด
เพือ่พวกเขาจะกลบัเข้าไปอยู่ในบ้านสวน
เอเดนของพวกเขาและถกูสถาปนาข้ึนเป็น
ผูร่้วมรับมรดกซึง่เป็น  “อาณาจกัรดัง้เดิม”  
ร่วมกับพระองค์  มีคาห์  4:8  ซาตานคิด
ทําลายแผนการของพระเจ้าในการสร้าง
มนุษย์ด้วยความพยายามของมันในการ
หลอกและล่อลวงเผ่าพนัธุม์นษุย์  แต่บัดนี้
พระคริสต์ทูลขอให้แผนการของพระเจ้า
ดําเนินต่อไปให้ถึงที่สุดราวกับว่ามนุษย์
ไม่เคยล้มลงในบาป พระองค์ทรงทูลขอ
ให้ประชากรของพระองค์ไม่เพยีงแต่ได้รบั
การอภัยและการชําระบาปท้ังปวงอย่าง
หมดส้ินเท่านั้น แต่ให้มีส่วนร่วมกับพระ
สิริของพระองค์และได้นั่งบนบัลลังก์ของ
พระองค์ดว้ย {GC 483.3}

ในขณะที่พระเยซูทรงแก้ต่างให้แก่
ประชากรแห่งพระคุณของพระองค์ต่อเบ้ือง
พระพักตร์พระเจ้า ซาตานกล่าวหาพวก
เขาว่าเป็นผู้ล่วงละเมิด จอมหลอกลวง
ตวัยงลงแรงนําพวกเขาให้รูส้กึสงสัย  เพือ่
ให้พวกเขาสญูเสยีความเชือ่ม่ันในพระเจ้า  
หวงัท่ีจะแยกพวกเขาออกไปจากความรกั
ของพระองค์และทําผิดต่อธรรมบัญญัติ
ของพระองค์ บัดนี้ มันชี้ไปยังหนังสือ
บันทึกชวีติของพวกเขา ช้ีไปยงัจดุบกพร่อง
ต่างๆ ในอปุนสัิยทีห่ลู่พระเกียรตพิระผูไ้ถ่
ของพวกเขาซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
อุปนิสัยของพระคริสต์ มันชี้ไปยังบาป
ทั้งหมดที่มันล่อลวงให้พวกเขาทํา และ
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จากทั้งหมดนี้ มันจึงอ้างว่า คนเหล่านี้อยู่
ภายใต้การปกครองของมัน {GC 484.1}

พระเยซูไม่ได้ทรงหาข้อแก้ตัวให้กับ
บาปท้ังหลายของพวกเขา แต่ทรงชีใ้ห้เห็น
การสํานึกผิดและความเชื่อของพวกเขา
และทรงอ้างสิทธ์ิที่พวกเขาจะได้รับการ
อภยัโทษ  พระองค์ทรงชพูระหัตถ์ทีมี่รอย
แผลขึ้นต่อเบ้ืองพระพักตร์พระบิดาและ
ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ทั้งหลาย พระองค์ตรัส
ว่า เรารู้จักชื่อของพวกเขา เราได้สลัก
พวกเขาไว้บนฝ่ามือของเรา  “เครื่องบูชา
ที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจท่ีแตก
สลาย ใจที่แตกสลายและสํานึกผิดนั้น  
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูถูก”  
สดุดี 51:17 และพระองค์ทรงประกาศ
ต่อผูท้ีก่ล่าวโทษประชากรของพระองค์ว่า  
“พระยาห์เวห์ผูท้รงเลือกสรรกรุงเยรูซาเลม็
ทรงว่ากล่าวเจ้า น่ีเป็นดุ้นฟืนที่ฉวยออก
มาจากไฟไม่ใช่หรือ” เศคาริยาห์ 3:2 
พระคริสต์จะทรงสวมความชอบธรรมของ
พระองค์เองให้แก่ผู้ทีส่ตัย์ซือ่ของพระองค์  
เพื่อพระองค์จะทรงนําพวกเขาเข้ามาหา
พระบิดาเป็น  “คริสตจักรทีมี่ศกัด์ิศรี  ไม่มี
ด่างพร้อย ร้ิวรอยหรือมลทินใดๆ เลย”  
เอเฟซัส 5:27 ชื่อของคนเหล่านั้นยังคง
จารึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและมีบันทึก
เก่ียวกบัพวกเขาว่า “พวกเขาจะดาํเนนิไป
กับเราในชุดสีขาว เพราะว่าเขาเป็นคนที่
คู่ควร” วิวรณ์ 3:4 {GC 484.2}

ด้วยประการฉะนี้  พระสัญญาแห่ง
พันธสัญญาใหม่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ว่า “เราจะให้อภัยความผิดบาปของเขา  

และจะไม่จดจําบาปของเขาอีกต่อไป”  
“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั้นและ
ในเวลานัน้จะหาความผดิบาปในอสิราเอล
ไม่พบเลย จะหาบาปในยูดาห์ก็จะไม่พบ
เลย” เยเรมีย์ 31:34; 50:20 “ในวันน้ันก่ิง
ของพระยาห์เวห์จะงดงามและรุ่งโรจน์  
และผลิตผลของแผ่นดินจะเป็นความภมิูใจ  
และเป็นเกยีรตขิองผูร้อดตายในอิสราเอล  
และคนท่ีเหลืออยู่ในศิโยนและตกค้างอยู่
ในเยรูซาเล็มจะถูกเรียกว่าบริสุทธิ์  คือ
ทุกคนที่ถูกบันทึกว่ามีชีวิตในเยรูซาเล็ม”  
อิสยาห์ 4:2, 3 {GC 485.1}

พระราชกิจแห่งการพจิารณาพพิากษา
และการลบบาปออกไปนั้นจะต้องทําให้
เสร็จก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า  เนื่องจากคนท่ีตายไป
แล้วจะถูกพิพากษาตามส่ิงที่บันทึกไว้ใน
หนังสือ จึงเป็นไปไม่ได้ที่บาปท้ังหลาย
ของมนุษย์จะถูกลบออกไปจนกว่าการ
พพิากษาจะเสร็จสิน้ซ่ึงในการพพิากษานี้
กรณีของพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบ  
แต่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้อย่างชัดเจน
ว่า  บาปของผู้เชื่อจะถูกลบท้ิงไป “วาระ
พักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์
พระเจ้า” และพระเจ้า “จะประทานพระ
คริสต์ทีท่รงกําหนดไว้นัน้”  กิจการ  3:19,  
20  TBS  1971,  THSV  เม่ือการพจิารณา
พพิากษาตรวจสอบเสรจ็สิน้ พระครสิต์จะ
เสด็จมาพร้อมกับบําเหน็จของพระองค์
เพือ่ประทานให้กับทกุคนตามการกระทํา
ของเขา {GC 485.2}

ในพธิจีาํลองทีเ่ป็นสัญลักษณ์นัน้  เม่ือ
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มหาปุโรหิตทําพิธีลบบาปให้ชนชาติ
อิสราเอลแล้ว เขาจะก้าวออกมาและ
อวยพรแก่คนท่ีร ่วมชุมนุมกันอยู ่ ใน
ทํานองเดียวกัน  เมื่อพระราชกิจในฐานะ
คนกลางของพระเยซูสิ้น สุดลงแล ้ว  
พระองค์จะเสด็จออกมาปรากฏในสภาพ
ท่ีปราศจากบาปเพือ่  “นาํความรอดมาให้”  
(ฮบีร ู9:28) เพือ่ประทานพระพรแห่งชวีติ
นิรันดร์ให้แก่ประชากรที่รอคอยพระองค์  
เช่นเดียวกับปุโรหิตที่นําบาปออกมาจาก
สถานนมัสการแล้วสารภาพลงบนหัวของ
แพะของอาซาเซล พระคริสต์ก็จะทรง
นําบาปเหล่านี้ทั้งหมดวางลงบนซาตาน
ซึ่งเป ็นผู ้ ให ้ กําเนิดและส ่งเสริมบาป  
แพะของอาซาเซลท่ีรับบาปของชนชาติ
อสิราเอลจะถกูนาํไปปล่อย “ยงัท่ีเปลีย่ว...
ถิ่นทุรกันดาร” (เลวีนิติ 16:22) ในทํานอง
เดียวกัน ซาตานจะรับมลทินบาปต่างๆ  
ทั้งหมดที่มันเป็นผู้ก่อเหตุให้ประชากร
ของพระเจ้าทําความผดิ  มันจะถกูขังเป็น
ระยะเวลาหน่ึงพันปีอยู่ในโลกซึ่งจะกลาย
เป็นที่ร้างไม่มีผู้คนอาศัย และในท่ีสุดมัน
จะรับโทษเต็มขนาดของบาปในไฟท่ีจะ
ทําลายคนช่ัวทั้งหมด ด้วยประการฉะนี้  
แผนการไถ่อันย่ิงใหญ่จะสําเร็จเม่ือบาป
ถกูทาํลายให้สญูส้ินไป  และทกุคนทีเ่ตม็ใจ
ละท้ิงความชั่วจะได้รับความรอด {GC  
485.3}

เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดไว้สําหรับการ
พิพากษาคอืเมือ่เวลา 2,300 วนัสิน้สดุลง
ในปี ค.ศ. 1844 การพิจารณาตรวจสอบ
และการลบบาปต่างๆ ได้เร่ิมต้นขึ้น ทุก

คนที่เคยรับพระนามของพระคริสต์มาไว้
กับตัว จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่าง
ถีถ้่วน  ทัง้ผู้ทียั่งมีชวิีตและผูท้ีต่ายไปแล้ว
จะถูกพิพากษา “ตามการกระทําของเขา
ทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น”  
วิวรณ์ 20:12 {GC 486.1}

บาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้กลับใจและ
ละท้ิงไปจะไม่ได้รับการอภัยและจะไม่ถูก
ลบออกจากหนังสือที่จดบันทึกไว้ แต่จะ
คงอยู่เพื่อเป็นพยานปรักปรําคนบาปใน
วันของพระเจ้า เขาอาจทําบาปนั้นใน
ความสว่างของเวลากลางวนัหรือในความ
มืดของยามคํา่คืน  แต่สิง่เหล่าน้ีจะถูกเปิด
เผยและปรากฏให้เหน็ต่อเบ้ืองพระพกัตร์
ของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเผชิญหน้าด้วย  
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามองเห็นบาปทุก
อย่างและบันทึกสิ่งเหล่าน้ันไว้ในหนังสือ
บันทกึซึง่ไม่ผิดพลาด  บาปนัน้อาจถกูทํา
อย่างซ่อนเร้น  ถูกปฏิเสธ  ถูกปกปิดจาก
พ่อ  แม่  ภรรยา  ลูก  หรือเพื่อนๆ  ความ
ผดิท่ีอาจไม่มีผูใ้ดสงสัยนอกจากตวัเขาเอง  
แต่กลับถูกเปิดออกอย่างหมดเปลือกต่อ
หน้าสายลบัชาวสวรรค์  ความมดืของยาม
ค่ําคืนที่มืดมิดที่สุด การอําพรางอย่างมี
ศิลปะแห่งการหลอกลวงท้ังปวง ไม่พอ
เพียงที่จะปกปิดแม้สักความคิดหนึ่งจาก
การรับรู้ของพระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่เป็น
นิตย์ พระเจ้าทรงมีบันทึกที่แม่นยําของ
ทุกการกระทําที่ไม่เป็นธรรมและทุกการ
ซื้อขายที่ไม่ยุติธรรม การประพฤติที่
แสดงออกว่าเคร่งศาสนาไม่สามารถหลอก
พระองค์ได้ พระองค์ไม่เคยประเมิน
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อปุนสัิยของใครผดิ  มนษุย์อาจถูกผูท้ีมี่ใจ
คดโกงหลอก แต่พระเจ้าทรงเจาะผ่าน
ทกุสิง่ทุกอย่างทีซ่่อนเร้นไว้ และอ่านความ
ในใจของชีวิตได้ {GC 486.2}

ช่างเป็นแนวคิดทีน่่าเคร่งขรึมเกรงขาม
เพียงไร วันแล้ววันเล่าเร่ือยไปจนถึง
นิรันดร์กาลท่ีหนังสือแห่งสวรรค์ยังคง
ทําการบันทึกตลอดมา คําพูดต่างๆ ที่
ครัง้หนึง่เคยพดูออกไปและกิจกรรมทีค่รัง้
หนึ่งเคยทําจะถูกเรียกกลับคืนไม่ได้ ทูต
สวรรค์จดบันทึกท้ังสิ่งท่ีดีและชั่ว ผู้พิชิต
ย่ิงใหญ่ที่สุดในโลกไม่อาจเรียกส่ิงที่เกิด
ขึ้นไปแล้วคืนมาได้แม้เพียงสักวันเดียว  
การกระทําต่างๆ  ของเรา  คาํพดูทัง้หลาย
ของเรา แม้แต่แรงจูงใจต่างๆ ที่เร้นลับ
ที่สุดของเรา ท้ังหมดนี้ มีส ่วนในการ
กําหนดชะตากรรมของเราว่าเราจะได้พบ
กับความผาสุกหรือความทุกข์  ถึงแม้เรา
อาจลืมสิ่งท่ีเราทําไปแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้น
จะเป็นพยานเพือ่นาํไปสู่ความบริสทุธิห์รือ
เพื่อนําไปสู่การลงโทษ {GC486.3}

ด่ังจติรกรทีว่าดสัดส่วนของใบหน้าด้วย
ความแม่นยําลงบนผืนผ้าใบท่ีสะอาด  
หนังสือเบ้ืองบนก็จะบันทึกอุปนิสัยอย่าง
สตัย์ซือ่ด้วย  แต่กระนัน้  ช่างไม่ค่อยมใีคร
รู้สึกกังวลใจท่ีชาวสวรรค์จะมองเห็นบันทึก
การกระทําเหล่านั้น ถ้าผ้าม่านท่ีแยก
ระหว่างส่ิงที่ตามองเห็นกับที่ตามองไม่
เหน็จะถกูเปิดออก  และเหล่าบุตรของมวล
มนุษย์จะมองเห็นทูตสวรรค์ท่ีกําลังคอย
จดบันทึกคําพูดทุกคําและการกระทําทุก
อย่างที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าอีกคร้ัง

ในวนัพพิากษาแล้ว ในแต่ละวันจะมีคาํพดู
สักกี่คําที่พวกเขาจะไม่พูด และมีการกระ
ทําสักก่ีอย่างท่ีพวกเขาจะไม่ทํา {GC  
487.1}

ในการพิพากษา ทุกตะลันต์ความ
สามารถจะถูกนาํมาตรวจสอบอย่างถีถ้่วน
ว่ามีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร  
เราใช้ต้นทุนท่ีสวรรค์ให้เรายืมมาน้ัน
อย่างไร เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับ
มา พระองค์จะทรงได้รับต้นทุนของ
พระองค์กลับคืนพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่  
เราพัฒนาความสามารถที่ทรงฝากเราไว้
ในมือและในใจและในสมองของเราเพื่อ
ถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อเป็นพระพร
แก่โลกอย่างไร  เราใช้เวลาของเรา  ปากกา
ของเรา เสียงของเรา เงินทองของเรา 
และอิทธิพลของเราอย่างไร  เราทําถวาย
พระคริสต์เพื่อคนยากจน คนทุกข์ยาก  
คนกําพร้าหรือแม่ม่ายอย่างไร พระเจ้า
ทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู ้ดูแลพระวจนะ
อันบริสุทธิ์ของพระองค์ เราทําอะไรกับ
แสงสว่างและความจริงทีท่รงโปรดประทาน
ให้เราเพ่ือนําคนอ่ืนให้ได้รู้ถึงความรอด  
การอ้างตนว่าเชื่อพระคริสต์นั้นไม่มีคุณ
ค่าใดๆ  แต่ความรักท่ีแสดงออกมาให้เหน็
เป็นการกระทาํเท่านัน้ทีถ่อืว่ามีคุณค่าทีแ่ท้
จรงิ  แต่กระนัน้  ในสายตาของชาวสวรรค์  
มีเพียงความรักท่ีทําให้การกระทําเกิด
คุณค่าขึ้นมา ไม่ว่าการกระทําใดๆ ท่ีทํา
ด้วยความรัก  การกระทาํน้ันอาจเล็กน้อย
ทีสุ่ดในสายตาของมนษุย์  แต่พระเจ้าทรง
ยอมรบัและตอบแทนการกระทํานัน้  {GC  
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487.2}
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่

จะถูกเปิดเผยไว้ในหนังสือของสวรรค์ มี
บันทึกของการละเลยหน้าท่ีต่างๆ ที่ต้อง
ทําให้กับเพื่อนมนุษย์และการละลืมการ
ทรงเรียกร้องของพระผู้ช่วยให้รอด พวก
เขาจะได้เหน็จากหนังสือเล่มนีว่้าพวกเขา
ใช้เวลา ความคดิ และพละกําลังท่ีควรเป็น
ของพระคริสต์ไปให้กับซาตานบ่อยแค่ไหน  
เป็นบันทึกน่าเศร้าที่ทูตสวรรค์ต้องนําไป
ยงัสวรรค์  มนษุย์ทีมี่ปัญญาและแสดงตน
ว่าติดตามพระคริสต์กลับหมกมุ่นอยู่กับ
การสะสมทรัพย์สมบัติทางฝ่ายโลกหรือ
สนุกสนานกับความเพลิดเพลินทางโลก  
พวกเขาสังเวยเงนิทอง  เวลาและกําลังให้
กับการโอ้อวดและสนองตณัหาของตนเอง  
แต่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการอธิษฐาน  
การศึกษาพระคัมภร์ี  การถ่อมตนและการ
สารภาพบาป {GC 487.3}

ซาตานค้นหากลวิธีอย่างนับไม่ถ้วน
เพือ่ครอบครองความคดิของเรา  จนทาํให้
เราไม่ใส่ใจกับงานที่เราควรทําความคุ้น
เคยมากที่สุด จอมหลอกลวงเกลียดชัง
ความจริงยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่เปิดเผยให้เห็น
เคร่ืองบูชาลบมลทินบาปและคนกลางผู้มี
อํานาจอย่างเต็มล้น มันรู้ดีแก่ใจว่า ใน
การที่จะได้ผลตามท่ีมันต้องการนั้น มัน
จะต้องหันเหความคิดให้ออกไปจากพระ
เยซูและจากความจริงของพระองค์ {GC  
488.1}

ผู้ท่ีต้องการรับผลประโยชน์จากการ
ทรงเป็นคนกลางของพระผู้ช่วยให้รอด

จะต้องไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางความ
พยายามของเขาทีจ่ะไปให้ถงึความบรสิทุธิ์
ที่สมบูรณ์แบบด้วยความยําเกรงพระเจ้า  
เขาจะต้องใช้เวลาอันมีค่าเพื่อการศึกษา
ความจริงของพระคําด้วยความจริงใจ
และด้วยการอธิษฐาน  แทนที่จะใช้ไปกับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การโอ้อวด
หรือการแสวงหาผลกําไร  ประชากรของ
พระเจ้าจะต้องเข้าใจเร่ืองสถานนมัสการ
และการพิจารณาพิพากษาอย่างถ่องแท้  
ทุกคนต้องมีความรู ้เร่ืองตําแหน่งและ
พระราชกิจของมหาปุโรหติผูย้ิง่ใหญ่  หาไม่
แล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะนํา
ความเช่ือซึ่งจําเป็นสําหรับช่วงเวลาน้ี
ออกมาใช้หรือเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่
พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เขาไปอยู่  
ทุกคนมีจิตวิญญาณที่จะต้องช่วยให้รอด
หรือปล่อยให้พินาศ แต่ละคนมีคดีท่ีจะ
ต้องขึน้ศาลของพระเจ้า  แต่ละคนจะต้อง
เผชิญหน้ากับพระผู้พิพากษาผู้ยิ่งใหญ่  
เป็นเรื่องสําคัญมากเพียงไรท่ีสมองของ
ทุกคนจะต้องไตร่ตรองอยู่เสมอถึงภาพ
เหตุการณ์อันสําคัญเคร่งขรึมเม่ือการ
พิพากษาจะเกิดข้ึนและหนังสือบันทึก
ต่างๆ จะถูกเปิดออก เม่ือทกุคนพร้อมกบั
ดาเนยีลจะยนืขึน้ในส่วนทีกํ่าหนดไว้  เมือ่
สิ้นสุดวันทั้งหลายนั้น ดาเนียล 12:13  
TKJV {GC 488.2}

ทุกคนที่ได้รับแสงสว่างในหัวข้อเร่ือง
เหล่าน้ีจะต้องเป็นพยานให้กับความจริง
อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้
พวกเขา สถานนมัสการในสวรรค์เป็น
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จุดศูนย์กลางการปฏิบัติพระราชกิจของ
พระคริสต์เพื่อมนุษย์ มันเก่ียวข้องกับ
จิตวิญญาณทุกดวงท่ีมีชีวิตอยู่บนโลกนี้  
สถานนมัสการในสวรรค์เปิดให้เห็นถึง
แผนการไถ่ให้รอดซึง่กาํลังนําเราไปสูช่่วง
เวลาสุดท้ายของการส้ินยุคและกําลังเปิด
เผยให้เห็นเรื่องราวแห่งชัยชนะของการ
ต่อสู้ระหว่างความชอบธรรมและบาป  
เป็นเร่ืองสําคัญอย่างยิ่งท่ีทุกคนจะต้อง
ตรวจสอบหวัข้อเร่ืองเหล่านีอ้ย่างละเอียด
และสามารถให้คําตอบแก่ทุกคนที่ถาม
ถึงเหตุผลของความหวังท่ีมีอยู่ในน้ันได้  
{GC 488.3}

การอทุธรณ์ของพระคริสต์เพือ่มนษุย์
ในสถานนมัสการเบ้ืองบนเป็นส่ิงจําเป็น
ต่อแผนการแห่งความรอดเท่าเทียมกับ
การตายของพระองค์บนกางเขน  โดยการ
ตายของพระคริสต์ พระองค์ทรงเร่ิม
พระราชกจินัน้ซึง่ภายหลังจากการเป็นขึน้
จากความตายแล้วได้เสด็จขึน้ไปทําต่อให้
สําเร็จในสวรรค์  เราจะต้องเข้าไปภายใน
ม่านด้วยความเชือ่  “พระเยซผููท้รงนาํหน้า
เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเรา” ฮีบรู 6:20 ณ  
ท่ีนัน่  ความสว่างจากกางเขนแห่งคาลวารี
ถูกสะท้อนออกมา ณ ท่ีนั่นเราจะเข้าใจ
ความลึกลับของการไถ่ให้รอดได้ชัดเจน
ยิ่ง ข้ึน การช ่วยมนุษย ์ให ้รอดบรรลุ
ความสาํเร็จได้ด้วยค่าใช้จ่ายทีป่ระเมินค่า
ไม่ได้ของสวรรค์  เครื่องบูชาที่ถวายมีค่า
เทียบเท่ากับคําเรียกร้องที่เต็มขนาดของ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่ถูกล่วงละเมิด  
พระเยซูทรงเปิดทางท่ีจะไปยังบัลลังก์

ของพระบิดา และโดยการทรงเป็นคนกลาง
ของพระองค์  ทกุคนท่ีต้องการอย่างจริงใจ
ที่จะเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่ออาจ
จะเข้ามาถึงเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าได้  
{GC 489.1}

“ผูซ่้อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญ  
แต่ผูส้ารภาพและท้ิงมันจะได้ความกรุณา”  
สุภาษิต 28:13 หากผู้ท่ีปกปิดและหา
ข้อแก้ตวัให้กับความผดิต่างๆ ของตนมอง
เห็นว่าซาตานมีความยินดีปรีดาเพียงใด  
และมันเยาะเย้ยพระคริสต์และทูตสวรรค์
ศักด์ิสิทธิ์เพราะการกระทําของพวกเขา
อย่างไร พวกเขาก็คงจะเร่งรีบสารภาพ
บาปทั้งหลายของตนเองและขจัดมันท้ิง
ไป  ซาตานกระทําเพื่อการควบคุมความ
คิดทั้งหมดโดยผ่านทางความบกพร่อง
ต่างๆ ในอุปนิสัยและมันรู้ดีว่าหากพวก
เขาเก็บสงวนความบกพร่องเหล่านี้ไว้  
มันก็จะประสบชยัชนะ  ด้วยเหตนุี ้ มันจงึ
คอยหาโอกาสที่จะหลอกผู้ติดตามพระ
คริสต์ด้วยเล่ห์ที่ร้ายกาจของมันอยู่เสมอ
เพื่อพวกเขาจะไม่มีทางเอาชนะได้ แต่
พระเยซูทรงทูลขอเผื่อเขาท้ังหลายด้วย
พระหัตถ์ท่ีมีบาดแผลและพระวรกายที่
ฟกชํ้า และพระองค์ทรงประกาศให้กับ
ทุกคนที่จะติดตามพระองค์ว่า “พระคุณ
ของเราก็เพยีงพอกับเจ้า”  2  โครินธ์  12:9  
“จงเอาแอกของเราแบกไว้  แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจ
อ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้
หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ  
และภาระของเราก็เบา” มัทธิว 11:29, 30  



28 เผชิญหน้ากับหนังสือบันทึกแห่งชีวิต 455

อย่าให้ผู้ใดคิดว่าความบกพร่องท้ังหลาย
ของเขารักษาให้หายไม่ได้  พระเจ้าจะ
ประทานความเชือ่และพระคณุท่ีจะเอาชนะ
สิ่งเหล่านี้ {GC 489.2}

เรากําลังมีชีวิตอยู่ในวันยิ่งใหญ่ของ
การลบมลทินบาป ในพิธีจําลองที่เป็น
สญัลักษณ์นัน้  เม่ือมหาปุโรหติทูลขอการ
ลบบาปให้ชนชาตอิสิราเอล  ทุกคนจะต้อง
บังคับใจตวัเองด้วยการสํานกึผิดจากบาป
และถ่อมตนต่อเบ้ืองพระพกัตร์องค์พระผู้
เป็นพระเจ้า ไม่เช่นนั้นแล้ว พวกเขา
อาจจะถูกไล่ออกจากท่ามกลางชนชาติ
อิสราเอล เลวีนิติ 23:27, 29 TBS 1971,  
THSV  ในทาํนองเดยีวกนั  ในช่วงทีเ่วลา
แห ่งพระกรุณาธิคุณของเขามีเหลือ
ไม่มากนกั  ทุกคนทีต้่องการมีชือ่คงอยู่ใน
หนังสือแห่งชีวิตจะต้องบังคับจิตใจของ
ตนเองต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้าด้วยการ
เสยีใจต่อบาปและการกลับใจอย่างแท้จรงิ
นับตั้งแต่ตอนนี้ จําเป็นที่จะต้องมีการ
ตรวจสอบจิตใจอย่างถี่ถ้วนและสัตย์ซื่อ  
คนจํานวนมากที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียน
จะต้องขจัดจิตใจท่ีเล่นๆ ไม่จริงจังท้ิงไป  
มีการต่อสูท้ีส่าํคญัอยู่เบ้ืองหน้าของทุกคน
ที่ต้องการเอาชนะความโน้มเอียงชั่วที่
พยายามควบคมุพวกเขา การเตรยีมพร้อม
เป็นงานที่แต่ละคนต้องทําด้วยตนเอง  
เราไม่ได้รอดเป็นหมู่คณะ ความบริสุทธิ์
และการอุทิศตนของคนหนึ่งไปทดแทน
คณุลกัษณะทีข่าดไปของอกีคนหนึง่ไม่ได้  
แม้ว่าคนทกุชาตจิะต้องผ่านการตรวจสอบ
ในการพพิากษาต่อเบือ้งพระพกัตร์พระเจ้า  

แต่กระน้ันพระองค์จะทรงตรวจสอบแต่ละ
กรณีอย่างละเอียดและระมัดระวังราวกับ
ว่าไม่มีคนอ่ืนใดในโลกนีอ้กีแล้ว ทุกคนจะ
ต้องผ่านการทดสอบและจะต้องปราศจาก
ตาํหนหิรอืร้ิวรอยหรอืความบกพร่องใดๆ  
{GC 489.3}

เหตกุารณ์ต่างๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับภารกิจ
ปิดท้ายของการลบมลทินบาปนั้น ช่าง
น่าเคร่งขรึมสําคัญยิ่งนัก ความสนใจต่อ
สิง่ทีเ่ก่ียวข้องกับเหตกุารณ์นีมี้ความสาํคญั
อย่างยิ่ง ในขณะนี้การพิพากษาน้ีกําลัง
ดําเนนิอยู่ในสถานนมัสการเบ้ืองบน  และ
ดําเนินต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาหลายปี  
ในเร็ววนัน้ี  รวดเรว็เพยีงไรไม่มีผู้ใดทราบ  
การพจิารณานีจ้ะดําเนนิมาถงึผูท้ีย่งัมีชวิีต
อยู่  ชวีติของเราจะปรากฏอย่างน่าสะพรึง
กลวัต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้าเพือ่รับการ
ตรวจสอบ  จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่
จติวญิญาณทกุดวงจะต้องรับฟังคําตกัเตอืน
ของพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเวลานี้มาก
กว่าช่วงเวลาอื่นๆ ว่า “จงเฝ้าระวังและ
อธษิฐาน เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวนันัน้หรือ
เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่” มาระโก 13:33  
“ถ้าเจ้าไม่ตื่นข้ึน เราจะมาเหมือนอย่าง
ขโมย และเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้า
ชั่วโมงไหน” วิวรณ์ 3:3 {GC 490.1}

เม่ืองานการพจิารณาพพิากษาปิดฉาก
ลง  ชะตากรรมของทุกคนจะถูกตัดสินว่า
จะมีชวีติหรือตาย เวลาแห่งพระกรุณาธคุิณ
จะสิน้สดุลงเพยีงช่วงสัน้ๆ  ก่อนการเสด็จ
มาปรากฏขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าในหมู่เมฆ
บนท้องฟ้า  ในพระธรรมวิวรณ์  พระคริสต์
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ทรงมองไปยงัเวลาน้ันและประกาศว่า  “จง
ให้คนอธรรมประพฤติการอธรรมต่อไป  
จงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไป  
จงให้คนชอบธรรมทาํการชอบธรรมต่อไป  
และจงให้คนบริสุทธิเ์ป็นคนบรสิทุธิต่์อไป  
‘นี่แน่ะ เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนํา
บําเหนจ็ของเรามาด้วย เพือ่ตอบแทนตาม
การกระทําของแต่ละคน’” วิวรณ์ 22:11,  
12 {GC 490.2}

คนชอบธรรมและคนชั่วจะยังคงดํารง
ชีวิตอยู่ในโลกในสภาพมตะของเขา คือ  
คนทั้งหลายจะยังคงกําลังเพาะปลูกและ
ก่อสร้าง กําลังกินและด่ืม ทุกคนไม่ได้
ตระหนักเลยว่าการตัดสินสุดท้ายซึ่ง
เปลีย่นแปลงไม่ได้กําลังถกูประกาศอยู่ใน
สถานนมัสการเบ้ืองบน ในสมัยก่อนนํ้า
ท่วมโลก ภายหลังจากที่โนอาห์เข้าไปใน
นาวาแล้ว พระเจ้าทรงกักเก็บตัวเขาไว้
และทรงปิดประตูไม่ให้คนชั่วร้ายเข้าไป  
แต่ทว่าเป็นเวลาเจด็วนัทีค่นทัง้หลายไม่รู้
ว่าหายนะของพวกเขาถูกกําหนดไว้แล้ว  
พวกเขายังคงดําเนินชีวิตที่สะเพร่า รัก
สนุก และเยาะเย้ยคําเตือนเรื่องการ

พิพากษาที่กําลังจะมาถึง พระผู้ช่วยให้
รอดตรัสว่า  “เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะ
เป็นอย่างนั้น” มัทธิว 24:39 ดั่งขโมยใน
ยามเที่ยงคืนที่มาอย่างเงียบๆ ไม่มีใครรู้
เห็น  ชัว่โมงแห่งการตดัสินก็จะมาถงึเช่น
นัน้  ชัว่โมงซึง่เป็นจดุทีกํ่าหนดชะตากรรม
ของมนษุย์ทุกคน ซึง่เป็นการเพกิถอนคร้ัง
สุดท้ายของข้อเสนอแห่งความเมตตาที่
มีใหกับบรรดาผู้ที่ทําผิด {GC 491.1}

“เพราะฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงเฝ้าระวงั
อยู่...หากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับ
พลัน  ท่านอาจพบว่าพวกท่านกําลงันอน
หลับอยู่” มาระโก 13:35, 36 สภาพท่ี
อันตรายจะเป็นของผู้ท่ีเม่ือยล้าในการรอ
คอยและหันไปหาสิ่งเย้ายวนของโลก ใน
ขณะที่นักธุรกิจกําลังหมกมุ่นอยู่กับการ
ตดิตามการค้ากาํไร ในขณะทีค่นรกัความ
สนุกหรรษากําลังคอยมองแต่การตามใจ
ตนเอง ในขณะทีบุ่ตรสาวของแฟชัน่กําลัง
จัดเตรียมเคร่ืองประดับ อาจเป็นเวลาที่
พระผู้ทรงพพิากษาคนท้ังโลกจะประกาศ
คําตัดสินว่าเจ้า “ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็น
ว่ายังขาดอยู่” ดาเนียล 5:27 {GC491.2}
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ในความนึกคิดของคนมากมาย จุด
เร่ิมต้นของบาปและเหตุผลท่ีบาปยังคงมี
อยู่เป็นเร่ืองน่าฉงนอย่างมาก พวกเขา
มองเห็นการกระทําของความชั่วพร้อม
ด้วยผลของความโศกเศร้าและหายนะท่ี
น่ากลัว  และต่างถามว่าเร่ืองท้ังหมดนียั้ง
เกดิขึน้ได้อย่างไรภายใต้อาํนาจการปกครอง
ของพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระปัญญา  
อาํนาจ  และความรกัทีไ่ม่มีขอบเขตจํากดั  
นีเ่ป็นความลกึลับทีพ่วกเขาหาคําอธบิาย
ไม่ได้  และในความไม่ม่ันใจและความสงสยั
ของพวกเขา พวกเขาจึงมืดบอดมองไม่
เห็นความจริงที่เปิดเผยอย่างชัดแจ้งใน
พระวจนะของพระเจ้าและจาํเป็นต่อความ
รอด  ในขณะทีมี่คนสอบถามเก่ียวกับเรือ่ง
ที่บาปยังคงมีอยู่นั้น พวกเขาลงแรงไป
ค้นหาในสิ่งท่ีพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผย 
ดังนั้น พวกเขาจึงไม่พบคําตอบที่จะแก้
ปัญหาของพวกเขา  และเช่นนั้นพวกเขา
จงึถกูกระตุน้ด้วยแนวโน้มทีจ่ะสงสยั  และ
การหาข้อผิดพลาดเล็กๆ  น้อยๆ  ในเร่ือง
นี้ก็เข้าครอบงําเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธ
พระคาํในคัมภร์ีศกัด์ิสทิธิ ์ สําหรบัคนอืน่ๆ  
พลาดท่ีจะเข้าใจอย่างน่าพงึพอใจในเร่ือง
ปัญหายิ่งใหญ่ของความช่ัว ทั้งนี้เป็น
เพราะข้อเท็จจริงทีว่่าขนบธรรมเนยีมและ
การแปลความหมายผิดได้บดบังคําสอน
ของพระคัมภีร์ในเร่ืองพระลักษณะนิสัย

ของพระเจ้า ลักษณะการปกครองของ
พระองค์  และหลักการต่างๆ  ของพระองค์
ในการจัดการกับบาป {GC 492.1}

การจะอธิบายจุดเร่ิมต้นของบาปเพื่อ
จะใช้เป็นเหตุผลอธิบายถึงการท่ีบาปยัง
คงมีอยู่นั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ แต่
กระน้ัน  เราเข้าใจท้ังในเร่ืองจดุเริม่ต้นของ
บาปและการจัดการบาปข้ันสุดท้ายได้
อย่างเพียงพอที่จะได้รับการแสดงให้เห็น
อย่างเต็มที่ถึงความยุติธรรมและพระ
เมตตาคุณของพระเจ้าในการจัดการทุก
อย่างทีท่รงทาํกับความชัว่  ไม่มีเร่ืองใดที่
พระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนมากไปกว่าเรื่อง
ที่ว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องรับผิดชอบกับ
การเข้ามาของบาป ว่าไม่มีการถอนคืน
พระคุณของพระเจ้าอย่างไม่มีเหตุผล 
ไม่มีความบกพร่องในระบอบการปกครอง
ของพระเจ้าท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการกบฏ
ขึ้น  บาปเป็นผู้บุกรุก  ไม่มีเหตุผลใดที่จะ
บอกว่าบาปยังคงมีอยู่ได้อย่างไร บาป
ลึกลับและอธิบายไม่ได้  หากให้ข้อแก้ตัว
แก่บาปก็จะเป็นการปกป้องบาป  หากพบ
ว่ามีข้อแก้ตวัประการใดหรอืหาสาเหตเุพือ่
แสดงให้เห็นว่าบาปคงอยู่ได้อย่างไรแล้ว  
บาปก็ไม่ใช่บาป  คําจํากัดความของบาป
ได้มาตามท่ีพระคําของพระเจ้าให้ไว้คือ  
“บาปเป็นสิง่ทีผ่ดิธรรมบัญญตั”ิ  1  ยอห์น  
3:4  บาปเป็นผลจากการกระทําของหลัก
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การที่ต่อสู้กับธรรมบัญญัติยิ่งใหญ่แห่ง
ความรักซึ่งเป็นพื้นฐานการปกครองของ
พระเจ้า {GC 492.2}

ก่อนท่ีความชัว่จะเข้ามา ทัว่ท้ังจกัรวาล
มีสนัตสิขุและความสุข  ทกุส่ิงเข้าประสาน
อย่างบริบูรณ์กับพระประสงค์ของพระเจ้า
พระผูส้ร้าง ความรกัท่ีถวายแด่พระเจ้านัน้
สงูส่ง  ความรกัท่ีมีให้แก่กันนัน้ไม่ลาํเอยีง  
พระครสิต์ผู้ทรงเป็นพระวาทะ  ผู้ทรงเป็น
พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ทรงเป็น
หนึ่งเดียวกับพระบิดาผู้ทรงดํารงอยู่เป็น
นติย์  คือทรงเป็นหนึง่เดียวทัง้ในธรรมชาติ  
ในพระลักษณะและในเป้าหมาย  พระองค์
ทรงเป็นเพยีงผูเ้ดียวของทัง้จกัรวาลท่ีทรง
สามารถเข้าร่วมในการประชมุต่างๆ  และ
ในการวางแผนทั้งหมดของพระเจ้าได้  
พระบิดาทรงประกอบกิจผ่านพระคริสต์
ในการทรงสร้างชาวสวรรค์ทั้งปวง “ใน
พระองค์สรรพส่ิงได้ถูกสร้างขึ้น ท้ังใน
ท้องฟ้า…ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือ
เป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง
หรือศักดิเทพ” โคโลสี 1:16 TBS 1971  
และชาวสวรรค์ทัง้ปวงถวายความภักดแีด่
พระคริสต์เสมอเท่าพระบิดา {GC 493.1}

ธรรมบัญญตัแิห่งความรักเป็นรากฐาน
การปกครองของพระเจ้า ความสุขของ
สรรพสิง่ทีท่รงสร้างทัง้หมด  ข้ึนกบัความ
สอดคล้องอย่างบริบูรณ์ที่พวกเขามีต่อ
หลักการยิ่งใหญ่ของความชอบธรรม  
พระเจ้าทรงประสงค์การรับใช้แห่งรักจาก
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดท่ีพระองค์ทรงสร้าง  คือ
ความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นจากการสํานึก

อย่างมีสติในพระลักษณะของพระองค์  
พระองค์ไม่ทรงพอพระทยัความจงรักภกัดี
ทีไ่ด้จากการบังคบัและพระองค์ทรงโปรด
ประทานความนกึคดิท่ีเป็นอสิระให้แก่ชาว
สวรรค์ทั้งปวงเพื่อพวกเขาจะมอบถวาย
การรับใช้ด้วยใจสมัคร {GC 493.2}

แต่มีบุคคลหนึ่งเลือกใช้เสรีภาพน้ีไป
ในทางผิด  บาปเริ่มต้นข้ึนในตัวเขา  เขา
เป็นผูท้ีไ่ด้รับเกยีรตมิากทีสุ่ดจากพระเจ้า
รองลงมาจากพระคริสต์  และเขาเป็นผู้ที่
มีอํานาจและสง่าราศีมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับบรรดาผู้อาศัยในสวรรค์อื่นๆ ก่อนที่
ลซูเิฟอร์จะล้มลงในบาป  เขาเป็นหวัหน้า
เครูบผูพ้ทิกัษ์  บรสิทุธิแ์ละไร้มลทนิ  “พระ
ยาห์เวห์องค์เจ้านายตรสัดังนีว่้า  เจ้าเป็น
แบบอย่างของความสมบูรณ์  เต็มด้วย
สตปัิญญาและมีความงามอย่างพร้อม  เจ้า
อยู ่ในสวนเอเดน อุทยานของพระเจ้า  
อัญมณีทุกอย่างเป็นเคร่ืองแต่งกายของ
เจ้า...เราแต่งตั้งเจ้าไว้โดยมีเครูบเป็นผู้
พทิกัษ์  เจ้าอยูบ่นภูเขาบริสุทธิข์องพระเจ้า
และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้า
ปราศจากตําหนิในวิธีทางของเจ้าตั้งแต่
วนัท่ีเจ้าได้ถกูสร้างข้ึน  จนเม่ือพบบาปชัว่
ในตัวเจ้า” เอเสเคียล 28:12-15 {GC  
493.3}

ลูซิเฟอร์น่าจะยังคงอยู่เป็นท่ีชื่นชอบ
ของพระเจ้า เป็นที่รักและได้รับเกียรติ
จากหมู่ทูตสวรรค์ทั้งปวง เขาน่าจะใช้
อํานาจอันสูงสง่าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่น
และเพือ่ถวายเกียรตพิระผูส้ร้าง  แต่ผูเ้ผย
พระวจนะกล่าวว่า “ใจของเจ้าผยองข้ึน
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เพราะความงามของเจ้า  เจ้าทาํให้ปัญญา
ของเจ้าวิปริตไปเนื่องด้วยความสง่างาม
ของเจ้า” เอเสเคียล 28:17 ทีละเล็กทีละ
น้อย  ลซูเิฟอร์เข้าไปหมกมุ่นอยู่กบัความ
ต้องการยกตนให้สูงขึ้น “เจ้าถือตัวว่า
ความคดิเจ้าเป็นเหมอืนความคิดพระเจ้า”  
“เจ้ารําพึงในใจของเจ้าว่า ‘ข้าจะตั้งพระ
ที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวท้ังหลายของ
พระเจ้า  ข้าจะนัง่บนขนุเขาแห่งการชมุนมุ  
…ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ  ข้า
จะทําให้ตัวของข้าเหมือนองค์สูงสุด’”  
เอเสเคียล 28:6 อิสยาห์ 14:13, 14 แทน
ทีลู่ซเิฟอร์จะพยายามชกัจงูให้สิง่มีชวีติทัง้
ปวงเทิดทนูพระเจ้าให้สงูสุดและจงรกัภกัดี
ต ่อพระผู ้ที่สร ้างเขามานั้น เขากลับ
พยายามท่ีจะให้ทูตสวรรค์รบัใช้และเคารพ
ตัวเขาเอง และเขาโลภเกียรติยศท่ีพระ
บิดาทรงโปรดประทานให้พระบุตรของ
พระองค์  เจ้าชายแห่งเหล่าทตูสวรรค์องค์
นี้หวังอยากได้อํานาจซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ
ของพระคริสต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ถือครอง  
{GC 494.1}

ชาวสวรรค์ทั้งปวงชื่นชมปรีดาที่จะ
สะท้อนรัศมภีาพของพระผูส้ร้างและถวาย
สรรเสริญพระองค์  และในขณะที่พระเจ้า
ทรงได้รับเกียรตเิช่นนี ้ ทุกส่ิงมีแต่สนัตสิขุ
และความช่ืนชม  แต่บัดนีมี้เสยีงหน่ึงท่ีไม่
ประสานเข้ากับเสียงอื่นๆ ทําลายความ
กลมกลืนของชาวสวรรค์ไป การทําเพื่อ
ตนเองและการยกตนขึน้เป็นวถิทีางทีต่รง
ข้ามกับแผนการของพระผู้สร้าง  การกระ
ทาํเช่นนีก้ระตุน้ให้เกิดความชัว่ในจติใจที่

ซึง่พระสริขิองพระเจ้าจะต้องยิง่ใหญ่ท่ีสดุ  
สภาของชาวสวรรค์อ้อนวอนลซูเิฟอร์  พระ
บุตรของพระเจ้าอธิบายให้เขาเห็นความ
ยิ่งใหญ่ คุณความดีและความยุติธรรม
ของพระผู ้สร ้างและพระบัญญัติของ
พระองค์ที่ศักด์ิสิทธิ์และไม่เปล่ียนแปลง  
พระเจ้าทรงเป็นผูว้างระเบียบของสวรรค์
ด้วยพระองค์เอง  และด้วยการออกไปจาก
ระเบียบ  ลซูเิฟอร์จะหลู่เกียรตพิระผูส้ร้าง
ของเขาและนําหายนะมาสู่ตนเอง แต่คํา
ตักเตือนที่ประทานให้ด้วยความรักของ
พระเจ้าและพระเมตตาคณุทีไ่ม่มีวันหมด
สิ้นกลับปลุกแต่วิญญาณการต่อต้าน  
ลูซิเฟอร์ปล่อยให้ความอิจฉาท่ีมีต่อพระ
คริสต์มีชัยและเขาก็ย่ิงมุ ่งม่ันมากข้ึน  
{GC 494.2}

ความทะนงตนในความงดงามของตวั
เองหล่อเลี้ยงความปรารถนาของความ
เป็นใหญ่ ลูซิเฟอร์ไม่สํานึกว่าเกียรติยศ
สงูศกัดิท่ี์ทรงโปรดประทานให้เขานัน้เป็น
ของประทานจากพระเจ้าและไม่ทําให้เขา
รู้สกึซาบซึง้ในพระคุณต่อพระผู้สร้าง  เขา
เทิดทูนในรัศมีสดใสและความสูงเกียรติ
และหวังอยากที่จะเท่าเทียมกับพระเจ้า  
ชาวสวรรค์รักและเคารพเขา ทูตสวรรค์
ต่างยนิดีปฏิบัตติามคําสัง่ของเขาและเขา
ได้รับสติปัญญาและรัศมีภาพเหนือกว่า
ทูตสวรรค์ทั้งหมด ถึงกระนั้น พระบุตร
ของพระเจ้าทรงเป็นท่ียอมรับของชาว
สวรรค์  พระองค์ทรงเป็นหนึง่ร่วมกับพระ
บิดาทัง้ในพลงัและอาํนาจ  ในประชมุสภา
ท้ังหมดของพระเจ้า พระคริสต์ทรงเข้าร่วม
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อยู่ด้วย  ในขณะทีล่ซูเิฟอร์ไม่ได้รับอนญุาต
ให้เข้าร่วมในการวางแผนการของพระเจ้า  
ทูตสวรรค์ย่ิงใหญ่องค์นี้ถามว่า “ทําไม  
พระคริสต์จงึมีอาํนาจยิง่ใหญ่เช่นนี ้ ทาํไม
พระองค์จงึได้รับเกยีรตเิหนอืกว่าลูซเิฟอร์”  
{GC 495.1}

ลูซิเฟอร์ออกไปจากตําแหน่งของเขา
ซึง่อยู่ถดัจากเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้า  เขา
ไปกระจายความรู ้สึกไม ่พอใจให้กับ
ทูตสวรรค์ทั้งหลาย เขาทํางานน้ีอย่าง
ลบัๆ  และช่ัวขณะหน่ึงเขาปกปิดเป้าหมาย
แท้จริงด้วยการแสดงว่ายําเกรงพระเจ้า  
เขาพยายามสร้างความไม่พอใจในเร่ือง
พระบัญญัติที่ใช้ปกครองชาวสวรรค์และ
ยุยงว่าพวกเขาถูกบังคับด้วยข้อห้าม
ต่างๆ ที่ไม่จําเป็น เนื่องจากทูตสวรรค์มี
ธรรมชาตท่ีิบริสทุธิ ์ เขาจงึปลุกเร้าว่าพวก
เขาควรต้องปฏิบัติตามความปรารถนา
ของตนเอง เขาพยายามทําตัวเพื่อให้
ทูตสวรรค์เห็นใจในตัวเขาด้วยการทําให้
เห็นว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่
ยตุธิรรมด้วยการประทานเกยีรตยิศสูงสุด
ให้แก่พระครสิต์  เขาอ้างว่าความอยากได้
อํานาจและเกียรติยศที่ย่ิงใหญ่ขึ้นนั้นไม่
ได้มีเป้าหมายเพื่อยกชูตนเองข้ึนให้สูง  
แต่กําลังหาเสรีภาพมาให้กับชาวสวรรค์
ท้ังปวงเพื่อโดยวิธีนี้พวกเขาจะได้ไปถึง
ระดับที่สูงยิ่งขึ้น {GC 495.2}

ด้วยพระเมตตาคุณอันย่ิงใหญ่ของ
พระเจ้า  พระองค์ทรงอดกลัน้พระทัยนาน
ต่อลูซเิฟอร์  พระองค์ไม่ทรงปลดเขาออก
จากตาํแหน่งสงูศกัด์ิในทนัที  เม่ือเขาปล่อย

ตัวให้กับวิญญาณของความไม่พึงพอใจ  
หรือเม่ือเขาเร่ิมเสนอข้ออ้างผิดให้แก่
ทตูสวรรค์ทีซ่ือ่สัตย์  เขายังคงอยูใ่นสวรรค์
อีกนาน ครั้งแล้วคร้ังเล่า ลูซิเฟอร์ได้รับ
ข้อเสนอของการอภัยโทษโดยมีข้อแม้ให้
กลับใจและยอมมอบถวายตัว ความ
พยายามเช่นน้ีมีเพียงความรักและพระ
ปัญญาของพระเจ้าท่ีจดัไว้เพือ่ให้เขารู้สึก
สํานึกในความผิด  วิญญาณของความไม่
พอใจไม่เคยมีปรากฏในสวรรค์  แรกเริ่ม
นั้น  ลูซิเฟอร์เองมองไม่เห็นว่ากําลังหลง
ไปทางใด  เขาไม่เข้าใจธรรมชาตทิีแ่ท้จริง
ของความรู้สึกต่างๆ  ของตนเอง  แต่เมื่อ
ความไม่พึงพอใจของเขาผ่านการพิสูจน์
ว่าไม่มีมูลเหตุแล้ว ลูซิเฟอร์ก็รู้สึกแน่ใจ
ว่าตัวเขาเองผิดและส่ิงต่างๆ ท่ีพระเจ้า
ทรงกล่าวไว้นั้นยุติธรรมและเขาควรท่ีจะ
ยอมรับข้อกําหนดเหล่าน้ีต่อหน้าชาว
สวรรค์ทั้งปวง  หากเขาทําเช่นน้ี  เขาคง
ช่วยตัวเองและทูตสวรรค์มากมายไว้  ใน
เวลาน้ีเขายังไม่ได้ละท้ิงความภักดีต่อ
พระเจ้าไปโดยสิ้นเชิง แม้เขาจะละทิ้ง
ตําแหน่งของเทพผู้พิทักษ์ไปแล้ว แต่
กระนั้นหากเขายอมกลับไปหาพระเจ้า  
ยอมรับพระปัญญายิง่ใหญ่ของพระผู้สร้าง
และพอใจรับตําแหน่งที่ทรงโปรดแต่งตั้ง
ให้เขาในแผนการยิง่ใหญ่ของพระเจ้าแล้ว  
เขาคงจะได้รับแต่งตั้งให้กลับไปอยู่ใน
ตาํแหน่งเดิม  แต่ความหย่ิงทะนงตนทําให้
ตวัเขาไม่ยอมจาํนน  เขายืนกรานปกป้อง
แนวคิดของเขา ยืนยันว่าไม่จําเป็นต้อง
กลับใจและมอบตัวเองอย่างเต็มท่ีเข้าสู่



29 จุดเริ่มต้นของความชั่ว 461

ความขัดแย้งอันย่ิงใหญ่เพื่อต่อสู้พระผู้
สร้างของเขา  {GC 495.3}

บัดนี ้ กาํลังปัญญาเฉยีบแหลมทัง้หมด
ของเขามุ่งหันเข้าหางานแห่งการหลอก
ลวงเพือ่เอาชนะความเห็นใจของทตูสวรรค์
ท่ีอยู ่ภายใต้การบัญชาของเขา แม้แต่
ความจริงที่พระคริสต์ได้ทรงเตือนและ
แนะนําแก่เขา ก็ยังถูกบิดเบือนเพ่ือใช้ใน
แผนการทรยศ  สําหรับทตูสวรรค์ท่ีวางใจ
และผูกพันใกล้ชิดที่สุดกับซาตาน มันทํา
ให้พวกเขามองว่ามันไม่ได ้ รับความ
ยุติธรรม ตําแหน่งของมันไม่ได้รับความ
เคารพและเสรีภาพของมันถูกตัดทอน  
ในการแปลความหมายพระดํารัสของ
พระคริสต์ไปในทางท่ีผิดเช่นนี้ มันก้าว
ไปสู่การพูดกลับกลอกและพูดเท็จ มัน
กล่าวหาพระบุตรของพระเจ้าว่าทรง
วางแผนเพื่อทําให้มันอับอายต่อหน้า
บรรดาผู้อาศัยในสวรรค์ มันยังนําเสนอ
ประเด็นเท็จระหว่างตวัมนัเองกับเหล่าทตู
สวรรค์ที่ซื่อสัตย์อีกด้วย  ทูตสวรรค์ที่มัน
ไม่สามารถโน้นน้าวและนําเข้ามาอยู่ฝ่าย
เดียวกบัมันได้นัน้  มันกล่าวหาว่าเป็นผูท่ี้
ไม่สนใจผลประโยชน์ของชาวสวรรค์  มนั
ซัดทอดงานท่ีตัวมันกําลังทําอยู่นี้ใส่ทูต
สวรรค์เหล่านัน้ท่ียังคงภกัดีต่อพระเจ้า  ใน
การท่ีจะทําให้คํากล่าวหาของมันที่ว่า
พระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมนั้นมีนํ้าหนัก  มัน
หนัไปโจมตพีระดาํรัสและการกระทําของ
พระผู้สร้าง เป็นแผนของมันที่ทําให้ทูต
สวรรค์รู้สึกงุนงงในเร่ืองพระประสงค์ของ
พระเจ้าด้วยเล่ห์เหล่ียมการโต้เถียงของ

มัน ทุกส่ิงที่เรียบง่ายน้ันมันห่อหุ้มด้วย
ความลึกลับและการบิดเบือนอย่างมีศลิปะ 
มันโยนข้อสงสัยใส่ถ้อยคาํอนัชดัแจ้งทีส่ดุ
ของพระยาห์เวห์  ตําแหน่งสูงของมันท่ี
อยู่ใกล้อํานาจการปกครองของพระเจ้า
ทําให้สิ่งที่มันพูดมีนํ้าหนักมากยิ่งข้ึนและ
โน้มน้าวให้ชาวสวรรค์มากมายเข้าร่วมกับ
มันในการกบฏต่ออาํนาจของพระเจ้าแห่ง
สรวงสวรรค์ {GC 496.1}

ด้วยพระปัญญาของพระเจ้า  พระองค์
ทรงปล่อยให้ซาตานทาํงานของมันต่อไป
จนกระทัง่จติใจแห่งความไม่พอใจสุกงอม
กลายเป็นการกบฏเตม็รูปแบบ  เป็นเรือ่ง
จาํเป็นทีต้่องปล่อยให้แผนการต่างๆ ของ
มันพฒันาไปอย่างเตม็ท่ีเพือ่ทกุคนจะมอง
เห็นลักษณะและธาตุแท้ของพวกมัน  
ลูซิเฟอร์ในฐานะเครูบผู้ท่ีไดรับการเจิม
แล้วนัน้  ได้รับการเชิดชไูว้อย่างสงูส่ง  มัน
เป็นท่ีรักยิ่งของชาวสวรรค์และมีอิทธิพล
เหนอืพวกเขาอย่างแรงกล้า  อาณาบริเวณ
การปกครองของพระเจ้าไม่ได้รวมเฉพาะ
ชาวสวรรค์เท่านัน้  แต่ยงัรวมโลกทัง้หมด
ที่พระองค์ทรงสร้าง และซาตานคิดว่า
หากมนัชกันําทูตสวรรค์เข้าร่วมการกบฏ
กับมันได้แล้ว มันกจ็ะชกันาํโลกอืน่เข้าร่วม
กับมนัด้วย  มันนาํเสนอปัญหาในส่วนของ
มันได้อย่างแนบเนียน มันใช้เล่ห์เหล่ียม
และการหลอกลวงเพ่ือบรรลเุป้าหมายของ
มัน  อาํนาจของการหลอกลวงของมันนัน้
ยิ่งใหญ่และมันได้เปรียบด้วยการแฝงตัว
โดยสวมเสื้อคลุมแห่งความเท็จ แม้แต่
บรรดาทูตสวรรค์ที่จงรักภักดีก็ไม่อาจ
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เข้าใจลักษณะนสิยัของมันหรอืมองเห็นว่า
งานของมันจะนําไปสู่ทิศทางใด {GC  
497.1}

ซาตานได้รับเกียรตสูิงส่งอย่างมากยิง่
และการกระทําทั้งหมดของมันถูกปกปิด
ไว้อย่างลึกลบั  ยากทีบ่รรดาทตูสวรรค์จะ
เปิดเผยธรรมชาติท่ีแท้จริงของงานของ
มัน  บาปจะไม่ปรากฏว่าชัว่ร้ายอย่างทีมั่น
เป็นจนกว่ามันจะเตบิใหญ่อย่างเตม็ท่ี  นบั
แต่ก่อนจวบจนกระท่ังบัดนี ้ ไม่มีทีส่าํหรบั
บาปในจกัรวาลของพระเจ้า  และสิง่มีชวีติ
ที่บริสุทธิ์ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติและความ
ชัว่ร้ายของมัน พวกเขามองไม่เหน็ผลพวง
ต่างๆ อันน่ากลัวที่จะตามมาภายหลังซึ่ง
เป็นผลลัพธ์จากการละทิ้งธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้า ในช่วงแรกซาตานปกปิดการ
กระทาํของมันไว้ภายใต้การแสดงออกว่า
จงรักภักดีต่อพระเจ้า  มันอ้างว่ากําลังหา
ทางส่งเสริมเกียรตยิศของพระเจ้า  ความ
ม่ันคงในการปกครองของพระองค์และ
ผลประโยชน์ของผูอ้าศยัทัง้หมดในสวรรค์  
ในขณะท่ีมันปลูกฝังความไม่พอใจเข้าไป
ในความคดิของทตูสวรรค์ท่ีอยูภ่ายใต้มัน
นัน้  มันทาํอย่างแนบเนยีนจนดูราวกบัว่า
มันกําลังหาทางกําจดัความไม่พอใจ  เม่ือ
มันเรียกร้องให้เปล่ียนแปลงระเบียบและ
กฎบัญญัติต่างๆ ของการปกครองของ
พระเจ้านั้น  มันทําภายใต้การหลอกลวง
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีจําเป็นเพื่อรักษา
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์  
{GC 497.2}

ในการท่ีพระเจ้าทรงจดัการกับบาปนัน้  

พระองค์ทรงใช้ได้เฉพาะความชอบธรรม
และความจริงเท่านั้น ซาตานใช้การ
ประจบประแจงและการหลอกลวงซึง่เป็น
ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงใช้ไม่ได้ นัน่คือ มนัหาทาง
ที่จะปลอมแปลงพระคําของพระเจ้าและ
เสนอให้ทตูสวรรค์ทัง้หลายเข้าใจแผนการ
การปกครองของพระองค์ไปในทางที่ผิด  
โดยอ้างว่าพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมในการ
จดัวางกฎและระเบียบต่างๆ  ให้กบับรรดา
ผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์  และอ้างว่าในการ
กําหนดให้สิง่มีชวิีตทัง้ปวงยอมจาํนนและ
เชื่อฟังพระองค์นั้น พระองค์เพียงแต่
ต้องการยกพระองค์เองขึ้น ด้วยเหตุนี้  
จงึจาํเป็นทีจ่ะต้องแสดงให้เหล่าชาวสวรรค์
ทั้งปวงรวมท้ังโลกท้ังหลายเห็นว่า การ
ปกครองของพระเจ้ายุติธรรมและธรรม
บัญญตัขิองพระองค์บริบูรณ์  ซาตานทาํให้
ดูประหน่ึงว่าตัวมันเองคอยพยายามส่ง
เสริมเพื่อประโยชน์ของจักวาล ดังน้ัน
ลักษณะท่ีแท้จริงของผู ้ฉกชิงคนนี้และ
เป้าหมายแท้จริงของมันจะต้องถูกเข้าใจ
โดยทุกๆ  คน  ซาตานต้องมีเวลาเพือ่เปิด
เผยตนเองให้เป็นท่ีประจักษ์ด้วยผลงาน
ชั่วต่างๆ ของมัน {GC 498.1}

ความขัดแย้งที่มันเองเป็นผู้ก่อให้เกิด
ขึน้ในสวรรค์  ซาตานกลับกล่าวโทษธรรม
บัญญตัแิละการปกครองของพระเจ้า  มัน
ประกาศว่าความชัว่ท้ังปวงเป็นผลจากการ
บริหารจดัการของพระเจ้า  มนัอ้างว่าเป็น
ความประสงค์ของมันท่ีจะทําให้บัญญัติ
ต่างๆ ของพระยาห์เวห์ดีข้ึน ดังนัน้จงึเป็น
เร่ืองจําเป็นที่จะต้องให้มันแสดงส่ิงที่มัน
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อ้างให้เหน็ประจกัษ์และแสดงผลลพัธ์ของ
ข้อเสนอของมันในการเปล่ียนแปลงธรรม
บัญญตัขิองพระเจ้า  ผลงานของมนัเองจะ
ต้องปรกัปรําตวัมันเอง ซาตานอ้างแต่แรก
แล้วว่ามันไม่ได้กบฏ ทั้งจักรวาลจึงต้อง
เห็นจอมหลอกลวงเปิดเผยโฉมหน้าออก
มา {GC 498.2}

แม้เม่ือพระเจ้าทรงชีข้าดไม่ให้ซาตาน
อยู่ในสวรรค์ต่อไป พระองค์ผู้ทรงกอปร
ด้วยพระปัญญายังไม่ทรงทําลายซาตาน  
เนือ่งจากพระเจ้าทรงยอมรบัการรับใช้ด้วย
ความรกัเท่านัน้ ความภักดีของผูท่ี้พระองค์
ทรงสร้างท้ังหมดจะต้องวางอยู่บนความ
สํานึกในความยุติธรรมและพระเมตตา
กรุณาของพระองค์ บรรดาผู้ที่อาศัยใน
สวรรค์และโลกอ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้เตรียม
พร้อมในการทาํความเข้าใจธรรมชาตขิอง
บาปหรอืผลพวงต่างๆ ท่ีตามมาของบาป
จะไม่สามารถมองเห็นความยุติธรรมและ
พระเมตตาของพระเจ้าในการทําลาย
ซาตานได้  หากทรงกําจดัมันท้ิงไปเสียใน
ทนัที  พวกเขาจะรับใช้พระเจ้าด้วยความ
กลัวมากกว่าด้วยความรัก  อิทธิพลของ
ผูห้ลอกลวงจะไม่ถกูทําลายไปจนหมดสิน้
หรือแม้กระท่ังวญิญาณแห่งการกบฏก็จะ
ไม่ถกูถอนรากออกไปจนหมดสิน้  จะต้อง
ยอมปล่อยให้ความชั่วเติบโตจนสุกงอม  
เพื่อผลท่ีดีต่อทั้งจักรวาลไปตลอดกาล
อย่างไม่ส้ินสดุ  ซาตานจะต้องพฒันาหลัก
การต่างๆ  ของมันอย่างเต็มที่  ท้ังนี้เพื่อ
สิ่งมีชีวิตท้ังปวงซึ่งพระเจ้าทรงสร้างจะ
มองเหน็ข้อกล่าวหาทีมั่นมีต่อการปกครอง

ของพระเจ้าด้วยแสงสว่างท่ีแท้จริง เพื่อ
ความยตุธิรรมและพระเมตตาของพระเจ้า
และพระบัญญัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ
พระองค์จะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไป
ตลอดกาล {GC 498.3}

การกบฏของซาตานจะต้องเป็นบท
เรียนของจักรวาลนานตลอดไปทุกยุคท่ี
กําลังจะมาถึง เป็นพยานหลักฐานไปตลอด
กาลถึงธรรมชาติและผลลัพธ์อันน่ากลัว
ต่างๆ ของบาป การกระทําตามแนวทาง
ของซาตานซึ่งมีผลต่อทั้งมนุษย์และทูต
สวรรค์ จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าการละเลย
อํานาจของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างไร สิ่ง
เหล่านีจ้ะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการ
ปกครองของพระเจ้าและธรรมบัญญตัขิอง
พระองค์มีไว้เพือ่ความสมบูรณ์พนูสุขของ
สรรพส่ิงที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น  ด้วยเหตุ
นี้ ประวัติศาสตร์ของประสบการณ์การ
กบฏที่น่ากลัวนี้จะเป็นแนวกําบังป้องกัน
อย่างต่อเนื่องให้แก่สิ่งมีชีวิตศักด์ิสิทธิ์ทั้ง
มวล  เพื่อป้องกันไมใ่ห้พวกเขาถูกหลอก
ในเรือ่งธรรมชาตขิองการล่วงละเมิด  เพือ่
ช่วยพวกเขาไม่ให้ทาํบาปและตกลงสูค่วาม
ทุกข์ของการต้องโทษ {GC 499.1}

ผูฉ้กชงิยิง่ใหญ่ผูน้ียั้งคงแก้ตวัอย่างต่อ
เน่ืองไปเร่ือยๆ จนถึงจุดที่ใกล้ปิดฉาก
ความขัดแย้งในสวรรค์ เม่ือคาํประกาศว่า
ซาตานและผู้สนบัสนนุท้ังหมดของมันจะ
ต้องถกูขบัออกจากทีพ่าํนักอนัสุขสําราญ
ถูกประกาศออกมาแล้ว หลังจากน้ัน
หัวหน้ากบฏจึงประกาศอย่างห้าวหาญ
หม่ินประมาทธรรมบญัญตัขิองพระผูส้ร้าง  
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มันยํา้ข้ออ้างว่าทตูสวรรค์ไม่ต้องการการ
ควบคุม แต่ควรปล่อยให้ทําตามความ
ต้องการของพวกเขาเองซึ่งจะชี้นําไปใน
ทางท่ีถกูเสมอ  มันประณามว่าข้อกําหนด
ของพระเจ้าจาํกัดเสรีภาพของพวกมันและ
ประกาศว่าเป็นความประสงค์ของมันทีจ่ะ
หาทางลบล้างธรรมบัญญัติ เพ่ือว่าเม่ือ
หลดุออกจากข้อผกูมัดนี ้ ชาวสวรรค์จะมี
ความเป็นอยู่ทีส่งูขึน้และมีราศมีากยิง่ขึน้  
{GC 499.2}

ซาตานและพรรคพวกของมันพร้อมใจ
กันซดัทอดความผดิทัง้หมดของการกบฏ
ใส่พระคริสต์ โดยประกาศว่า หากพวกมัน
ไม่ถกูตาํหนก็ิคงจะไม่มีทางทีจ่ะกบฏ  ด้วย
ความด้ือร้ันและการท้าทายอย่างไม่เกรง
กลัวในการทรยศของมัน  มันพยายามควํา่
การปกครองของพระเจ้าแต่กลับไร้ผล  แต่
กระน้ันมันยังอ้างอย่างหม่ินประมาทว่า
ตนเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ของอํานาจท่ีกดข่ี  
และแล้วในท่ีสุด จ้าวจอมกบฏและผู ้
สนบัสนนุทัง้หมดของมันกถ็กูขับออกจาก
สวรรค์ {GC 499.3}

วญิญาณเดียวกันทีก่่อการกบฏขึน้ใน
สวรรค์ยงัคงดลบันดาลให้เกิดการกบฏข้ึน
ในโลก ซาตานสานต่อนโยบายเดียวกันนี้
กับมนุษย์ดังที่มันกระทํากับบรรดาทูต
สวรรค์ บัดนี้วิญญาณของมันเข้าครอบ
ครองในตัวเหล่าบุตรทีไ่ม่เชือ่ฟัง  เช่นเดยีว
กับซาตาน พวกเขาพยายามหาทางทาํลาย
ข้อห้ามในธรรมบัญญัติของพระเจ้าและ
สัญญาที่จะให้เสรีภาพแก่มนุษย์ผ่านทาง
การล่วงละเมิดกฎต่างๆ  ในนัน้  การตาํหนิ

บาปยังคงปลุกเร้าวิญญาณของความ
เกลียดชังและการต่อต้าน  เม่ือข่าวสาร
คําเตือนของพระเจ้านําสติของพวกเขา
กลับคนืมา ซาตานก็นาํมนษุย์ให้แก้ตวัว่า
ตนเองถูกและหาความเห็นใจจากผู้อื่น
ในวิถีบาปของตนที่ได้ทําลงไป แทนที่จะ
แก้ไขความผดิของพวกเขา พวกเขากลบั
เกรีย้วกราดใส่ผูท่ี้ตกัเตอืนราวกับว่าคนผู้
นั้นเป็นต้นเหตุเดียวที่ก่อให้เกิดความ
ลาํบาก  ต้ังแต่สมัยของอาเบลผูช้อบธรรม
จนถงึยคุนีข้องเรา  วิญญาณเดียวกันนีย้งั
คงปฏิบัติต่อผู ้ ท่ีกล้าตําหนิบาป {GC  
500.1}

ซาตานชกันํามนุษย์ให้ทาํบาปด้วยการ
บิดเบือนพระลกัษณะอุปนสัิยของพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่มันเคยทําในสวรรค์ มัน
ทําให้มนุษย์มองว่าพระเจ้าทรงเข้มงวด
และโหดเหี้ยม และเม่ือมันทําสําเร็จใน
ระดับหนึง่  มันก็ประกาศว่าข้อจาํกัดต่างๆ  
ที่ไม่ยุติธรรมของพระเจ้าทําให้มนุษย์ล้ม
ลงในบาป เช่นเดียวกับทีน่าํให้มันเองกบฏ  
{GC 500.2}

แต่พระเจ้าพระผู้ทรงดํารงอยู่นิรันดร์
กาลทรงประกาศถึงพระลักษณะของ
พระองค์เองว่า “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์  
พระเจ้าผูเ้ป่ียมด้วยพระกรณุาและพระคณุ  
พระองค์กร้ิวช้า ทรงบริบูรณ์ด้วยความรกั
ม่ันคงและความสัตย์จริง ผู้ทรงสําแดง
ความรักมั่นคงจนถึงพันๆ  ชั่วอายุคน  ผู้
ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศ
และบาป แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษ
อย่างแน่นอน” อพยพ 34:6. 7 {GC 500.3}
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ด้วยการขับซาตานออกจากสวรรค์  
พระเจ้าทรงประกาศถึงความยุตธิรรมของ
พระองค์และรักษาเกียรตขิองพระบัลลงัก์
ของพระองค์ไว้  แต่เม่ือมนษุย์ทําบาปด้วย
การยอมแพ้ต่อการหลอกลวงของวิญญาณ
นีท้ีล่ะท้ิงพระเจ้า  พระเจ้าประทานหลักฐาน
แห่งความรักของพระองค์ด้วยการประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์  ให้เสด็จ
มาส้ินพระชนม์เพื่อมนุษยชาติท่ีล้มลงใน
บาป  ในการลบมลทินบาปได้เปิดเผย
ให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า การ
พสิจูน์อนัทรงพลังของกางเขนแสดงให้ท่ัว
ทัง้จกัรวาลได้มองเห็นว่าแนวทางแห่งบาป
ที่ลูซิเฟอร์เลือกนั้นไม่มีเหตุกล่าวหาการ
ปกครองของพระเจ้าได้ {GC 500.4}

ในการต่อสู ้ระหว่างพระคริสต์กับ
ซาตานในช่วงสมัยทีพ่ระผูช่้วยให้รอดทรง
ปฏิบัติพระราชกิจในโลกนั้น  ธาตแุท้ของ
จ้าวจอมหลอกลวงถูกเปิดกระชากออก  
ไม่มีสิ่งใดท่ีมีผลต่อการถอนรากซาตาน
ออกไปจากความรักของเหล่าทูตสวรรค์
และจักรวาลทั้งปวงที่ภักดีได้ดีไปกว่า
สงครามโหดเหีย้มท่ีมันทาํกับพระผูไ้ถ่ของ
โลก  การหมิ่นประมาทอย่างท้าทายของ
มันท่ีเรียกร้องให้พระคริสต์กราบบูชามัน  
ความอาจหาญอย่างอวดดีไม่เกรงกลัวที่
ยกพระองค์ข้ึนไปบนยอดเขาและยอด
หอคอยพระนเิวศ  ความประสงค์ร้ายกาจ
ที่เรียกร้องให้พระองค์กระโจนจากความ
สงูท่ีน่ากลวั ความมุ่งร้ายทีไ่ม่เคยหลบัใหล
ที่ตามล่าพระองค์ไปทุกที่ การดลบันดาล
ใจของปุโรหิตและประชาชนให้ปฏิเสธ

ความรักของพระองค์และในที่สุดร้องว่า  
“เอาไปตรึง เอาไปตรึงที่กางเขน” ลูกา  
23:21 เรื่องทั้งหมดน้ีกระตุ้นให้เกิดความ
ตะลึงและความโกรธของทั่วทั้งจักรวาล  
{GC 501.1}

ซาตานเป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้โลกปฏิเสธ
พระคริสต์ เจ้าชายแห่งความชั่วลงแรง
และเล่ห์ทั้งหมดของมันเพื่อทําลายพระ
เยซ ู เพราะมันมองเหน็ว่าพระเมตตาและ
ความรักของพระผู ้ช่วย ความเห็นอก
เห็นใจและความสงสารอันอ่อนโยนของ
พระองค์แสดงให้โลกเห็นถึงพระลักษณะ
ของพระเจ้า  ซาตานโต้สทิธกิารเรยีกร้อง
ทุกข้อที่พระบุตรของพระเจ้ายกชูข้ึนมา
และใช้มนุษย์เป็นตัวแทนของมันเพื่อทํา
ให้ชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดเต็มล้นด้วย
ความทุกข์ระทมและความเศร้าโศก  การ
หลอกลวงและความเท็จทีมั่นพยายามหา
มาเพื่อขัดขวางพระราชกิจของพระเยซู  
ความเกลียดชังอย่างเปิดเผยผ่านเหล่า
บุตรท่ีไม่เชือ่ฟัง  คําใส่ร้ายอนัโหดเห้ียมท่ี
มันกล่าวหาพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
ของชวีติทีดี่นัน้  ส่ิงทัง้หมดเหล่าน้ีเกดิข้ึน
มาจากความอาฆาตท่ีฝังลึกอยู่ภายใน  
ไฟริษยาและปองร้าย ความเกลียดชังและ
ผูกพยาบาทท่ีปะทุขึ้นมา ระเบิดเข้าใส่
พระบุตรของพระเจ้าบนกางเขนคาลวารี  
ในขณะที่ชาวสวรรค์ทั้งปวงจ้องมองภาพ
นัน้ด้วยความหวาดกลวัอย่างเงียบงนั  {GC  
501.2}

เมื่อการถวายบูชาอันยิ่งใหญ่สําเร็จ
บริบูรณ์แล้ว พระคริสต์เสด็จข้ึนไปยัง
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ทีส่งู  พระองค์ทรงปฏิเสธทีจ่ะรบัคําเยินยอ
เกยีรตจิากทตูสวรรค์จวบจนกระท่ังพระองค์
ทรงนําเสนอคําเรียกร้องว่า  “ข้าพระองค์
ปรารถนาให ้คนเหล ่านั้นที่พระองค ์
ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์
ในท่ีท่ีข้าพระองค์อยู่นั้น” ยอห์น 17:24  
และแล้วคําตอบจากบัลลังก์ของพระบิดา
ดังข้ึนมาด้วยความรักและอาํนาจท่ีไม่อาจ
บรรยายได้ว่า  “ให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของ
พระเจ้ากราบนมสัการพระบตุร”  ฮบีรู  1:6  
ไม่มีรอยด่างพร้อยแม้เพียงรอยเดียวอยู่
บนพระเยซู  ความอัปยศอดสขูองพระองค์
สิ้นสุดลง การถวายบูชาของพระองค์
สาํเร็จบริบูรณ์  พระเจ้าทรงโปรดประทาน
พระนามหน่ึงให้พระองค์ซึง่เหนอืกว่านาม
อื่นใดทั้งสิ้น {GC 501.3}

บัดนี้ความผิดของซาตานโดดเด่นข้ึน
มาให้เห็นอย่างไม่มีข้อแก้ตัว มันถูกเปิด
เผยออกมาให้เห็นนิสัยที่แท้จริงของมัน
ว่าเป็นผู้พูดปดและเป็นฆาตกร เป็นท่ี
ประจักษ์แจ้งแล้วว่าวิญญาณเดียวกันท่ี
มันใช้ปกครองเหล่าบตุรมนษุย์ทัง้หลายที่
อยูภ่ายใต้อาํนาจของมันนัน้เป็นวิญญาณ
เดียวกันกับท่ีมันต้องการสําแดงหากมัน
เพียงได้รับอนุญาตให้ควบคุมชาวสวรรค์
เหล่านั้น มันเคยอ้างว่าการล่วงละเมิด
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะนํามาซึ่ง
เสรีภาพและความสูงส่ง แต่ผลที่ปรากฏ
ออกมาให้เหน็คือการจองจําและความตกต่ํา  
{GC 502.1}

คํากล่าวหาอันหลอกลวงของซาตาน
ที่มีต่อพระลักษณะและการปกครองของ

พระเจ้าปรากฏให้เหน็ด้วยความสว่างทีแ่ท้
จริง มันกล่าวหาว่าพระเจ้าเพียงแต่
แสวงหาท่ีจะยกตัวพระองค์เองให้สูงข้ึน
ด้วยการทรงเรียกร้องการยอมจํานนและ
การเชือ่ฟังจากส่ิงท่ีพระองค์ทรงสร้าง  และ
มันยังประกาศว่าในขณะที่พระผู้สร้าง
บังคับให้ผู ้อื่นทั้งหมดละท้ิงตนเองนั้น  
พระองค์เองกลับไม่ยอมละท้ิงตนและไม่
ยอมเสยีสละ  บัดนีเ้ป็นท่ีประจกัษ์แจ้งแล้ว
ว่าพระผู ้ทรงครอบครองจักรวาลทรง
เสียสละอย่างย่ิงใหญ่ที่สุดเท่าท่ีความรัก
จะกระทาํได้เพือ่ความรอดของมนษุยชาติ
ที่ล้มลงในบาปและมีบาปหนา เพราะ  
“พระเจ้าทรงให้โลกนีค้นืดีกันกับพระองค์
โดยพระคริสต์”  2  โครินธ์  5:19  และยัง
เป็นท่ีประจักษ์ด้วยว่าในขณะที่ลูซิเฟอร์
เปิดประตใูห้บาปเข้ามาด้วยความปรารถนา
ท่ีจะได้เกียรติยศและความย่ิงใหญ่นั้น  
พระคริสต์ทรงทําลายบาปด้วยการถ่อม
พระองค์และเชื่อฟังจนถึงความมรณา  
{GC 502.2}

พระเจ้าทรงสําแดงให้เห็นถึงความ
เกลียดชงัของพระองค์ท่ีทรงมต่ีอหลักการ
ต่างๆ ของการกบฏ ชาวสวรรค์ท้ังปวง
เห็นความยุติธรรมของพระองค์ที่ถูกเปิด
เผยให้เห็นท้ังในการลงโทษซาตานและใน
การช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป  ลูซิเฟอร์
เคยประกาศว่าหากธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าเปล่ียนแปลงไม่ได้และงดการ
ลงโทษไม่ได้ ผู้ล่วงละเมิดทุกคนจะต้อง
ถกูขวางก้ันให้ออกไปจากพระกรุณาธคิณุ
ของพระผู้สร้างตลอดไป มันยังอ้างว่า
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มนุษยชาติท่ีบาปหนาน้ีอยู่ไกลเกินที่จะ
ช่วยให้รอด ดังนั้นจึงเป็นเหยื่อโดยชอบ
ธรรมของมนั  แต่ความตายของพระคริสต์
เป็นข้อโต้แย้งเพือ่เห็นแก่มนษุย์อย่างทีไ่ม่
อาจล้มล้างไปได้ การลงโทษตามท่ีธรรม
บัญญตักํิาหนดได้ตกอยู่กับพระองค์ผูท้รง
มีฐานะเท่าเทียมกับพระเจ้า และมนุษย์
มีอิสระที่จะรับความชอบธรรมของพระ
ครสิต์  และด้วยการมีชวีติทีสํ่านกึผดิและ
ถ่อมตนเขาก็จะได้ชยัชนะเหมือนเช่นพระ
บุตรของพระเจ้าได้มีชยัชนะเหนืออาํนาจ
ของซาตานมาแล้ว  ด้วยเหตุนีพ้ระเจ้าทรง
ยุติธรรมและกระนั้นยังทรงเป็นผู้กระทํา
ให้ทุกคนท่ีเชือ่ในพระเยซไูด้รบัการทําให้
เป็นผู้ชอบธรรมด้วย {GC 502.3}

แต่พระเยซูคริสต์เสด็จมายังโลกเพื่อ
รับทุกข์ทรมานและสิน้พระชนม์ไม่ใช่เพยีง
เพื่อปฏิบัติกิจของการช่วยมนุษย์ให้รอด
เท่านัน้  พระองค์เสด็จมาเพือ่  “ทําให้ธรรม
บัญญตันิัน้ย่ิงใหญ่”  และ  “ทาํให้พระธรรม
นั้นมเีกียรติ”  อิสยาห์  42:21  ไม่ใช่เพียง
เพือ่ให้ผูท้ีอ่ยู่ในโลกนีถ้อืรักษาธรรมบัญญตัิ
ของพระองค์ตามที่ควรจะต้องถือรักษา
เท่านั้น แต่เพื่อสําแดงให้โลกทั้งปวงใน
จกัรวาลมองเหน็ว่าธรรมบัญญตัขิองพระเจ้า
เปล่ียนแปลงไม่ได้ หากปัดข้อกําหนด
ต่างๆ ของธรรมบัญญัติทิ้งไปได้แล้ว  
พระบุตรของพระเจ้าไม่จําเป็นต้องเสด็จ
มาสละชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่การล่วง
ละเมิด การตายของพระคริสต์พิสูจน์ให้
เหน็ว่าธรรมบัญญตัขิองพระเจ้าเปล่ียนแปลง
ไม่ได้  และเครื่องถวายบูชาที่ซึ่งความรัก

อันไร้ขอบเขตผลักดันพระบิดาและพระ
บุตรเพือ่ไถ่คนบาปให้รอดนัน้แสดงให้ทัว่
ทัง้จกัรวาลเห็นว่าความยตุธิรรมและพระ
เมตตาคุณของพระเจ้าเป็นรากฐานของ
ธรรมบัญญตัแิละการปกครองของพระองค์  
สิง่ใดทีน้่อยกว่าแผนการแห่งการลบมลทนิ
บาปนีจ้ะไม่เพยีงพอทีจ่ะทาํได้ {GC 503.1}

ในการดําเนินการขั้นสุดท้ายของการ
พพิากษานัน้  จะมองเห็นได้ว่าไม่มีสาเหตุ
ของบาปคงอยู่อีกต่อไป เม่ือพระผู้ทรง
พิพากษาท้ังโลกจะย่ืนคําขาดกับซาตาน
ว่า “ทําไมเจ้าจึงกบฏต่อเราและปล้นเอา
คนของเราไปจากอาณาจกัรของเรา” ผู้ให้
กําเนดิความช่ัวไม่อาจให้ข้อแก้ตวัได้  ทกุ
ปากจะไม่มีคําพูดและผู้ร่วมกบฏจํานวน
มากทั้งหมดจะพูดไม่ออก {GC 503.2}

ในขณะที่กางเขนคาลวารีประกาศว่า
ธรรมบญัญตัขิองพระเจ้าน้ันเปล่ียนแปลง
ไม่ได้  กางเขนน้ียงัประกาศว่าค่าจ้างของ
บาปคอืความตาย  ในเสียงร้องของพระผู้
ช่วยขณะจะสิ้นประชนม์ว่า “สําเร็จแล้ว”  
นั้น  ระฆังประกาศความตายของซาตาน
ได้ดังข้ึน สงครามการต่อสู้ยิ่งใหญ่ซึ่ง
ดําเนินมาเนิ่นนานถูกตัดสินแล้วและการ
ถอนรากแห่งความชั่วถูกกําหนดไว้อย่าง
แน่นอนแล้ว พระบุตรของพระเจ้าทรง
ดําเนนิผ่านประตูหลุมฝังศพเพือ่ว่า  “โดย
ทางความตายน้ัน  พระองค์จะทรงทาํลาย
มารผูมี้อาํนาจ”  ฮบีรู  2:14  ความปรารถ
นาของลูซิเฟอร์ที่จะยกชูตัวเองข้ึนทําให้
มันพูดว่า  “ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์  ข้า
จะตั้งพระท่ีนั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้ง
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หลายของพระเจ้า…ข้าจะทาํให้ตวัของข้า
เองเหมือนองค์ผู ้สูงสุด” พระเจ้าทรง
ประกาศว่า “เราทําให้เจ้ากลายเป็นเถ้า
ถ่านบนพืน้โลก…และจะไม่ดาํรงต่อไปเป็น
นติย์” อสิยาห์ 14:13, 14 เอเสเคียล 28:18,  
19 “พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า นี่แน่ะ  
วนันัน้จะมาถงึ คือวนัท่ีจะเผาผลาญเหมือน
เตาอบ เม่ือคนท่ีเย่อหยิ่งท้ังสิ้นและคนท่ี
ประกอบการอธรรมทัง้หมดจะเป็นเหมือน
ตอข้าว วันท่ีจะมานั้นจะไหม้เขาหมดจน
ไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย” มาลาคี 4:1  
{GC 503.3}

ทั่วท้ังจักรวาลจะเป็นพยานเห็นถึง
ธรรมชาตแิละผลลพัธ์ต่างๆ ของบาป และ
ในเร่ืองการกําจัดบาปไปจนหมดสิ้นนั้น  
หากการกําจดันีเ้กิดขึน้ตัง้แต่เร่ิมแรก  จะ
นาํความหวาดกลัวมาให้กับทตูสวรรค์ทัง้
หลายและนาํการลบหลู่เกยีรตมิาสู่พระเจ้า  

แต่ณ บัดน้ี การกําจัดนี้เป็นการพิสูจน์ให้
เห็นถึงความรักของพระเจ้าและจัดวาง
พระเกยีรตขิองพระองค์ไว้ต่อหน้าผูท่ี้ยนิดี
ปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์และมี
ธรรมบญัญตัขิองพระองค์อยู่ในใจของเขา  
ความช่ัวจะไม่ปรากฏอีก พระคําของ
พระเจ้ากล่าวไว้วา่ “ความทุกข์ยากจะไม่
โผล่ข้ึนเป็นคํารบสอง” นาฮูม 1:9 พระ
บัญญตัขิองพระเจ้าท่ีซาตานตาํหนิว่าเป็น
แอกแห่งการผูกมัดจะถูกเทิดทูนเป็น
บัญญตัแิห่งเสรภีาพ สรรพส่ิงแห่งการทรง
สร้างท้ังปวงท่ีผ่านการทดสอบและการ
พิสูจน์จะไม่หันเหไปจากความจงรักภักดี
ทีม่ตี่อพระเจ้า  พระลักษณะของพระองค์
นีส้าํแดงไว้ต่อหน้าพวกเขาให้เหน็ถงึความ
รักท่ีหยัง่ไม่ถงึและพระปัญญาอนัไร้ขอบเขต
ได้อย่างครบบริบูรณ์ {GC 504.1}  
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“เราจะให้เจ้ากบัหญงินีเ้ป็นศตัรูกัน  ท้ัง
พงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของนาง
ด้วย เขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและ
เจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกชํ้า” ปฐม-
กาล  3:15  คําตดัสินของพระเจ้าทีป่ระกาศ
ต่อซาตานภายหลังจากที่มนุษย์ล้มลงใน
บาปนัน้เป็นคาํพยากรณ์ด้วยเช่นกัน  เป็น
คาํพยากรณ์ซึง่ครอบคลุมตลอดทกุยคุจน
กระทัง่ถงึสิน้ยุคและเปิดเผยให้เห็นความ
ขดัแย้งยิง่ใหญ่ซึง่เผ่าพนัธุม์นษุย์ทัง้หลาย
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกจะต้องมีส่วนเข้าร่วม  
{GC 505.1}

พระเจ้าทรงประกาศว่า “เราจะให้เจ้า…
เป็นศัตรกัูน” ความเป็นศัตรูกันนีไ้ม่ได้เกิด
ขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ เม่ือมนษุย์ละเมิด
พระบัญญัติของพระเจ้า ธรรมชาติของ
เขากลายเป็นชัว่ร้ายและเขาก็ไปปรองดอง
กับซาตานโดยไม่ขัดขืน โดยธรรมชาติ
แล้ว  คนบาปกับผู้เป็นต้นกําเนดิของบาป
ย่อมไม่เป็นศัตรูกัน  ทั้งสองกลายเป็นคน
ที่ชั่วร้ายเนื่องจากการละท้ิงพระเจ้า ผู้ที่
ละท้ิงพระเจ้าจะอยู่ไม่เป็นสุขนอกจากว่า
เขาจะได้รับความเหน็ใจและการสนบัสนนุ
ด้วยการชักนําให้ผู้อื่นทําตามแบบอย่าง
ของเขา  ด้วยเหตุนี้ บรรดาทูตสวรรค์ที่
ล้มลงในบาปและคนชั่วจะจับมือกันด้วย
ความเป็นมิตรอย่างเต็มที่ หากพระเจ้า
ไม่ได้ทรงเข้าขัดขวางเป็นพิเศษแล้ว  

ซาตานและมนษุย์คงเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
ต่อต้านสวรรค์  และแทนท่ีจะคงความเป็น
อริกับซาตาน ครอบครัวของมนุษย์ท้ัง
หลายคงจะเข้าร่วมกับมันต่อต้านพระเจ้า  
{GC 505.2}

เช่นเดียวกบัท่ีซาตานทําให้ทตูสวรรค์
ทั้งหลายกบฏมาแล้ว มันล่อลวงมนุษย์
ให้ทําบาปเพื่อมนุษย์จะร่วมมือกับมัน
ในสงครามที่มันทํากับสวรรค์ มันไม่มี
ความขัดแย้งระหว่างตัวมันเองกับทูต
สวรรค์ท่ีล้มลงในบาปในเร่ืองความเกลยีด
ชงัทีมี่ต่อพระคริสต์  ส่วนในเร่ืองอืน่ๆ  นัน้  
พวกมันมีความเหน็ไม่ลงรอยกันเลย  พวก
มันรวมตวักนัอย่างเหนยีวแน่นในการต่อ
ต้านอํานาจของพระเจ้าผู้ทรงปกครอง
จกัรวาล  แต่เม่ือซาตานได้ยนิคาํประกาศ
ว่า ตัวมันเองกับหญิงและพงศ์พันธุ์ของ
มันกับพงศ์พันธุ์ของนางจะเป็นศัตรูกัน  
มันรูดี้ว่าความพยายามทีมั่นจะทาํให้มนุษย์
เลวลงจะถกูขดัขวางและมนษุย์จะมีวธิต่ีอ
ต้านอํานาจของมัน {GC 505.3}

ความเป็นศัตรูของซาตานต่อมนุษย-
ชาติปะทุข้ึนเพราะโดยทางพระคริสต์
มนษุย์เป็นคนทีพ่ระเจ้าทรงรกัและเมตตา  
มันต้องการทําลายแผนการของพระเจ้า
ในการไถ่มนุษย์ให้รอด มันต้องการหลู่
เกียรตพิระเจ้าด้วยการลบล้างและทาํลาย
ผลงานแห่งการทรงสร้างของพระองค์  
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มันต้องการทาํให้สวรรค์โศกเศร้าและทาํให้
โลกเตม็ล้นด้วยความทุกข์และหายนะ  แล้ว
มันชี้ไปยังความชั่วท้ังมวลเหล่านี้ว่าเป็น
ผลจากพระราชกจิของพระเจ้าในการสร้าง
มนุษย์ {GC 506.1}

พระคุณท่ีพระคริสต์ทรงปลูกฝังไว้
ในจิตใจทําให้มนุษย์เป็นศัตรูกับซาตาน  
เม่ือปราศจากพระคุณแห่งการกลับใจและ
อํานาจแห่งการบังเกิดใหม่นี ้ มนษุย์จะยงั
คงเป็นนกัโทษของซาตานต่อไป  เป็นบ่าว
ที่พร้อมจะทําตามคําบัญชาของมัน แต่
หลักการใหม่ในจิตใจก่อให้เกิดความขัด
แย้งท่ีครั้งหนึ่งเคยมีแต่ความสงบสุข  
อํานาจท่ีพระคริสต์ประทานให้นั้นทําให้
มนุษย์ต่อต้านจอมเผด็จการและผู้ฉกชิง
ได้  ใครก็ตามทีแ่สดงตนว่าเกลยีดชงับาป
แทนท่ีจะรักบาป  ใครก็ตามทีต่่อต้านและ
เอาชนะกิเลสตัณหาเหล่านั้นที่คุกรุ่นอยู่
ภายใน  คนเหล่านี้กําลังแสดงให้เห็นการ
ดําเนินการของหลักปฏิบัติที่มาจากเบื้อง
บน {GC 506.2}

ความเป็นศัตรูกนัระหว่างวญิญาณของ
พระคริสต์และวิญญาณของซาตานถูก
แสดงออกให้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดใน
การต้อนรับท่ีโลกกระทําต่อพระเยซู 
การท่ีพระองค์เสด็จมาโดยไม่มีความร่ํารวย  
ความหรูหราหรือความยิ่งใหญ่ทางฝ่าย
โลกไม่ได้เป็นสาเหตุมากนักที่ทําให้ชาว
ยิวปฏิเสธพระองค ์ พวกเขาเห็นว ่า
พระองค์ทรงมีอํานาจมากเกินพอท่ีจะ
ชดเชยการขาดคุณสมบัติภายนอกเหล่า
นัน้  แต่เป็นเพราะความบริสทุธิแ์ละความ

ศักด์ิสิทธิ์ของพระคริสต์ต่างหากท่ีทําให้
คนอธรรมเกลยีดชังพระองค์  ชวีติทีล่ะท้ิง
ตนเองและชีวิตที่ปราศจากบาปของ
พระองค์ตําหนิคนหย่ิงยโสและมักมาก
ในทางกามอย่างต่อเน่ือง เร่ืองเหล่านี้
กระตุ้นให้พวกเขาเป็นศัตรูต่อพระบุตร
ของพระเจ้า  ซาตานและบรรดาทตูสวรรค์
ชั่วร่วมมือกับคนชั่ว พลังแห่งการละท้ิง
ความเช่ือทั้งหมดวางแผนร่วมกนัเพื่อตอ่
ต้านพระเจ้าผู้ทรงมีชัยในการต่อสู้ของ
ความจริง {GC 506.3}

ความเป็นศัตรูเดียวกันนี้ปรากฏต่อผู้
ติดตามของพระคริสต์เหมือนเช่นท่ีเคย
เกิดกับพระอาจารย์ของพวกเขา ผู้ใดก็ตาม
ทีม่องเหน็คณุลกัษณะทีน่่าเกลียดของบาป
และต่อต้านการทดลองด้วยกาํลังจากเบ้ือง
บนจะปลุกความโกรธแค้นของซาตาน
และสมุนของมันอย่างแน่นอน ความ
เกลียดชังหลักการแห่งความจริงท่ีบริสทุธิ์ 
การตําหนิและการกดขี่ผู้สนับสนุนความ
จริงจะยังคงมีต่อไปตราบเท่าที่บาปและ
คนบาปยังดํารงอยู่ ผู้ติดตามพระคริสต์
และผู้รับใช้ซาตานจะรวมตัวประสานเข้า
กันไม่ได้  การจูโ่จมกางเขนยงัไม่ยตุ ิ “ทกุ
คนที่ตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามทางพระเจ้า
ในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง”  2  ทิโมธี  
3:12 {GC 507.1}

บรรดาตัวแทนของซาตานทํางานอยู่
ภายใต้การชี้นําของมันอยู ่ตลอดเวลา
เพื่อสร้างอํานาจของมันและเพื่อสร้าง
อาณาจักรของมันในการต่อต้านการ
ปกครองของพระเจ้า ด้วยเป้าหมายน้ี  
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พวกมันหาทางที่จะหลอกลวงผู้ติดตาม
ของพระคริสต์และล่อให้พวกเขาหัน
ความภักดีไปจากพระองค์ พวกเขาทาํตวั
เหมือนเช่นผูน้าํของพวกเขาด้วยการแปล
ความหมายและบิดเบอืนพระคมัภร์ีไปใน
ทางทีผ่ดิเพือ่ให้ได้ผลตามท่ีพวกพวกเขา
ต้องการ  ในขณะที่ซาตานบากบั่นตําหนิ
พระเจ้าอยู่นั้น ตัวแทนของมันก็คอยใส่
ร้ายประชากรของพระองค์ด้วย วิญญาณ
ทีป่ระหารพระคริสต์ผลักดันคนช่ัวทัง้หลาย
ให้ทาํลายผู้ตดิตามของพระองค์  ทัง้หมด
นี้ทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วในคําพยากรณ์
แรกสดุนัน่คือ  “เราจะให้เจ้ากับหญงินีเ้ป็น
ศตัรูกัน  ทัง้พงศ์พนัธุข์องเจ้าและพงศ์พนัธุ์
ของนางด้วย”  และความเป็นศัตรูกันนีจ้ะ
ดําเนินไปจนถึงเวลาสิ้นยุค {GC 507.2}

ซาตานระดมกองทัพทั้งหมดของมัน
และโหมพลังที่มันมีอยู่เข้าไปในการต่อสู้  
ทําไมมันถึงไม่ถูกต่อต้านที่รุนแรงกว่านี้  
ทําไมทหารของพระคริสต์จึงง่วงนอนไร้
ชีวิตชีวาและไม่เอาใจใส่เช่นนี้ นั่นก็เป็น
เพราะพวกเขามีความสัมพนัธ์ทีจ่ริงใจกบั
พระคริสต์น้อยเกินไป และพวกเขาขาด
พระวญิญาณของพระองค์  พวกเขาไม่ได้
ทาํตวัเหมือนพระอาจารย์ท่ีเหน็ว่าบาปนัน้
น่ารังเกียจและน่าขยะแขยง พวกเขาไม่
ได้เผชิญกับมันเหมือนอย่างพระคริสต์ท่ี
ทรงต่อต้านอย่างตั้งใจและแน่วแน่ พวก
เขาไม่ตระหนักถึงความช่ัวช้าและความ
ร้ายกาจของบาปและตาบอดมองไม่เห็น
ลักษณะและพลังอํานาจของเจ้าชายแห่ง
ความมืด ความเป็นศัตรูต่อซาตานและ

ต่อผลงานของมันมีไม่มากเพราะพวกเขา
ไม่มีความรู้เร่ืองพลังอาํนาจ  ความชัว่ร้าย  
และความรุนแรงของสงครามท่ีมันกําลัง
ต่อสู ้กับพระคริสต์และคริสตจักรของ
พระองค์ ฝูงชนจํานวนมากถูกหลอกใน
เร่ืองน้ี พวกเขาไม่รู้ว่าศัตรูของพวกเขา
เป็นนายพลยิ่งใหญ่ท่ีควบคุมความคิด
ของทูตสวรรค์ชั่วทั้งหลาย และด้วย
แผนการที่วางไว้อย่างดีและการเคล่ือน
ย้ายท่ีคล่องแคล่ว มันกําลังทําสงคราม
ต่อสู้กับพระคริสต์เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณ
ได้รับความรอด ในท่ามกลางผู้ที่อ้างตัว
ว่าเป็นคริสเตียนและแม้กระทั่งบรรดา
อาจารย์ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐน้ันมีน้อย
คนนกัทีอ้่างถงึซาตานนอกจากการกล่าว
ถงึโดยบังเอญิบนธรรมาสน์  พวกเขามอง
ข้ามหลกัฐานการทาํงานต่างๆ  และความ
สําเร็จของมันท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง พวก
เขาละเลยคําตกัเตอืนมากมายถึงเล่ห์เหล่ียม
ของมัน ดูเสมือนว่าพวกเขาละเลยว่า
ซาตานมีตัวตน {GC 507.3}

ในขณะทีม่นุษย์ขาดความรู้เรือ่งอบุาย
ของมัน ศัตรูร้ายกาจตนน้ีจะอยู่บนเส้น
ทางเดินของพวกเขาทุกเส้ียวนาที มัน
แทรกตวัเข้าไปอยูใ่นทกุมุมบ้าน  บนถนน
ทกุสายในเมอืง ในโบสถ์ ในทีป่ระชมุสภา
แห่งชาติ ในศาลยุติธรรม มันนําความ
สบัสน ความหลอกลวง การชักชวนให้ทาํ
ผิด ในทุกสถานที่มันทําลายจิตวิญญาณ
และร่างกายของชาย หญิงและเด็ก มัน
ทําให้ครอบครัวแตกแยก มันยังหว่าน
ความเกลียดชัง  ความทะเยอทะยาน
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ใฝ่สูง ความขัดแย้ง การยุยงก่อความไม่
สงบ และการฆาตกรรม และดูเหมือนชาว
คริสเตียนจะมองดูเรื่องเหล่านี้ราวกับว่า  
พระเจ้าทรงกาํหนดไว้และส่ิงเหล่านีจ้าํต้อง
เกิดขึ้น {GC 508.1}

ซาตานกําลังหาทางท่ีจะเอาชนะ
ประชากรของพระเจ้าอยูอ่ย่างต่อเนือ่งด้วย
การทําลายส่ิงขวางก้ันทีแ่ยกพวกเขาออก
จากโลก อิสราเอลในอดีตถูกล่อลวงให้
ทําบาปเม่ือพวกเขาเข้าไปผูกมิตรกับ
คนนอกศาสนาซึ่งพระเจ้าตรัสห้ามไว้  
อิสราเอลในยุคใหม่ก็ถูกนําพาให้หลงไป
ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน “พระของยุคนี้
ทําให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดไป  
เพือ่ไม่ให้เหน็ความสว่างของข่าวประเสรฐิ  
คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็น
พระฉายาของพระเจ้า” 2 โครินธ์ 4:4 
ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ติดตามอย่างแน่วแน่เด็ด
เด่ียวของพระครสิต์ก็จะเป็นบ่าวรับใช้ของ
ซาตาน  หัวใจท่ียังไม่บังเกิดใหม่จะรักบาป
และมีใจฝักใฝ่ที่จะเก็บถนอมมันไว้และ
แก้ตวัให้กบัมัน  หัวใจทีบั่งเกิดใหม่แล้วจะ
เกลียดบาปและตั้งใจที่จะต่อต้านบาปนั้น  
เม่ือคริสเตียนเลือกสังคมของคนไร้ศีล
ธรรมและของคนไม่เชื่อ พวกเขากําลัง
เปิดตัวเองให้กับการทดลอง ซาตานจะ
ซ่อนเร้นตัวเองไว้ไม่ให้มองเห็นและจะ
ค่อยๆ  ดึงการล่อลวงของมันออกมาปิดบัง
ตาของพวกเขา พวกเขามองไม่เห็นว่า
คนเหล่านั้นที่พวกเขาคบอยู่จะนําภัย
อันตรายมาให้ และตราบเท่าท่ีพวกเขา
ยงัคงซมึซบัอุปนสัิย คําพดูและการกระทาํ

ต่างๆ ของโลกนีเ้อาไว้ ตาของพวกเขาจงึ
ยิ่งมองอะไรไม่เห็นมากขึ้นเร่ือยๆ {GC  
508.2}

การยอมทําตามขนบธรรมเนียมแบบ
ชาวโลกเปล่ียนคริสตจกัรไปทางของฝ่าย
โลก การกระทํานี้ไม่เคยที่จะเปล่ียนโลก
ให้มาหาพระคริสต์  ความคุ้นเคยกับบาป
จะทําให้บาปดูน่ารังเกียจน้อยลงไปอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้  ผูท้ีเ่ลือกคบกับบ่าวรับใช้
ของซาตาน  ในไม่ช้าก็จะเลิกกลัวเจ้านาย
ของมัน  เม่ือหน้าที่การงานของเราทําให้
เราต้องพบกับการทดลองเหมือนเช่น
ดาเนียลในพระราชวังของพระราชา  เรา
จะม่ันใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเรา  
แต่หากเรานําตัวเข้าสู่การทดลอง  เราจะ
ล้มลงไม่เร็วก็ช้า {GC 509.1}

บ่อยคร้ังผู้ล่อลวงทํางานอย่างได้ผล
ผ่านกลุม่คนท่ีเราสงสัยน้อยทีส่ดุว่าจะตก
อยูภ่ายใต้การควบคุมของมัน  การมีความ
สามารถพเิศษและการมีการศกึษาเป็นส่ิง
ที่ได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติ  ซ่ึงดู
ประหนึ่งว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะสามารถ
ชดเชยความยาํเกรงพระเจ้าหรือการเป็น
ทีพ่อพระทัยจากพระเจ้าได้  เมือ่พจิารณา
ในตวัความสามารถและการเรียนรู้แล้วจะ
พบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประทานจาก
พระเจ้า แต่เม่ือนําเอาคุณสมบัติเหล่านี้
เข้ามาแทนทีค่วามเคร่งทางศาสนา  แทนท่ี
มันจะนาํจติวญิญาณให้เข้าใกล้ชดิพระเจ้า
มากขึน้  กลับนําให้เหนิห่างไปจากพระองค์  
เช่นนัน้แล้วสิง่เหล่านีก็้จะกลายเป็นคําสาป
แช่งและเป็นหลุมพราง  คนจาํนวนมากมี
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ความคิดท่ีแพร่หลายว่าคนทัง้หลายทีด่มีู
มารยาทหรอืมีกิรยิาทีเ่รียบร้อยนัน้จะต้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคริสต์  ไม่มีความ
ผิดใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว คุณสมบัติ
เหล่านี้จะต้องมีประดับอยู่ในบุคลิกของ
คริสเตียนทุกคน เพราะจะมีอิทธิพลอัน
แรงกล้าสนับสนุนศาสนาที่แท้จริง  แต่จะ
ต้องนาํคณุสมบัตเิหล่าน้ีมอบถวายพระเจ้า  
มิฉะนัน้มันกจ็ะเป็นพลงัให้กับความชัว่ได้  
มีคนมากมายทีส่ตปัิญญาได้รับการพฒันา
และมีกิริยามารยาทท่ีงดงามซึ่งไม่ยอม
ก้มลงให้กับการกระทาํทีค่นส่วนมากถอืว่า
ผิดศีลธรรม แต่พวกเขาก็เป็นเคร่ืองมือ
ที่ได้รับการขัดเกลาในมือของซาตาน  
อิทธิพลและแบบอย่างท่ีเป ็นผลจาก
อุปนิสัยเจ้าเล่ห์หลอกลวงของพวกเขา
ทาํให้พวกเขาเป็นศัตรูตวัฉกาจต่องานของ
พระเจ้ามากยิง่กว่าผูท่ี้โง่เขลาและไม่ผ่าน
การพัฒนา {GC 509.2}

การอธษิฐานด้วยใจร้อนรนและพึง่พงิ
ในพระเจ้าทําให้กษัตริย์ซาโลมอนได้รับ
ปัญญาที่ทําให้โลกพิศวงและชื่นชม แต่
เม่ือเขาหนัหลงัไปจากแหล่งของกําลงัและ
ก้าวต่อไปด้วยการพึง่ในตวัเอง  เขาจงึตก
เป็นเหย่ือของการทดลอง แล้วความ
สามารถอันอัศจรรย์ท่ีทรงโปรดประทาน
ให้กษตัรย์ิผู้ทรงฉลาดทีส่ดุนัน้ก็กลับทาํให้
เขากลายมาเป็นตวัแทนอันมีประสทิธภิาพ
ของศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณ {GC 509.3}

ในขณะท่ีซาตานคอยหาโอกาสอยู ่
เสมอที่จะทําให้สมองปิดรับข้อเท็จจริง  
คริสเตียนจะต้องไม่ลืมว่าพวกเขาไม่ได้

“ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับ
พวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มี
อํานาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้  
ต่อสูกั้บพวกวิญญาณชัว่ในสวรรคสถาน”  
เอเฟซัส 6:12 คําเตือนที่ได้รับการดลใจ
นั้นดังก้องมาตลอดทุกศตวรรษจนถึงยุค
ของเราว่า “จงควบคุมตวัเอง จงระวังระไว
ให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโต
คาํรามเดนิวนเวียนเทีย่วเสาะหาคนท่ีมัน
จะกัดกินได้” 1 เปโตร 5:8 “จงสวม
ยทุธภณัฑ์ทัง้ชดุของพระเจ้าเพือ่จะสามารถ
ต่อสู้กบัอบุายของมารได้”  เอเฟซสั  6:11  
{GC 510.1}

นับตั้งแต่สมัยของอาดัมมาจนถึง
ยุคของพวกเราน้ี ศัตรูย่ิงใหญ่ของเราใช้
อาํนาจของมันเพือ่กดขีแ่ละทาํลาย  บัดนี้
มันกําลังเตรียมการรณรงค์คร้ังสุดท้าย
เพื่อต่อต้านคริสตจักร ทุกคนที่ต้องการ
ตดิตามพระเยซูจะถกูนาํเข้าสูค่วามขัดแย้ง
กับศัตรูผู ้ ไม ่ปรานีนี้  คริสเตียนที่ยิ่ ง
ประพฤติตนตามแบบอย่างของพระเจ้า
จะย่ิงทําให้ตนเองตกเป็นเป้าการจู่โจม
ของซาตานมากข้ึนอย่างแน่นอน  ทุกคน
ที่เข้าร่วมพระราชกิจของพระเจ้าอย่าง
กระตอืรือร้นเพือ่หาทางเปิดเผยการหลอก
ลวงของผู้ชั่วและเพื่อนําเสนอพระคริสต์
ต่อหน้าคนทั้งปวง  จะเป็นพยานร่วมกับ
อาจารย์เปาโลเม่ือท่านกล่าวถึงการรับใช้
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ  ด้วย
นํา้ตา  และด้วยการทดลองท้ังหลาย  {GC  
510.2}

ซาตานเข้าโจมตีพระคริสต์ด้วยการ
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ทดลองทีรุ่นแรงและลกึลับทีส่ดุ  แต่ในทกุ
ความขัดแย้ง มันถูกขับไล่ไป พระองค์
ทรงต่อสู้สงครามเหล่านัน้เพือ่เรา  ชัยชนะ
เหล่านั้นทําให้เราเป็นผู้พิชิตได้เช่นกัน  
พระคริสต์จะประทานกําลังให้ทุกคนที่
แสวงหา  ซาตานเอาชนะมนุษย์คนใดไม่
ได้หากตวัเขาเองไม่ยินยอม  ผูล่้อลวงไม่มี
อํานาจควบคุมความตั้งใจหรือบังคับจิต

วญิญาณให้ทําบาป  มันอาจก่อความทกุข์
ลําบาก แต่ไม่อาจทําให้เปรอะเปื้อนได้  
มันทาํให้ปวดร้าวทรมาน  แต่ไม่อาจทําให้
เส่ือมเสียได้  ความจริงที่พระคริสต์ทรงมี
ชยัแล้วนัน้จะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้ติดตามทั้งหลายของพระองค์  เพ่ือให้มี
ความกล้าท่ีจะต่อสูอ้ย่างองอาจในสงคราม
ต่อต้านบาปและซาตาน {GC 510.3}
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พระคัมภีร์เปิดเผยให้เหน็อย่างชดัเจน
ถึงเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างโลกท่ีมอง
เห็นกับโลกที่มองไม่เห็น  และยังเปิดเผย
อย่างชดัเจนถงึเร่ืองการพทัิกษ์รักษาของ
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า รวมท้ังเรื่องส่ือ
ของวิญญาณชั่ว  โดยเรื่องเหล่านี้มีการ
เชือ่มต่อกับประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ชาติ
อย่างแยกไม่ออก  มีแนวโน้มมากขึน้เร่ือยๆ  
ทีค่นไม่เช่ือว่ามีวญิญาณชัว่ต่างๆ  อยู่  ใน
ขณะท่ีมีคนอีกมากมายคิดว่าทูตสวรรค์
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง “เป็นเพียงวิญญาณท่ีรับใช้
พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคน
ที่จะได้รับความรอด” ฮีบรู 1:14 น้ันเป็น
วญิญาณของคนตาย แต่พระคมัภร์ีไม่เพยีง
สอนเราว่ามีทูตสวรรค์ท้ังที่ดีและชั่ว แต่
ยังแสดงหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งด้วยว่า 
ทตูสวรรค์ไม่ใช่วญิญาณทีอ่อกมาจากร่าง
ของคนตาย {GC 511.1}

ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ มี
ทูตสวรรค์อยู่แล้ว เพราะคร้ันเม่ือวาง
รากฐานของโลกนัน้  “เหล่าดาวรุง่แซ่ซ้อง
สรรเสริญ  และบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้อง
ด้วยความชื่นบาน” โยบ 38:7 หลังจาก
มนุษย์ล้มลงในบาป ทูตสวรรค์ก็ได้รับ
บัญชาให้เฝ้าต้นไม้แห่งชีวิตไว้  และเร่ือง
นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีความตายมาสู่มนุษย์  
ทูตสวรรค์มีธรรมชาติเหนือกว่ามนุษย์  
เพราะผูป้ระพนัธ์สดุดีกล่าวไว้ว่ามนษุย์ได้

รับการทรงสร้างมาให้ “ตํ่ากว่าพวกทูต
สวรรค์แต่หน่อยเดียว” สดุดี 8:5 TKJV  
{GC 511.2}

พระคัมภีร์บอกให้เราทราบถึงเรื่อง
จาํนวนของชาวสวรรค์  รวมท้ังอาํนาจและ
รัศมขีองทูตสวรรค์เหล่านัน้  ความสัมพนัธ์
ของทูตสวรรค์กับการปกครองของพระเจ้า  
และความสัมพันธ์ของทูตสวรรค์กับพระ
ราชกิจแห่งการไถ่ให้รอด “พระยาห์เวห์
ทรงสถาปนาบลัลงัก์ของพระองค์ไว้ในฟ้า
สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์
ครอบครองทุกส่ิงอยู่” ผู ้เผยพระวจนะ
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์
มากมายรอบพระท่ีนั่ง” ในห้องโถงของ
พระราชาแห่งจอมกษัตริย์ พวกเขาเฝ้า
คอยอยู่ ทูตสวรรค์ท่ี “ทรงมหิทธิฤทธิ์”  
ผูรั้บใช้  “ทีเ่ชือ่ฟังพระวจนะของพระองค์”  
“ผู้ทําตามพระวจนะของพระองค์” สดุดี  
103:19-21 วิวรณ์ 5:11 ดาเนียลผู้เผย
พระวจนะเห็นผู ้สื่อข่าวชาวสวรรค์นับ
แสนๆ ล้านๆ ปรนนิบัติพระองค์ อัครทูต
เปาโลประกาศว่าเป็น “การชุมนุมร่ืนเริง
ของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้”  
ดาเนียล 7:10 ฮีบรู 12:22 ในฐานะ
ผู้สื่อข่าวของพระเจ้า พวกเขาออกไป 
“เหมือนลักษณะสายฟ้าแลบ” (เอเสเคียล 
1:14) มีรัศมีที่สว่างเจิดจ้าและการบินที่
รวดเร็วอย่างย่ิง ทูตสวรรค์ที่มาปรากฏ
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อยู่ที่อุโมงค์ฝังศพขององค์พระผู้ช่วยให้
รอดนั้นมีสัณฐาน “เหมือนแสงฟ้าแลบ  
เส้ือขาวเหมือนหิมะ” ทําให้ทหารยามที่
เฝ้าอยู่นั้นตัวส่ันและล้มลง “เหมือนคน
ตาย” มัทธิว 28:3, 4 เมื่อเซนนาเคอริบ
พระราชาผู้หยิ่งยโสแห่งประเทศอัสซีเรีย
ตําหนิและลบหลู่พระเกียรติของพระเจ้า
และข่มขู่ที่จะทําลายประเทศอิสราเอล  
“ในคืนนัน้  ทูตของพระยาห์เวห์ได้ออกไป  
และได้ประหารคนในค่ายอัสซีเรียเสีย  
185,000  คน”  พวกทตูสวรรค์  “ไปทาํลาย
นกัรบกล้าหาญ  ผูบั้งคับกองและเจ้านาย
ทั้งหมดในค่าย” ของพระราชาเซนนา-
เคอริบ  “ฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จกลับไป
ยงัแผ่นดินของพระองค์ด้วยความอับอาย
ขายพระพักตร์” 2 พงศ์กษัตริย์ 19:35 
2 พงศาวดาร 32:21 {GC 511.3}

ทตูสวรรค์ได้รับบัญชาให้ออกไปเย่ียม
เหล่าบุตรของพระเจ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจ
แห่งความเมตตา  พวกเขาไปหาอบัราฮัม
ด้วยพระสัญญาแห่งพระพร...ไปยังประตู
เมืองโสโดมเพ่ือช่วยโลทผู้ชอบธรรมให้
รอดพ้นจากไฟแห่งความพนิาศ...ไปยังเอ
ลียาห์ในขณะที่เขากําลังจะล้มตายใน
ป่ากันดารด้วยความอ่อนเปล้ียและหิว
กระหาย...ไปยังเอลีชาพร้อมด้วยรถเพลิง
และม้าเพลิงเพื่อห้อมล้อมเมืองเล็กๆ ที่
ถูกศัตรูโอบล้อมไว้...ไปยังดาเนียลใน
ขณะทีเ่ขาแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้า
ในพระราชวังของพระราชานอกรีตหรือ
ในขณะถูกทิ้งให้เป็นเหยื่อของสิงห์ ทูต
สวรรค์ไปยังเปโตรเมื่อเขาถูกตัดสิน

ประหารชี วิตขณะท่ีอยู ่ในคุกมืดของ
กษตัริย์เฮโรด  ไปยงันกัโทษในคกุท่ีเมือง
ฟีลิปปี ไปยังเปาโลและเพื่อนของเขาใน
ยามคํ่าคืนท่ามกลางพายุร้ายในทะเลปั่น
ป่วน  ไปเปิดสมองของโครเนลิอัสเพื่อให้
เขารบัพระกติตคุิณ  ไปหาเปโตรเพือ่บอก
ให้เขานาํข่าวแห่งความรอดไปให้คนแปลก
หน้าต่างศาสนา  ดังน้ันในทุกยุคทุกสมัย  
ทตูสวรรค์ออกไปรับใช้ประชากรของพระเจ้า 
{GC 512.1}

ทูตสวรรค์ผู้คุ้มครองดูแลหนึ่งองค์จะ
ได้รับมอบหมายให้ดูแลผูต้ดิตามของพระ
คริสต์แต่ละคน ชาวสวรรค์เหล่านี้คอย
เฝ้าดูแลปกป้องผูช้อบธรรมจากอาํนาจชัว่
ร้าย  เร่ืองน้ี  ซาตานเองก็ตระหนกัดี  เม่ือ
มันพดูว่า “โยบยําเกรงพระเจ้าเปล่าๆ  หรือ  
พระองค ์ไม ่ได ้ทรงกั้น ร้ัวรอบตัวเขา  
ครอบครัวของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่
เสียทุกด้านหรอื” โยบ 1:9, 10 ผู้ประพนัธ์
สดุดีแสดงให้เห็นสื่อท่ีพระเจ้าทรงใช้เพื่อ
ปกป้องประชากรของพระองค์ตามท่ีพระ
คัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ทูตของพระยาห์เวห์
ได้ตัง้ค่ายล้อมบรรดาผูท้ีย่าํเกรงพระองค์  
และช่วยกู้พวกเขา” สดุดี 34:7 พระผูช่้วย
ให้รอดตรัสถึงคนทั้งหลายที่เชื่อพระองค์
ว่า “จงระวังให้ดี อย่าดูหม่ินผู้เล็กน้อย
เหล่าน้ีสักคนหนึ่ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่าน
ท้ังหลายว่า  บนสวรรค์พวกทตูสวรรค์ของ
เขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพกัตร์พระบิดาของ
เราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” มัทธิว 18:10  
TKJV ทูตสวรรค์ที่ได้รับมอบหมายให้
รับใช้เหล่าบุตรของพระเจ้านัน้เข้าเฝ้าต่อ
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เบ้ืองพระพกัตร์ของพระองค์อยู่ตลอดเวลา  
{GC 512.2}

ด้วยเหตุนี้ ประชากรของพระเจ้าท่ี
ต้องสัมผัสกับอํานาจแห่งการหลอกลวง
และความชัว่ร้ายทีไ่ม่เคยหลับของเจ้าชาย
แห่งความมืดและต้องขัดแย้งกับอํานาจ
ชั่วท้ังปวงจะรู้สึกม่ันใจได้ถึงการพิทักษ์
รักษาอย่างต่อเนือ่งไม่หยุดหย่อนจากทูต
สวรรค์ทั้งหลาย คําสัญญาเช่นนี้ไม่ได้
ทรงโปรดประทานให้อย่างไม่จาํเป็น  หาก
พระเจ้าทรงโปรดประทานพระสญัญาแห่ง
พระคุณและการคุ้มครองแก่บุตรทัง้หลาย
ของพระองค์  กเ็พราะว่าบุตรของพระองค์
ต้องเผชิญกับส่ือชัว่ทีมี่อาํนาจยิง่ใหญ่  ซ่ึง
เป็นสื่อที่มีอยู ่มากมาย มุ่งม่ัน และไม่
ย่อท้อและเป็นส่ือท่ีมีความโหดร้ายและมี
พลังที่ไม่มีมนุษย์คนใดจะอยู ่ได้อย่าง
ปลอดภัยโดยการปฏิเสธและไม่สนใจสื่อ
นี้ {GC 513.1}

วิญญาณช่ัวถูกสร้างมาแต่เดิมโดย
ปราศจากบาป พวกมันมีสภาพ พลัง
อาํนาจและรัศมีเท่าเทียมกบัชาวสวรรค์ผู้
บริสุทธิ์ซึ่งบัดนี้เป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้า  
แต่เม่ือพวกมันล้มลงในบาป พวกมันจึง
ได้รวมพลังเพื่อลบหลู่พระเกียรติพระเจา้
และเพือ่ทาํลายมนษุย์ พวกมันเข้าร่วมกบั
ซาตานในการกบฏและถูกขับออกจาก
สวรรค์พร้อมกันกับซาตาน  และในยุคต่อ
มา  พวกมันร่วมมือกันในการทําสงคราม
ต่อต้านอํานาจของพระเจ้า พระคัมภีร์
บอกให้เราทราบถึงเร่ืองการรวมตัวและ
การปกครองของพวกมัน ถึงระดับชั้น

ต่างๆ  ของพวกมนั  ถงึการแทรกแซงและ
เล่ห์เหล่ียมของพวกมันและถึงแผนการ
อนัร้ายกาจเพือ่ต่อต้านสันตสุิขและความ
สุขของมวลมนุษย์ {GC 513.2}

ประวัตศิาสตร์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิมนําเสนอให้เห็นอยู่
บ่อยคร้ังว่าวิญญาณช่ัวมีตัวตนและพวก
มันมีสื่อตัวแทน แต่ในสมัยท่ีพระคริสต์
ทรงดํารงอยู่ในโลกนี้ วิญญาณชั่วแสดง
อํานาจของมันให้เห็นอย่างชัดเจนท่ีสุด  
พระคริสต์เสดจ็มาเพือ่ให้แผนการแห่งการ
ไถ่มนษุย์ทีจ่ดัไว้สําเร็จ  และซาตานมุ่งม่ัน
อ้างสิทธิ์ของมันเพื่อควบคุมโลก มัน
ประสบความสําเร็จในการสถาปนาการ
กราบไหว้รูปเคารพในทุกมุมโลกยกเว้น
ในแผ่นดินปาเลสไตน์  พระคริสต์เสด็จ
มายังดินแดนแห่งเดียวท่ียังไม่ตกไปอยู่
ภายใต้อาํนาจท้ังหมดของมารจอมหลอก
ลวง  พระองค์เสด็จมาเพ่ือส่องแสงแห่ง
สวรรค์แก่บรรดาประชาชน และ ณ ที่นี้
เอง อํานาจคู่แข่งทั้งสองต่างอ้างความ
เป็นใหญ่ พระเยซูทรงกางพระกรแห่ง
ความรักออก ทรงเชิญชวนทุกคนที่
ประสงค์จะรับการอภัยและสันติสุขใน
พระองค ์ เหล่าทูตแห่งความมืดตระหนัก
ดีว่าพวกมันไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ควบคุม  และพวกมันเข้าใจว่าหากพันธ-
กิจของพระคริสต์ประสบผลสําเร็จแล้ว  
อาํนาจของพวกมันก็จะส้ินสุดลง  ซาตาน
คาํรามด่ังสิงห์ทีถ่กูล่ามไว้และแสดงอาํนาจ
ด้ือดึงอย่างไม่ยําเกรงเหนือทัง้ร่างกายรวม
ทั้งจิตวิญญาณของมนุษย์ {GC 513.3}
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พระคริสตธรรมคมัภร์ีภาคพนัธสัญญา
ใหม่กล่าวไว้อย่างชดัเจนว่ามนษุย์ถกูปีศาจ
เข้าสงิ ผู้ทีถ่กูผสีงิเหล่านีไ้ม่เพยีงแต่ได้รับ
ความทุกข์ทรมานของโรคท่ีมีต้นเหตุ
จากธรรมชาติเท่านั้น พระคริสต์ทรงเข้า
พระทัยอย่างถ่องแท้กับสิง่ท่ีพระองค์ทรง
กระทําอยูแ่ละพระองค์ทรงทราบเป็นอย่าง
ดีถงึการมาปรากฏตวัโดยตรงของวญิญาณ
ชั่วและสมุนของมัน {GC 514.1}

ตัวอย่างที่เด่นชัดของจํานวน อํานาจ  
และความชั่วร้ายของพวกมัน รวมทั้ง
อํานาจและพระเมตตาคุณของพระคริสต์
มีบันทึกไว้ในพระคัมภร์ีในเร่ืองการรักษา
คนถูกผีสิงท่ีเมืองเก-ราซา ชายบา้คล่ังผู้
น่าสงสารที่ปฏิเสธการควบคุม  บิดตัวไป
มาด้วยความเจ็บปวด นํ้าลายฟูมปาก  
อาละวาด บรรยากาศเตม็ไปด้วยเสียงร้อง
อันโหยหวน เขาทําร้ายตัวเองและนํา
อนัตรายมาให้กับทุกคนท่ีเข้าใกล้  ร่างกาย
ที่มีเลือดไหลโทรมและเสียโฉมและสติที่
ฟ่ันเฟือนเป็นภาพท่ีเจ้าชายแห่งความมืด
พึงพอใจ ปีศาจตนหนึ่งท่ีควบคุมชาย
ผู้ทนทุกข์ทรมานน้ีประกาศว่า “ข้าชื่อ
กองพล เพราะว่าพวกเรามีหลายตน
ด้วยกัน” มาระโก 5:9 “กองพล” ใน
กองทัพชาวโรมนัประกอบด้วยทหารสาม
พันถึงห้าพันนาย เหล่าทูตของซาตาน
เคล่ือนย้ายกันเป็นกองทัพด้วยเช่นกัน  
และกองทพัหนึง่ท่ีปีศาจเหล่านีสิ้งอยู่ด้วย
นัน้มีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึง่กองพล  {GC  
514.2}

เม่ือพระเยซูตรัสบัญชาให้วญิญาณชัว่

ออกไปจากเหยื่อของมนัแล้ว ชายเหล่านี้
นัง่อย่างสงบแทบพระบาทของพระผูช่้วย
ให้รอด  สงบเสงีย่ม  มีสตสิมัปชญัญะ  และ
สุภาพ แต่ปีศาจเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้
กวาดต้อนฝูงสุกรลงไปในทะเล และ
สําหรับชาวเมืองเก-ราซาแล้ว ความเสีย
หายนีย้ิง่ใหญ่กว่าพระพรทีพ่ระเยซคูริสต์
ประทาน  และพวกเขาวงิวอนพระผูรั้กษา
ที่มาจากพระเจ้าให้ออกไปจากที่นั่น นี่
เป็นผลท่ีซาตานวางแผนท่ีจะให้เกิดข้ึน  
ด้วยการกล่าวโทษการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
ของพวกเขาให้กับพระเยซูเช่นน้ี  มันได้
ปลกุระดมความหวาดกลวัอย่างเห็นแก่ตวั
ของประชาชนข้ึนและขดัขวางพวกเขาไม่
ให้ฟังพระวจนะของพระองค์  ซาตานมัก
จะกล่าวโทษครสิเตยีนอยู่เสมอว่าเป็นต้น
เหตขุองความเสียหาย  ความโชคร้ายและ
ความทกุข์ทรมาน  แทนทีจ่ะให้การตําหนิ
ทั้งหลายตกไปยังท่ีที่ถูกต ้อง คือตัว
มันเองและสมุนของมัน {GC 514.3}

แต่พระประสงค์ของพระคริสต์ไม่ได้ถกู
ขัดขวาง พระองค์ทรงปล่อยให้วิญญาณ
ชัว่ทาํลายฝงูสกุรเพือ่ตาํหนิชาวยวิทีเ่ล้ียง
สัตว์มลทินเพื่อมุ่งหวังผลกําไร หากพระ
คริสต์ไม่ทรงยับยั้งปีศาจไว้ พวกมันคง
ไม่เพยีงแต่กวาดฝูงสุกรลงทะเลไป  แต่จะ
กวาดทั้งผู้เลี้ยงและเจ้าของไปด้วย การที่
คนเล้ียงและเจ้าของไม่ได้รับอันตรายก็
เนื่องจากอํานาจของพระองค์ท้ังสิ้นท่ี
ปกป้องพวกเขาด้วยพระเมตตาคุณ ย่ิง
กว่านี ้ เหตกุารณ์ทีท่รงอนญุาตให้เกิดข้ึน
เพื่อให้สาวกเป็นพยานถึงอํานาจอันโหด
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ร้ายของซาตานที่มีต่อมนุษย์และสัตว์  
พระผูช่้วยให้รอดทรงประสงค์ให้ผู้ตดิตาม
พระองค์รู้จกัศตัรทูีพ่วกเขาต้องเผชญิ  เพือ่
ไม่ให้ถกูหลอกและพ่ายแพ้ต่อเล่ห์เหล่ียม
ของมัน เป็นพระประสงค์ของพระองค์ด้วย
เช ่นกันที่จะให ้ประชาชนในแถบนั้น
เห็นอํานาจของพระองค์ที่จะหักโซ่ตรวน
ของซาตานและปลดปล่อยผู ้ ท่ีถูกมัน
พนัธนาการไว้  และถึงแม้พระเยซทูรงจาก
ไปแล้ว  ชายท่ีได้รบัการช่วยกูอ้ย่างเหลือ
เชือ่ก็ยงัคงอยู่ประกาศพระเมตตาคุณของ
พระผู ้ทรงมีพระคุณต่อพวกเขา {GC 
515.1}

เหตกุารณ์อืน่ๆ  ทีมี่ลกัษณะคล้ายคลึง
กันก็ได้ถกูบันทึกไว้ในพระคัมภร์ี  ลูกสาว
ที่น่าสงสารของหญิงชาวซีเรียฟีนิเซียถูก
ผีโสโครกเข้าสิง พระเยซูทรงขับไล่มัน
ออกไปด ้วยพระดํารัสของพระองค ์  
(มาระโก 7:26-30) “คนถูกผีสิงคนหน่ึงที่
ตาบอดและเป็นใบ้” (มัทธิว 12:22)  
เยาวชนคนหนึง่ถูกผีใบ้เข้าสงิและบ่อยคร้ัง
ที่ “ผีมักจะทําให้เขาตกในกองไฟหรือใน
นํา้  เพือ่จะฆ่าให้ตาย”  (มาระโก  9:17-27)  
ชายผู ้น ่าเวทนา “มีผีโสโครกเข้าสิง”  
(ลูกา 4:33-36)  มันรบกวนความสงบ
ของวันสะบาโตท่ีธรรมศาลาในเมือง
คาเปอรนาอุม  พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงรักษาผู้ท่ีถูก
ผีสิงเหล่านี้ให้หายทุกราย ในเกือบทุก
กรณี  พระคริสต์ทรงทักทายเหล่าผีมาร
นี้ เหมือนเช ่นกับส่ิงมีชี วิตที่ มีป ัญญา 
พระองค์ตรัสสั่งมันให้ออกจากเหย่ือของ

มันและอย่าทรมานเขาอีกต่อไป เม่ือผู้
เข้าร่วมนมัสการท่ีเมืองคาเปอรนาอุมเหน็
อํานาจยิ่งใหญ่ของพระองค์  พวกเขา  “ก็
ประหลาดใจพดูกนัว่า ‘ถ้อยคาํของคนน้ีมี
อะไรพิเศษนะ  เพราะท่านส่ังผีโสโครก
ด้วยสิทธอิาํนาจและฤทธิเ์ดชและพวกมัน
ก็ออกมา’”  ลูกา  4:36 {GC 515.2}

โดยท่ัวไปแล้ว บรรดาคนเหล่านั้นที่
ถกูผเีข้าสิงมักจะถกูแสดงให้เหน็ว่าอยูใ่น
สภาพทีท่รมานอย่างสาหัส  แต่ถงึกระน้ัน  
ก็มีข้อยกเว้นให้กบักฎข้อนี ้ มบีางคนอยาก
มีอาํนาจเหนือธรรมชาตจิงึต้อนรับอทิธพิล
ของซาตานด้วยความยนิดี  แน่นอนทีเดียว  
คนเหล่านีไ้ม่มีความขดัแย้งกับผมีาร  คน
ประเภทนีคื้อคนเหล่านัน้ท่ีมีวญิญาณแห่ง
การหย่ังรู ้อนาคต ตัวอย่างเช่น ซีโมน  
มากัส เอลีมาสคนทําวิทยาคม และ
ทาสสาวทีต่ดิตามเปาโลกับสลิาสในเมือง
ฟีลิปปี {GC 516.1}

ไม่มีผู้ใดจะตกลงไปสูภ่ยัอนัตรายจาก
อิทธิพลของวิญญาณช่ัวได้ย่ิงใหญ่กว่าผู้
ทีไ่ม่ยอมรบัว่าภตูผแีละทูตของมันรวมทัง้
ตัวแทนวิญญาณช่ัวน้ันมีตัวตน ท้ังๆ ที่
เขามีคําพยานโดยตรงและมากมายจาก
พระคัมภีร์ ตราบใดที่เรายังขาดความรู้
เรือ่งเพทบุายของมันแล้ว  มันจะได้เปรียบ
เรามากเกินกว่าทีเ่ราจะคิดได้  คนมากมาย
รับฟังข้อเสนอของมันในขณะที่คิดว่า
ตนเองกําลังทําตามการบงการของสติ
ปัญญาของตนเอง นี่คือเหตุผลว่าทําไม
ซาตานจงึทํางานด้วยอาํนาจท่ียิง่ใหญ่ทีสุ่ด
เพือ่หลอกลวงและทาํลายเม่ือเรากําลงัเข้า
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ใกล้เวลาสิน้ยุค  มนัประกาศไปท่ัวทกุแห่ง
ให้เช่ือว่ามันไม่มีตวัตน  เป็นนโยบายของ
มันท่ีจะปกปิดตนเองและลักษณะงานที่
มันทํา {GC 516.2}

มารผูห้ลอกลวงท่ียิง่ใหญ่ไม่กลวัสิง่ใด
มากเท่ากับการท่ีเราจะรู้ทันเล่ห์เหล่ียม
ของมัน  เพือ่ปกปิดลักษณะและเป้าหมาย
ที่แท้จริงของมันได้ดียิ่งขึ้น มันจึงทําให้
ตวัของมนัปรากฏออกมาให้เหน็ในสภาพ
ทีไ่ม่มีผลต่อความรูส้กึมากไปกว่าการเป็น
ตัวตลกหรือตัวประหลาด มันพอใจกับ
การทีมั่นถกูวาดให้มีรูปร่างทีน่่าขบขนัและ
น่ารังเกียจ วิปลาส คร่ึงสัตว์คร่ึงมนุษย์  
มันพอใจท่ีได้ยินชื่อของมันถูกใช้ในการ
กีฬาและถูกนํามาล้อเลียนโดยผู้ที่คิดว่า
ตนเองฉลาดและมีความรู้ {GC 516.3}

เนื่องจากมันใส่หน้ากากให้แก่ตัวเอง
ด้วยความชํานาญสูงสุด  จนมีคําถามกัน
อย่างกว้างขวางว่า  “มันมีตวัตนจรงิหรอื”  
หลักฐานความสําเร็จของมันคอืทฤษฏีเทจ็
ต่างๆ  ที่โลกแห่งศาสนายอมรับกันอย่าง
กว้างขวางซึง่เป็นทฎษฎทีีท่าํให้คําพยาน
อันชัดเจนของพระคัมภีร์กลายเป็นเท็จ  
และเนื่องจากว่าซาตานควบคุมความคิด
ของผู้ที่ไม่รู้สึกถึงอิทธิพลของมันได้เป็น
อย่างดีที่สุด พระคําของพระเจ้าจึงให้
ตัวอย่างผลงานอันร้ายกาจมากมายของ
มันแก่เรา เปิดโปงกองกําลังลับของมัน
และจัดวางให้เราต้ังม่ันต่อต้านการจู่โจม

ของมัน {GC 517.1}
หากเราไม่มีท่ีหลบภัยและถูกช่วยให้

หลุดพ้นด้วยอํานาจยิ่งใหญ่ของพระผู้ไถ่
แล้ว  กําลังและความร้ายกาจของซาตาน
และสมุนของมันนั้นอาจจะทําให้เราหว่ัน
วิตกอย่างแน่นอน  เราทําให้บ้านของเรา
ปลอดภัยด้วยกลอนประตูและกุญแจเพื่อ
ปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของเราจากคน
ชัว่  แต่เราไม่ค่อยคิดถงึบรรดาทูตสวรรค์
ชัว่ทีค่อยหาทางเข้ามาหาเราอยู่เสมอและ
คอยโจมตเีราผู้ซึง่เราไม่อาจต้านการจู่โจม
ของมันได้โดยกําลังของเราเอง  หากเรา
ยอม  มันก็จะก่อกวนความคิดของเราให้
สบัสน  ทรมานร่างกายของเราและทําลาย
ทรพัย์สินและชวีติของเรา  ความพงึพอใจ
เดียวของพวกมันคอืความทกุข์เวทนาและ
การทาํลาย  สภาพของบรรดาผู้ทีต่่อต้าน
การอ้างสิทธิต่างๆ ของพระเจ้าและยอม
ตกไปอยู่ในการทดลองของซาตานนัน้น่า
กลัวยิ่งนัก จนกระท่ังพระเจ้าทรงยอม
ปล่อยพวกเขาให้ไปอยู่ภายใต้การปกครอง
ของวิญญาณชั่วทั้งหลาย  แต่บรรดาผู้ที่
ตดิตามพระคริสต์จะปลอดภยัภายใต้การ
คุม้ครองของพระองค์ ทตูสวรรค์หลายองค์
ผู้มีกําลังมหาศาลถูกส่งจากสวรรค์เพื่อ
มาปกป้องพวกเขา คนชัว่ไม่สามารถตฝ่ีา
แนวป้องกันทีพ่ระเจ้าทรงจัดวางล้อมรอบ
ประชากรของพระองค์ได้ {GC 517.2}
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สงครามย่ิงใหญ่ระหว่างพระคริสต์กับ
ซาตานซึง่มีมาเกือบหกพนัปีใกล้จะปิดฉาก
ลงในอีกไม่ช้า  และฝ่ายอธรรมเพ่ิมความ
พยายามเป็นสองเท่าเพื่อทําลายพันธกิจ
ของพระคริสต์ท่ีมีต่อมนุษย์ และผูกมัด
จิตวิญญาณท้ังหลายให้ติดในกับดักของ
มัน เพื่อเหนี่ยวร้ังคนทั้งหลายให้ตกอยู่
ในความมืดและไม่สํานึกผิดในบาป จน
กระทัง่การทรงเป็นคนกลางของพระผูช่้วย
ให้รอดสิ้นสุดลงและไม่มีการถวายบูชา
เพื่อไถ่บาปอีกต่อไป นี่คือจุดมุ่งหมายท่ี
มันพยายามทําให้สําเร็จ {GC 518.1}

เม่ือใดทีไ่ม่มีความพยายามเป็นพเิศษ
เพือ่ต่อต้านอํานาจของมัน  เม่ือใดทีค่วาม
เพิกเฉยยังคงแพร่หลายท้ังในคริสตจักร
และในโลก ซาตานจะไม่ใส่ใจ เพราะมัน
ไม่ได้เสีย่งต่อการสญูเสียเชลยทีมั่นชกัจงู
ตามอําเภอใจ  แต่เม่ือจติวญิญาณเริม่หนั
มาสนใจเร่ืองของนจินรินัดร์และตัง้คําถาม
ว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอด
ได้” มันจะต้ังม่ันหาทางประชันอาํนาจของ
มันกับอํานาจของพระคริสต์และขัดขวาง
อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ {GC  
518.2}

พระคัมภร์ีเปิดเผยให้เหน็ถงึเหตุการณ์
หนึง่เม่ือคร้ังทีเ่หล่าทตูสวรรค์ของพระเจ้า
เข้าเฝ้าอยูต่่อเบ้ืองพระพกัตร์ของพระองค์  
ซาตานเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วย  

(โยบ 1:6)  มันไม่ได้มาเพือ่กราบนมัสการ
กษัตริย์แห่งนิรันดร์กาล แต่มันมาเพ่ือ
สานต่อแผนการอันชั่วร้ายของมันเพื่อ
ต่อต้านผู้ชอบธรรม ด้วยเป้าหมายเดียว
กันนี้ มันเข้าร่วมในการประชุมเม่ือคน
ทัง้หลายชุมนมุนมัสการพระเจ้า  ถึงแม้ว่า
มันซ่อนตวัจากการมองเหน็  แต่มันทาํงาน
อย่างขยันขันแข็งเพื่อควบคุมความคิด
ของผูเ้ข้าร่วมนมัสการ เปรียบเช่นนายพล
ผู้มากด้วยประสบการณ์ มันวางแผนไว้
ล่วงหน้า  ในขณะท่ีมันเฝ้ามองดูผู้สื่อข่าว
ของพระเจ ้ากําลังค ้นคว ้าพระคําใน
พระคัมภีร์  มันก็จดบันทึกหัวข้อเรื่องท่ี
จะนําเสนอให้กับคนทั้งหลาย มันใช้
เล่ห์เหล่ียมและความเฉียบแหลมของมัน
ควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้ข่าวสาร
เข้าถงึผู้ทีมั่นกําลงัหลอกลวง ผู้ท่ีต้องการ
คําตักเตือนมากที่สุดก็จะถูกเร่งเร้าให้
ตดิภารกิจการค้าทีเ่ขาจาํเป็นต้องเข้าร่วม 
หรือด้วยวธิกีารใดวิธหีนึง่ท่ีจะขัดขวางเขา
จากการได้ยนิคําสอนทีเ่ป็นดังเช่น  “กล่ิน
หอมนําไปสู่ชีวิต” {GC 518.3}

อีกครั้งหนึ่ง ซาตานเห็นผู้รับใช้ทั้ง
หลายขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าแบกภาระหนัก
เพราะความมืดมนทางฝ่ายจติวญิญาณที่
ครอบงําประชาชนไว้  มันฟังคําอธิษฐาน
อนัร้อนรนของพวกเขาเพือ่ทลูขอพระคุณ
และพลังอํานาจของพระเจ้าให้ทําลาย
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เวทมนตร์ของความไม่สนใจ ความ
มักง่าย  และความเกียจคร้าน  จากน้ันมัน
จงึลงมือใช้อบุายต่างๆ  ของมันด้วยความ
กระตือรือร้นที่ปลุกขึ้นใหม่ มันล่อลวง
มนุษย์ให้หมกมุ่นอยู่กับเร่ืองของความ
อยากอาหารหรือสนองตณัหาของตนเอง
ในรูปแบบอ่ืนใดๆ และโดยการทําเช่นนี้
ความรู้สึกของพวกเขาจะชาด้านไปจน
กระทัง่ไม่ได้ยนิสิง่นัน้ๆ  ทีพ่วกเขาจาํเป็น
ต้องเรียนรู้มากที่สุด {GC 519.1}

ซาตานรู ้ดีว ่าทุกคนท่ีมันชักนําให้
ละเลยการอธิษฐานและการศึกษาพระ
คัมภีร์จะพ่ายแพ้ต่อการจูโ่จมของมัน  ด้วย
เหตนุีมั้นจงึคิดค้นเคร่ืองมือทกุรูปแบบเท่า
ทีจ่ะทาํได้เพือ่ครอบงาํความคดิ  มีคนบาง
กลุ่มท่ีแสดงตนว่าเคร่งศาสนา  แต่แทนท่ี
พวกเขาจะมุ่งแสวงหาความจริง  พวกเขา
กลับทาํศาสนาของพวกเขาให้เป็นการมอง
หาข้อบกพร่องในอุปนิสัยหรือจับผิดใน
ความเชือ่ของผูท้ีพ่วกเขาไม่เห็นด้วย  คน
เช่นนี้คือสมุนมือขวาของซาตาน  บรรดา
ผูก้ล่าวโทษพีน้่องมีอยูไ่ม่น้อยทเีดียว  และ
พวกเขาขยันขันแขง็เสมอเม่ือพระเจ้าทรง
ประกอบกิจและผูรั้บใช้ของพระองค์ถวาย
ความจงรักภักดีอย่างจริงใจ พวกเขาจะ
ป้ายสีกล่าวเท็จใส่คําพูดและการกระทํา
ของผูท่ี้รกัและปฏิบัตติามความจรงิ  พวก
เขากล่าวหาผูรั้บใช้ของพระคริสต์ทีจ่ริงใจ  
กระตือรือร้น  และถวายตัวว่าเป็นผู้ที่ถูก
หลอกหรือเป็นผู้หลอกลวง  พวกเขามหีน้า
ที่บิดเบือนแรงจูงใจของทุกความจริงและ
ทกุการกระทาํทีช่อบธรรม  พวกเขามหีน้า

ทีแ่พร่กระจายคําพดูทีเ่ป็นนยัและทีก่ระตุ้น
ความสงสัยเข้าไปในความคิดของผู้ทีไ่ม่มี
ประสบการณ์  ในทุกรูปแบบเท่าทีจ่ะเป็น
ไปได้นัน้ พวกเขาจะทาํให้ทกุเร่ืองทีบ่ริสุทธิ์
และชอบธรรมกลบักลายเป็นเร่ืองโสโครก
และหลอกลวง {GC 519.2}

แต่ไม่มีผูใ้ดจาํเป็นต้องถกูหลอกในเร่ือง
เหล่าน้ี เราดูออกได้ง่ายว่าพวกเขาเป็น
บุตรของผู้ใด แบบอย่างของใครที่พวก
เขาปฏิบัติตามอยู่ และพวกเขาทํางาน
ของผูใ้ด  “พวกท่านจะรู้จกัพวกเขาได้ด้วย
ผลของพวกเขา” มัทธิว 7:16 วิถีทาง
ของพวกเขาคล้ายคลึงกับวิถีของซาตาน
ผู้หม่ินประมาทพระเจ้าด้วยความเกลียด
ชงั “ผูก้ล่าวหาพีน้่องของเรา” ววิรณ์  12:10  
{GC 519.3}

ผู ้หลอกลวงยิ่งใหญ่ตนนี้มีตัวแทน
มากมายทีพ่ร้อมนาํเสนอคําสอนผดิๆ ทกุ
เร่ืองและทกุรปูแบบเพือ่ดักจบัจติวญิญาณ  
คําสอนนอกรีตเหล่านี้จัดเตรียมไว้พร้อม
เพื่อให้เข้ากับรสนิยมที่หลากหลายและ
ความสามารถทีจ่ะรับได้ของผูท้ีมั่นต้องการ
ทําลาย  มันมีแผนนําคนที่ไม่สัตย์ซื่อและ
ยังไม่กลับใจเข้ามาสู่คริสตจักรเพื่อก่อ
ให้เกิดความสงสัยและความไม่เชื่อ และ
ขัดขวางทุกคนท่ีต้องการเห็นงานของ
พระเจ้าเจริญก้าวหน้าและพร้อมทีจ่ะก้าว
ไปกับงานนั้น  มีคนจํานวนมากท่ีไม่มี
ความเชื่อท่ีแท้จริงในพระเจ้าหรือใน
พระคําของพระองค์ได้ยอมรับหลักความ
จริงบางประการและอ้างว่าตนเองเป็น
คริสเตียน  ด้วยเหตุฉะนี้  พวกเขาจึงนํา
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คาํสอนท่ีผดิๆ  เข้ามาว่าเป็นหลักคําสอน
ของพระคัมภีร์ {GC 520.1}

การทําตวัราวกบัว่ามนษุย์จะเช่ืออะไร
ก็ไม่มผีลต่อสิง่ทีเ่ขาเชือ่เป็นการหลอกลวง
ที่เกิดผลมากที่สุดของซาตาน มันรู ้ว่า
ความจริงที่รับไว้ด้วยใจรักจะชําระจิต
วิญญาณของผู ้รับ ด้วยเหตุนี้  มันจึง
ลงแรงหาทางอย่างต่อเนือ่งเพือ่เอาทฤษฎี
เทียมเท็จ เรือ่งโกหกมุสา และข่าวประเสริฐ
อย่างอ่ืนเข้ามาแทนที่ นับตั้งแต่แรกเร่ิม  
บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ต่อสูกั้บผูส้อน
เทยีมเท็จไม่ใช่ในฐานะคนชัว่  แต่ในฐานะ
ผู้สอนความเท็จท่ีนําความตายมาสู่จิต
วิญญาณ เอลียาห์ เยเรมีย์ และเปาโล  
ยืนหยัดต่อต้านอย่างม่ันคง และไม่เกรง
กลัวผู้ที่นํามนุษย์ให้หันเหไปจากพระคํา
ของพระเจ้า พวกเสรีนิยมซึ่งเห็นว่าผู้ที่มี
ความเชือ่ทีถ่กูต้องในศาสนาน้ันไม่สําคัญ  
พวกเขาไม่ชื่นชอบบรรดาผู้พิทักษ์ความ
จริงผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ {GC 520.2}

การแปลความหมายพระคัมภีร์อย่าง
คลมุเครือและเพ้อฝันรวมทัง้ทฤษฎีขดัแย้ง
มากมายเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาท่ี
พบในโลกของคริสเตียนล้วนเป็นผลงาน
ของศัตรูผู้ย่ิงใหญ่ของเราทีทํ่าให้ความคิด
สบัสนเพือ่พวกเขาจะมองไม่เหน็ความจรงิ  
ความขัดแย้งและความแตกแยกท่ีเกดิข้ึน
ในโบสถ์ต่างๆ  ของโลกคริสเตยีนนัน้ส่วน
ใหญ่เป็นผลสืบเนือ่งมาจากประเพณีนยิม
ทีถ่อืปฏิบัตกัินมาในเร่ืองการต่อสูกั้นเพือ่
เอาพระคัมภีร์มาสนับสนุนทฤษฎีท่ีตน
โปรด  แทนทีจ่ะศึกษาพระคาํของพระเจ้า

อย่างเอาใจใส่ด้วยใจที่ถ่อมเพื่อที่จะรับ
ความรู้ในเร่ืองนํ้าพระทัยของพระองค์  
คนมากมายกลบัแสวงหาเพยีงเพือ่จะพบ
เรื่องแปลกประหลาดหรือเร่ืองแปลกใหม่  
{GC 520.3}

ในการที่จะรักษาหลักคําสอนท่ีผิดๆ  
หรือแนวทางการประพฤติต่างๆ ที่ไม่ใช่
แนวทางของคริสเตียนเอาไว้ บางคนจะ
ยึดข้อความตอนหน่ึงของพระคัมภีร์ท่ี
แยกออกจากเน้ือเร่ือง หรือบางคร้ังอาจ
จะอ้างเพียงคร่ึงหนึ่งของข้อพระคัมภีร์
ข้อหน่ึงเพื่อพิสูจน์จุดยืนของตน  ท้ังๆ  ที่
ข้อความส่วนที่เหลือของข้อพระคัมภีร์
อาจจะให้ความหมายซึง่ค่อนข้างจะไปใน
ทางตรงข้าม  ด้วยความเจ้าเล่ห์ของงเูฒ่า  
พวกมันแอบซ่อนตัวเองอยู ่ด ้านหลัง
คําพดูอธบิายท่ีไม่ต่อเนือ่งเพือ่สนองความ
ปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของมันเอง ด้วย
วิธีเช่นนี้ คนมากมายจึงตั้งใจบิดเบือน
พระคําของพระเจ้า ส่วนคนอ่ืนท่ีช่าง
จินตนาการจะ ยึดภาพลักษณ ์และ
เคร่ืองหมายในพระคําศักด์ิสิทธิ์เพื่อแปล
ความหมายให้เข้ากับจิตนาการของเขา
เอง  โดยแทบจะไม่ใส่ใจกับหลักฐานของ
พระคัมภีร์ที่จะใช้แปลความหมายของ
พระคัมภีร์เอง แล้วหลังจากนั้นพวกเขา
จึงเสนอแนวคิดท้ังหลายที่ผิดปกติของ
ตนเองว่าเป็นบรรดาคาํสอนของพระคัมภร์ี  
{GC 521.1}

เม่ือใดก็ตามท่ีมีการศึกษาพระคัมภีร์
โดยปราศจากวิญญาณจิตแห ่งการ
อธิษฐาน การถ ่อมใจ และการยอม
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เรียนรู้ ข้อความที่เข้าใจอย่างตรงไปตรง
มาที่สุดและเรียบง่ายที่สุด รวมถึงข้อที่
ความยากท่ีสุดก็จะถูกบิดเบือนไปจาก
ความหมายท่ีแท้จริง ผู ้นําของระบอบ
เปปาซเีลือกข้อพระคมัภร์ีบางส่วนเพือ่ใช้
ตอบสนองจุดประสงค์ของตน โดยการ
แปลความหมายเพ่ือให้เหมาะกับตนเอง  
แล้วนํามาเสนอให้แก่ประชาชนในขณะท่ี
ไม่ได้ให้โอกาสพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์
และทําความเข้าใจข้อความอันศักด์ิสิทธิ์
แห่งความจริงด้วยตัวเอง พระคัมภีร์ทั้ง
เล่มควรจะถูกมอบให้แก่พวกเขาตามที่
เขยีนไว้อย่างนัน้  การไม่มีผูส้อนพระคมัภร์ี
เลยยังจะดีกว่าการมีคนสอนพระคัมภีร์ที่
แปลความหมายอย่างผิดๆ {GC 521.2}

พระคัมภีร์ถูกออกแบบไว้เพื่อนําทาง
ทุกคนที่ประสงค์จะเรียนรู้นํ้าพระทัยของ
พระผู้สร้างของตน พระเจ้าประทานคํา
พยากรณ์อนัเทีย่งตรงแม่นยําให้แก่มนษุย์  
ทูตสวรรค์ท้ังหลายรวมท้ังพระเยซูคริสต์
เองก็เสด็จมาเพื่อเปิดเผยให้กับดาเนียล
และยอห์นได้เข้าใจถึงส่ิงต่างๆ ท่ีจะต้อง
เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ เร่ืองสําคัญต่างๆ ที่
เก่ียวกับความรอดของเราไม่ได้ถกูทอดทิง้
ให้อยู่ในความลกึลบั  เร่ืองเหล่านีไ้ม่ได้ถกู
เปิดเผยในลักษณะทีส่ร้างความงนุงงและ
นําผู้สัตย์ซื่อที่แสวงหาความจริงให้หลง
ทาง  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผย
พระวจนะฮาบากุกว่า “จงเขียนนิมิตนั้น
ลงไป…เพื่อให้คนที่วิ่งอ ่านได้คล่อง”  
ฮาบากุก 2:2 พระคําของพระเจ้านั้น
กระจ่างแจ้งสําหรับผู้ที่ศึกษาด้วยจิตใจ

แห่งการอธิษฐาน  จิตวิญญาณที่สัตย์ซื่อ
จรงิใจทุกดวงจะมาถึงแสงสว่างแห่งความ
จริง “ความสว่างถูกหว่านแก่คนชอบธรรม”  
สดุดี 97:11 ไม่มีคริสตจักรใดจะก้าวขึ้นสู่
ความบรสุิทธิไ์ด้นอกจากสมาชกิของคริสต
จกัรน้ันๆ  จะแสวงหาความจริงด้วยความ
ร้อนรนด่ังเช่นค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่  
{GC 521.3}

ด้วยเสียงประกาศท่ีบอกให้เปิดใจ
กว้างไว  ตาของมนุษย์จงึบอดไปด้วยเล่ห์
กลของศัตรูของพวกเขาในขณะที่มัน
กระทําการตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เป้าหมายของมันสัมฤทธิ์ผล ขณะที่
มันประสบความสาํเร็จด้วยการใช้การคาด
เดาต่างๆ ของมนุษย์เข้ามาแทนท่ีพระ
คัมภีร์นั้น ธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ถูก
ละเลย และคริสตจักรทั้งหลายจึงตกอยู่
ภายใต้การจองจําของบาปในขณะท่ีพวก
เขาอ้างว่าตนเองมีอิสระเสรี {GC 522.1}

สําหรับคนมากมายแล้ว  การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นคําสาป  
พระเจ้าทรงอนุญาตให้โลกรับแสงสว่าง
ของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และ
ศลิปศาสตร์  แต่กระนัน้แม้แต่ผูมี้สตปัิญญา
เฉลียวฉลาดท่ีสดุ  ถ้าหากการวจิยัค้นพบ
ของเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การทรงนาํของพระ
คําของพระองค์แล้ว  ความพยายามที่จะ
สบืค้นความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
กับการเปิดเผยของพระเจ้ารังแต่จะนาํมา
ซึ่งความสับสน {GC 522.2}

ความรู้ของมนุษย์ทางด้านวัตถุและ
ฝ่ายจิตวิญญาณมีอยู่เพียงบางส่วนและ
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ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ คนมากมายจึง
ประสานแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์
เข้ากบัข้อความในพระคัมภีร์ไม่ได้  หลาย
คนรบัเอาเพยีงทฤษฎีและการคาดเดามา
เป็นข้อเทจ็จริงด้านวทิยาศาสตร์  และพวก
เขาคิดว่าจะต้องนาํพระคําของพระเจ้ามา
ผ่านการทดสอบด้วยคําสอน  “ท่ีสาํคัญผดิ
ว่าเป็นความรู้” 1 ทิโมธ ี 6:20  พระผู้สร้าง
และพระราชกิจของพระองค์อยู ่เหนือ
ความเข้าใจของพวกเขา และเนื่องจาก
พวกเขาอธิบายเร่ืองเหล่านี้ด้วยกฎแห่ง
ธรรมชาติไม่ได้ พวกเขาจึงถือว่าประวัติ-
ศาสตร์ในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เชื่อถือ
ไม่ได้ ผู ้ที่สงสัยในความน่าเชื่อถือของ
เรื่องราวท่ีบันทึกไว้ในพระคริสตธรรม
คมัภร์ีภาคพนัธสัญญาเดิมและใหม่มักจะ
ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งและสงสัยใน
เร่ืองการดํารงอยู่ของพระเจ้า และให้
เหตุผลเร่ืองอํานาจท่ีไม่สุดส้ินว่าเป็นผล
มาจากธรรมชาต ิ เม่ือพวกเขาปล่อยสมอ
ที่ยึดม่ันไปแล้ว พวกเขาก็ถูกทอดทิ้ง
ให้ล่องลอยไปกระทบศิลาแห่งความไม่
ซื่อสัตย์ {GC 522.3}

ด้วยเหตุฉะนี้ คนมากมายจึงหลงผิด
ไปจากความเช่ือและถกูมารล่อลวง  มนุษย์
มุมานะทําตนให้เป็นคนฉลาดเหนือกว่า
พระผู้สร้างของตน ปรัชญาของมนุษย์
พยายามค้นหาและอธิบายความลึกลับ
ต่างๆ  ซึง่จะไม่มีวนัเปิดเผยให้ทราบตลอด
ชั่วนิรันดร์กาล หากเพียงแต่มนุษย์จะ
แสวงหาและเข้าใจถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรง
เปิดเผยพระองค์เองและพระประสงค์ของ

พระองค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นภาพ
สง่าราศ ี ความศักด์ิสิทธิ ์ และอํานาจของ
พระยาห์เวห์จนทําให้พวกเขาตระหนกัถงึ
ความต่ําต้อยของตนเอง  และจะพงึพอใจ
กับสิ่งที่ทรงเปิดเผยให้พวกเขาและบุตร
ทั้งหลายของพวกเขา  {GC  522.4}

ผลงานชิ้นเอกแห่งการล่อลวงของ
ซาตานคือการคอยควบคมุให้ความคิดของ
มนุษย์ค้นคว้าและคาดเดาอยู่กับเร่ืองที่
พระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยให้ทราบและเรื่อง
ที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เราเข้าใจ  
เพราะเร่ืองนีแ้หละท่ีลซูเีฟอร์สญูเสียทีอ่ยู่
ของมันในสวรรค์ มันไม่พอใจเพราะ
พระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยความลบัต่างๆ  ใน
พระประสงค์ของพระองค์ให้มันทราบ  และ
มันไม่ใส่ใจกับสิ่งท่ีทรงเปิดเผยไว้แล้วใน
เร่ืองหน้าท่ีการงานในตาํแหน่งสงูส่งทีท่รง
โปรดมอบหมายให้มัน  ด้วยการปลุกระดม
ความไม่พอใจเดียวกันนี้ในท่ามกลาง
ทตูสวรรค์ท่ีอยู่ภายใต้การนาํของมัน  มัน
ทาํให้ทตูสวรรค์เหล่าน้ันล้มในบาป  บัดน้ี
มันพยายามทําให้ความคิดของมนุษย์
เปรอะเป้ือนด้วยเจตนารมณ์เดียวกัน  และ
นาํมนษุย์ให้ละเลยพระบัญชาโดยตรงของ
พระเจ้า {GC 523.1}

บรรดาผู้ท่ีไม่เต็มใจรับความจริงอัน
แหลมคมและเข้าใจง่ายของพระคัมภีร์ก็
ยังคงตามหานวนิยายที่ถูกใจต่อไปเพ่ือ
ปราบมโนธรรมให้สงบ  ยิ่งหลักคําสอนที่
นําเสนอต่างๆ  มีความเกี่ยวข้องกับฝ่าย
จิตวิญญาณ  การปฏิเสธตนและการถ่อม
ตนน้อยลงเท่าใด  การยินดีรับไว้ด้วย
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ความพอใจก็จะมีมากย่ิงขึ้นเท่าน้ัน คน
เหล่านี้ทําให้พลังทางปัญญาเส่ือมลง
เพื่อสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง 
พวกเขาฉลาดเกินไปด้วยความทะนงใน
ปัญญาของตนเองเกินกว่าที่จะศึกษา
พระคัมภีร์ด้วยใจท่ีสํานึกผิดและด้วย
คําอธิษฐานที่ร้อนรนเพื่อขอการทรงนํา
จากพระเจ้า  พวกเขาจึงไม่มีเกราะกําบัง
การล่อลวง ซาตานเตรียมพร้อมสนอง
ความปรารถนาของหวัใจ  และมันย่ืนการ
หลอกลวงเข้าแทนท่ีความจริง ด้วยวิธี
เดียวกันนี้ ระบอบเปปาซีจึงได้มาซึ่ง
อาํนาจในการครอบงาํความคดิของมนษุย์  
และด้วยการปฏิเสธความจริงเพราะต้อง
ข้องเกี่ยวกับกางเขน  ชาวโปเตสแตนต์ก็
กําลังเดินตามแนวทางเดียวกันนี้  ทุกคน
ที่ละเลยพระคําของพระเจ้าเพื่อตามหา
ความสะดวกสบายและแนวทางท่ีไม่
แตกต่างไปจากชาวโลกจะถูกปล่อยให้
รับคําสอนเทียมเท็จแทนความจริงใน
ศาสนา ผู ้ ท่ีตั้งใจปฏิเสธความจริงจะ
ยอมรับคําสอนผดิท่ีน่ารงัเกยีจทกุรูปแบบ  
ผู ้ ท่ี ยืนมองการหลอกลวงด้วยความ
หวาดกลัวก็พร้อมที่จะรับการหลอกลวง
อันดับต่อไปได้อย่างง่ายดาย อัครทูต
เปาโลกล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ “ไม่ได้รัก
ความจรงิเพือ่จะรอด”  ประกาศว่า  “เพราะ
เหตุนี้  พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมา
ถึงพวกเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อ
ทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการ
อธรรม จะได้ถกูพพิากษา” 2 เธสะโลนิกา  
2:10-12  ด้วยคาํเตอืนทีมี่อยู่เบ้ืองหน้าเรา

เช่นนี ้ จงึเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีเราจะต้องคอย
เฝ้าระวังตนเองว่าจะรับหลักคําสอนแบบ
ใด {GC 523.2}

ในบรรดาสื่อที่มารผู้ล่อลวงใช้ได้ผล
มากที่สุดคือคําสอนจอมปลอมและความ
อัศจรรย์เทียมเท็จของลัทธิทรงวิญญาณ  
มันแปลงตัวเป็นทูตแห่งความสว่างและ
กระจายตาข่ายในท่ีๆ  คนคาดไม่ถงึ  หาก
มนุษย์เพียงแต่ศึกษาพระคําของพระเจ้า
พร้อมกบัอธษิฐานอย่างจริงใจเพือ่จะเข้าใจ
พระคําของพระองค์แล้ว พวกเขาจะ
ไม่ถกูทอดท้ิงให้อยูใ่นความมดืเพือ่รบัหลกั
คาํสอนทีเ่ทยีมเทจ็  แต่เม่ือพวกเขาปฏเิสธ
ความจริงแล้ว  พวกเขาก็จะตกเป็นเหยื่อ
ของการหลอกลวง {GC 524.1}

คําสอนที่อันตรายอีกเร่ืองหน่ึงคือ
คําสอนท่ีปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของ
พระคริสต์ ที่อ้างว่าพระองค์ไม่ได้ทรง
ดํารงอยู่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมายังโลก
นี้ ทฤษฎีนี้ได้รับการตอบรับอย่างแพร่
หลายจากชนกลุ่มใหญ่ที่อ้างตนว่าเชื่อ
พระคมัภร์ี แต่เป็นคําสอนท่ีขดัแย้งโดยตรง
กับข้อพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน
ทีส่ดุของพระผูช่้วยให้รอดของเราในเรือ่ง
ความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดา  
พระลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระองค์
และการทรงดํารงอยู่ก่อนเสด็จมาในโลก  
คําสอนน้ีไม่สามารถท่ีจะรับพิจารณาได้
โดยปราศจากการโต้แย้งอย่างไม่มีเหตผุล
ทีสุ่ดกบัพระคัมภร์ี  คําสอนน้ีไม่เพยีงทาํให้
ความคิดของมนุษย์ในเร่ืองพระราชกิจ
ของการไถ่บาปตกตํ่าลงเท่านั้น แต่ยัง
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เป็นการบ่อนทําลายความเชื่อท่ีมีต่อ
พระคัมภีร์ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการเปิด
เผยจากพระเจ้าด้วย  เร่ืองนี้ไม่เพียงแต่
ทาํให้คําสอนดังกล่าวเป็นภยั แต่ยงัทําให้
คําสอนนี้ยอมรับได้ยากยิ่งขึ้นด้วย หาก
มนุษย์ปฏิเสธคําพยานของพระคัมภีร์ท่ี
ได้รับการดลใจในเร่ืองความเป็นพระเจ้า
ของพระครสิต์แล้ว  ก็เป็นเร่ืองไร้ประโยชน์
ที่จะถกเถียงเรื่องนี้กับพวกเขา เพราะ
ไม่ว่าคําโต้แย้งจะมีเหตผุลข้อสรุปทีด่เีพยีง
ไรก็ตาม ก็ไม่อาจทําให้พวกเขาเชื่อได้  
“แต่คนทัว่ไปจะไม่รับสิง่เหล่านีซ้ึง่เป็นของ
พระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขา
เห็นว่าเป็นเร่ืองโง่ และเขาไม่สามารถ
เข้าใจ เพราะจะเข้าใจส่ิงเหล่านี้ได้ก็ต้อง
วินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ” 1 โครินธ์  
2:14 ผู้ที่ยึดคําสอนเทียมเท็จนี้จะไม่มี
แนวคิดทีถ่กูต้องเก่ียวกับพระลักษณะนสัิย  
หรือพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ หรือ
แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสําหรับการ
ไถ่มนุษย์ให้รอด {GC 524.2}

ข้อผดิพลาดอกีประการหนึง่ท่ีซบัซ้อน
และเป็นอันตราย คือความเชื่อที่แพร่
กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าซาตานไม่มีตวั
ตน  ชือ่ท่ีปรากฏในพระคมัภร์ีก็เป็นเพยีง
นามสมมติท่ีใช้แทนความคิดและความ
ปรารถนาชั่วของมนุษย์ {GC 524.3}

คําสอนท่ีแพร ่หลายดังก ้องจาก
ธรรมาสน์ที่มีชื่อเสียงว่าการเสด็จมาคร้ัง
ที่สองของพระคริสต์เป็นการเสด็จมาถึง
บุคคลแต่ละคนเม่ือเขาเสียชีวิตลงซึ่ง
คาํสอนนีเ้ป็นกลวิธเีพือ่เบ่ียงเบนความคดิ

ของมนุษย์ไปจากการเสด็จกลับมาของ
พระองค์เองบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ เป็น
เวลานานหลายปีท่ีซาตานกล่าวไว้เสมอ
ว่า  “ดซู ิ ท่านผูน้ัน้อยูท่ี่ห้องชัน้ใน”  (มัทธวิ  
24:23-26)  และจติวิญญาณมากมายพนิาศ
ไปก็เพราะการหลอกลวงน้ี {GC 525.1}

อีกคร้ัง ปัญญาฝ่ายโลกสอนว่าการ
อธิษฐานเป็นเร่ืองไม่จําเป็น นักวิทยา-
ศาสตร์อ้างว่า  ไม่มีคําตอบแท้จรงิทีไ่ด้จาก
การอธิษฐาน  ส่ิงนีเ้ป็นการละเมิดกฎ  ไม่มี
เร่ืองของการอัศจรรย์ พวกเขากล่าวว่า
จักรวาลอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎที่
แน่นอนและพระเจ้าเองจะไม่ทรงกระทํา
ส่ิงใดทีข่ดัแย้งกบักฎเหล่านี ้ ด้วยประการ
ฉะนี้  พวกเขาอธิบายว่า  กฎของพระเจ้า
ผูกมัดพระองค์เอง  ทําราวกับว่ากฎของ
พระเจ้าทํางานได้โดยแยกออกไปจาก
เสรีภาพของพระองค์ คําสอนเช่นนี้
ขัดแย้งกับคําพยานในพระคัมภีร์ พระ
คริสต์และอัครสาวกของพระองค์เป็นผู้
ทําการอัศจรรย์ไม่ใช่หรือ พระผู้ช่วยให้
รอดผู ้ทรงเป ี ่ยมด้วยพระเมตตาคุณ
พระองค์นี้ทรงพระชนม์อยู่ในวันนี้ และ
พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะสดับฟัง
คําอธิษฐานแห่งความเช่ือเช่นเดียวกับ
สมัยท่ีพระองค์ทรงดําเนินอยู่ท่ามกลาง
มนษุย์  ธรรมชาติร่วมมือกับสภาพท่ีเหนอื
ธรรมชาติ มันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ
ของพระเจ้าท่ีจะทรงตอบคําอธษิฐานแห่ง
ความเชื่อ ซึ่งพระองค์จะไม่ประทานให้
แก่เราหากเราไม่ทูลขอ {GC 525.2}

หลักคําสอนผิดและแนวคิดเพ้อฝันมี
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อยูม่ากมายนานปัการในโบสถ์ต่างๆ  ของ
อาณาจักรคริสเตียน เป็นเร่ืองเป็นไปไม่
ได้ที่จะประเมินผลลัพธ์ต่างๆ อันชั่วร้าย
ที่เกิดจากการย้ายหลักเขตหลักเดียวใน
บรรดาหลักเขตมากมายตามทีพ่ระคําของ
พระเจ้ากําหนดให้ออกไป มีคนจํานวน
เพยีงเล็กน้อยทีผ่จญเข้าไปในการทาํเช่น
นีแ้ละยุตกิารกระทําด้วยการปฏิเสธความ
จริงเพียงเร่ืองเดียว คนส่วนใหญ่ดําเนิน
การต่อไปในการละทิง้หลักการแห่งความ
จริงไปทีละข้อทีละข้อจนพวกเขากลาย
เป็นคนนอกรีตไปเลยอย่างแท้จริง {GC  
525.3}

ข้อผิดพลาดต่างๆ ของศาสนศาสตร์
ทีเ่ป็นท่ีนยิมได้ผลักดันจติวญิญาณจาํนวน
มากให้ตกไปอยูใ่นความสงสัย  ไม่เช่นนัน้
แล้วคนเหล่านีน่้าจะกลายเป็นผูเ้ชือ่ในพระ
คมัภร์ี  เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะให้พวกเขายอมรบั
หลกัคําสอนทีท่าํร้ายความรู้สึกสํานกึของ
ความยุติธรรม ความเมตตาและความ
กรุณา  และเนือ่งจากความรู้สึกเหล่านีเ้ป็น
คาํสอนของพระคัมภร์ี  พวกเขาจงึปฏิเสธ
ที่จะยอมรับว่าเป็นพระคําของพระเจ้า  
{GC 525.4}

นีคื่อเป้าหมายทีซ่าตานคอยหาทางท่ี
จะทําให้สําเร็จ ไม่มีส่ิงใดที่มันปรารถนา
มากไปกว่าการทําลายความไว้วางใจใน
พระเจ้าและในพระคําของพระองค์  ซาตาน
นําอยู่ในแนวหน้าของกองทัพท่ียิ่งใหญ่
ของผู้สงสัยทั้งหลาย และมันทํางานสุด
อํานาจของมันที่จะหลอกล่อจิตวิญญาณ
ให้เข้าร่วมขบวนการของมัน การสงสัยจงึ

กลายเป็นสิง่ทีค่นนยิมทาํ  มีชนกลุ่มใหญ่
ที่สงสัยพระคําของพระเจ้าด้วยเหตุผล
เดียวกันกับที่พวกเขาสงสัยพระเจ้าของ
พระคัมภีร ์นั่นคือเพราะพระคําตําหนิ
และประณามบาป ผู้ท่ีไม่เต็มใจท่ีจะเช่ือ
ฟังปฏิบัตติามข้อกําหนดทัง้หลายของพระ
คาํกพ็ยายามจะล้มล้างอาํนาจของพระคํา
นั้น พวกเขาอ่านพระคัมภีร ์หรือฟัง
คําสอนจากธรรมาสน์ศักด์ิสิทธิ์เพียงเพื่อ
จบัผดิพระคัมภร์ีหรือคาํเทศนา  คนจาํนวน
ไม่น้อยกลายเป็นคนนอกรีตเพื่อแก้ต่าง
ให้ตนเองหรือเพื่อแก้ตัวให้กับตนเองที่
ละทิ้งหน้าที่  ส่วนคนอื่นๆ รับหลักการ
แห่งความสงสยัเพราะความหยิง่และความ
เกียจคร้าน เน่ืองจากพวกเขารักความ
สะดวกสบายมากเกินไปจนไม่ยอมแยก
ตนเองออกมาเพื่อจะบรรลุความสําเร็จ
ในสิ่งท่ีคู่ควรแก่คุณค่าซึ่งต้องใช้ความ
พยายามและการปฏเิสธตนเอง  พวกเขา
จงึมุ่งหวังทีจ่ะได้มาซึง่การยกย่องว่ามีสติ
ปัญญาเป็นเลิศด้วยการวิพากษ์วิจารณ์
พระคัมภีร์  มเีร่ืองราวมากมายท่ีสตปัิญญา
อันมีขอบเขตจํากัดและไม่ได้รับความ
กระจ่างจากพระปัญญาของพระเจ้าจะไม่มี
ทางเข้าใจได้  และด้วยเหตุนี้  พวกเขาจึง
หาโอกาสวิพากษ์วจิารณ์  มคีนอกีมากมาย
ที่รู้สึกเสมือนว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้องท่ีจะยืน
เคียงข้างผู้ไม่มีความเชื่อ  ผู้เยาะเย้ยและ
ผู้ไม่มีศาสนา  แต่ภายใต้การแสดงออกที่
บริสุทธิ์ จะพบว่าคนเหล่าน้ีถูกกระตุ้น
ด้วยความเชือ่มัน่ในตนเองและความทะนง
ตน  หลายคนช่ืนชอบท่ีจะค้นหาบางเรือ่ง
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ในพระคัมภีร์เพื่อทําให้ความคิดของผู้อื่น
งุนงงสับสน มีบางคนในช่วงเร่ิมแรกจะ
ตําหนิและให้เหตุผลเข้าข้างฝ่ายผิดเพียง
เพือ่สนองความชืน่ชอบในเร่ืองการโต้แย้ง  
พวกเขาไม่ตระหนักว่าการกระทําเช่นนี้
จะนําตัวเองเข้าไปพัวพันอยู่ในบ่วงแร้ว
ของผู้ล่าเหย่ือ แต่เม่ือพวกเขาแสดงตน
อย่างเปิดเผยว่าไม่เชื่อ พวกเขารู้สึกว่า
จําเป็นต้องรักษาจุดยืนของตนต่อไป  ดัง
นั้นพวกเขาจึงเข้าร่วมกับคนชั่วและปิด
ประตูสวรรค์ให้กับตัวของพวกเขาเอง  
{GC 526.1}

พระเจ้าประทานหลักฐานอย่างเพียง
พอในพระคําของพระองค์เพื่อเป็นพยาน
หลักฐานเร่ืองพระลักษณะความเป็น
พระเจ้าของพระองค์  ความจริงต่างๆ  อัน
ยิ่งใหญ่ในเร่ืองความรอดของเราถูกเปิด
เผยไว้อย่างชัดเจน ด้วยการช่วยเหลือ
ของพระวญิญาณบรสิทุธิซ์ึง่ทรงสัญญาไว้
ว่าจะประทานให้แก่ทกุคนท่ีแสวงหาด้วย
ความจริงใจ มนุษย์ทุกคนคงจะเข้าใจ
ความจริงต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเองได้  
พระเจ้าได้ประทานหลักฐานอันเป็นพื้น
ฐานท่ีหนกัแน่นแก่มนษุย์ซึง่บนพืน้ฐานนี้
พวกเขาจะวางใจในความเชือ่ของพวกเขา  
{GC 526.2}

แต่กระนั้น ความคิดอันจํากัดของ
มนุษย์ไม่เพียงพอท่ีจะเข้าใจถึงแผนการ
ต่างๆ  และพระประสงค์ทั้งหลายของ
พระผู้ทรงไม่มีข้อจํากัด เราไม่มีทางที่จะ
พบพระเจ้าได้ด้วยการตรวจสอบค้นหา  
เราต้องไม่ใช้มืออวดดีเปิดม่านทีป่กปิดสง่า

ราศีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ ้า อัครทูต
ประกาศว่า “ข้อตัดสินของพระองค์นั้น
เหลือที่จะหยั่งรู้ได้  และทางของพระองค์
ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้”  โรม  11:33  เรา
สามารถท่ีจะเข้าใจวิธกีารต่างๆ  ท่ีพระองค์
ทรงตดิต่อกับเรา  และนํา้พระทัยทัง้หลาย
ที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้มากพอเพื่อเรา
จะสามารถมองเห็นความรักและพระ
เมตตาคุณอันไม่มีขอบเขตซึ่งประสาน
เข ้ากับฤทธานุภาพอันไม ่ มี ท่ี ส้ินสุด 
พระบิดาแห่งสวรรค์ของเราทรงควบคุม
สรรพส่ิงด้วยพระปัญญาและความชอบ
ธรรม  และเราจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่พอใจ
และไม่ไว้วางใจ  แต่เราจะก้มกราบลงด้วย
การยอมจาํนนด้วยความยาํเกรง  พระองค์
จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ให้เราทราบ
มากพอเพ่ือก่อเกิดประโยชน์แก่เรา  นอก
เหนอืจากน้ีเรายังต้องไว้วางใจในพระหตัถ์
อันทรงฤทธานุภาพและพระหทัยที่ทรง
เปี ่ยมด้วยรักของพระองค์ด้วย {GC  
527.1}

ในขณะที่พระเจ้าประทานประจักษ์
พยานหลักฐานมากพอสําหรับความเชื่อ  
พระองค์ก็จะไม่ทรงขจัดทิ้งข้อแก้ตัว
ทั้งหมดของการไม่เชื่อ ทุกคนท่ีค้นหา
ตะขอเพื่อแขวนความสงสัยของเขาก็จะ
พบตะขอเหล่านัน้  และผูท่ี้ปฏิเสธทีจ่ะรับ
และเช่ือฟังพระคําของพระเจ้าจนกว่าข้อ
โต้แย้งทกุข้อจะถกูขจดัท้ิงไป และไม่มีช่อง
ว่างเหลือไว้สําหรับข้อสงสัยอีกต่อไป จะ
ไม่มีทางที่จะไปถึงแสงสว่าง {GC 527.2}

การไม่วางใจในพระเจ้าเป็นผลที่เกิด



490 ปลายทางแห่งความหวัง

ขึน้ตามธรรมชาตขิองหวัใจทีไ่ม่ได้บังเกดิ
ใหม่  ซึง่เป็นปฏิปักษ์กบัพระเจ้า  แต่ความ
เชื่อได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และเจริญงอกงามข้ึนด้วยการ
หวงแหนไว้เท่านั้น ไม่มีมนุษย์คนใดจะ
เข้มแข็งในความเชือ่ได้โดยปราศจากความ
อุตสาหะพยายามอย่างแน่วแน่  ความไม่
เชื่อจะแข็งแกร่งข้ึนเม่ือมันได้รับการ
สนบัสนนุ  และหากมนุษย์ปล่อยตวัไปกับ
คําถามและการจับผิดแทนท่ีจะพึ่งพิงบน
ประจกัษ์พยานหลกัฐานทีพ่ระเจ้าประทาน
ให้เพื่อค้ําชูความเชื่อของพวกเขาแล้ว  
พวกเขาจะพบว่าข้อสงสัยต่างๆ ได้รับการ
ยืนยันอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น {GC 527.3}

แต่ผู้ที่สงสัยพระสัญญาของพระเจ้า
และไม่วางใจในความเชือ่ม่ันของพระคุณ
ของพระองค์  หลูพ่ระเกยีรตขิองพระองค์  
อทิธพิลของพวกเขาแทนท่ีจะดึงผูอ้ืน่เข้า
มาหาองค์พระเยซูคริสต์  กลับผลักไสให้
ออกไปจากพระองค์ เขาเหล่านั้นเป็น
เหมือนต้นไม้ท่ีไม่เกิดผล ซึ่งแผ่ก่ิงก้าน
สาขาแห่งความมืดมนกว้างและไกล  บดบัง
ต้นพืชอ่ืนไม่ให้ได้รับแสงแดด  และทําให้
พืชไม้เหล่านั้นเหี่ยวเฉาและตายภายใต้
เงาอันเยือกเย็นของมัน  ผลงานแห่งชีวิต
ของคนเหล่านีเ้ป็นพยานปรักปรําพวกเขา
อย่างไม่ส้ินสุด  พวกเขากําลังหว่านเมล็ด
แห่งความไม่เชือ่และความสงสัยซึง่จะเกิด
ผลเพื่อการเก็บเก่ียวอย่างไม่เคยพลาด  
{GC 527.4}

มีอยู่เพียงวิถีทางเดียวให้ปฏิบัติตาม
สําหรับผู้ที่ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะถูก

ปล่อยให้หลุดพ้นจากความสงสัย คือ  
แทนทีจ่ะสงสยัและจบัผดิส่ิงทีพ่วกเขายัง
ไม่เข้าใจ  ให้พวกเขาสนใจแสงสว่างท่ีส่อง
มายังพวกเขาก่อนหน้าน้ีแล้วแทน แล้ว
พวกเขาจะได้รับแสงท่ีสว่างยิง่ข้ึน  ให้พวก
เขาปฏิบัติทุกหน้าที่ซึ่งได้ถูกเปิดเผยให้
พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจน  และพวกเขา
ก็จะเข้าใจและปฏิบัตใินสิง่เหล่านัน้ทีบั่ดนี้
พวกเขากําลังสงสัยอยู่ {GC 528.1}

ซาตานนาํเสนอส่ิงปลอมแปลงทีค่ล้าย
ของจริงอย่างมากเพือ่ล่อลวงผูท้ีป่ระสงค์
จะให้มันหลอก คนเหล่านี้เป็นผู ้ที่ไม่
ต้องการปฏิเสธความปรารถนาของตนและ
ไม่ยอมเสียสละตามทีค่วามจริงกาํหนดไว้  
แต่มันไม่มีทางดักเก็บจิตวิญญาณให้อยู่
ในอาํนาจของมันแม้เพยีงจติวิญญาณเดียว
ทีแ่สวงหาความจริงด้วยความจริงใจไม่ว่า
จะต้องจ่ายด้วยราคาสงูเพยีงใด  พระครสิต์
ทรงเป็นความจริงและเป็น “ความสว่างแท้
ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้น
กําลังเข้ามาในโลก” ยอห์น 1:9 พระ
วิญญาณแห่งความจริงได้รับบัญชาให้
นํามนุษย์ไปสู่ความจริงทั้งปวง และด้วย
อํานาจของพระบุตรของพระเจ้าได้ถูก
ประกาศไว้ว่า  “จงหาแล้วจะพบ”  “ถ้าใคร
ตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของ
พระองค์  คนน้ันก็จะรู้ว่าคําสอนนี้มาจาก
พระเจ้า”  มัทธิว  7:7  ยอห์น  7:17  {GC  
528.2}

ผูต้ดิตามของพระคริสต์ทราบแต่เพยีง
เลก็น้อยถงึแผนต่างๆ  ซึง่ซาตานและสมุน
ของมันจัดไว้เพื่อต่อต้านพวกเขา แต่
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พระองค์ผู้ประทับอยู่ในสวรรค์จะทรงใช้
อาํนาจบังคับเหนอืการล่อลวงทัง้หมดเหล่า
นีเ้พือ่ว่าแผนการอนัลํา้ลึกของพระองค์จะ
สมัฤทธ์ิผล  องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงยอมให้
ประชากรของพระองค์ตกสู่การทดลองท่ี
ยากลําบากอย่างแสนสาหัส  ไม่ใช่เพราะ
พระองค์ทรงพอพระทยัในความเศร้าโศก
และความทุกข์ทรมาน แต่เป็นเพราะ
กระบวนการน้ีจาํเป็นต่อชยัชนะในบ้ันปลาย
ของพวกเขา พระองค์ป้องกนัพวกเขาจาก
การทดลองสมดังรัศมีภาพของพระองค์
ไม่ได้เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของการ
ทดลองก็เพือ่เตรียมพวกเขาให้พร้อมท่ีจะ
ต่อต้านมนต์เสน่ห์ท้ังปวงของความชั่ว  
{GC 528.3}

ทั้งบรรดาคนชั่วหรือมารทั้งหลายก็
ไม่อาจขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้า
หรือปิดซ่อนการปรากฏของพระองค์จาก
ประชากรของพระองค์ได้ หากพวกเขา
เพียงแต่จะยอมสารภาพและละทิ้งบาป
ตา่งๆ  ด้วยหัวใจที่มอบถวาย  สํานึกผิด  
และยดึม่ันในพระสญัญาของพระองค์ด้วย
ความเช่ือ  ทกุการทดลองและทุกอทิธพิล
ทีเ่ป็นปรปักษ์ไม่ว่าจะเปิดเผยหรือในทีลั่บ
จะถกูต้านทานได้อย่างสาํเร็จ  “ไม่ใช่ด้วย
กําลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วย
วญิญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทพัตรสั
ดังนี้แหละ” เศคาริยาห์ 4:6 {GC 529.1}

“เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรณของ
พระองค์สดับคําอ้อนวอนของพวกเขา...
ถ้าพวกท่านขวนขวายทาํดี  ใครจะทาํร้าย

พวกท่าน” 1 เปโตร 3:12, 13 เมือ่บาลาอมั
ถูกย่ัวยวนด้วยคําสัญญาของรางวัล
ตอบแทนอนัม่ังค่ังเพือ่ให้สาปคนอิสราเอล
และด้วยการถวายเครื่องบูชาแด่พระ
ยาห์เวห์เพื่อให้ทรงสาปแช่งประชากร
ของพระองค์ พระวิญญาณของพระเจ้า
ตรสัห้ามความช่ัวท่ีเขาปรารถนาจะกล่าว
ออกมา และบาลาอัมถูกบังคับให้อุทาน
ขึ้นมาว่า “ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่
ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะประณามผู้
ทีพ่ระยาห์เวห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร”  
“ขอให้ข้าพเจ้าตายเหมือนอย่างการตาย
ของผู้ชอบธรรมและขอให้บ้ันปลายชีวิต
ข้าพเจ้าเป็นเหมือนของเขา” หลังจากที่
เขาถวายเคร่ืองบูชาอีกครั้งหน่ึง ผู้เผย
พระวจนะไม่ชอบธรรมคนนี้ประกาศว่า  
“ดูสิ ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพร  
เม่ือพระองค์ทรงอวยพร  ข้าพเจ้ากไ็ม่อาจ
เปล่ียน  จะไม่มีความทกุข์ในยาโคบให้ทรง
เห็น และในอิสราเอลไม่ทรงพบความ
ลาํบาก  พระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาสถิต
กับเขาและเสียงโห่ร้องถวายพรพระราชา
อยู่ท่ามกลางเขา”  “ดังน้ัน  ไม่มีเวทมนต์
ใดอาจกระทบยาโคบ  ไม่มีของขลังใด
อาจทําร้ายอิสราเอล บัดนี้ ยาโคบและ
อสิราเอลจะได้รับคาํบอกกล่าวว่าพระเจ้า
ได้ทรงทําสิง่ใด”  แต่ถงึกระนัน้  มีการสร้าง
แท่นถวายบูชาขึ้นอีกเป็นคร้ังท่ีสามและ
อีกคร้ังหน่ึงบาลาอัมพยายามพูดคําสาป
แช่ง  แต่จากปากท่ีไม่เตม็ใจพดูของผูเ้ผย
พระวจนะ พระวิญญาณของพระเจา้ทรง
เปิดเผยถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้ที่
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พระเจ้าทรงเลือกสรรและประณามความ
ผดิและความผูกพยาบาทของศตัรูท้ังหลาย
ของพวกเขา  “คนท่ีอวยพรท่านกจ็ะได้รบั
พร ผู้ท่ีสาปแช่งท่านก็จะถูกสาปแช่ง”  
กันดารวิถี  23:8,10, 20, 21, 23; 24:9  
{GC 529.2}

ในเวลานี้ชนชาติอิสราเอลภักดีต่อ
พระเจ้าและตราบเท่าท่ีพวกเขายังคงสัตย์
ซื่อต่อพระบัญญัติของพระองค์ ไม่มี
อํานาจใดในโลกหรือขุมนรกจะมีชัยชนะ
เหนือพวกเขาได้  แต่ทว่าคําสาปแช่งท่ี
บาลาอัมไม่ได้รับอนุญาตให้กล่าวแช่ง
ประชากรของพระเจ้านัน้  ในท่ีสดุกป็ระสบ
ความสําเร็จด้วยการล่อลวงให้พวกเขา
ทาํบาป เม่ือพวกเขาล่วงละเมิดพระบัญญตัิ
ของพระเจ้า พวกเขาจึงแยกตัวเองออก
ไปจากพระองค์ และถูกทิ้งให้สัมผัสกับ
อํานาจของผู้ทําลาย {GC 529.3}

ซาตานรู้ดว่ีาจติวิญญาณทีอ่่อนแอท่ีสดุ
เม่ือติดสนิทในพระคริสต์จะเป็นคู่ต่อสู้ท่ี
เหนือกว่าทูตแห่งความมืด และหากมัน
จะแสดงตนอย่างเปิดเผยแล้ว  มันก็จะถกู
จู่โจมและถูกต่อต้าน  ด้วยเหตุนี้มันจึงหา
ทางทีจ่ะดึงทหารแห่งกางเขนออกไปจาก
ป้อมปราการที่แข็งแกร่งในขณะท่ีมันดัก

ซุ ่มอยู่กับสมุนของมันพร้อมท่ีจะออก
ทําลายทุกคนที่กล้าย่างกรายเข้ามายัง
เขตแดนของมัน  มีเพยีงในความไว้วางใจ
พระเจ้าด้วยใจทีถ่่อมสุภาพและในการเช่ือ
ฟังปฏิบัติตามพระบัญญัติท้ังหมดของ
พระองค์เท่านั้นท่ีเราจะม่ันคงปลอดภัย  
{GC 530.1}

ไม่มีมนุษย์คนใดจะอยู่รอดปลอดภัย
ได ้ เ กินหนึ่ ง วันหรือหนึ่ งชั่ ว โมงโดย
ปราศจากการอธษิฐาน  เราจาํเป็นต้องทูล
วิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษเพื่อ
ขอสติปัญญาในการเข้าใจพระคําของ
พระองค์ พระคําจะเปิดเผยอุบายของผู้
ล่อลวงและวธิทีีจ่ะต่อต้านมันอย่างสมัฤทธิ์
ผล ซาตานเป็นผู้มีความชํานาญในการ
อ้างข้อพระคัมภีร์ มันใส่คําแปลของมัน
ลงไปในข้อพระคมัภร์ีเพือ่หวงัจะทาํให้เรา
สะดุดล้มลง  เราต้องศกึษาพระคัมภีร์ด้วย
จิตใจท่ีถ่อม ไม่ละสายตาจากการพึ่งพิง
ในพระเจ้า  ในขณะทีเ่ราต้องเฝ้าระวังเล่ห์
อุบายของซาตานอยู่เสมออย่างไม่หยุด
หย่อนนั้น เราจะต้องอธิษฐานอย่าง
สม่ําเสมอไม่ว่างเว้นด้วยความเชื่อว่า  
“ขออย่าทรงนําพวกข้าพระองค์เข้าไปใน
การทดลอง” มัทธิว 6:13 {GC 530.2}
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ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคแรกเร่ิมของ
มวลมนุษย์ ซาตานเร่ิมลงแรงหลอกลวง
เผ่าพนัธ์ุมนษุย์เรา  มันเป็นผูก่้อการกบฏ
ขึน้ในสวรรค์  มันต้องการนาํคนทัง้โลกให้
ร่วมทาํสงครามเพือ่ต่อสู้การปกครองของ
พระเจ้า   อาดัมและเอวามีความสุขอย่าง
แท้จริงเม่ือพวกเขาเช่ือฟังธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้าและความจริงข้อนีเ้ป็นพยาน
ปรักปรําถึงข้ออ้างท่ีมันกล่าวหาไว้ใน
สวรรค์อยูต่ลอดเวลาว่า  ธรรมบญัญัตขิอง
พระเจ้ากดข่ีและขดัขวางผลประโยชน์ของ
สิง่มีชวีติทัง้ปวงทีพ่ระองค์ทรงสร้าง  และ
นอกจากนี ้ความอจิฉาของมันยงัถูกปลุก
ให้ตื่นขึ้นเม่ือมันมองดูบ้านอันสวยงามที่
พระเจ้าทรงจดัเตรียมไว้ให้กับคูช่ายหญิง
ผูป้ราศจากบาป  มันตัง้ใจจะทําให้พวกเขา
ล้มลงในบาปเพือ่ว่าเม่ือแยกพวกเขาออก
จากพระเจ้าและนาํให้มาอยูภ่ายใต้อาํนาจ
ของมันได้แล้ว มันก็จะครอบครองโลก
และจัดตั้งอาณาจักรของมันไว้บนโลกนี้
เพื่อต่อต้านพระผู้สูงสุด {GC 531.1}

หากซาตานเปิดเผยลักษณะท่ีแท้จริง
ของมันเอง  มันก็คงจะถูกปฏิเสธในทันที  
เพราะอาดัมและเอวาได้รับคําเตือนถึง
ศัตรูตัวฉกาจนี้ แต่มันทํางานในที่มืด มัน
ปกปิดเป้าหมายของมันไว้เพือ่ทีจ่ะดําเนนิ
การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลาน้ันงูเป็น

สัตว์ที่มีรูปร่างน่าลุ่มหลง มันจึงใช้งูเป็น
สือ่และตวัมันเองเป็นผูพ้ดูกบัเอวาผ่านส่ือ
ว่า  “จริงหรือ  ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้าม
พวกเจ้ากนิผลจากต้นไม้ทกุต้นในสวนนี’้” 
ปฐมกาล 3:1 หากเอวาถอยออกไปโดย
ไม่ถกเถียงกับผู้ล่อลวงตนนี้ เธอก็คงจะ
ปลอดภยั  แต่เธอกลับไปต่อปากต่อคํากับ
มันและตกเป็นเหย่ือในแผนร้ายของมัน   
ด้วยวิธีเดียวกันนี้ มีคนมากมายที่ยังคง
ตกเป็นเหยื่อของซาตาน  พวกเขาสงสัย
และโต้เถียงเร่ืองข้อกําหนดของพระเจ้า 
และแทนท่ีจะเช่ือฟังพระบัญชาต่างๆ 
ของพระองค์ พวกเขากลับรับทฤษฏีของ
มนุษย์ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของซาตาน
ที่ถูกอําพรางไว้ {GC 531.2}

“หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ‘ผลของต้นไม้
ในสวนน้ีเรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่
อยูก่ลางสวนน้ัน พระเจ้าตรัสว่า  ห้ามพวก
เจ้ากินและถกูต้องเลย มิฉะนัน้พวกเจ้าจะ
ตาย’ งูจึงพูดกับหญิงน้ันว่า ‘พวกเจ้าจะ
ไม่ตายแน่  เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า  
พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตา
ของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้ว
พวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้
ความดแีละความชัว่’” ปฐมกาล 3:2-5  มัน
ประกาศว่า  พวกเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้า  
จะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นกว่าเดิมและจะมี
สถานภาพท่ีสูงข้ึน เอวาพ่ายแพ้ต่อการ
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ทดลอง และโดยอิทธิพลของเธอ อาดัม
จึงถูกนําให้ทําบาปด้วย  พวกเขายอมรับ
ถ้อยคําของงูท่ีว่าพระเจ้าไม่ทรงเอาจริง
กับสิ่งท่ีตรัสไว้  พวกเขาไม่วางใจพระผู้
สร้างและคิดว่าพระองค์ทรงจํากัดเสรีภาพ
ของตน และคิดว่าพวกเขาน่าจะได้รับ
ปัญญาและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ด้วยการ
ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์ {GC 
532.1}

แต่หลงัจากการทาํบาป  อาดัมค้นพบ
ประโยคท่ีว่า “ในวนัใดทีเ่จ้ากนิ  เจ้าจะต้อง
ตายแน่” นัน้หมายความว่าอะไร  ปฐมกาล 
2:17  เขาได้ความหมายตามท่ีซาตาน
ชกันาํให้เขาเชือ่ซึง่กล่าวว่าเขาจะก้าวขึน้
ไปสู ่สถานภาพที่สูงส่งกว่าหรือ แล้ว
แน่นอนจะได้รับผลดีอันย่ิงใหญ่ด้วยการ
ล่วงละเมิดและซาตานผ่านการพิสูจน์ว่า
เป็นผู้มีบุญคุณของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ   
แต่อาดัมไม่ได้พบว่านี่คือความหมาย
ของการพิพากษาของพระเจ้า พระองค์
ทรงประกาศว่า  เพื่อเป็นการลงโทษบาป
ของมนุษย์ เขาจึงต้องกลับไปสู่ดินท่ีเขา
มานั้น  “เจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับ
เป็นผงคลีดินดังเดิม” ปฐมกาล 3:19   
คําพูดของซาตานที่ว่า “ตาของพวกเจ้า
จะสว่างขึ้น” เกิดขึ้นจริงในความหมายใน
แง่นี้เท่านั้น ภายหลังจากที่อาดัมและ
เอวาไม่เชือ่ฟังพระเจ้า ตาของพวกเขาถูก
เปิดออกเพื่อมองเห็นความเขลาของตน   
พวกเขาได้รู้จักกับความชั่วและได้ลิ้มรส
ผลลพัธ์อนัขมขืน่ของการล่วงละเมิด  {GC 
532.2}

ตรงใจกลางสวนเอเดนมีต้นไม้แห่งชวีติ
ขึ้นอยู่ ผลของต้นไม้นี้มีอํานาจต่อชีวิต
ให้ยาวออกไป  หากอาดัมยังคงเชื่อฟัง
พระเจ้า เขายังเข้าไปถึงต้นไม้นี้ได้อยา่ง
เสรี และมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่เม่ือเขาทํา
บาป เขาถกูตดัขาดไม่ให้เข้าไปรบัประทาน
ผลจากต้นไม้แห่งชวีติ  ดังนัน้เขาจงึตกไป
อยู่ใต้อาํนาจของความตาย   คําตดัสนิของ
พระเจ้าท่ีว่า “เจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้า
จะกลบัเป็นผงคลีดนิดังเดิม”  แสดงให้เหน็
ว่า  ในท่ีสดุชวีติจะสูญส้ินไป  {GC 532.3}

ชีวิตอมตะท่ีทรงสัญญาให้กับมนุษย์
ด้วยข้อแม้ของการเช่ือฟังจึงถูกริบคืนไป
ด้วยการล่วงละเมิด อาดัมถ่ายทอดส่ิงท่ี
เขาไม่มีไปให้แก่ลูกหลานไม่ได้ และเผ่า
พันธุ์มนุษย์ท่ีล้มลงในบาปก็สิ้นหวัง แต่
ด้วยการเสียสละของพระบุตรของพระเจ้า  
พระเจ้าจึงทรงนําชีวิตอมตะมาอยู่ใกล้แค่
เอ้ือม  ในขณะท่ี  “ความตายก็ได้แผ่ไปถงึ
มวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคน
ทําบาป”  พระเยซูคริสต์  “ทรงทําให้ชีวิต
และสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าว
ประเสริฐ”  โรม 5:12  2 ทิโมธี 1:10   และ
โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านัน้ท่ีจะได้ชวีติ
อมตะ  พระเยซูตรัสว่า “คนที่วางใจใน
พระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ คนที่ไม่เชื่อฟัง
พระบุตรก็จะไม่ได้เหน็ชวีติ”  ยอห์น 3:36   
ทุกคนเข้ามารับพระพรน้ีได้เม่ือปฏิบัติ
ตามเงือ่นไข  ทกุคน “ท่ีพากเพยีรทําความ
ด ีแสวงหาศกัด์ิศร ี เกียรต ิและความเป็น
อมตะนั้น” จะได ้ “ชีวิตนิรันดร์” โรม 2:7  
{GC 533.1}
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บุคคลเพยีงผูเ้ดียวเท่านัน้ทีส่ญัญากับ
อาดัมว่าเขาจะมีชวีติอยู่ได้โดยการไม่ต้อง
เชื่อฟัง คือจอมหลอกลวงผู้ยิ่งใหญ่ และ
คําประกาศของงูท่ีกล่าวแก่เอวาในสวน
เอเดนว่า “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่”  นัน้  เป็น
คาํเทศนาบทแรกทีก่ล่าวถงึเรือ่งวญิญาณ
ทีไ่ม่ตาย   แต่กระนัน้  คําประกาศนีซ้ึง่ตัง้
อยูบ่นพืน้ฐานทีม่าจากอาํนาจของซาตาน
เท่านั้นดังก้องจากบรรดาธรรมาสน์ของ
โลกคริสเตียน และเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วน
ใหญ่ยอมรับด้วยความเต็มใจเหมือนที่
บรรพบุรุษคู่แรกของเรารับไว้ คําตัดสิน
ลงโทษของพระเจ้าท่ีว่า “ตัวคนที่ทําบาป
จะต้องตาย” เอเสเคียล18:20  นั้นถูก
แปรเปล่ียนมาเป็นว่าจติวญิญาณทีทํ่าบาป
จะไม่ตาย แต่จะอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์   
เราทําอย่างอ่ืนไมได้นอกจากฉงนใจกับ
ความมัวเมาอย่างประหลาดทีท่าํให้มนษุย์
เชือ่คําพดูของซาตานได้ง่ายเช่นนีแ้ละไม่
ยอมเช่ือพระคําของพระเจ้าได้ถึงขนาดนี้  
{GC 533.2}

หากภายหลงัจากทีม่นษุย์ล้มลงในบาป
แล้วยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงต้นไม้แห่ง
ชีวิตอย่างเสรี เขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
และเม่ือเป็นเช่นนีจ้ะทําให้บาปเป็นอมตะ  
แต่เครูบและกระบี่เพลิงก้ันขวาง “ทางท่ี
จะไปสู่ต้นไม้แห่งชวีติ”  ไว้ ปฐมกาล 3:24   
และไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวของ
อาดัมได้รับอนุญาตให้ผ่านสิ่งกีดขวาง
และรับประทานผลไม้ทีใ่ห้ชวีตินัน้   ดังนัน้
จึงไม่มีคนบาปท่ีมีชีวิตเป็นอมตะ {GC 
533.3}

แต่ภายหลังทีม่นษุย์ล้มลงในบาปแล้ว  
ซาตานส่ังสมุนของมันให้ลงแรงเป็นพเิศษ
ทีจ่ะตอกยํา้ความเชือ่เรือ่งธรรมชาตทิีเ่ป็น
อมตะของมนุษย์  และเม่ือมันชกัจงูคนให้
ยอมรับคําสอนที่ผิดน้ีได้แล้ว มันก็นําให้
พวกเขาสรุปว่าคนบาปจะมีชวีติตลอดไป
อย่างทกุข์ทรมาน   บัดนีเ้จ้าชายแห่งความ
มืดซึง่ทํางานผ่านตวัแทนของมันจะแสดง
ให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นทรราชทีผ่กูพยาบาท   
มันประกาศว่าพระองค์จะกวาดต้อน
ทุกคนท่ีพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยลงไป
ในนรก  และทาํให้พวกเขาล้ิมรสพระพโิรธ
ของพระองค์ไปตลอดกาล  และในขณะที่
พวกเขาทรมานอยู่ในความทุกข์ระทมท่ี
ไม่อาจบรรยายได้และชักด้ินอยู่ในเปลว
เพลงินรัินดร์นัน้  พระผู้สร้างทอดพระเนตร
มายังพวกเขาด้วยความพึงพอพระทัย  
{GC 534.1}

ด้วยประการฉะนี้  ป ีศาจเอาคุณ-
ลักษณะของพระผู้สร้างและพระผู้ทรงมี
พระคุณของมนุษยชาติมาสวมใส่ให้กับ
ตัวเอง ความโหดเห้ียมเป็นของซาตาน  
พระเจ้าทรงเป็นความรัก และทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงสร้างน้ันบริสุทธิ์ ศักด์ิสิทธิ์  
และงามน่ารัก จนกระทัง่จอมกบฏคนแรก
นี้นําบาปเข้ามา ซาตานเองคือศัตรูที่
ล่อให้มนุษย์ทําบาปและถ้ามันทําได้มันก็
จะทําลายพวกเขาเสีย และเม่ือมันม่ันใจ
ว่ามนุษย์ตกเป็นเหย่ือของมันแล้วมันก็
จะยินดีปรีดาในหายนะที่ทําไว้ หากมัน
ทาํได้  มนัต้องการจะกวาดต้อนมนุษย์ทัง้
เผ่าพันธุ์ให้ติดร่างแหของมัน ถ้าไม่ใช่
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เป็นเพราะอํานาจของพระเจ้าที่ขัดขวาง
ไว้แล้ว ก็จะไม่มีบุตรชายหญิงของอาดัม
สักคนเดียวรอดได้เลย  {GC 534.2}

ในทกุวันนี ้ซาตานจ้องหาทางเอาชนะ
มนุษย์เหมือนที่มันเอาชนะบรรพบุรุษคู่
แรกของเรามาแล้ว  ด้วยการทาํลายความ
เชื่อม่ันของพวกเขาท่ีมีในพระผู ้สร้าง  
และทําให้พวกเขาสงสัยในพระปัญญาท่ี
พระองค์ทรงใช้ในการปกครองและสงสัย
ในความยุติธรรมของธรรมบัญญัติต่างๆ 
ของพระเจ้า ซาตานและผู้แทนของมัน
กล่าวหาว่าพระเจ้าทรงเลวร้ายกว่าพวก
มันเพื่อเป็นการแก้ต่างให้กับความโหด
ร้ายและการกบฏของพวกมันเอง จอม
หลอกลวงผูย้ิง่ใหญ่ลงแรงโยกย้ายอปุนสัิย
โหดเหีย้มของมันเองไปให้แก่พระบดิาบน
สวรรค์  เพือ่ทําให้ดปูระหนึง่ว่ามนัเองถูก
ใส่ร้ายและถกูขบัออกจากสวรรค์เพราะมัน
ไม่ยอมอยู่ภายใต้ผู้ปกครองท่ีไม่เทีย่งธรรม   
มันนําเสนอให้โลกมองเห็นว่าพวกเขาจะ
อยูอ่ย่างมีความสขุภายใต้เสรภีาพของการ
ปกครองท่ีไม่เข้มงวดของมัน  ซึง่ตรงข้าม
กับพระบัญชาอนัเข้มงวดของพระยาห์เวห์
ที่บีบบังคับพวกเขา ด้วยประการฉะนี้  
มันจงึประสบความสําเร็จในการล่อลวงจติ
วิญญาณให้หันไปจากความภักดีที่มีต่อ
พระเจ้า {GC 534.3}

หลักคําสอนเร่ืองคนช่ัวท่ีตายไปแล้ว
จะถูกทรมานในนรกด้วยไฟและกํามะถัน
ที่ลุกไหม้อยู่ชั่วนิรันดร์นั้นช่างเป็นเร่ืองท่ี
น่ารงัเกียจเพยีงไรต่อทกุอารมณ์แห่งความ
รักและความเมตตาและแม้กระท่ังต่อความ

รู้สึกที่เป็นธรรมของเรา เป็นเพราะบาป
ของชีวิตอันส้ันในโลกนี้พวกเขาจึงต้อง
ทนทุกข์ทรมานนานแสนนานตราบเท่าที่
พระเจ้าทรงมีพระชนม์อยู ่ แต่กระนั้น
หลกัคําสอนเร่ืองน้ียงัคงแพร่หลายและฝัง
ลึกอยู ่ในหลักความเชื่อของอาณาจักร
คริสเตียนจํานวนมาก นักศาสนศาสตร์
ปรญิญาเอกคนหนึง่กล่าวว่า  “ภาพทรมาน
ในนรกจะทําให้วิสุทธิชนทั้งหลายมีความ
สุขตลอดไป   เม่ือพวกเขาเห็นคนท่ีมีนสิยั
แบบเดียวกันและเกิดมาด้วยสภาพที่
เหมือนกันถกูกวาดต้อนลงไปอยู่ในความ
ทุกข์ระทม  และการท่ีพวกเขาแตกต่าง
จากพวกน้ันเช่นน้ีทําให้พวกเขารู้สึกว่า
พวกเขามีความสุขมากเพียงไร” มีอีกคน
หนึง่บรรยายไว้ว่า  “ในขณะทีคํ่าพพิากษา
แห่งการสาปแช่งดําเนนิอยูใ่นภาชนะแห่ง
ความแค้นไปตลอดกาลน้ัน   ควนัแห่งการ
ทรมานของพวกเขาทั้งหลายจะลอย
ขึ้นไปเป็นนิจในสายตาของภาชนะแห่ง
ความเมตตา ซึ่งแทนที่จะเข้าไปมีส่วนใน
เป้าหมายอันน่าลําเค็ญเหล่านี้  พวกเขา
กลับกล่าวว่า อาเมน อาเลลูยา สรรเสริญ
องค์พระผู้เป็นเจ้า” {GC 535.1}

คําสอนเช่นน้ีหาได้จากหน้าไหนใน
พระคาํของพระเจ้าเล่า ผูท้ีไ่ด้รบัความรอด
ในสวรรค์จะสูญเสียอารมณ์ทั้งหมดของ
ความสงสารและความเห็นใจและแม้กระทัง่
ความรู้สึกธรรมดาของมนษุย์หรือ  จะเอา
เรือ่งเหล่านีไ้ปแลกกบัความไร้อารมณ์ของ
ผู้ถือลัทธิสโตอิกหรือความโหดเหี้ยมของ
คนป่าเถือ่นหรือไม่  ไม่ใช่อย่างนัน้แน่นอน   



33 การหลอกลวงย่ิงใหญ่ครั้งแรก 497

คําสอนเช่นนี้ไม่ได้มาจากพระคําของ
พระเจ้า ผูท้ีมี่แนวคดิตามความเหน็ท่ีเสนอ
ข้างต้นนั้นอาจจะเป็นคนท่ีมีความรู้และ
จริงใจ แต่พวกเขาถูกเล่ห์ของซาตาน
หลอก   มันนําพวกเขาให้เข้าใจข้อความ
อนัหนกัแน่นของพระคมัภร์ีไปในทางท่ีผดิ 
มอบภาษาท่ีแสดงออกถงึความขมข่ืนและ
ความมุ่งร้ายซึง่เป็นความรู้สึกของมันเอง
แต่ไม่ใช่ความรู้สกึของพระผู้สร้างของเรา  
“เรามีชวีติอยูแ่น่นอนอย่างไร   เราไม่พอใจ
ในความตายของคนอธรรม แต่พอใจใน
การท่ีคนอธรรมหันจากทางของเขาและมี
ชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ จงหันกลับ จงหันกลับ
จากทางช่ัวของเจ้า โอ พงศ์พนัธุอ์สิราเอล
เอ๋ย ทําไมจึงยอมตาย”  เอเสเคียล 33:11 
{GC 535.2}

พระเจ้าจะทรงได้รับส่ิงใดหากเรา
ยอมรับว่าพระองค์ทรงชื่นชอบกับการ
มองดูความทุกข์ทรมานอันไม่มีวันจบสิ้น
และพระองค์ทรงเพลิดเพลินกับเสียงร้อง
โอดครวญและเสียงกรีดร้องและคําแช่ง
ของส่ิงมีชวีติทีพ่ระองค์ทรงปล่อยให้ทกุข์
ทรมานอยู่ในเปลวไฟนรก เสียงอันน่า
สยดสยองเหล่านี้จะเป็นเสียงดนตรีใน
พระกรรณของพระผู้ทรงเป็นความรักที่
ไร้ขอบเขตท่ีไม่ส้ินสุดได้อย่างไร มีการ
เร่งเร้าว่าการลงโทษคนชัว่ด้วยความทกุข์
ทรมานอย่างไม่สิ้นสุดนั้นแสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงเกลยีดชงับาปทีเ่ป็นความชัว่
ซึ่งส่งผลร้ายต่อสันติสุขและความเป็น
ระเบียบของจักรวาล  โอ น่ีคือการหม่ิน
ประมาทพระนามของพระเจ้าอย่างเลวร้าย   

ทําราวกับว่าความเกลียดชังบาปของ
พระเจ้าเป็นเหตุผลที่ทําให้บาปยังคงอยู่
ได้ตลอดไป ตามคําสอนของนักศาสน-
ศาสตร์เหล่านี้  การทรมานอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีความหวังท่ีจะได้รับความเมตตา
ทําให้เหยือ่ทีน่่าสงสารบ้าคล่ัง และในขณะ
ที่พวกเขาสาปแช่งและหม่ินประมาท
พระเจ้าด้วยความเดือดดาลนั้น ความผิด
ของพวกเขาก็จะเพิม่มากข้ึน   พระสิริของ
พระเจ้าไม่ได้ถูกเพิ่มข้ึนด้วยบาปท่ีเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกยุค {GC 
536.1}

เป็นเร่ืองเกินกําลังสมองของมนุษย์
ทีจ่ะประเมินความชัว่ร้ายทีเ่กิดจากคําสอน
ผิดในเร่ืองของการทรมานชั่วนิรันดร์   
ศาสนาของพระคัมภีร์ที่เปี่ยมด้วยความ
รักและความดีทั้งอุดมด้วยความเห็นอก
เห็นใจถูกทําให้มัวหมองไปด้วยความ
งมงายและถูกเติมแต่งด้วยความน่า
สะพรึงกลัว เม่ือเราพิจารณาถึงซาตาน
ป้ายสีที่ผิดๆ ใส่พระลักษณะของพระเจ้า 
เราจะไม่สงสัยหรือว่าพระผู้สร้างผู้ทรง
กอปรด้วยพระเมตตาคุณของเรานั้น
น่ากลัว น่ารังเกียจและน่าเกลียดชัง คํา
สัง่สอนจากธรรมาสน์ด้วยภาพของพระเจ้า
ที่น่ากลัวเช่นนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก
ทําให้คนนับล้านนับพันสงสัยและไม่เชื่อ
ในศาสนา {GC 536.2}

ทฤษฏเีรือ่งการทรมานชัว่นรัินดร์เป็น
คําสอนเท็จเร่ืองหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ของเหล้าอนัน่าสะอดิสะเอยีนของบาบโิลน
ซึง่เธอบังคบัให้ทุกชนชาตด่ืิม  ววิรณ์ 14:8; 
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17:2  การที่ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์รับ
คําสอนท่ีผิดนี้และประกาศส่ังสอนจาก
ธรรมาสน์อันศักด์ิสิทธิ์เป็นเรื่องที่ลึกลับ
อย่างแน่แท้  พวกเขารับเร่ืองนี้จากโรม
เหมือนเช่นการรับเร่ืองของวันสะบาโต
เทียมเท็จ  จริงอยู่  เร่ืองนี้ถูกสอนโดย
บุคคลท่ีย่ิงใหญ่และคนดี แต่พวกเขา
ไม่ได้รับแสงสว่างในเรื่องน้ีเหมือนเช่นท่ี
พวกเราได้รับ  พวกเขาต้องรบัผดิชอบกับ
แสงที่ส่องมาในยุคของพวกเขาเท่านั้น   
เรารับผิดชอบต่อแสงสว่างท่ีส่องมาใน
สมัยของเรา  หากเราหันไปจากคําพยาน
ในพระคําของพระเจ้าและรับหลักคาํสอน
เทยีมเทจ็ด้วยเหตผุลว่าบรรพบุรษุของเรา
ได้สอนไว้  เรากจ็ะตกเข้าไปสูคํ่าสาปแช่ง
ที่มีไว้สําหรับบาบิโลน  เรากําลังด่ืมเหล้า
องุ่นอันน่าสะอิดสะเอียนของเธอ {GC 
536.3}

มีคนกลุ่มใหญ่ซึ่งรังเกียจหลักคําสอน
เร่ืองการทรมานชั่วนิรันดร์กําลังถูกผลัก
ดันไปยังอีกด้านหน่ึงของความเชื่อผิด  
พวกเขารบัรู้ว่าพระคมัภร์ีนาํเสนอพระเจ้า
ว่าทรงเป่ียมด้วยความรกัและพระเมตตา
คุณ  พวกเขาไม่สามารถเชือ่ได้ว่าพระองค์
จะทรงมอบส่ิงมีชวีติของพระองค์ให้ลงไป
อยู่ในไฟนรกทีเ่ผาอยูช่ัว่นรัินดร์   แต่พวก
เขาก็เช่ือว่าจติวญิญาณมีธรรมชาตทิีเ่ป็น
อมตะ พวกเขาจงึมองไม่เห็นทางเลือกอ่ืน
นอกจากสรุปว่ามนุษย์ทั้งมวลจะรอดได้
ในที่สุด คนมากมายมองดูว่า คําขู ่ใน
พระคัมภีร์มีไว้สําหรับทําให้มนุษย์กลัว
เพือ่จะให้เช่ือฟังและส่ิงเหล่านัน้จะไม่เกดิ

ขึ้นตามที่บันทึกไว้ ดังน้ัน คนบาปจึงมี
ชีวิตเพื่อความสุขอย่างเห็นแก่ตัว ละเลย
ข้อกําหนดของพระเจ้าและยังหวงัทีจ่ะรับ
ความพึงพอพระทัยของพระเจ้าในท่ีสุด   
คําสอนเช่นนี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังใน
พระเมตตาคุณของพระเจ้า แต่ไม่สนใจ
ในความยตุธิรรมของพระองค์  ทําให้หวัใจ
ที่ฝักใฝ่ในเนื้อหนังพึงพอใจและทําให้คน
ชัว่กล้ากระทาํการชัว่ของตน  {GC 537.1}

ในการทีจ่ะแสดงให้เห็นว่าบรรดาผูเ้ชือ่
ในคาํสอนเรือ่งความรอดครอบจกัรวาลใช้
พระคัมภีร์มาสนับสนุนคําสอนที่ทําลาย
จติวิญญาณได้อย่างไรนัน้ เป็นเร่ืองจาํเป็น
ทีจ่ะต้องใช้คําพดูของพวกเขาเอง ในงาน
ศพของชายหนุ่มคนหน่ึงที่ไม่เคร่งใน
ศาสนาและตายกะทันหันจากอุบัติเหตุ  
ศาสนาจารย์ผู้เชื่อเร่ืองความรอดครอบ
จักรวาลเลือกข้อความในพระคัมภีร์เร่ือง
ของกษตัรย์ิดาวดิทีว่่า  “ดาวดิพระราชา…
ทรงคิดถึงอัมโนนคลายลง เนื่องจากเขา
สิน้ชพีแล้ว” 2 ซามูเอล 13:39 {GC 537.2}

นักเทศน์คนนั้นกล่าวว่า “มีคนถาม
ข้าพเจ้าเสมอว่า  ผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ใน
บาปจะมีชะตากรรมเช่นใดเม่ือเขาจาก
โลกนี้ไป  เขาอาจตายไปในขณะท่ีมึนเมา  
ตายพร ้อมกับรอยเปรอะเป ื ้อนของ
อาชญากรรมแดงก่ําท่ีไม่ได้ล้างให้สะอาด  
หรือตายเหมือนเช่นชายหนุ่มคนนี้ท่ีไม่
เคยรบัเชือ่หรือมีความสขุกับประสบการณ์
ทางศาสนา เราพอใจกับพระคัมภีร ์  
คําตอบจากพระคัมภีร์จะแก้ปัญหาอันน่า
กลัวนี ้  อมัโนนเป็นคนบาปหนาอย่างมาก
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ยิ่ง เขาไม่ยอมกลับใจ เขาเมาและใน
ขณะท่ีมึนเมาอยูน่ัน้ก็ตาย  ดาวิดทรงเป็น
ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ย่อม
ทรงทราบดีว่าในโลกทีจ่ะมาถงึนัน้อมัโนน
จะอยู ่ในสภาพเลวร้ายหรือดีอย่างไร   
พระทัยของพระองค์ที่สําแดงออกมาน้ัน
หมายความว่าอะไร  ‘แล้วดาวิดพระราชา
ตรอมพระทัยอาลัยถึงอบัซาโลมเพราะการ
ทีท่รงคิดถงึอมัโนนนัน้คลายลง  เนือ่งจาก
เขาสิ้นชีพแล้ว’  2 ซามูเอล 13:39  {GC 
537.3}

“เราได้ข้อสรุปจากการอนุมานภาษา
คําพูดนี้ไว้อย่างไร การทรมานอย่างไม่รู้
สิ้นสุดนี้เป็นส่วนหน่ึงของความเชื่อทาง
ศาสนาของพระองค์ไม่ใช่หรือ เช่นนั้น
เราจงึตัง้แง่คดิ  ด้วยว่าในท่ีนีเ้รามาค้นพบ
ข้อพสิจูน์อย่างภาคภมิูสนบัสนนุสมมตฐิาน
เรือ่งความบริสทุธิแ์ละสันตสิขุอย่างครอบ
จักรวาลท้ังหมดซึ่งถูกใจกว่า ให้ความ
กระจ่างมากกว่าและมีความเมตตามาก
กว่า   ดาวิดทรงรับการเล้าโลมใจเม่ือเหน็
พระราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพ และ
ทาํไมถงึเป็นเช่นนี ้ เพราะด้วยสายตาของ
การพยากรณ์ พระองค์ทรงมองไปยัง
อนาคตข้างหน้าที่สดใสกว่าและเห็น
พระโอรสองค์นั้นหลุดพ้นไปจากการ
ทดลองท้ังปวง หลุดพ้นจากการจองจํา
และได้รับการชําระจากความชั่วของบาป
และหลังจากที่ถูกทําให้บริสุทธิ์และบรรลุ
ถงึความกระจ่างแล้ว เขาได้เข้าไปอยู่ร่วม
ในท่ีชุมนุมของวิญญาณเบ้ืองบนและมี
ความช่ืนชมยินดี ความเล้าโลมใจเดียว

ของพระองค์คือ พระโอรสอนัเป็นท่ีรักของ
พระองค์ถูกนําออกไปจากสภาพปัจจุบัน
ซึง่เป็นบาปและทกุข์ทรมาน และได้ไปอยู่
ในที่ๆ ลมพระโอษฐ์สูงส่งท่ีสุดของพระ
วญิญาณบริสทุธิจ์ะเป่าลงบนจติวิญญาณ
อันมืดมนของเขาได้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ความคิดของเขาจะเปิดรับปัญญาของ
สวรรค์และความรักอมตะอันหวานช่ืน
และเตรยีมพร้อมด้วยธรรมชาตทิีผ่่านการ
ชําระแล้วให้พักผ่อนอย่างมีความสุขและ
เข้าสังคมกับผู้รับมรดกของสวรรค์ {GC 
538.1}

“ด้วยแนวคิดเช่นนี้เราต้องเข้าใจและ
เชื่อว่าความรอดของสวรรค์ไม่ได้ข้ึนกับ
ส่ิงใดท่ีเราทําในชีวิตนี้ หรือไม่ขึ้นกับการ
เปลีย่นแปลงหวัใจใหม่ หรอืความเช่ือของ
เราในปัจจุบันหรือการนับถือศาสนาของ
เราในเวลาน้ี” {GC 538.2}

ด้วยประการฉะนี้ อาจารย์ที่แสดงตน
ว่าเป็นผู้รับใช้ของพระครสิต์จงึได้กล่าวซ้ํา
คําที่งูพูดไว้ในสวนเอเดน “พวกเจ้าจะไม่
ตาย”  “พวกเจ้ากนิผลจากต้นไม้นัน้วนัใด  
ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึน้ในวนันัน้  แล้ว
พวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า” เขา
ประกาศว่าคนบาปชั่วที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
ฆาตกร โจร ขโมย และคนผิดประเวณี   
เม่ือตายแล้วจะเข้าสูค่วามสขุสาํราญอมตะ 
{GC 538.3}

ผูบ้ดิเบือนพระคมัภร์ีเหล่าน้ีเอาข้อสรุป
เช่นนี้มาจากที่ใด จากประโยคเดียวของ
ดาวิดที่จํานนต่อการทรงนําของพระเจ้า   
จิตวิญญาณของเขา “ตรอมพระทัยอาลัย
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ถงึอบัซาโลมเพราะการทีท่รงคิดถงึอมัโนน
นั้นคลายลงเน่ืองจากเขาส้ินชีพแล้ว”   
ความเจบ็ปวดของความโศกเศร้าใจคลาย
ไปตามกาลเวลา ความคิดของพระองค์หนั
จากพระราชโอรสท่ีส้ินชีพไปยังพระ
ราชโอรสท่ียังมีชีวิตอยู่ ซึ่งขับไล่ตนเอง
ออกไปอันเนื่องจากกลัวการลงโทษท่ี
ยุติธรรมต่ออาชญากรรมท่ีเขาก่อไว้ และ
นี่เป็นหลักฐานของอัมโนนผู้ซึ่งเมาและ
ผิดประเวณีกับคนในบ้านว่า เมื่อเขาตาย
แล้วได้ถูกโยกย้ายทันทีไปยังที่อยู่อาศัย
แห่งความสุขสําราญ ที่นั่นเขาได้รับการ
ชําระและถูกเตรียมให้พร้อมเพื่อเข้าไป
อยู ่ร ่วมกับทูตสวรรค์ผู ้ไม่มีบาป ช่าง
เป็นนิยายท่ีถูกใจย่ิงนัก เหมาะกับความ
ต้องการของจติใจทีฝั่กใฝ่เนือ้หนงั เป็นคาํ
สอนของซาตานเอง และทํางานของมัน
อย่างได้ผล เราจะไม่รู้สึกแปลกใจหรือว่า
ด้วยคําสอนเช่นนี้ความชั่วจึงมีอยู่อย่าง
ชุกชุม {GC 538.4}

แนวทางท่ีครเูทยีมเท็จคนนีดํ้าเนนิอยู่
แสดงให้เห็นถึงแนวทางของครูเทียมเท็จ
อกีมากมาย  การเอาคาํบางคําออกไปจาก
เนื้อหาของพระคัมภีร์ซึ่งในหลายกรณีจะ
ได้ความหมายท่ีตรงกันข้ามโดยส้ินเชงิกบั
ความหมายท่ีได้จากการแปลความ และ
ข้อความท่ีไม่ประติดประต่อเช่นนี้เป็น
ข้อความที่ถูกบิดเบือนและถูกนําไปใช้
เพือ่พสูิจน์หลักคาํสอนซ่ึงไม่มีรากฐานใน
พระคําของพระเจ้า  ข้อความท่ีใช้อ้างเป็น
หลักฐานเพื่อแสดงว่าอัมโนนขี้เมาอยู่ใน
สวรรค์เป็นการอนุมานที่ขัดแย้งโดยตรง

กับข้อความที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา
ของพระคมัภร์ีท่ีว่าคนข้ีเมาจะไม่มีส่วนใน
แผ่นดินของพระเจ้า 1 โครินธ์ 6:10 ด้วย
วิธีเดียวกันนี้  คนช่างสงสัย คนไม่เชื่อ
และคนเย้ยหยันแปลงความจริงให้กลับ
เป็นเร่ืองโกหก และคนจํานวนมากถูก
เล่ห์เหล่ียมของพวกเขาหลอกและถูก
กล่อมให้หลับในเปลอนัปลอดภยัของฝ่าย
เนื้อหนัง {GC 539.1}

หากวิญญาณของมนุษย์ทุกคนได้
เข้าไปยังสวรรค์ เม่ือวาระของเขาสิ้นสุด
ลงนีเ้ป็นเร่ืองจริงแล้ว  เราน่าจะปรารถนา
ความตายมากกว ่าการมีชีวิต มีคน
มากมายถูกชักจูงด้วยความเชื่อน้ีและ
ได้ปลิดชีวิตของตนเองลง เมื่อชีวิตถูก
รุมเร้าด้วยความทกุข์  ความกังวลใจ  และ
ความผดิหวงั  ดปูระหนึง่ว่าจะเป็นการง่าย
ที่จะเด็ดเส้นด้ายอันเปราะบางของชีวิต
และบินไปสู ่ความสุขสําราญของโลก
นิรันดร์ {GC 539.2}

พระเจ้าประทานหลักฐานม่ันใจแน่วแน่
ว่าพระองค์จะทรงลงโทษผู้ท่ีล่วงละเมิด
ธรรมบัญญัติของพระองค์  ผู้ที่ปลอบใจ
ตวัเองว่าพระองค์ทรงกอปรด้วยพระเมตตา
คุณอันเหลือล้นจะไม่ลงโทษคนบาปน้ัน
ควรมองไปยงักางเขนคาลวาร ี ความตาย
ของพระบุตรผู ้ทรงปราศจากบาปของ
พระเจ้าเป็นหลักฐานให้เห็นว่า “ค่าจ้าง
ของบาปคือความตาย” การละเมิดบัญญัติ
ทกุข้อของพระเจ้าจะต้องได้รบัการตอบแทน
ทีย่ตุธิรรม พระคริสต์ผูท้รงปราศจากบาป
เสด็จมารับบาปของมนุษย์ พระองค์ทรง
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แบกรับความผิดของผู้ล่วงละเมิด และ
การท่ีพระบิดาทรงซ่อนพระพกัตร์ไปจาก
พระองค์  ทําให้พระหทัยของพระองค์
แตกสลายและชีวิตของพระองค์แตกหัก
ไป  การทรงสละทั้งหมดน้ีกระทําไปเพ่ือ
ไถ่คนบาปให้รอด มนุษย์จะหลุดพ้นจาก
การลงโทษของบาปด้วยวิธีอื่นไม่ได้ และ
จิตวิญญาณทุกดวงที่ปฏิเสธไม่ยอมรับ
การไถ่บาปด้วยราคาแพงเช่นนี้จะต้อง
แบกรับความผิดและการลงโทษของการ
ล่วงละเมิดด้วยตวัของเขาเอง {GC 539.3}

ให้เราพิจารณาดูซิว่าพระคัมภีร์สอน
เพิม่เตมิไว้อย่างไรถึงเร่ืองการกลบัใจของ
คนอธรรมและคนที่ไม่กลับใจที่ผู้เชื่อใน
เร่ืองความรอดครอบจักรวาล [Univer-
salist]  ที่สอนว่าคนเหล่านี้จะไปเป็นทูต
สวรรค์ท่ีบริสุทธิ์และมีความสุขในสวรรค์  
{GC 540.1} 

“ใครท่ีกระหาย เราจะให้เขาดื่มจาก
บ่อนํา้พแุห่งชวีติโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย”  
วิวรณ์ 21:6  พระสัญญาน้ีให้ไว้สําหรับผู้
กระหายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สําหรับผู้ใด
นอกจากผูท้ีรู้่สกึว่าตนเองต้องการนํา้แห่ง
ชีวิตและแสวงหาน้ํานั้นโดยยอมละทิ้ง
สิ่งของอื่นท้ังปวง “คนท่ีชนะจะได้รับส่ิง
เหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา”  
วิวรณ์ 21:7 ในท่ีนี้ยังระบุข้อกําหนดไว้
ด้วย ในการทีจ่ะเป็นผู้รบัมรดกท้ังหมดได้
นั้น  เราจะต้องต่อต้านและเอาชนะบาป  
{GC 540.2}

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้

เผยพระวจนะอสิยาห์ว่า  “จงบอกคนชอบ
ธรรมว่าเขาจะเป็นสขุ” “วิบัตแิก่คนอธรรม 
เพราะว่าส่ิงเลวร้ายจะเกิดกับเขา เพราะ
ว่าเขาต้องถูกจัดการตามส่ิงท่ีมือของเขา
ได้ทํา” อสิยาห์ 3:10, 11 นกัปราชญ์กล่าว
ว ่า “แม้ว ่าคนบาปทําชั่วตั้งร ้อยคร้ัง
และอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระน้ัน
ข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่า สวัสดิมงคลจะมีแก่
เขาทั้งหลายที่ยําเกรงพระเจ้า  คือที่มี
ความยําเกรงเฉพาะพระพักตร์พระองค์  
แต่ว่าจะไม่เป็นสวสัดิมงคลแก่คนอธรรม”  
ปัญญาจารย์ 8:12, 13 และเปาโลยืนยัน
ว่าคนบาป “สะสมโทษให้แก่ตวัเอง  ในวัน
ที่พระเจ้าทรงพระพิโรธ ซึ่งพระองค์จะ
ทรงสําแดงการพิพากษาท่ีเที่ยงธรรมให้
ประจักษ์ เพราะพระองค์จะประทานแก่
ทุกคนตามควรแก่การกระทําของเขา”  
“ความทุกขเวทนาจะเกิดแก่ทุกคนท่ี
ประพฤติชั่ว”  โรม 2:5, 6, 9 {GC 540.3}

“ทุกคนท่ีล่วงประเวณีหรือที่ทําการ
โสโครกหรือที่ละโมบ (ซ่ึงก็คือคนนับถือ
รูปเคารพ) จะไม่มีมรดกในแผ่นดินของ
พระคริสต์และพระเจ้า”  เอเฟซสั 5:5  “จง
มุ่งม่ันที่จะได้อยู่อย่างสงบกับทุกคนและ
ทีจ่ะได้ความบริสุทธิ ์  เพราะถ้าปราศจาก
ความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าเลย” ฮีบรู12:14 “คน
ทั้งหลายท่ีชําระเส้ือผ้าของตนก็เป็นสุข  
เพือ่ว่าพวกเขาจะมีสทิธิใ์นต้นไม้แห่งชวีติ  
และเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้  
ภายนอกเป็นที่ของพวกสุนัข พวกใช้
เวทมนตร ์  พวกล ่วงประเวณี พวก
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ฆาตกร พวกบูชารูปเคารพ และพวก
ที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคน”  
วิวรณ์ 22:14, 15 {GC 541.1}

พระเจ้าประทานให้มนุษย์ได้ทราบถึง
พระลักษณะของพระองค์ และวิธีการที่
พระองค์ทรงจดัการกับบาป   “พระยาห์เวห์ 
พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระ
กรุณาและพระคุณ  พระองค์กริ้วช้า  ทรง
บริบูรณ์ด้วยความรักม่ันคง และความ
สัตย์จริง ผู้ทรงสําแดงความรักม่ันคงจน
ถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการ
ล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่จะไม่
ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน”  
อพยพ 34:6, 7 “พระองค์จะทรงทําลาย
คนอธรรมทุกคน” “แต่ผู ้ละเมิดจะถูก
ทําลายไปด้วยกัน อนาคตของคนอธรรม
จะถูกตัดออกไป” สดุดี 145:20; 37:38   
กําลงัและอาํนาจการปกครองของพระเจ้า
จะถูกใช้เพื่อปราบการกบฏ แต่กระนั้น 
การแสดงออกทัง้หมดท่ีเปิดเผยให้เห็นถงึ
การลงโทษเพื่อความยุติธรรมนั้นจะ 
สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับพระลักษณะ
ของพระเจ้าที่ว่าพระองค์ทรงพระเมตตา 
ทรงอดทนนานและโอบอ้อมอารี {GC 
541.2}

พระเจ้าไม่ทรงเคยบังคับความนึกคิด
หรือการตัดสินใจของผู้ใด พระองค์ไม่
ทรงช่ืนชอบกับการเชือ่ฟังด้วยการบังคับ   
พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งมีชีวิต
ทั้งปวงท่ีพระองค์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์
สมควรท่ีจะได้รับความรัก พระองค์ทรง

ปรารถนาให้เขาทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์   
เพราะเขาเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถงึพระปัญญา  
ความยุตธิรรมและความโอบอ้อมอารีของ
พระองค์  และทุกคนทีมี่ความคิดทีถ่กูต้อง
ในคุณสมบัติเหล่านี้จะรักพระองค์เพราะ
เขาทัง้หลายถกูชกันําให้เข้ามาหาพระองค์
ด้วยความรู ้สึกชื่นชอบในพระลักษณะ
ต่างๆ ของพระองค์ {GC 541.2}

หลักการต่างๆ แห่งพระเมตตาคุณ  
ความปรานีและความรักท่ีพระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนและทรงเป็นแบบอย่างนั้น
เป็นหลักฐานบันทึกถึงพระประสงค์และ
พระลักษณะของพระเจ้า พระคริสต์ทรง
เปิดเผยว่าพระองค์ไม่ทรงสอนเร่ืองอืน่ใด
นอกจากสิง่ทีพ่ระองค์ทรงรับจากพระบิดา
ของพระองค์   หลักการเร่ืองการปกครอง
ของพระเจ้าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันอย่าง
บริบูรณ์กับกฎของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีว่า  
“จงรักศัตรู” พระเจ้าทรงจัดการอย่าง
ยุติธรรมกับคนชั่วเพื่อประโยชน์ของ
จักรวาลและเพ่ือผลประโยชน์แม้กระทั่ง
สาํหรับผูท่ี้ได้รับคําพพิากษาของพระองค์
ด้วย หากทําได้ พระองค์ทรงประสงค์ที่
จะทาํให้พวกเขามีความสขุโดยอยู่ภายใต้
กฎบัญญัติแห่งการปกครองของพระองค์
และความยุติธรรมแห่งพระลักษณะของ
พระองค์ พระองค์ทรงห้อมล้อมพวกเขา
ไว้ด้วยของประทานแห่งความรักของ
พระองค์  พระองค์ประทานความรอบรูใ้น
ธรรมบัญญตัขิองพระองค์แก่พวกเขาและ
ติดตามพวกเขาไปด้วยข้อเสนอแห่ง
พระเมตตาของพระองค์ แต่พวกเขา
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กลับดูแคลนความรักของพระองค์  ทําให้
ธรรมบัญญตัขิองพระองค์ไม่เกดิประโยชน์
และปฏิเสธพระเมตตาของพระองค์ ใน
ขณะที่พวกเขารับของประทานจาก
พระองค์อย่างสม่ําเสมอไม่หยุดหย่อน  
พวกเขากลับหลู่เกยีรตพิระผูป้ระทานทกุ
อย่างให้  พวกเขาเกลียดชงัพระเจ้าเพราะ
พวกเขาทราบดีว่าพระองค์ทรงเกลียด
บาปของพวกเขา พระเจ้าทรงอดทนกับ
การนอกลู่นอกทางของพวกเขา แต่เวลา
แห่งการตัดสินจะมาถึงในที่สุดคือเม่ือ
ชะตากรรมของพวกเขาจะต้องถูกตัดสิน   
แล้วหลงัจากนัน้พระองค์จะทรงเอาโซ่ล่าม
กบฏเหล่านีไ้ว้ให้อยู่แนบกายของพระองค์
หรือ พระองค์จะทรงบังคับพวกเขาให้
ทําตามนํ้าพระทัยของพระองค์หรือ {GC 
541.4}

ผูท้ีเ่ลอืกซาตานเป็นผูน้าํของพวกเขา
และอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของมัน
จะไม่พร้อมท่ีจะเข้าไปอยู่ต่อเบ้ืองพระ
พักตร์ของพระเจ้า ความหย่ิงยโส การ
หลอกลวง  ความโสโครก  ความโหดเหีย้ม
ฝังลึกลงไปในอุปนิสัยของพวกเขา พวก
เขาจะเข้าไปอาศยัอยูใ่นสวรรค์ร่วมกับคน
ที่พวกเขาเคยดูแคลนและเกลียดชังเม่ือ
คร้ันยังมีชีวิตอยู่ในโลกได้หรือ คนโกหก
จะไม่ยอมรับความจริง คนท่ีถือตัวและ
หย่ิงยโสจะไม่พอใจกับการถ่อมตัว คนท่ี
คดโกงจะไม่ชอบเร่ืองของความชัดเจน  
คนท่ีเหน็แก่ตวัจะมองคนท่ีรกัอย่างไม่เหน็
แก่ตัวว่าเป็นคนไม่น่าดึงดูด แล้วสวรรค์
จะมอบความสุขให้แก่คนท่ีฝักใฝ่ฝ่ายโลก

และเห็นแก่ตวัได้อย่างน้ันหรือ {GC 542.1}  
เป็นไปได้หรือที่คนใช้ชีวิตอยู่อย่าง

กบฏต่อพระเจ้าจะถูกรับไปอยู่ในสวรรค์
ทันทีและมีส่วนร่วมท่ีจะเห็นสถานภาพ
อันสูงส่งและบริสุทธิ์ที่มีอยู่มาโดยตลอด
ในสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีจิตวิญญาณ
ทุกดวงเปี่ยมด้วยความรัก ใบหน้าทุกคน
เปล่งประกายด้วยความสุข เสียงดนตรี
ไพเราะจับใจลอยข้ึนถวายเกียรติพระเจ้า
และพระเมษโปดก และพระสิริอันไม่สิ้น
สุดซ่ึงส่องจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้
ประทับบนบัลลังก์มายังผู้ที่ได้รับการไถ่
ไว้แล้ว  เป็นไปได้หรือที่หัวใจของผู้ที่เต็ม
ล้นด้วยความเกลียดชังพระเจ้า เกลียด
ชังความจริงและความศักด์ิสิทธิ์จะเข้า
ร่วมกับชาวสวรรค์และเข้าร่วมร้องเพลง
สรรเสริญ พวกเขาจะทนอยู่ในพระสิริ
ของพระเจ้าและพระเมษโปดกได้หรือ  ไม่
ได้  ไม่ได้แน่นอน  เวลาแห่งพระกรุณาธคิณุ
ได้ถูกมอบให้แก่พวกเขา เพ่ือพวกเขา
จะพัฒนาให้เกิดอุปนิสัยต่างๆ สําหรับ
สวรรค์ขึน้  แต่พวกเขาไม่เคยฝึกความคิด
ทีจ่ะรกัความบริสุทธ์ิ   พวกเขาไม่เคยเรียน
รู้ภาษาของชาวสวรรค์ และบัดนี้ก็สาย
เกินไปแล้ว ชีวิตที่กบฏต่อพระเจ้าทําให้
พวกเขาไม่เหมาะสําหรับสวรรค์ ความ
บริสทุธิ ์ความศกัด์ิสิทธิแ์ละสันตสิขุจะเป็น
สิ่งที่ทรมานพวกเขา พระสิริของพระเจ้า
จะเป็นด่ังไฟที่เผาผลาญ พวกเขาหวังท่ี
จะหนีไปให้พ้นสถานท่ีบริสุทธิ์ พวกเขา
ปรารถนาท่ีจะต้อนรับการทําลายเพ่ือจะ
ซ่อนตัวให้พ้นจากพระพกัตร์ของพระองค์
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ผู้ทรงส้ินพระชนม์เพื่อไถ่พวกเขา ชะตา
กรรมของคนชัว่ถกูกาํหนดไว้แล้วด้วยการ
เลือกของพวกเขาเอง การถูกกันออกไป
จากสวรรค์ของพวกเขานั้น ส่วนหนึ่งมา
จากความสมัครใจของตนเอง และอกีส่วน
มาจากพระเจ้าคือความยุติธรรมและพระ
เมตตากรุณา {GC 542.2}

ด่ังนํ้าท่ีท่วมโลก ไฟในวันย่ิงใหญ่
ประกาศคําตัดสินของพระเจ้าว่าคนชั่ว
รักษาให้หายไม่ได้ พวกเขาไม่มีนิสัยที่
จะยอมอยูภ่ายใต้อาํนาจของพระเจ้า พวก
เขาฝึกความตัง้ใจให้กบฏและเม่ือชวีติส้ิน
สดุลงกส็ายเกินไปท่ีจะหนัแนวคิดให้ไปอยู่
ด้านตรงข้าม  สายเกินไปทีจ่ะหันออกจาก
การล่วงละเมิดไปสู่การเชือ่ฟัง  จากความ
เกลียดชังไปสู่ความรัก {GC 543.1}

เม่ือพระเจ้าทรงละเว้นชีวิตคาอินที่
เป็นฆาตกร พระองค์ประทานให้โลกเห็น
ตัวอย่างของผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระองค์
ทรงปล่อยให้คนบาปมีชีวิตอยู่ต่อไปใน
วิถีทางของบาปโดยไม่ถูกควบคุม โดย
อิทธิพลการสอนและแบบอย่างชีวิตของ
คาอิน  ลูกหลานมากมายถูกชักนําเข้าไป
สู่บาปจน “ความชั่วร้ายของมนุษย์มีมาก
บนแผ่นดิน” และ “เค้าความคิดในใจ
ท้ังหมดของเขาล้วนเป็นเร่ืองชัว่ร้ายตลอด
เวลา” “คนท้ังโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะ
พระพกัตร์ของพระเจ้า  และแผ่นดินก็เตม็
ด้วยความโหดร้าย” ปฐมกาล 6:5, 11   
{GC 543.2}

ด้วยพระเมตตาคุณท่ีพระเจ้าทรงมีต่อ
โลก พระองค์จึงทรงกวาดล้างคนชั่วใน

สมัยของโนอาห์ ด้วยพระเมตตาคุณ
พระองค์ทรงทําลายผู้อาศัยท่ีชั่วในเมือง
โสโดม โดยอํานาจการหลอกลวงของ
ซาตาน คนท้ังหลายที่ทําความชั่วได้รับ
ความเหน็ใจและความชืน่ชม และด้วยเหตุ
นี้จึงนําให้คนอื่นกบฏอยู่ตลอดเวลา เป็น
เช่นนี้ในสมัยของคาอินและในสมัยของ
โนอาห์ และในสมัยของอับราฮัม และ
โลท  ในสมัยของเราก็จะเป็นเช่นน้ันด้วย    
ด้วยเพราะพระเมตตาคุณของพระเจ้าทีมี่
ต่อจกัรวาลน่ันเองทีพ่ระองค์จะทรงทาํลาย
ผู้ท่ีปฏิเสธพระคุณของพระองค์ในที่สุด  
{GC 543.3}

“ค่าจ้างของบาปคอืความตาย  แต่ของ
ประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ใน
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”  
โรม 6:23  ชวีติเป็นมรดกของคนชอบธรรม  
ความตายเป็นส่วนแบ่งของคนช่ัว  โมเสส
เปิดเผยแก่คนอิสราเอลว่า “ข้าพเจ้าได้
วางชวีติและส่ิงดี  ความตายและสิง่ร้ายไว้
ต่อหน้าท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15   
ความตายท่ีพระคมัภร์ีกล่าวถงึในข้อนีไ้ม่ใช่
ความตายที่ประกาศตัดสินให้แก่อาดัม  
เพราะมนุษยชาติทั้งปวงต้องรับโทษจาก
การล่วงละเมิด  แต่เป็น “ความตายคร้ังที่
สอง” ท่ีถูกนํามาเปรียบเทียบให้เห็นถึง
ความแตกต่างกบัชีวตินรัินดร์ {GC 544.1}

ผลพวงแห่งบาปของอาดัมส่งผลให้
ความตายตกทอดไปสูเ่ผ่าพนัธุม์นษุยชาติ
ทัง้หมด ทุกคนลงไปยังหลุมฝังศพเหมือน
กัน และด้วยการจัดเตรียมของแผนการ
แห่งการไถ่ให้รอด ทุกคนจะออกมาจาก
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หลมุศพของตน “ท้ังคนชอบธรรมและคน
ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึน้จากตาย”   “เพราะ
ว่า...ทุกคนต้องตายโดยเก่ียวเนื่องกับ
อาดัม  ทกุคนก็จะได้รบัชวิีตโดยเก่ียวเนือ่ง
กับพระคริสต์” กิจการ 24:15 1 โครินธ์ 
15:22 แต่มีความแตกต่างระหว่างคนสอง
กลุ่มท่ีออกมาจากหลุมศพ “ทุกคนท่ีอยู่
ในอโุมงค์ฝังศพจะได้ยนิเสียงของพระบุตร 
และจะก้าวออกมา คนท่ีประพฤติดีก็ขึ้น
มาสู่ชีวิต คนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่
การพิพากษา” ยอห์น 5:28, 29 ผู้ที่ 
“สมควร” แก่การฟ้ืนข้ึนสู่ชวีติจะ  “เป็นสุข
และบริสุทธิ์ ความตายคร้ังที่สองจะไม่มี
อํานาจเหนือเขาท้ังหลาย” วิวรณ์ 20:6   
แต่ผูท้ีไ่ม่ได้รบัการอภยัผ่านทางการกลับ
ใจและความเช่ือจะต้องรับโทษของการ
ล่วงละเมิด น่ีเป็น “ค่าจ้างของบาป”  พวก
เขารบัโทษทนทกุข์ทรมานด้วยระยะเวลา
และความรุนแรงที่แตกต่างกัน “ตามการ
กระทําของเขา” แต่ในที่สุดจะจบลงด้วย
ความตายคร้ังทีส่อง   เนือ่งจากว่าเป็นไป
ไม่ได้ท่ีพระเจ้าผูท้รงเป่ียมล้นไปด้วยความ
ยุติธรรมและพระเมตตาคุณจะทรงช่วย
คนบาปท่ียงัคงทาํบาปอยู่ให้รอด  พระองค์
จึงทรงเพิกถอนสิทธิของการมีชีวิตอยู่
ของพวกเขา ซึ่งการล่วงละเมิดของพวก
เขาทําให้สูญเสียการมีชีวิตอยู่นี้ไปและ
พวกเขาเองก็พิสูจน์ว่าตนเองไม่คู่ควรท่ี
จะได้รับการมีชีวิตอยู่ นักเขียนท่ีได้รับ
การดลใจบันทึกไว้ว่า “ยังอีกหน่อยหนึ่ง  
คนอธรรมจะไม่มีอีก แม้จะมองดูท่ีของ
เขาให้ดี เขาก็ไม่ได้อยู่ท่ีนัน่”  ส่วนอกีท่าน

หนึ่งเปิดเผยว่า พวกเขา “จะเป็นอย่างที่
ไม่เคยเป็น” สดุดี 37:10 โอบาดีห์ 16   
ความเสือ่มเสยีห่อหุ้มพวกเขาไว้ พวกเขา
จึงจมลงสู่ความสิ้นหวัง หายสาบสูญไป
ตลอดกาล {GC 544.2}

บทอวสานของบาปจะจบลงเช่นนี้
พร้อมกับความทุกข์และความหายนะ
ทัง้หมดท่ีเป็นผลงานของบาป ผูป้ระพนัธ์
สดุดีกล่าวไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงตําหนิ
บรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคน
อธรรม แล้วทรงลบชื่อของพวกเขาออก
ไปเป็นนิตย์นิรันดร์ ศัตรูได้ถึงจุดจบใน
ความพนิาศตลอดกาล  ส่วนเมืองท้ังหลาย
ของเขา  พระองค์ก็ทรงถอนรากถอนโคน  
และอนุสรณ์ของพวกเขาก็สูญไป” สดุดี 
9:5, 6 ในพระธรรมวิวรณ์ ยอห์นมอง
ไปข้างหน้ายงัสภาพนิรนัดร์กาล  เขาได้ยนิ
เพลงสรรเสริญทีข่บัร้องโดยคนท้ังจกัรวาล
โดยไม่มีแม้เสียงโน้ตตัวหน่ึงท่ีผิดเพี้ยน
มารบกวน สิ่งมีชีวิตทั้งในสวรรค์และใน
โลกต่างส่งเสยีงเยนิยอพระสริิของพระเจ้า  
วิวรณ์ 5:13 ในขณะนั้นจะไม่มีเหล่า
จิตวิญญาณที่พินาศกล่าวคําหลู่เกียรติ
พระเจ้าในขณะท่ีพวกเขาทรุนทุรายในนรก
ด้วยความทรมานที่ไม่รู้จักสิ้นสุด ไม่มี
เหล่าผูเ้คราะห์ร้ายในนรกทีจ่ะคอยส่งเสียง
โหยหวนออกมาปะปนกับเสียงเพลงของ
บรรดาผู้ที่ได้รับความรอด {GC 545.1}

หลักคาํสอนเร่ืองคนตายมีความนึกคดิ
มีพื้นฐานท่ีผิดมาจากเร่ืองธรรมชาติของ
ความเป็นอมตะ  ซึง่เป็นหลักคําสอนเร่ือง
การทรมานชัว่นิรันดร์คือขัดแย้งกับคาํสอน
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ของพระคัมภีร์ท้ังด้วยเหตุและผล และ
ขัดแย้งกับความรู้สึกของมนุษย์ ตาม
ความเชื่อท่ีนิยมอย่างแพร่หลายนี้ ผู้ท่ี
รอดในสวรรค์จะยังคุ้นเคยกับเร่ืองท้ังหมด
ทีเ่กิดขึน้ในโลกและโดยเฉพาะกบัชวีติของ
มิตรสหายที่เขาจากมา แต่คนตายจะมี
ความสขุได้อย่างไรเม่ือเขารู้ถงึความทุกข์
ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่  มองเห็นคนท่ีเขา
รักทําบาปและมองเห็นพวกเขาต้องทนอยู่
ในความทุกข์ยาก ความผิดหวัง และ
ความปวดร้าวของชีวิต  ผู้ที่ต้องวนเวียน
อยูกั่บมิตรสหายในโลกเช่นนีจ้ะเพลดิเพลิน
ใจอยูกั่บความสุขสําราญของสวรรค์ได้มาก
น้อยเพยีงไร  และเป็นเรือ่งทีน่่าขยะแขยง
เพียงไรที่เชื่อว่า ในทันทีที่ลมหายใจออก
จากร่าง วิญญาณของผู้ท่ีไม่ได้กลับใจใน
บาปจะถกูส่งไปอยู่ในเปลวเพลิงนรก   เขา
จะต้องจมด่ิงลงไปในความระทมใจมาก
น้อยเพียงไรเม่ือมองดูมิตรสหายท่ีไม่ได้
เตรียมตัวและต้องก้าวลงสู่หลุมศพเพื่อ
เข้าไปอยู่ในความทุกข์และความบาปชั่ว
นรัินดร์   มีคนมากมายเสียสตไิปเน่ืองจาก
แนวคิดอันน่ากลัวเช่นนี้ {GC 545.2}

พระคมัภร์ีกล่าวถงึเรือ่งเหล่านีอ้ย่างไร   
กษัตริย์ดาวิดเปิดเผยว่าเม่ือมนุษย์ตาย
แล้วเขาจะไม่รู้สึกตัว “เม่ือลมหายใจของ
เขาพรากไป เขาก็กลับเป็นดิน ในวัน
เดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญส้ินไป”  
สดุดี 146:4 กษัตริย์ซาโลมอนก็เป็น
พยานในทํานองเดียวกันว่า  “เพราะว่าคน
เป็นย่อมรู้ว่าเขาเองคงจะตาย  แต่คนตาย
แล้วก็ไม่รู้อะไรเลย”  “ท้ังความรักของพวก

เขาและความชัง พร้อมกับความอิจฉา
ของพวกเขาได้สูญไปนานแล้ว และเขา
ทัง้หลายจะไม่มีส่วนในส่ิงใดท่ีเกิดขึน้ภาย
ใต้ดวงอาทิตย์อกีต่อไป”  “ในแดนคนตาย
ที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงาน หรือความคิด  
หรือความรู้  หรือสติปัญญา”  ปัญญาจาร
ย์ 9:5, 6, 10 {GC 545.3}

เม่ือคําอธิษฐานทูลขอของกษัตริย์
เฮเซคียาห์ได้รบัคําตอบแล้วว่า พระองค์
จะทรงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 15 ปี กษัตริย์
ผู้ทรงซาบซ้ึงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าได้ทรงถวายคําสรรเสริญโมทนา
คุณพระเจ้า ในบทเพลงนี้ พระองค์ตรัส
ถงึเหตผุลของความชืน่ชมยนิดีว่า “เพราะ
แดนคนตายขอบพระคุณพระองค์ไม่ได้  
ความมรณาก็สรรเสริญพระองค์ไม่ได้  
บรรดาคนที่ลงไปยังหลุมนั้น จะหวังใน
ความซ่ือสัตย์ของพระองค์ไม่ได้ คนมี
ชีวิต  คนมีชีวิต เขาขอบพระคุณพระองค์
เหมือนอย่างทีข้่าพระองค์ทาํอยูใ่นเวลานี”้ 
อิสยาห์ 38:18, 19 ศาสนศาสตร์ท่ีคน
นยิมทัว่ไปได้แสดงให้เห็นว่าคนชอบธรรม
ท่ีตายแล้วอยู่ในสวรรค์อย่างมีความสุข
สําราญและร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยล้ิน
อมตะ แต่กษตัรย์ิเฮเซคยีาห์ไม่ได้มองเหน็
ภาพของความตายว่ามีความงามสง่า
เช่นนี้  พระดํารัสของพระองค์นั้นตรงกัน
กับคําพยานที่ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้ว่า   
“ในความตายไม่มีการระลึกถึงพระองค์  
ในแดนคนตาย  ใครเล่าจะยกย่องพระองค์”  
“คนตายไม่สรรเสริญพระยาห์เวห์ และ
ทกุคนทีล่งไปสู่ทีส่งัดก็เช่นกัน”  สดุดี 6:5;  
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115:17  {GC 546.1}
ในวันเพน็เทคอสต์  เปโตรประกาศว่า

บรรพชนดาวิด “ตายแล้วและถูกฝังไว้
แล้ว  และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับ
เราจนถึงทุกวันนี้”   “เพราะว่าดาวิดไม่ได้
ขึน้ไปยังสวรรค์”   กิจการ 2:29, 34   ความ
จริงที่ว่าดาวิดยังคงอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ
จนกว่าจะถึงวันที่กลับเป็นขึ้นมาสู่ชีวิต
เป็นสิง่ท่ีพสูิจน์ให้เห็นว่า เม่ือคนชอบธรรม
ตาย เขาไม่ได้ไปสวรรค์  โดยการเป็น
ขึ้นจากความตายและโดยทางพระคุณ
ความดีของความจริงที่ว่าพระคริสต์ทรง
เป็นขึน้มาจากความตายเท่านัน้แล้ว ทีใ่น
ท่ีสุดดาวิดจะไปน่ังอยู่ด้านขวามือของ
พระเจ้า  {GC 546.2}

เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าถ้าคนตาย
ไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมา พระคริสต์ก็ไม่ได้
ทรงถกูทาํให้เป็นขึน้มา  และถ้าพระครสิต์
ไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นข้ึนมา ความเชื่อ
ของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์  ท่านก็ยังตก
อยู่ในบาปของตน  และถ้าอย่างนัน้คนทัง้
หลายท่ีล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศ
ไปด้วย” 1โครินธ์15:16-18 หากว่าในช่วง
เวลา 4,000 ปีนี้  คนชอบธรรมมุ่งตรงไป
ยังสวรรค์เม่ือพวกเขาตาย เปาโลจะพูด
ได้อย่างไรว่าหากไม่มีการเป็นขึน้จากตาย
แล้ว “คนท้ังหลายทีล่่วงหลับในพระคริสต์
ก็พนิาศไปด้วย”  ไม่จาํเป็นต้องมีการเป็น
ขึ้นจากตาย  {GC 546.3}

เม่ือทนิเดลผูพ้ลชีพีเพือ่ความเชือ่อ้าง
ถึงสภาพของความตายได้เปิดเผยไว้ว่า 
“ข้าพเจ้าสารภาพอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้า

ไม่เชื่อว่าคนที่ตายแล้วได้รับสง่าราศี
บริบูรณ์ดังเช่นท่ีพระคริสต์ได้รับ หรือมี
สภาพเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เร่ือง
ดงักล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของความเชือ่
ของข้าพเจ้าเลย เพราะหากเป็นเช่นนั้น
จริง ข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งอื่นใดเว้นเสีย
แต่ว่าคําเทศนาเร่ืองเนื้อหนังกลับมีชีวิต
เป็นเร่ืองท่ีไร้ประโยชน์”  William Tyndale, 
Preface of New Testament (ed. 1534). 
Reprinted in British Reformers-Tindale, 
Firth, Barnes หน้า 349 {GC 547.1}

เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความ
หวังใจในเรื่องคนตายจะมีความสุขอัน
เป็นอมตะ ทําให้คนมากมายละเลยหลัก
คําสอนเร่ืองการเป็นข้ึนจากความตายใน
พระคัมภีร์  แนวโน้มในเรื่องนี้ ดร. อาดัม 
คลาร์ค  [Adam Clarke] เคยกล่าวไว้ว่า  
“หลักคําสอนเร่ืองการเป็นขึ้นจากความ
ตายดูจะมีผลต่อความคิดของคริสเตียน
ยุคแรกเร่ิมมากกว่าในยุคปัจจุบัน เป็น
อย่างน้ีได้อย่างไร  บรรดาอคัรทตูเฝ้าสอน
อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นผู้ติดตามของ
พระเจ้าให้ขยนั  เช่ือฟังและชืน่ชมยินดีกับ
เรื่องนี้ ขณะเดียวกันผู ้ สืบทอดในยุค
ปัจจุบันแทบจะไม่กล่าวถึงเร่ืองน้ีเลย  
ด้วยเหตุฉะน้ี อัครทูตทั้งหลายจึงเทศนา
สัง่สอนและครสิเตยีนในยุคแรกเชือ่ ดังนัน้ 
พวกเราเทศนาและผู้ฟังของเราก็เชือ่  ไม่มี
หลักคําสอนใดของพระกิตติคุณที่มีการ
เน้นมากเป็นพิเศษกว่านี้และไม่มีหลัก
คาํสอนใดในระบบการเทศนาของปัจจบัุน
ทีถ่กูละเลยไปมากกว่าน้ี”  Commentary, 
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remarks on 1 Corinthians 15 ย่อหน้าที่ 
3 {GC 547.2}

เรื่องนี้ดําเนินไปจนกระทั่งความจริง
อันงดงามของการเป็นข้ึนจากตายถูก
บดบังไปจนเกือบหมดและหายไปจาก
โลกของคริสเตียน   ด้วยเหตุนี้ นักเขียน
แนวหน้าทางด้านศาสนาได้อภิปราย
ข้อความของเปาโลใน 1 เธสะโลนิกา 
4:13-18ว่า “เพื่อให้ง่ายต่อการเล้าโลมใจ 
หลักคําสอนเร่ืองชีวิตอมตะอันมีสุขของ
ผูช้อบธรรมจะเข้าแทนทีห่ลกัคาํสอนท่ีน่า
สงสัยเกีย่วกับเรือ่งการเสด็จมาครัง้ทีส่อง
ของพระเจ้า เม่ือเราตาย พระเจ้าเสดจ็มา
รับเรา นัน่เป็นสิง่ท่ีเรารอคอยและต้องการ  
คนตายเข้าไปสู่สง่าราศีแล้ว พวกเขาไม่
ต้องรอคอยเสียงแตรเพื่อการพิพากษา
และเพื่อความสุขของเขา” {GC 547.3}

แต่เม่ือพระเยซูกําลังจะเสด็จไปจาก
สาวกทัง้หลายของพระองค์ พระองค์ไม่ได้
ตรัสบอกว่า พวกเขาจะมาหาพระองค์ใน
เรว็วนั  พระองค์ตรัสว่า   “เราไปจดัเตรียม
ท่ีไว้สาํหรบัพวกท่าน  เม่ือเราไปจดัเตรียม
ที่ไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีก
และรับท่านไปอยู่กับเรา” ยอห์น 14:2, 3  
และเปาโลบอกเราอีกว่า  “องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัส
สั่ง  ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์
และด้วยเสยีงแตรของพระเจ้า  และทุกคน
ที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 
หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่ง
ยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคน
เหล่านั้น  และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในฟ้าอากาศ  อย่างนั้นแหละ  เราก็จะอยู่
กับองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเป็นนติย์”  และเปาโล
ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “เพราะฉะน้ัน จง
หนุนใจกันด้วยถ้อยคําเหล่าน้ีเถิด” 1 
เธสะโลนกิา 4: 16-18   คาํเล้าโลมใจนีแ้ละ
คําสอนของอาจารย์ที่เชื่อเรื่องความรอด
ครอบจักรวาลที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นช่าง
ตรงกันข้ามเหลือเกิน   คนกลุ่มหลังปลอบ
ใจมิตรสหายท่ีสูญเสียเพื่อนเนื่องจาก
ความตายโดยคําเล้าโลมใจว่า ไม่ว่าคน
ตายจะมีบาปหนาเพียงไรเม่ือเขาหายใจ
เฮือกสุดท้ายในโลกนี้ เขาจะได้รับการ
ต้อนรบัท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์   เปาโล
ยังเน้นให้พี่น้องมองไปยังภายภาคหน้า
ของการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าเม่ือ
โซ่ตรวนของหลุมศพจะขาดและ “ทุกคน
ที่ตายแล้วในพระคริสต์” จะเป็นขึ้นมาสู่
ชีวิตนิรันดร์ {GC 548.1}

ก่อนท่ีคนใดจะเข้าไปยังปราสาทแห่ง
ความสุข ชีวิตของเขาจะต้องผ่านการ
พจิารณาเสียก่อน อปุนสิยัและการกระทํา
ของเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบต่อ
เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ทุกคนจะถูก
พิพากษาตามที่บันทึกไว้ในหนังสือและ
จะได้ผลตอบแทนตามการงานที่ เขา
กระทํา การพพิากษานีไ้ม่ได้มีขึน้เม่ือคนๆ 
นั้นตาย สังเกตคําพูดของเปาโลที่ว ่า   
“พระองค์ทรงกําหนดวันหนึ่งไว้แล้ว ใน
วันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตาม
ความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรง
กําหนดไว้  และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวง
มีความม่ันใจในเร่ืองนี้โดยทรงให้บุคคล
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ผูน้ัน้เป็นข้ึนจากตาย”  กจิการ 17:31   ใน
ที่นี้ อัครทูตบอกไว้อย่างชัดเจนถึงเวลาที่
แน่นอนของอนาคตท่ีถูกกําหนดไว้เพื่อ
พิพากษาโลก {GC 548.2}

หนงัสอืยดูาเขยีนถงึช่วงเวลาเดียวกัน
นี้ว่า “พวกทูตสวรรค์ท่ีไม่รักษาอํานาจ
ครอบครองของตนเอง แต่ละทิ้งถิ่นฐาน
ของตน พระองค์ก็ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่
อนัไม่รูจ้กัสลายในท่ีมืดจนกว่าจะถึงเวลา
พิพากษาในวันย่ิงใหญ่นั้น” และยูดายัง
อ้างถึงคําพูดของเอโนคว่า “นี่แน่ะ องค์
พระผู้เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาพร้อมกับผู้
บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหม่ืนๆ เพ่ือ
ทําการพิพากษาทุกคน” ยูดา 6, 14, 15   
ยอห์นเปิดเผยว่า เขา “เหน็บรรดาคนตาย
ทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้า
พระที่นั่งนั้น แล้วหนังสือต่างๆ ก็ถูก
เปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูก
เปิดออกด้วยคือหนงัสือแห่งชวีติ คนตาย
ก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของเขา
ทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น” 
วิวรณ์ 20:12 {GC 548.3}

แต่หากคนตายมีความสุขในแดนแห่ง
ความสําราญของสวรรค์หรือบิดตัวด้วย
ความเจ็บปวดในเปลวเพลิงของนรกอยู่
แล้ว จะยังมีความจําเป็นท่ีต้องมีการ
พิพากษาในอนาคตอีกหรือ คําสอนทั้ง
หลายในพระคําของพระเจ้าในประเด็น
ต่างๆ ที่สําคัญเหล่านี้ไม่คลุมเครือและ
ไม่ขัดแย้งกัน  เรื่องอย่างน้ีสมองธรรมดา
ของคนคนท่ัวไปเข้าใจได้ แต่ความคิดที่
ปราศจากอคติจะมองเหน็ปัญญาหรือความ

ยุติธรรมในทฤษฎีท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ได้อย่างไร เมื่อคนชอบธรรมถูกสอบสวน
และพิพากษา  จะได้รับคําชมเชยได้
อย่างไรว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวท่ีดีและ
ซือ่สตัย์...จงร่วมยนิดีกบันายของเจ้าเถดิ”  
ในเม่ือพวกเขาอาศยัอยูต่่อเบ้ืองพระพกัตร์
พระองค์มาเป็นเวลานานแล้ว คนชั่วจะ
ได้รบัหมายเรียกส่ังให้ออกมาจากสถานที่
ทรมานเพื่อรับคําตัดสินจากพระผู้ทรง
พิพากษาโลกว่า “จงถอยไปจากเราและ
เข้าไปอยู่ในไฟท่ีไหม้อยู่เป็นนิตย์” เช่นนัน้
หรือ มัทธิว 25:21, 41 โอ ช่างเป็น
การหลอกลวงท่ีน่าขนลุกยิ่งนัก  เป็นการ
กล่าวหาพระปัญญาและความยตุธิรรมของ
พระเจ้าอย่างน่าละอาย {GC 549.1}

ทฤษฏีเร่ืองวิญญาณอมตะเป็นหลัก
คําสอนเทียมเท็จหน่ึงของโรมที่หยิบยืม
มาจากลัทธินอกศาสนา และผสมผสาน
เข ้าไปในศาสนาของชาวคริสเตียน 
มาร์ตนิ ลูเธอร์ จัดเรือ่งนีใ้ห้ไปอยู่ใน “นยิาย
ประหลาดที่เป็นหน่ึงในกองมูลฝอยคําสั่ง
ของโรม”  E. Petavel, The Problem of 
Immortality หน้า 255 นักปฏิรูปศาสนา
ท่านน้ี [มาร์ติน ลูเธอร์] แสดงความ
คิดเห็นต่อคําพูดของซาโลมอนในพระ
ธรรมปัญญาจารย์ที่กล่าวถึงคนตายไม่รู้
อะไรเลยว่า   “เป็นอกีแหล่งท่ีพสูิจน์ให้เรา
ทราบว่า คนตายไม่มี…ความรู้สึก ท่าน
บอกไว้ว่า ไม่มีหน้าที่การงาน ไม่มีความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีความรู้ ไม่มี
ปัญญาท่ีนั่น ซาโลมอนลงความเห็นว่า
คนตายนอนหลบัและไม่มีความรูสึ้กใดเลย  
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เพราะคนตายนอนอยู่ที่นั่น ไม่รู้จํานวน
วันหรือปี แต่เม่ือเขาเป็นข้ึนมาจากตาย
เขาจะรู้สึกว่าได้นอนหลับไปไม่ถึงหนึ่ง
นาที” Martin Luther, Exposition of 
Solomon’s Booke Called Ecclesiastes 
หน้า 152 {GC 549.2}

ไม่มีข้อความใดในพระคัมภร์ีศกัด์ิสทิธิ์
ที่บอกเราว่าเม่ือคนชอบธรรมตายไปเขา
จะไปรับรางวลั  หรือเม่ือคนชัว่ตายไปเขา
จะต้องไปรับการลงโทษ เหล่าบรรพชน
และผู้เผยพระวจนะท้ังหลายไม่ได้ยืนยัน
เช่นนั้น พระคริสต์และสาวกของพระองค์
ก็ไม่ได้ชีแ้นะไว้เช่นนัน้  พระคัมภร์ีสอนไว้
อย่างชดัเจนว่าคนตายไม่ได้ไปสวรรค์ทนัที  
แต่บอกไว้ว่า พวกเขายงันอนหลับอยูจ่นถงึ
วันที่เป็นขึ้นจากตาย 1 เธสะโลนิกา 4:14  
โยบ 14:10-12  ในวนันัน้เม่ือสายเงินขาด
และชามทองคําบุบสลาย (ปัญญาจารย์ 
12:6) ความคิดของมนุษย์ก็พินาศไป คน
ท่ีลงไปยังหลุมศพจะหยุดเงียบไป พวก
เขาจะไม่ทราบถึงสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นภายใต้
ดวงอาทิตย์ โยบ 14:21 ผู้ชอบธรรมที่
เม่ือยล้าได้รับการพักผ่อนอย่างมีสุข ไม่
ว่าเวลานัน้จะยาวนานหรือส้ันก็จะเป็นเพยีง
ชัว่ครู่สําหรบัพวกเขา  พวกเขานอนหลับ

และถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงแตรของ
พระเจ้าเพื่อเข้าสู่ชีวิตอมตะอันเปล่งรัศมี
เจิดจ้า “เพราะว่าจะมีการเป่าแตร และ
พวกที่ตายแล้วจะถูกทําให้เป็นขึ้นโดย
ปราศจากความเส่ือมสลาย  แล้วเราจะถกู
เปลี่ยนใหม่  เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้
นี้ต ้องสวมด้วยส่ิงที่เสื่อมสลายไม่ได้  
และสภาพท่ีต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภา
ที่ไม่ตาย เม่ือส่ิงที่เส่ือมสลายได้นี้สวม
ด้วยส่ิงท่ีเสือ่มสลายไม่ได้และสภาพทีต้่อง
ตายนี้สวมด้วยสภาพท่ีไม่ตาย เม่ือน้ัน
พระวจนะท่ีเขียนไว้จะสาํเร็จว่า  ความตาย
ก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว” 1 โครินธ์ 
15:52-54 ในขณะท่ีพวกเขาตื่นขึ้นจาก
การนอนหลับอย่างสบายนั้น  พวกเขาจะ
เร่ิมคิดว่าหยุดงานไปเม่ือใด ความรู้สึก
สุดท้ายของเขาคือความเจ็บปวดของ
ความตาย  ความคิดสุดท้ายของพวกเขา
คอืเมือ่กาํลังจะตกเข้าไปอยูใ่ต้อาํนาจของ
หลุมศพ  เม่ือพวกเขาลกุข้ึนจากหลุมแห่ง
ความตาย  ความคิดชื่นชมอันดับแรกจะ
เป็นเสียงดังกังวานที่จะร้องขึ้นอย่าง
มีชยัว่า “โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่
ที่ไหน โอ ความตาย  เหล็กในของเจ้าอยู่
ที่ไหน” 1 โครินธ์ 15:55 {GC 549.3}
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งานการดูแลรับใช้ของทูตสวรรค์บริสทุธิ์
ตามคําสอนของพระคัมภีร์นั้นเป็นความ
จริงท่ีให้ความเล้าโลมใจมากที่สุดและ
ประเสริฐยิ่งสําหรับสานุศิษย์ทุกคนของ
พระคริสต์ แต่คําสอนในพระคัมภีร์เร่ือง
นี้กลับถูกทําให้มัวหมองและถูกบิดเบือน
เนื่องจากคําสอนผิดๆ ทั้งหลายของ
ศาสนศาสตร์ทีค่นนยิม  หลักคําสอนเร่ือง
สภาพชีวิตอมตะซึ่งในตอนแรกถูกหยิบ
ยมืมาจากปรัชญาของคนนอกศาสนา  และ
ต่อมาได้ถูกแทรกเข้ามาในความเช่ือของ
คริสเตยีนในช่วงยคุมืดแห่งการละท้ิงความ
เชื่อครั้งใหญ่ จนเข้ามาแทนที่ความจริงที่
พระคมัภร์ีสอนไว้อย่างชดัเจนว่า  “คนตาย
แล้วก็ไม่รู้อะไรเลย” ปัญญาจารย์ 9:5  
ฝูงชนลงเอยเชื่อกันว่า “วิญญาณที่รับใช้
พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคน
ที่จะได้รับความรอด” ฮีบรู 1:9 นั้นคือ
วิญญาณของคนตาย แต่ไม่ว่าพวกเขา
จะกล่าวถึงเร่ืองนี้ด้วยวิธีใดก็ตาม พวก
เขาก็ไม่สามารถลบล้างคําพยานในพระ
คมัภร์ีท่ีกล่าวว่าทตูสวรรค์มีอยูแ่ล้วและมี
ความสมัพนัธ์กับประวัตศิาสตร์ของมนษุย์
ก่อนทีค่วามตายจะเกิดขึน้กับมนษุย์  {GC 
551.1}

หลักคําสอนเร่ืองคนตายมีความนกึคิด
โดยเฉพาะความเชือ่เร่ืองวญิญาณของคน
ตายจะกลับมาดูแลคนทียั่งมีชวีติอยูน่ัน้ได้
ปูทางให้กับลัทธิทรงวิญญาณยุคใหม่ 

หากคนตายได้รับอนุญาตให้ไปอยู่เบ้ือง
พระพักตร์ของพระเจ้าและทูตสวรรค์
บริสุทธิ์และได้รับสิทธิให้รับรู้มากย่ิงกว่า
ก่อนที่ยังไม่ตาย  ทําไมพวกเขาจึงไม่
กลับมายังโลกเพื่อให้ความกระจ่างและ
สอนสั่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่เล่า หากตามที่
นักศาสนศาสตร์โด่งดังสอนว่าวิญญาณ
ของคนตายจะวนเวียนอยู่รอบๆ มิตรสหาย
บนโลก  ทําไมพวกเขาจงึไม่ได้รบัอนุญาต
ให้มาสือ่  มาเตอืนให้ละทิง้ความชัว่  หรอื
ประเล้าประโลมในยามโศกเศร้าเล่า ผู้ท่ี
เชื่อว่าคนตายมีความนึกคิดจะปฏิเสธ
อย่างไรในเรื่องความกระจ่างของพระเจ้า
ท่ีวิญญาณอันมีสง่าราศีนํามาส่ือสารให้
แก่เขา นี่เป็นช่องทางที่ถือว่าศักด์ิสิทธิ์
ซึ่งเป็นช่องทางที่ซาตานใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมัน  ทูตสวรรค์ทั้งหลาย
ทีล้่มลงในบาปจะทําตามคาํบัญชาของมัน
โดยมาปรากฏตวัในฐานะผูน้าํข่าวจากโลก
วิญญาณ  ในขณะท่ีแสดงออกว่านําคน
เป็นให้ไปสื่อสารกับคนตายนั้น เจ้าชาย
แห่งความชั่วได้ใส่อิทธิพลแห่งการหลอก
ลวงของมันลงไปในความคิดของพวกเขา 
{GC 551.2}

มันมีอาํนาจทําให้ดูเหมือนว่านาํรปูร่าง
ของมิตรสหายท่ีตายจากไปมาปรากฏต่อ
หน้ามนุษย์ การปลอมแปลงนั้นทําได้
แนบเนยีน  หน้าตา  คําพดู  นํา้เสยีงทีคุ้่น
เคยถูกจําลองมาได้อย่างน่าพิศวง คน
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มากมายรู้สกึสบายใจและม่ันใจว่าคนทีเ่ขา
รักมีความสุขสําราญในสวรรค์ และโดย
ปราศจากความระแวงถงึภัยอันตราย  พวก
เขาปล่อยให้หูฟัง “วิญญาณท้ังหลายที่
ล่อลวงและคําสอนของพวกผี” 1 ทิโมธี 
4:1 {GC 552.1}

เม่ือซาตานชกันาํให้พวกเขาเชือ่ว่าคน
ตายกลับมาสนทนากับพวกเขาจริง มัน
ก็จะทําให้ผู ้ท่ีลงไปยังหลุมฝังศพโดยที่
ไม่ได้เตรยีมพร้อมมาปรากฏตวั  พวกเขา
จะอ้างว่ามีความสุขอยู่ในสวรรค์และแม้
กระท่ังบอกว่าได้ตําแหน่งสูงส่งที่นั่นและ
ด้วยเหตนุีค้าํสอนทีว่่าไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างคนชอบธรรมและคนชั่วจึงแพร่
กระจายไป  ในบางคร้ังผูม้าเยอืนจากโลก
วิญญาณที่หลอกลวงบอกให้ระวังและ
กล่าวคําเตอืนท่ีเกิดขึน้จริง  และเมือ่พวก
เขาเช่ือม่ันมากย่ิงขึ้นมันก็จะนําเสนอ
คําสอนที่บ่อนทําลายความเชื่อในพระ
คมัภีร์โดยตรง  มันแสดงความสนใจอย่าง
จริงจังต่อความทุกข์สุขของมิตรสหาย
ในโลกเพือ่จะสอดแทรกความผิดอันตราย
ทีสุ่ด  เนือ่งจากมันกล่าวความจริงบ้างและ
บางคร้ังยังทํานายเหตุการณ์ในอนาคต  
ทําให้ส่ิงท่ีมันกล่าวน่าเชื่อถือและคน
จาํนวนมากยอมรบัคําสอนเทจ็ของมนัได้
อย่างง่ายดายและเชื่ออย่างหมดหัวใจ
เสมือนหนึ่งว่าคําสอนเหล่านั้นเป็นความ
จริงศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของพระคัมภีร์ พระ
บัญญัติของพระเจ ้าถูกละเลย พระ
วิญญาณแห่งพระคุณถูกดูแคลน และ
พระโลหิตแห่งพันธสัญญาถูกมองว่าไม่

ศักด์ิสิทธิ์ วิญญาณเหล่านี้ปฏิเสธความ
เป็นพระเจ้าของพระคริสต์และจัดพระผู้
สร้างให้อยู่ในระดับเดียวกับมันด้วยการ
ปลอมแปลงในรปูแบบใหม่ กบฏตวัยงผู้นี้
ยังคงต่อสู้กับพระเจ้าในสงครามที่มันก่อ
ขึ้นในสวรรค์และดําเนินต่อมาในโลกเป็น
เวลาเกือบหกพันปี {GC 552.2}

คนมากมายพยายามให้เหตผุลในเร่ือง
การสําแดงทางวิญญาณโดยชี้ว่าส่ิงเหล่า
นั้นเกิดจากมือของคนทรงที่มีลูกเล่น
และว่องไว แต่แท้จริงแล้วในขนาดที่ผล
การเล่นกลบ่อยครั้งก็หลอกว่าเป็นการ
แสดงออกที่แท้จริงก็ตามที แต่ก็มีการ
แสดงที่เห็นได้ชัดแจ้งว่ามีอํานาจท่ีเหนือ
ธรรมชาติร่วมอยู่ด้วย ความลึกลับที่เป็น
จุดเ ร่ิมต ้นของลัทธิทรงวิญญาณใน
ยุคใหม่ไม่เกิดขึ้นจากการเล่นกลหรือ
เล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ แต่เป็นผลงาน
โดยตรงของเหล่าทูตสวรรค์ชั่วซ่ึงโดยวิธี
นี้นําการหลอกลวงท่ีทําลายจิตวิญญาณ
อย่างได้ผลทีสุ่ดวธิหีนึง่มาให้ คนมากมาย
จะติดกับดักโดยเชื่อว่าลัทธิทรงวิญญาณ
เป็นเพียงการหลอกลวงท่ีมนุษย์ทําขึ้น  
เม่ือพวกเขาต้องเผชญิหน้ากบัการสําแดง
ทีเ่กิดข้ึนซ่ึงเป็นสิง่ทีพ่วกเขาปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นผลงานของอํานาจทีเ่หนอืธรรมชาติ
แล้ว พวกเขาจึงถูกหลอกและถูกชักนํา
ให้ยอมรบัว่าสิง่เหล่าน้ันเกิดจากอาํนาจย่ิง
ใหญ่ของพระเจ้า {GC 553.1}

คนเหล่านี้มองข้ามคําพยานในพระ
คัมภีร ์เร่ืองการอัศจรรย์ที่ซาตานและ
ตวัแทนของมันทํา  นกัมายากลของฟาโรห์
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เลียนแบบพระราชกิจของพระเจ้าได้
ด้วยการช่วยเหลือของซาตาน เปาโล
ประกาศว่า ก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
ของพระคริสต์ จะมีเหตกุารณ์ทีค่ล้ายคลงึ
กันซึ่งแสดงให้เห็นถึงอํานาจของซาตาน  
ก่อนการเสด็จกลับมาขององค์พระผู ้
เป็นเจ้าจะมี “การดลบันดาลของซาตาน  
พร้อมกับการอิทธฤิทธิท์กุอย่าง  ทัง้หมาย
สําคัญ  และการอัศจรรย์จอมปลอม  และ
อุบายช่ัวทุกอย่าง” 2 เธสะโลนิกา 2:9, 
10  และอัครทูตยอห์นบรรยายถึงอํานาจ
การทําอัศจรรย์ที่จะแสดงออกในวาระ
สุดท้ายว่า  “มันทําหมายสําคัญที่ยิ่งใหญ่
ถงึขัน้ทําให้ไฟตกจากฟ้าลงมายังแผ่นดิน
โลกต่อหน้าคนทั้งหลาย มันล่อลวงคน
ทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมาย
สําคัญต่างๆ” ซึ่ง “ทรงอนุญาตให้มันทํา”  
วิวรณ์ 13:13, 14 การทํานายไว้ในท่ีน้ี
ไม่ใช่เป็นเพยีงเร่ืองการหลอกลวง  มนษุย์
จะถูกหลอกด้วยการอัศจรรย์ต่างๆ ที่
บรรดาตัวแทนของซาตานมีอํานาจทํา  
ไม่ใช่ด้วยสิง่ทีพ่วกมันแสร้งทาํ {GC 553.2}

เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วท่ีเจ้าชายแห่ง
ความมืดมุ่งม่ันบงการวางแผนเพื่อการ
หลอกลวง มันปรับเปลี่ยนการทดลอง
ต่างๆ ของมันอย่างชํ่าชองเพื่อให้เหมาะ
กับทุกชนชัน้และทุกสภาวการณ์   สําหรับ
คนท่ีมีการศึกษาและเป็นผู้ดี  มันเสนอ
ลัทธทิรงวิญญาณในรปูแบบท่ีประณตีและ
มีเหตุมีผล และด้วยวิธีนี้มันประสบผล
สําเร็จในการดึงคนมากมายเข้าไปยังกับ
ดักของมัน  อัครทตูยากอบกล่าวถึงความ

รู้ท่ีลัทธิทรงวิญญาณให้ไว้ว่า “ปัญญา
อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่
เป็นปัญญาฝ่ายโลก ฝ่ายเนื้อหนังและ
ฝ่ายผีปีศาจ” ยากอบ 3:15 อย่างไร
ก็ตาม ในเร่ืองนี้ผู้ล่อลวงท่ียิ่งใหญ่จะใช้
วิธีปกปิดถ้าการปกปิดจะให้ผลดีท่ีสุดกับ
เป้าหมายของมัน   ผูท้ีป่รากฏตัวอยูเ่บ้ือง
พระพักตร์พระคริสต์ในป่ากันดารด้วย
ความสว่างเจดิจ้าของทตูสวรรค์ทัง้หลาย
จะมาหามนุษย์ในลักษณะท่ีน่าสนใจท่ีสดุ
คอืในฐานะทูตแห่งความสว่าง   มันเข้าหา
ความมีเหตุมีผลด้วยการเสนอแก่นสาร
ที่สูงส่ง  มันนําความพึงพอใจให้พวกช่าง
เพ้อฝันด้วยภาพท่ีชวนให้หลงใหลและ
มันชักนําความรู้สึกด้วยการแสดงความ
รักและความโอบอ้อมอารีออกมาอย่าง
สวยงาม มันกระตุ ้นความนึกคิดไปสู่
ความอวดดีอย่างรวดเร็ว  ทาํให้คนทะนง
ในความฉลาดของตัวเองจนจิตใจของ
พวกเขาหม่ินประมาทพระเจ้าแห่งนรัินดร์
กาล  สิ่งมีชีวิตผู้มีอํานาจยิ่งใหญ่ตนน้ีผู้ที่
สามารถนําพระผู้ช่วยของโลกไปยังภูเขา
สูงและนําอาณาจักรทั้งโลกและสง่าราศี
ของอาณาจักรเหล่าน้ันให้มาปรากฏต่อ
เบ้ืองพระพักตร์ของพระองค์ จะนําการ
ล่อลวงต่างๆ ของมันมาให้แก่มนุษย์ใน
ลักษณะที่จะบิดเบือนความรู้สึกของทุก
คนที่ไม่ได้อยู ่ภายใต้การปกป้องด้วย
อํานาจของพระเจ้า {GC 553.3}

ในเวลานี ้ ซาตานหลอกมนษุย์เหมือน
เช่นที่มันหลอกเอวาในสวนเอเดนด้วย
คําเยินยอ ด้วยการจุดประกายความ
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ต้องการอยากได้ความรู้ต้องห้าม ด้วย
การปลุกปั่นความทะเยอทะยานที่อยาก
ให้ตนเองสูงส่งขึ้น ด้วยการยึดความชั่ว
เหล่านี้ไว้ที่เป็นเหตุทําให้มันล้มลง และ
โดยวธิเีดียวกนันีมั้นมุ่งม่ันทีจ่ะทาํให้มนษุย์
พินาศ มันประกาศว่า “พวกเจ้าจะเป็น
เหมือนอย่างพระเจ้า  คือรู้ความดีและ
ความชัว่” ปฐมกาล 3:5   ลัทธทิรงวิญญาณ
สอนว่า “มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเจริญขึ้น
ไปเร่ือยๆ ชะตากรรมของเขาตั้งแต่เกิด
จะต้องก้าวไปข้างหน้า  แม้กระท่ังไปถึง
นิรันดร์กาล ไปยังพระเจ้าพระบิดา” และ
ยังกล่าวต่อไปว่า “สมองของแต่ละคนจะ
ตัดสินตนเองและไม่ตัดสินผู้อื่น” “การ
พพิากษาจะยุตธิรรมเพราะเป็นการตดัสิน
ตัวเอง.. .บัลลังก ์อยู ่ ในตัวของท ่าน”  
อาจารย์ของลัทธิทรงวิญญาณคนหนึ่ง
กล่าวขณะที ่“ความรูส้กึทางจติวญิญาณ” 
ตื่นขึ้นภายในตัวเขาว่า  “เพื่อนมนุษย์
ทุกคนของข้าพเจ้า ทุกคนเป็นเทวดาชั้น
ตํ่าที่ไม่ได้ล้มลงในบาป” และอีกท่านหน่ึง
สอนว่า “คนดีและบริบูรณ์ทุกคนคือพระ
คริสต์” {GC 554.1}

ด้วยประการฉะนี ้ ความชอบธรรมและ
ความดีรอบคอบของพระเจ้าผู้ทรงไม่มีท่ี
สิ้นสุด องค์แท้จริงที่เราจะต้องเทิดทูน
สรรเสริญ และความชอบธรรมอันบรบูิรณ์
ของพระบญัญตัซิึง่เป็นมาตรฐานท่ีแท้จริง
ที่มนุษย์ต้องก้าวไปให้ถึง ถูกซาตานเอา
ธรรมชาตท่ีิบาปและผดิของตวัมนษุย์เอง
เข้าไปแทนท่ีเพ่ือเป็นเป้าหมายของการ
เทิดทูนเกียรติ เป็นกฎเดียวของการ

พิพากษาหรือเป็นมาตรฐานของอุปนิสัย   
นี่เป็นการเคล่ือนไปข้างหน้าแต่ไม่ได้ย่ิง
สูงขึ้น แต่กลับดิ่งลงต่ํา {GC 554.2}

กฎของสภาพท้ังทางฝ่ายปัญญาและ
ฝ่ายจิตวญิญาณมีอยูว่่า ด้วยการเฝ้ามอง  
เราจะรับการเปลีย่นแปลง   สมองจะค่อยๆ 
ปรบัตวัให้เข้ากับเร่ืองท่ีเราครุ่นคดิและจะ
ผสมผสานเข้ากับส่ิงที่เขารักและเคารพ   
มนษุย์จะก้าวไปได้ไม่สงูเกินกว่ามาตรฐาน
แห่งความบริสุทธิ์หรือความดีหรือความ
จริงของเขา  เขาจะไปไม่ถงึอดุมคตท่ีิสงูส่ง
ของเขา เขาจะไม่สามารถเข้าไปถึงสิ่งที่
สูงส่ง แต่จะจมด่ิงลงไปเร่ือยๆ พระคุณ
ของพระเจ้าเท่าน้ันท่ีมีอาํนาจยกชมูนษุย์
ขึ้น หากปล่อยให้เขาอยู่ตามลําพัง วิถี
ของเขาจะตกตํ่าลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
{GC 555.1}

สําหรับผู้ที่ตามใจตนเอง ผู้ท่ีรักแต่
ความสนกุสนาน และผูท้ีใ่ฝ่ใจในกามารมณ์  
ลัทธิทรงวิญญาณเข้าหาคนเหล่านี้ด้วย
การปกปิดน้อยกว่าเม่ือมันเข้าหาผู้ดีและ
ผู้มีการศึกษา โดยรวมแล้ว พวกเขาจะ
พบส่ิงที่เข้าได้กับแนวความคิดของพวก
เขา   ซาตานศกึษาเคร่ืองหมายชีบ้อกจดุ
อ่อนทุกจุดในธรรมชาติของมนุษย์ มัน
บันทกึบาปท่ีแต่ละคนมีความโน้มเอยีงจะ
ทาํ  และแล้วมันกจ็ะจดัการไม่ให้เสยีโอกาส
ท่ีจะสร้างความพอใจให้กับแนวโน้มในการ
ทําช่ัว สําหรับสิ่งที่ถูกต้องมันล่อลวง
มนุษย์ให้ทํามากเกินขอบเขตเพื่อให้พลัง
กาย ความคิด และศีลธรรมอ่อนแอไป
ด้วยการไม่รู้จักประมาณตน มันทําลาย
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คนนับพันและยังคงทําลายต่อไปโดยให้
หมกมุ่นอยูกั่บตณัหาซึง่ทาํร้ายธรรมชาติ
ของมนุษย์อย่างโหดเห้ียม และเพ่ือทํา
ให้งานของมันสําเร็จ  มันประกาศผ่าน
ทางวญิญาณว่า “ความรู้ท่ีแท้จริงยกระดับ
มนุษย์ให้อยู่เหนือกฎทุกข้อ”  “ทุกส่ิงท่ี
ถูกต้อง” ท่ี “พระเจ้าไม่ทรงประณาม”  
และ  “บาปท้ังปวงทีท่าํไปกถ็อืว่าไม่มีความ
ผิด” เม่ือคนทั้งหลายถูกชักนําให้เชื่อว่า
ความปรารถนาเป ็นกฎหมายสูงสุด  
เสรีภาพคือใบอนุญาตและมนุษย์ต้องรับ
ผิดชอบต่อตัวเขาเองเท่านั้น จึงไม่ต้อง
แปลกใจเม่ือความไม่ถกูต้องและความเลว
ร้ายไหลบ่าเข้ามามากเช่นนี้   คนจํานวน
มากมายกระตือรือร้นท่ีจะยอมรับคาํสอน
ต่างๆ ที่ปล่อยให้พวกเขามีเสรีภาพใน
การทําสิ่งที่หัวใจฝ่ายเนื้อหนังเรียกร้อง   
บังเหียนควบคุมตนถูกวางไว้ที่คอของ
ตัณหา อํานาจความคิดและจิตวิญญาณ
ถูกทําให้อยู่ภายใต้การควบคุมของความ
โน้มเอียงเย่ียงสัตว์ และแล้วซาตานก็
กวาดคนนับพันที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ติดตาม
พระคริสต์เข้าไปในร่างแหของมันด้วย
ความปีติยินดี {GC 555.2}

แต่ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกหลอกด้วยเร่ือง
เหลวไหลของลัทธิทรงวิญญาณ พระเจ้า
ประทานความสว่างอย่างเพยีงพอเพือ่ให้
พวกเขาตรวจพบกับดัก  ดังที่ได้แสดงให้
เห็นแล้วว่าทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานโดยตรง
ของลัทธิทรงวิญญาณนั้นมีความขัดแย้ง
กับข้อความท่ีชัดเจนท่ีสุดของพระคัมภีร์   
พระคัมภีร์เปิดเผยว่าคนตายไม่รู้อะไรเลย 

ความนึกคิดของเขาก็สูญส้ินไป เขาทั้ง
หลายไม่มีส่วนอันใดที่บังเกิดขึ้นภายใต้
ดวงอาทิตย์ พวกเขาไม่รู้ว่าผูท้ีเ่ขารกัมาก
ที่สุดในโลกจะมีความสุขหรือความทุกข์  
{GC 556.1}

ยิ่งกว่าน้ัน พระเจ้าทรงห้ามไว้อย่าง
ชัดเจนถึงการกระทําทุกอย่างที่ติดต่อ
สื่อสารแบบจอมปลอมกับวิญญาณซ่ึง
จากไปแล้ว ในสมัยของคนฮีบรู มีคนอยู่
กลุ่มหน่ึงท่ีอ้างว่าสามารถสื่อกับคนตาย
ได้ เหมือนเช่นคนทรงในยุคปัจจุบัน  แต่
ผูท้ีม่าเยอืนจากโลกอ่ืนท่ีเรียกว่า “วญิญาณ
ของผูท่ี้คุน้เคย”  นัน้พระคัมภีร์เปิดเผยว่า
เป็น “วิญญาณชั่ว” (เปรียบเทียบ กันดาร
วถิ ี25:1-3  สดุดี 106:28  1 โครินธ์ 10:20 
วิวรณ์ 16:14) การเข้าไปยุ ่งเก่ียวกับ
วญิญาณของผูท้ีเ่ราคุ้นเคยนัน้ถกูกําหนด
ไว้ว่าเป็นส่ิงที่น่ารังเกียจจําเพาะพระเจ้า
และมีการห้ามปรามอย่างจริงจังโดยมี
โทษถึงตาย  เลวีนติ ิ19:31; 20: 27  บัดน้ี 
คําว่าเวทมนตร์คาถาเองก็เป็นท่ีผู ้คน
เหยียดหยาม การอ้างว่ามนุษย์สามารถ
สื่อสารกับวิญญาณชั่วต่างๆ ได้นั้นถูก
มองว่าเป็นนิยายในยุคมืด แต่ลัทธิทรง
วญิญาณทีมี่ผูเ้ชือ่นบัร้อยนบัพนัแม้กระท่ัง
เป็นล้านได้แทรกตัวเข้าไปในวงการ
วิทยาศาสตร์  บุกเข้าไปในคริสตจักรและ
เป็นที่นิยมของผู้ออกกฎหมายบ้านเมือง  
และแม้กระท่ังในพระราชสํานักของ
พระราชา การหลอกลวงอันใหญ่หลวงน้ี
กําลังหวนกลับคืนมาใหม่ ปลอมแปลง
ด้วยรูปลกัษณ์ใหม่ ซึง่แท้จริงแล้วก็คอืการ
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ทรงเจ้าเข้าผทีีถ่กูประณามและห้ามปราม
ในสมัยโบราณนั่นเอง {GC 556.2}

หากไม่มีหลักฐานอื่นใดเพื่อแสดงถึง
ธาตุแท ้ของ ลัทธิทรง วิญญาณแล ้ว  
วิญญาณท่ีไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง
ความชอบธรรมและบาป  ระหว่างคุณงาม
ความดีและความบริสทุธิข์องอัครทตูของ
พระคริสต์กับทาสรับใช้เลวท่ีสุดของ
ซาตาน ก็ควรเป็นการเพียงพอสําหรับ
คริสเตียน โดยการนําเสนอว่าคนเลว
ที่สุดไปอยู่สวรรค์และรับเกียรติอย่างสูง
ที่นั่นเช่นนี้ ซาตานกําลังบอกโลกให้รู้ว่า 
“ไม่ว่าท่านจะชั่วช้าเพียงใดก็ตาม ไม่ว่า
ท่านจะเชื่อพระเจ้าและพระคัมภีร์หรือไม่
เชือ่ก็ตาม  ขอให้ใช้ชวีติตามความพงึพอใจ
ของท่าน สวรรค์เป็นบ้านของท่าน” ผู้สอน
ของลัทธิทรงวิญญาณแทบจะประกาศว่า   
“ทกุคนท่ีทําชัว่ก็เป็นคนดีในสายพระเนตร
ของพระยาห์เวห์และพระองค์พอพระทัย
คนเหล่านั้น” และ “พระเจ้าแห่งความ
ยุติธรรมอยู่ที่ไหน” มาลาคี 2:17 พระคํา
ของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า “วิบัติแก่พวกท่ี
เรียกความช่ัวว่าความดีและเรียกความดี
ว่าความช่ัวร้าย พวกที่ถือว่าความมืดคือ
ความสว่างและความสว่างคือความมืด” 
อิสยาห์ 5:20 {GC 556.3} 

วญิญาณหลอกลวงเหลา่นีท้ีป่ลอมตวั
เป็นอัครทูตถูกนํามาใช้เพื่อคัดค้านส่ิงท่ี
พวกเขาเขียนภายใต้การทรงดลใจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยที่ยังมีชีวิต
อยูบ่นโลก   พวกเขาปฏิเสธแหล่งทีม่าอนั
ศักด์ิสิทธิ์ของพระคัมภีร์และด้วยเหตุนี้

จึงทําลายรากฐานแห่งความหวังของ
คริสเตยีนและดับแสงสว่างทีส่่องทางไปสู่
สวรรค์   ซาตานพยายามทําให้ท้ังโลกเช่ือ
ว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงตํานาน นิยาย  
หรือเป็นแค่หนังสือท่ีเหมาะสําหรับเผ่า
พนัธุม์นษุย์ในยคุแรกเท่าน้ัน  แต่ปัจจบัุน
ถือว ่าไม ่ สําคัญหรือล ้าสมัย และมัน
นําเสนอการสําแดงทางวิญญาณเพื่อ
เอาไปแทนที่พระคําของพระเจ้า นี่เป็น
ช่องทางท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของมัน
โดยส้ินเชิง ด้วยวิธีนี้มันทําให้โลกเชื่อสิ่ง
ที่มันต้องการให้เชื่อ มันนําพระคัมภีร์ที่
ตัดสินมันและผู้ติดตามท้ังหลายของมัน
ไปไว้ในที่มืดซึ่งเป็นที่ท่ีมันต้องการ มัน
ทําให้พระผู้ช่วยให้รอดของโลกมีค่าไม่
มากไปกว่ามนษุย์ธรรมดาคนหน่ึง  ดังเช่น
ทหารชาวโรมันที่เฝ้าอยู่หน้าอุโมค์ฝังศพ
ของพระเยซูแพร่กระจายรายงานเท็จซึ่ง
ปุโรหติและผูป้กครองบอกให้พวกเขาพดู
เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ในการหักล้างเร่ืองการ
เป็นข้ึนจากความตายของพระเยซูนั้น  
บรรดาผูท้ีเ่ชือ่เรือ่งการสาํแดงทางวญิญาณ
ก็กระทําการแบบเดียวกันโดยการทาํให้ดู
ประหนึง่ว่าไม่มีเหตกุารณ์อศัจรรย์ใดเกิด
ขึน้ในชวีติของพระผูช่้วยให้รอด  หลังจาก
ท่ีพวกเขาคอยหาทางปัดพระเยซูให้ไป
อยู่ทางด้านหลังฉากแล้ว พวกเขาจึงหัน
ความสนใจมาที่การอัศจรรย์ต่างๆ ของ
พวกเขาเอง  ประกาศว่าการอศัจรรย์เหล่า
นี้ย่ิงใหญ่กว่าผลงานของพระเยซูคริสต์
เสียอีก {GC 557.1}

เป ็นเร่ืองจริงท่ีในเวลาน้ีลัทธิทรง
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วิญญาณกําลังเปล่ียนแปลงรูปแบบและ
ปกปิดลกัษณะบางประการท่ีน่าพงึรังเกียจ
และสวมหน้ากากของคริสเตยีน แต่คาํพดู
ต่างๆ ของมันจากเวทีและจากส่ือมวลชน
ปรากฏอยู่หน้าสาธารณชนมาเป็นเวลา
หลายปีและด้วยส่ิงเหล่าน้ี ธาตุแท้ของ
มันถูกเผยออกมาให้เห็น ไม่อาจที่จะ
ปฏิเสธหรือปกปิดคําสอนต่างๆ เหล่านี้
ได้  {GC 557.2} 

แม้ในรูปแบบปัจจุบันที่ห่างไกลจาก
การมีคุณค่าเพียงพอที่จะพอยอมรับได้
กว่าในอดีตก็ตาม  โดยความเป็นจริงแล้ว
กลับอันตรายกว่า เพราะมีการหลอกลวง
ทีเ่ตม็ไปด้วยเล่ห์เหลีย่มมากกว่า ในขณะ
ที่รูปแบบเดิมโจมตีพระคริสต์และพระ
คัมภีร ์ รูปแบบปัจจุบันกลับประกาศ
ยอมรับท้ังพระคริสต์และพระคัมภีร์ แต่
จะแปลความหมายของพระคัมภีร ์ใน
ลักษณะท่ีถูกใจของหัวใจที่ยังไม่บังเกิด
ใหม่ โดยความจริงที่สําคัญจริงจังและ
จําเป็นในพระคัมภีร์กลายเป็นสิ่งท่ีไม่มี
ความหมาย ความรักถูกสาธยายว่าเป็น
คุณลักษณะสําคัญที่สุดของพระเจ้า แต่
กลับถกูลดระดับให้เหลือเป็นอารมณ์อ่อน
ไหวอนัเปราะบางซึง่ทําให้ความดีงามและ
ความช่ัวมีความแตกต่างกันน้อยมาก    
ความยตุธิรรมของพระเจ้า  การประณาม
บาปของพระองค์และข้อกําหนดของ
ธรรมบญัญตับิรสิทุธิข์องพระองค์ทัง้หมด
นี้ถูกปัดทิ้งออกไปจากสายตา ประชาชน
ถูกสอนให้รับว่าพระบัญญัติสิบประการ
ของพระเจ้าเป็นคําสอนท่ีตายไปแล้ว   

นยิายร่ืนหแูละมีมนต์เสน่ห์ครอบงาํความ
รูสึ้กและนาํมนุษย์ให้ปฏเิสธพระคมัภร์ีว่า
เป ็นพื้นฐานของความเชื่อ ในความ
เป็นจริงแล้ว พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธพระ
คริสต์เหมือนเม่ือก่อน แต่ซาตานทําให้
ตาของพวกเขาบอดไปจนมองไม่เหน็การ
หลอกลวง {GC 558.1}

มีคนจํานวนน้อยท่ีเข้าใจได้อย่างถูก
ต้องถึงอํานาจการล่อลวงของลัทธิทรง
วิญญาณและภัยอันตรายของการไปอยู่
ภายใต้อิทธิพลของมัน หลายคนเข้าไป
ยุ่งเก่ียวกับลัทธิทรงวิญญาณเพื่อสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น พวกเขาไม่ได้
เชื่อเร่ืองเช่นนี้และจะหวาดกลัวเม่ือคิด
ว่าจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของ
วิญญาณเหล่านั้น แต่พวกเขากลับยํ่า
เข้าไปในเขตแดนต้องห้ามและผูทํ้าลายผู้
ยิง่ใหญ่ก็ใช้อาํนาจของมันเข้าควบคุมโดย
ที่พวกเขาไม่เต็มใจ ในทันทีที่พวกเขา
ปล่อยตัวให้สมองถูกชักจูงไปตามบัญชา
ของมัน แล้วมันก็จะจับพวกเขามาเป็น
เหยื่อ มันเป็นไปไม่ได้ท่ีพวกเขาจะใช้
กําลงัของตนเองมาปลดปล่อยให้หลดุพ้น
จากมนต์เสน่ห์และการล่อลวงของมัน  
ไม่มีส่ิงใดเว้นไว้เสยีแต่อาํนาจของพระเจ้า
ที่ทรงโปรดประทานให้ผ ่านทางการ
อธิษฐานด้วยความเชื่อท่ีร้อนรนเท่าน้ัน
ที่จะช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณท่ีถูกจับ
เหล่าน้ีให้เป็นอิสระได้  {GC 558.2}

ทุกคนที่ปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่กับ
อุปนิสัยบางส่วนที่ชั่วหรือจงใจเก็บรักษา
บาปทีรู้่อยู่แก่ใจกําลังเชือ้เชิญการทดลอง
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ต่างๆ ของซาตาน พวกเขาแยกตัวเอง
ออกไปจากพระเจ้าและจากการคุ้มครอง
ของทูตสวรรค์ เม่ือซาตานนําเสนอการ
ล่อลวงต่างๆ ของมัน พวกเขาจะไม่มี
เคร่ืองป้องกันและตกเป็นเหยือ่ได้อย่างง่าย
ดาย ผู้ที่นําตัวเองไปอยู่ภายใต้อํานาจ
ของมันจะไม่มีทางรู้ว่าวิถชีวิีตของพวกเขา
จะสิ้นสุดลงท่ีใด เม่ือผู้ล่อลวงเอาชนะ
พวกเขาได้แล้ว มันก็จะใช้พวกเขาเป็น
ตวัแทนเพือ่ล่อลวงผู้อืน่ไปสูค่วามหายนะ
ต่อไป {GC 558.3}

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “เมื่อ
เขาทั้งหลายกล่าวกับพวกท่านว่า ‘จง
ปรกึษากับคนทรงหรือพ่อมดแม่มดผูร้้อง
เสยีงจ้อกแจ้กและเสยีงพมึพาํ’ ไม่ควรหรือ
ที่ประชาชนจะปรึกษาพระเจ้าของเขา  
ควรหรือท่ีเขาจะไปปรึกษาคนตายเพือ่คน
เป็น  ไปดูธรรมบัญญัติและถ้อยคําพยาน 
แน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นข้าพเจ้า ก็จะ
เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเลย”  อิสยาห์ 8:19, 
20  หากมนุษย์พร้อมที่จะรับความจริง
เรื่องธรรมชาติของมนุษย์และสภาพของ
คนตายท่ีพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจน
แล้ว  พวกเขาก็จะมองเหน็ข้ออ้างและการ
สําแดงของลัทธิทรงวิญญาณว่าเป็นการ
กระทําของซาตานทีมั่นทําด้วยอาํนาจและ
นิมิตและการอัศจรรย์ที่หลอกลวง แต่
แทนที่จะยอมจํานนต่อเสรีภาพที่เข้ากัน
ได้ดีกับหวัใจฝ่ายเนือ้หนงั  และละท้ิงบาป
ต่างๆ ที่พวกเขาช่ืนชอบ ฝูงชนจํานวน
มากกลับปิดตาของตนจากแสงสว่างและ
เดินตรงเข้าไปโดยไม่สนใจคําเตือน ใน

ขณะท่ีซาตานสานกับดักของมันอยู่รอบ
ตัวของพวกเขาและพวกเขาจึงตกเป็น
เหย่ือของมัน “เพราะเขาไม่ได้รักความจริง
เพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึง
ทรงให้ความลุ่มหลงมาถงึพวกเขา ให้เขา
เชื่อสิ่งที่เท็จ” 2 เธสะโลนิกา 2:10, 11  
{GC 559.1}

ผูท้ีต่่อต้านคําสอนของลัทธทิรงวญิญาณ
มิได้กําลังโจมตีมนุษย์เท่านั้น แต่กําลัง
ต่อสู้กับซาตานและทูตของมัน พวกเขา
เข้าร่วมต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง  
พวกภตูผีท่ีมีอาํนาจ และพวกวิญญาณชัว่
ในสวรรคสถาน เอเฟซัส 6:12 ซาตาน
ไม่ยอมปล่อยอาณาเขตของมันแม้สัก
กระเบียดเดียว  ยกเว้นว่ามันจะถูกอาํนาจ
ของผู้ส่ือข่าวชาวสวรรค์ขับไล่ออกไป   
ประชากรของพระเจ้าจะต้านมันได้ด้วย
พระดาํรัสท่ีว่า “มีพระคัมภร์ีเขียนไว้ว่า…”  
เหมือนเช่นที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
เคยเอาชนะมาแล้ว  ในวันน้ี  ซาตานอ้าง
พระคมัภร์ีเหมอืนทีเ่คยทาํมาแล้วในสมัย
ของพระครสิต์  และมันจะบิดเบือนคําสอน
ของพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนการหลอก
ลวงของมัน  ผูท่ี้จะยืนหยัดอยู่ในช่วงเวลา
อันตรายจะต้องเข้าใจคําพยานในพระ
คัมภีร์ด้วยตนเอง {GC 559.2}

คนมากมายจะต้องเผชิญหน้ากับ
วิญญาณของปีศาจที่มาในร่างของญาติ
หรือมิตรสหายที่ เขารักและประกาศ
คําสอนเทียมเท็จทีอ่นัตรายท่ีสุด ผูม้าเยอืน
เหล่านี้จะดึงดูดความเห็นอกเห็นใจที่
อ่อนไหวทีส่ดุของเราและจะทําการอศัจรรย์
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เพื่อยืนยันคําอวดอ้างของมัน เราจะต้อง
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต่อต้านส่ิงเหล่านี้
ด้วยความจริงในพระคัมภีร์ที่ว่า คนตาย
ไม่รู้อะไรเลยและผูท้ีม่าปรากฏเช่นนัน้เป็น
วิญญาณของมาร {GC 560.1}

สิง่ท่ีอยู่ตรงหน้าเราคอื  “ช่วงเวลาแห่ง
การทดลอง  ซึง่จะมาถึงคนท่ัวท้ังโลกเพือ่
จะทดลองคนทัง้หลายทีอ่ยู่ในโลก”  ววิรณ์ 
3:10   ทุกคนท่ีไม่ได้วางความเช่ือของเขา
อย่างม่ันคงในพระคําของพระเจ้าจะถูก
หลอกและพ่ายแพ้ ซาตานทํางานด้วย 
“อุบายชั่วทุกอย่าง” 2 เธสะโลนิกา 2:10   
เพือ่ควบคุมบุตรท้ังหลายของมนษุย์  และ
การหลอกลวงของมันจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ง  แต่มันจะบรรลเุป้าหมายของมันได้
ก็ต่อเม่ือมนุษย์ยอมจํานนต่อการทดลอง
ของมันด้วยความสมัครใจเท่านัน้  บรรดา
ผู้ที่แสวงหาความจริงด้วยความจริงใจ
และบากบ่ันท่ีจะชําระจิตวิญญาณของ
พวกเขาด้วยการเชื่อฟัง ลงมือทําสิ่งท่ี
พวกเขาสามารถทําได้เพื่อเตรียมตัวให้
พร้อมสําหรับความขัดแย้งเช่นนี้แล้ว  
พวกเขาจะพบแนวป้องกันท่ีม่ันคงใน
พระเจ้าแห่งความจริง พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสัญญาว่า  “เพราะว่าเจ้าถือรักษา
คําของเราคือมีความทรหดอดทน  เรา
จะเฝ้ารักษาเจ้า”  วิวรณ์ 3:10   พระองค์
จะทรงส่งทตูสวรรค์ทกุองค์ออกจากสวรรค์
ในไม่ช้าเพื่อไปปกป้องประชากรของ
พระองค์มากกว่าท่ีจะทรงปล่อยจติวญิญาณ
เพยีงดวงเดียวทีว่างใจในพระองค์ต้องพ่าย
แพ้แก่ซาตาน {GC 560.2}

ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์บรรยายให้เหน็
ถึงภาพหลอกลวงอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้น
กับคนชั่วซ่ึงทําให้พวกเขาถือว่าตนเอง
ปลอดภยัจากจากการพพิากษาของพระเจ้า
ไว้ว่า “เราได้ทําพันธสัญญากับความตาย
แล้ว และเราได้ทําข ้อตกลงกับแดน
คนตาย เมื่อภัยพิบัติไหลบ่าลงมา  มันจะ
ไม่มาถึงเรา  เพราะเราทาํให้ความเทจ็เป็น
ท่ีหลบภัยของเรา  และเราถกูกําบังไว้ด้วย
การโกหก” อิสยาห์ 28:15 กลุ่มคนท่ี
บรรยายไว้ในท่ีนี้รวมถึงผู้ด้ือร้ันไม่สํานึก
ผิดที่คอยปลอบตนเองอย่างม่ันใจว่าการ
ลงโทษไม่มีไว้ให้กบัคนบาป  ว่ามนษุยชาติ
ทัง้ปวงไม่ว่าจะชัว่สกัเพยีงไรก็จะถกูยกชู
ให้ขึ้นถึงสวรรค์ไปเป็นทูตสวรรค์ของ
พระเจ้า แต่ทีรุ่นแรงมากย่ิงกว่าน้ีคือพวก
ที่ไปทําพันธสัญญาไว้กับความตายและ
ทําข้อตกลงไว้กับแดนนรก พวกที่ตัด
ตนเองขาดไปจากความจริงทีพ่ระเจ้าแห่ง
สรวงสวรรค์ทรงจัดเตรยีมไว้ให้เพือ่เป็นโล่
ป้องกันในเวลาแห่งความทุกข์ยากและ
ยอมเข้าหลบอยูใ่นความเทจ็ทีซ่าตานเสนอ
ให้แทนซึง่เป็นข้ออ้างท่ีหลอกลวงของลัทธิ
ทรงวิญญาณ {GC 560.3}

สิ่งที่น่าพิศวงเกินคําบรรยายใดๆ คือ
ตาของคนในยุคนี้มืดบอดไป คนนับพัน
ปฏิเสธพระคาํของพระเจ้าว่าไม่คูค่วรทีจ่ะ
เชือ่และยอมรับการหลอกลวงของซาตาน
ด ้วยความเชื่อ ม่ันอย ่างร ้อนรน คน
เย้ยหยันและคนเยาะเย้ยประณามความ
ดือ้ร้ันของผูท้ีพ่อใจในความเช่ือของบรรดา
ผู้เผยพระวจนะและอคัรทูต  และพวกเขา
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เบ่ียงเบนตนเองด้วยการยกชูเพือ่เยาะเย้ย
คําประกาศที่จริงจังขึงขังของพระคัมภีร์
ในเร่ืองพระคริสต์และแผนการแห่งการไถ่
ให้รอด และการลงโทษที่จะตกลงมายัง
ผู้ที่ปฏิเสธความจริง พวกเขาแสร้งทํา
เป็นสงสารอย่างย่ิงใหญ่ต่อคนที่มีความ
คิดคับแคบ อ่อนแอและงมงายเช่นนี้ ท่ี
ยอมรับข้ออ้างของพระเจ้าและเชื่อฟัง
ข้อกําหนดในธรรมบัญญัติของพระองค์   
พวกเขาแสดงออกอย่างแน่ใจราวกบัว่าได้
กระทําพันธสัญญาไว้กับความตายและ
ทําข้อตกลงไว้กับแดนคนตาย ราวกับว่า
พวกเขาสร้างแนวขวางกัน้ทีผ่่านและทะลุ
ไม่ได้ระหว่างตัวเขาเองกับพระพิโรธของ
พระเจ้า ไม่มีสิ่งใดจะทําให้พวกเขากลัว   
พวกเขายอมผู้ล่อลวงด้วยความเต็มใจ   
พวกเขาเข้าร่วมเป็นหนึง่กับมันอย่างสนิท
สนมและอิ่มเอิบอยู่ในวิญญาณของมัน
อย่างเต็มท่ี จนไม่มีกําลังหรือความโน้ม
เอียงท่ีจะปลีกตัวออกไปจากกับดักของ
มัน {GC 561.1}

ซาตานเตรียมการมาเนิ่นนานแล้ว
เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับความพยายาม
ครั้งสุดท้ายของมันในการหลอกลวงโลก    
งานท่ีมันทํานั้น วางอยู่บนพื้นฐานท่ีมัน
กล่าวให้ความม่ันใจแก่เอวาในสวนเอเดน
ว่า  “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่”  “พวกเจ้ากิน
ผลจากต้นไม้นัน้วนัใด  ตาของพวกเจ้าจะ
สว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็น
เหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและ
ความช่ัว” ปฐมกาล 3:4, 5 มันเตรียมทาง

ทีละเล็กทีละน้อยสําหรับผลงานช้ินเอก
ของการหลอกลวงด้วยการพัฒนาลัทธิ
ทรงวิญญาณ แผนงานของมันยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตามท่ีมันวางแผนไว้  แต่จะทาํให้
สําเร็จได้ในช่วงสุดท้ายของเวลาที่เหลือ  
ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น
วิญญาณโสโครกสามดวงรูปร่างเหมือน
อย่างกบ...วิญญาณเหล่านี้เป็นผีที่ทํา
หมายสําคัญ พวกมันออกไปหากษัตริย์
ทั้งหลายท่ัวโลก เพื่อรวบรวมกษัตริย์
เหล่านั้นไปทําสงคราม ในวันยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” วิวรณ์ 
16:13, 14 คนทั้งโลกจะถูกกวาดให้เข้า
ร่วมขบวนการหลอกลวงน้ี ยกเว้นผู้ที่อยู่
ภายใต้อํานาจการปกป้องของพระเจ้า
ด้วยการเชื่อในพระคําของพระองค์ คน
ทั้งหลายจะถูกกล่อมให้หลับไปอย่าง
รวดเร็วกับความเชื่อม่ันที่อันตรายและ
ตื่นขึ้นมาพบกับพระพิโรธของพระเจ้าที่
เทลงมา {GC 561.2}

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าผูเ้ป็นพระเจ้าตรัสว่า  
“เราจะตัง้ความยตุธิรรมเป็นเชือกวัด  และ
ความชอบธรรมเป็นลูกด่ิง แล้วลูกเห็บ
จะกวาดความเท็จอนัเป็นทีห่ลบภยัไปเสีย  
และนํ้าจะไหลบ่าล้นที่กําบัง แล้วพันธ-
สัญญาของพวกท่านกับความตายจะเป็น
โมฆะ และข้อตกลงของท่านกับแดนคน
ตายจะไม่ดํารงอยู ่ เม่ือภยัพบิตัไิหลบ่าลง
มา พวกท่านจะถูกมันเหยยีบย่ํา”  อสิยาห์ 
28:17, 18 {GC 562.1}
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ปัจจบัุนนีช้าวโปรเตสแตนต์มองดูลทัธิ
โรมันด้วยความชื่นชมมากกว่าในอดีตที่
ผ่านมามาก  ในประเทศต่างๆ ที่ศาสนา
คริสต์นกิายคาทอลิกยังไม่เฟ่ืองฟมูากนกั  
ผู้นิยมระบอบเปปาซีต้องใช้วิธีรอมชอม
เพื่อหวังสร้างอิทธิพล มีความเฉยเมย
เพิ่มมากขึ้นต่อหลักคําสอนทั้งหลายที่
แยกบรรดาคริสตจักรซึ่งปฏิรูปแล้วออก
จากสภาปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซี  
ความเห็นกําลังขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนใน
เรื่องท่ีว่า ในที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้แตกต่าง
กันมากนักในประเด็นสําคัญต่างๆ ดังที่
เคยนกึไว้ในอดีต  และในเร่ืองทีว่่าการยอม
อ่อนตามเพียงเล็กน้อยในส่วนของเราจะ
นําพวกเราไปสู่ความเข้าใจกับโรมได้ดี
ยิง่ขึน้  เวลานัน้ในสมัยทีช่าวโปรเตสแตนต์
ให้คณุค่าอย่างสูงกับเสรีภาพของจติสํานกึ
ซึง่ต้องซือ้มาด้วยราคาแพง  พวกเขาสอน
ลูกๆ ให้เกลียดชังหลักคําสอนและพธิกีรรม
ของระบอบเปปาซีและถือว่าการแสวงหา
การปรองดองกับโรมนัน้เป็นการทรยศต่อ
พระเจ้า  แต่บัดนี้ความรู้สึกที่แสดงออก
นั้นช่างแตกต่างกับสมัยนั้นอย่างมาก
กระไรเช่นนี้ {GC 563.1}

บรรดาผู้ทีป่กป้องระบอบเปปาซเีปิดเผย
ว่า คริสตจักรของตนถูกใส่ร้ายมาตลอด 
และโลกของชาวโปรเตสแตนต์มีแนวโน้ม
ที่จะยอมรับคํากล่าวประโยคนี้ ผู ้คน

จาํนวนมากเร่งเร้าว่าเป็นเร่ืองไม่ยุตธิรรม
ที่จะตัดสินคริสตจักรของวันนี้ด้วยสิ่งที่
น่ารังเกียจและโง่เขลาซึ่งเห็นชัดในการ
ปกครองของเธอในช่วงหลายศตวรรษ
ของความไม่รู้และความมืด พวกเขาแก้
ต่างให้กบัความโหดเหีย้มอนัน่าสยดสยอง
ว่าเป็นผลจากความป่าเถือ่นของอนารยะ
ในสมัยนั้นและวิงวอนว่าอิทธิพลของ
อารยธรรมยคุใหม่เปล่ียนทัศนคตขิองเธอ
ไปแล้ว {GC 563.2}

คนเหล่าน้ีลมืคาํอ้างของอาํนาจอวดดี
นีท่ี้ว่าตนเองไม่เคยพล้ังซึง่ถกูประกาศมา
เป็นเวลาแปดร้อยปีไปแล้วหรือ  คําอ้างน้ี
ยังไม่เคยถูกประกาศถอน  แต่กลับมีการ
ยืนยันคําอ้างนี้ในศตวรรษที่สิบเก้าอย่าง
หนักแน่นกว่าแต่ก่อน  โรมประกาศอย่าง
แขง็ขนัว่า “ครสิตจกัรไม่เคยทําผดิหรอืจะ
ไม่มีวันทําผิดตามท่ีพระคัมภีร์บอกไว้”  
John L. von Mosheim, Institutes of 
Ecclesiastical History เล่มที่ 3 century 
II ตอน 2 บทที่ 2 section 9 note 17  เธอ
จะประกาศเลิกหลักการท่ีครอบงาํวิถขีอง
เธอในอดีตได้อย่างไร  {GC 564.1}

คริสตจักรของระบอบเปปาซีจะไม่มี
วนัละทิง้คาํอ้างว่าตนเองไม่รูพ้ล้ังของเธอ
ทิ้งไป ทุกสิ่ง ท่ีเธอทําไปในการกดขี่
ผู ้ที่ปฏิเสธคําสอนซึ่งไร้หลักเกณฑ์นั้น  
เธอถอืว่าทาํถูกต้องแล้ว  แล้วเธอจะไม่ทํา
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สิง่นัน้ซํา้อกีหรอืหากโอกาสน้ันปรากฏขึน้
มาอีก  ถ้ากฎหมายซึง่ปัจจบัุนถกูควบคุม
โดยรัฐบาลฝ่ายโลกถูกยกเลิกและโรมได้
รับโอกาสกลับไปสู่อํานาจเดิมแล้ว การ
เผด็จการและการกดข่ีของเธอจะฟ้ืนกลบั
คืนมาอย่างรวดเร็ว {GC 564.2}

นักเขียนลือชื่อคนหนึ่งกล่าวถึงท่าที
ของสภาปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซี
ในเร่ืองเสรภีาพของจิตสาํนกึและภยัอนัตราย
ทีค่กุคามโดยเฉพาะต่อสหรฐัอเมริกาจาก
นโยบายที่ประสบความสําเร็จไว้ว่า {GC 
564.3}

“มีผู ้คนมากมายท่ีฝังใจกับการให้
เหตุผลว่าความกลัวศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกในสหรัฐอเมริกานั้นเป็น
เพราะความดื้อร้ัน ไม่ยอมผ่อนปรนและ
ทําตัวเหมือนเด็ก คนเหล่านี้มองไม่เห็น
ลักษณะและท่าทีของลัทธิโรมันที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อสถาบันเสรีต่างๆ ของเรา  หรอื
ไม่พบส่ิงบอกเหตุล่วงหน้าใดที่แสดงถึง
การแผ่อทิธพิลของเธอ  ก่อนอ่ืน ให้เรามา
เปรียบเทียบหลักการขั้นพื้นฐานของ
รัฐบาลของเรากับของคริสตจกัรคาทอลกิ  
{GC 564.4}

“รัฐธรรมนญูของสหรัฐอเมรกิารบัรอง
เสรีภาพของจิตสํานึก  ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่า
หรือเป็นเร่ืองพื้นฐานมากไปกว่านี้ ใน
จดหมายเวียน  [Encyclical letter] ที่
พระสันตะปาปาปาปีอุสที่ 9 ทรงส่งไปยัง
บิชอปท้ังหลายเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 
ค.ศ. 1854  มีใจความว่า ‘หลักคําสอนไร้
สาระและผิดๆ หรือการพูดอย่างเพ้อเจ้อ

เพื่อปกป้องเสรีภาพของจิตสํานึกนั้น
เป็นความผดิท่ีร้ายแรงอย่างยิง่  เป็นพวก
ที่รบกวน  และเหนือสิ่งอื่นใด  เป็นพวกที่
ร้ายกาจที่สุดของประเทศ’ สันตะปาปา
องค์เดียวกันในสาส์นสันตะปาปาลงวันท่ี 
8 ธันวาคม ค.ศ. 1864  ทรงประณาม  ‘ผู้
ที่รับรองเสรีภาพทางจิตสํานึกและการ
นมัสการทางศาสนา’ รวมทั้ง ‘ผู้คนท้ัง
หลายท่ียืนหยัดว่าคริสตจักรไม่มีสิทธิ์ใช้
กําลังบังคับ’ {GC 564.5}

“นํา้เสยีงอนัสงบเยือกเยน็ของฝ่ายโรม
ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้บ่งบอกว่ามีการ
เปล่ียนแปลงของหวัใจ  เธอยอมผ่อนปรน
ในจุดท่ีเธอช่วยตัวเองไม่ได้  บิชอป โอ’ 
คอนเนอร์ [O’Connor] กล่าวว่า ‘จะยอม
ทนให้ฝ่ายตรงข้ามถอืปฏิบัตเิสรภีาพทาง
ศาสนาได้เพียงแค่ถึงจุดที่ผลกระทบน้ัน
ไม่เกิดภัยต่อโลกของคาทอลิก... อาร์ค-
บิชอปแห่งเซนต์หลุยซ์เคยกล่าวไว้คร้ัง
หนึง่ว่า  ‘ความเช่ือนอกรตีและการไม่เชือ่
เลยเป็นอาชญากรรม และสําหรับใน
ประเทศที่เป็นคริสเตียน เช่นในประเทศ
อติาลีและสเปนท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็น
คาทอลิกและศาสนาคาทอลิกเป็นส่วน
ประกอบสําคญัของกฎหมายของบ้านเมือง  
ความผิดเหล่าน้ีถูกลงโทษเช่นเดียวกับ
อาชญากรรมอื่นๆ’...{GC 565.1}

“พระคาร์ดินลั  อาร์คบิชอปและบิชอป
ทกุคนในคริสตจักรคาทอลกิจะต้องสาบาน
ความจงรกัภกัดีของตนต่อพระสันตะปาปา
ด้วยคําพูดต่อไปนี้ ‘บรรดาคนนอกรีต  
บรรดาผูท้าํให้ศาสนาแตกแยกและผู้ทรยศ
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ต่อเจ้านายของเรา (พระสนัตะปาปา) หรอื
ผู้สืบตําแหน่งของผู้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
ข้าฯ จะกดขี่และต่อต้านด้วยสุดกําลัง
ของข้า’” Josiah Strong, Our Country 
บทที ่5 ย่อหน้า 2-4 [โปรดดู APPENDIX 
FOR CORRECTED REFERENCES]  
{GC 565.2}

จริงอยู่ที่ในสังคมของโรมันคาทอลิก
ยังมีคริสเตียนที่จริงใจอยู่ มีคนจํานวน
หลายพันในคริสตจักรท่ียังคงปรนนิบัติ
รับใช้พระเจ้าตามความกระจ่างที่ดีที่สุด
ซึง่พวกเขาได้รับ  พวกเขาไม่ได้รบัอนญุาต
ให้เข้าถึงพระวจนะของพระองค์ดังนั้นจึง
ไม่เข้าใจความจรงิ  [ตพีมิพ์ในปี ค.ศ. 1888 
และ 1911  โปรดดูภาคผนวก]  พวกเขา
ไม่เคยมองเห็นความแตกต่างระหว่างการ
รับใช้ด้วยใจท่ีมีชีวิตกับการวนเวียนอยู่
ในพธิกีรรมและระเบียบ  พระเจ้าทรงทอด
พระเนตรด้วยความอ่อนโยนเมตตาสงสาร
ต่อจติวิญญาณเหล่านีผู้ซ้ึง่ได้รับการศกึษา
ในความเช่ือที่ลวงตาและไม่น่าพึงพอใจ  
พระองค์จะทรงกระทาํให้ลาํแสงแห่งความ
กระจ่างส่องทะลุผ่านความมืดหนาทึบ
ที่โอบล้อมพวกเขาอยู่ พระองค์จะทรง
สําแดงสัจธรรมท่ีมีอยู่ในองค์พระเยซูแก่
พวกเขาและจะมีคนมากมายกลายเป็น
ประชากรของพระองค์  {GC 565.3}

แต่ลัทธโิรมันในยุคปัจจบัุนทีมี่ลกัษณะ
เป็นระบบก็ยังไม่มีอะไรสอดคล้องกบัข่าว
ประเสริฐของพระครสิต์มากไปกว่ายุคเดิม
ในประวัตศิาสตร์ของเธอ  คริสตจกัรต่างๆ 
ของโปรเตสแตนต์ยังคงตกอยู่ในความ

มืดมนมิเช่นนั้นแล้วพวกเขาคงจะเห็น
หมายสาํคญัของกาลเวลาแล้ว  ครสิตจกัร
โรมันมีแผนการและรปูแบบของการปฏิบัติ
ทีก่ว้างไกลกว่า  เธอกําลังใช้เคร่ืองมือทุก
อย่างเพื่อขยายอิทธิพลของเธอและเพิ่ม
อํานาจของเธอในการเตรียมตัวสําหรับ
ความขดัแย้งทีร่นุแรงและมุ่งม่ันอย่างแน่ว
แน่เพื่อเอาโลกมาอยู่ใต้การควบคุมของ
เธออีกคร้ังหนึ่งให้ได้ และเพื่อสถาปนา
การกดขีข่่มเหงข้ึนมาใหม่อกีคร้ังและกําจดั
ทุกสิ่งที่นิกายโปรเตสแตนต์ได้ทําเอาไว้  
คริสตจักรคาทอลิกกําลังยึดพื้นท่ีได้รอบ
ด้าน ดูจากจํานวนโบสถ์ใหญ่และโบสถ์
เลก็ต่างๆ ในประเทศทีเ่ป็นโปรเตสแตนต์  
จงมองดูความนิยมของผู้คนในวิทยาลัย
และศนูย์ฝึกทางศาสนาในประเทศอเมรกิา
ทีไ่ด้รับการสนับสนนุอย่างกว้างขวางจาก
ชาวโปรเตสแตนต์  ให้ดูการขยายตัวของ
ลัทธิยึดพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศ
อังกฤษและบ่อยคร้ังพวกเขาเอาใจออก
ห่างเพื่อไปเข้าร่วมกับคาทอลิก  สิ่งเหล่า
นี้ควรต้องปลุกความกังวลของทุกคนที่
นบัถอืหลักการอนับรสุิทธิข์องพระกิตตคิณุ
ให้ตื่นขึ้น  {GC 565.4}

ชาวโปรเตสแตนต์เข้าไปยุ่งและสนับ-
สนนุหลักคาํสอนและพธิกีรรมของระบอบ
เปปาซี  พวกเขาประนีประนอมและยอม
ผ่อนปรนในหลายส่ิงที่แม้แต่พวกนิยม
ระบอบเปปาซีเองก็ยังรู้สึกแปลกใจและ
ไม่เข้าใจ ผู้คนมากมายปิดตาตนเองให้กบั
ลักษณะทีแ่ท้จรงิของลัทธโิรมันและให้กับ
ภยัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเธอเรืองอาํนาจ  
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ประชาชนจาํเป็นต้องได้รบัการกระตุน้ให้
ต่อต้านความก้าวหน้าของศัตรูทีอ่นัตราย
ท่ีสุดของเสรีภาพฝ่ายพลเรือนและฝ่าย
ศาสนา {GC 566.1}

ชาวโปรเตสแตนต์มากมายทึกทักว่า
ศาสนาคาทอลิกนั้นไม ่มีจุดน ่าสนใจ
และการนมัสการนั้นก็น่าเบ่ือหน่าย เป็น
พิธีกรรมที่วกวนไร้ความหมาย  พวกเขา
เข้าใจเร่ืองนีผ้ดิ  แม้ลัทธิโรมนัจะตัง้อยูบ่น
การหลอกลวง  แต่ก็ไม่ใช่เป็นการหลอก
ลวงที่หยาบหรือเซ่อซ่า พิธีทางศาสนา
ของคริสตจักรโรมันนั้นเป็นพิธีกรรมท่ี
น่าประทับใจท่ีสุด การแสดงออกท่ีโอ่อ่า
หรูหราและพธิกีรรมท่ีขึงขงัสะกดประสาท
รับรูต่้างๆ ของคนทัง้หลายและทําให้เสียง
คัดค้านของเหตุผลและจิตสํานึกเงียบลง
ได้  สายตาจะหลงมนต์เสน่ห์  โบสถ์อัน
ย่ิงใหญ่ตระการตา ขบวนแห่ที่สง่างาม  
แท่นบูชาทองคํา หิ้งบูชาประดับเพชร
ระยิบระยบั  ภาพวาดเรืองนามและรูปป้ัน
อนังดงามวิจติรล้วนดงึดูดความสนใจของ
ผู้ท่ีรักความสวยงาม  หูก็ถูกมนต์สะกด
เช่นกัน  เสยีงดนตรีทีไ่ม่ด้อยกว่าของผูใ้ด  
เสยีงโน้ตจากออร์แกนท่ีทุม้ลึกผสมผสาน
กับเสยีงไพเราะของคณะประสานเสยีงดัง
ก้องลอยขึ้นสู่โดมสูงและผ่านทางเดิน
ระหว่างเสาหนิของวหิารโบสถ์อนัสง่างาม  
สิง่เหล่านีไ้ม่พลาดทีจ่ะสร้างความประทับ
ใจแก่จติใจของผูค้นด้วยความน่าเกรงขาม
และความเคารพ {GC 566.2}

ภาพลักษณ์ภายนอกอันตระการตา  
เอิกเกริกและอย่างมีระเบียบแบบแผน

เหล่านี้เพียงแค่ยั่วยุอารมณ์อยากต่างๆ 
ของจติวิญญาณท่ีเจบ็ป่วยด้วยบาปเท่าน้ัน  
ภาพลักษณ์ภายนอกเหล่านีเ้ป็นหลักฐาน
ของความเสือ่มทางจรยิธรรมทีอ่ยูภ่ายใน  
ศาสนาของพระคริสต์ไม่จําเป็นต้องใช้ส่ิง
ดึงดดูใจเช่นนีม้าโฆษณาชวนเช่ือ ภายใต้
แสงที่ส่องมาจากกางเขน คริสตศาสนา
ที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นถึงความใส
บริสุทธิ์และเป็นท่ีรักย่ิงจนไม่มีเคร่ือง
ประดับภายนอกใดๆ จะเพิ่มคุณค่าที่แท้
จริงของมันได้  มันเป็นความงดงามของ
ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์  เป็นจิตวิญญาณ
ที่อ่อนสุภาพและสงบเยือกเย็นซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าต่อพระเจ้า  {GC 566.3}

รูปแบบอันสว่างเจิดจ้าไม่จําเป็นต้อง
เป็นดัชนชีีว้ดัความคิดทีบ่ริสุทธิแ์ละสงูส่ง  
ศิลปะแบบกรอบความคิดระดับสูงและ
รสนิยมอันละเอียดอ่อนนั้นบ่อยคร้ังเกิด
ข้ึนมาจากสติปัญญาที่ฝักใฝ่ทางเนื้อหนัง
และทางโลก  บ่อยคร้ังซาตานจะใช้ส่ิงเหล่า
นี้เพื่อนําผู้คนให้ลืมความจําเป็นของฝ่าย
จิตวิญญาณ  เพ่ือทําให้พวกเขาหลงหาย
ไปจากภาพของชีวติอมตะในอนาคต  เพือ่
หันพวกเขาไปจากพระผู้ช่วยอนันต์ของ
เขาและดําเนนิชวีติเพือ่โลกนีเ้ท่านัน้  {GC 
567.1}

ศาสนาท่ีดูสวยงามแต่ภายนอกนั้น
เป็นทีถ่กูตาต้องใจของหวัใจท่ียงัไม่บังเกิด
ใหม่  ความโอ่อ่าตระการตาและมีระเบียบ
แบบแผนในพิธีนมัสการของคาทอลิกมี
พลังล่อลวงและมีมนต์ขลังและหลอกลวง
ผูค้นจาํนวนมากมายมาแล้ว และทาํให้คน
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เหล่านี้มองคริสตจักรโรมันเป็นเหมือน
ประตู ท่ีแท้จริงของสวรรค์ ไม ่มีผู ้ ใด
นอกจากผูท่ี้วางเท้าของตนยนือย่างม่ันคง
บนรากฐานของความจริงและหัวใจได้รับ
การบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณของ
พระเจ้าแล้วเท่าน้ันจึงจะปลอดภัยจาก
อทิธพิลของเธอ  คนนบัพนัทีไ่ม่เคยมีความ
รู้ด้านประสบการณ์กับพระคริสต์จะถูก
ชักนําให ้ รับศาสนาแต่เปลือกนอกที่
ปราศจากพลัง ศาสนาเช ่นนี้ เป ็นที่
ปรารถนาของคนมากมาย  {GC 567.2}

คําอ้างของคริสตจกัรว่ามีสิทธอิภยับาป
ทําให้บรรดาผู ้นิยมลัทธิโรมันรู้สึกว่ามี
เสรีภาพที่จะทําบาป  และพิธีทางศาสนา
ของการสารภาพบาปซ่ึงหากไม่ทําตาม
จะไม่ได้รับการอภัยนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ
มอบใบอนุญาตให้ทําบาปได้ด้วยเช่นกัน  
ผู ้ที่คุกเข ่าต ่อหน้ามนุษย ์ที่ล ้มลงใน
บาปและเปิดใจสารภาพความลับและ
จินตนาการของหัวใจของตนนั้นกําลังลด
ความเป็นมนุษย์และลดศักด์ิศรีของทุก
สญัชาตญิาณอนัสง่างามของจิตวญิญาณ
ของเขาให้ตํา่ลง  ในการเปิดเผยบาปต่างๆ 
ของชวีติของเขาให้กับบาทหลวง—ผูซ้ึง่มี
ข้อบกพร่อง เป็นคนมตะที่เต็มไปด้วย
บาป  และมักจะหมกมุ่นในเมรัยและ
โลกียวิสัย—มาตรฐานอุปนิสัยของเขาจะ
ยิง่ตกตํา่ลง  และผลลพัธ์คือเขากลายเป็น
ผู้มีมลทิน  ในความคิดของเขานั้น  เขา
ลดคุณค่าของพระเจ้าลงสู่ระดับเดียวกับ
มนษุย์ผูเ้ตม็ไปด้วยบาป  เพราะบาทหลวง
ยืนอยู่ในฐานะของตัวแทนพระเจ้า การ

สารภาพบาปอันเส่ือมน่าอายจากมนุษย์
ไปสู่มนุษย์เช่นน้ีเป็นน้ําพลึุกลับซ่ึงเป็นบ่อ
กระจายความชัว่มากมายทีท่าํให้โลกเป็น
มลทินและเตรียมโลกไว้สําหรับความ
พินาศสุดท้าย  อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่
หมกมุ่นแต่จะสนองตัณหาของตนเอง  
การสารภาพบาปให้กับมนุษย์ท่ีต้องตาย
ด้วยกันนั้นเป็นเร่ืองน่าชื่นชอบมากกว่า
การเปิดใจต่อพระเจ้า ธรรมชาติมนุษย์
พึงพอใจท่ีจะสารภาพบาปมากกว่าการ
ละทิ้งบาป  การห่มด้วยผ้ากระสอบและตี
ด้วยต้นตาํแยหรือทรมานด้วยโซ่ตรวนเพือ่
สร้างความบัดสีให้แก่เนื้อหนังนั้นทําได้
ง่ายกว่าท่ีจะเอาตณัหาฝ่ายเนือ้หนงัไปตรงึ
กางเขน  หัวใจที่ฝักใฝ่เนื้อหนังยินดีแบก
แอกหนกัแทนทีจ่ะน้อมคํานบัต่อแอกของ
พระคริสต์ {GC 567.3}

โบสถ์ของโรมกับโบสถ์ของชาวยิวใน
สมัยที่พระคริสต์เสด็จมาคร้ังแรกน้ันมี
ความคล้ายคลึงกนัอย่างโดดเด่น  ในขณะ
ที่ชาวยิวเหยียบย่ําหลักการทุกข้อของ
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างลับๆ แต่
ในลกัษณะภายนอกแล้วพวกเขาถอืรักษา
กฎบัญญตัเิหล่านีอ้ย่างเข้มงวดและทาํให้
กฎเหล่าน้ีเป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นด้วยข้อ
เรียกร้องบังคับต่างๆ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้ังหลายซึ่งทําให้การเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามเป็นเร่ืองท่ีเจ็บปวดและเป็น
ภาระ  เช่นเดียวกับทีช่าวยิวอ้างว่าเคารพ
ธรรมบัญญัติ บรรดาผู้นิยมลัทธิโรมันก็
อ้างว่าตนเคารพกางเขน  พวกเขาเทิดทนู
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทนทุกข์ของ
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พระคริสต์ ในขณะที่ชีวิตของพวกเขา
ปฏิเสธพระองค์ผู ้ซึ่งกางเขนนั้นเป็น
สัญลักษณ์ถึง {GC 568.1}

บรรดาผูน้ยิมระบอบเปปาซีตัง้กางเขน
ไว้บนโบสถ์  วางบนแท่นบูชา  และปักอยู่
บนเสื้อคลุมของพวกเขา  ในทุกที่จะมอง
เห็นเครื่องหมายของกางเขน  ในทุกแห่ง
จะถวายเกียรติและเชิดชูไว้อย่างเปิดเผย  
แต่คําสอนของพระคริสต์กลับถูกฝังไว้ใต้
กองประเพณีที่ไร้ความหมายและการ
ตีความหมายเท็จและข้อเรียกร้องบังคับ
อนัโหดเหีย้ม  พระดํารัสของพระผู้ช่วยให้
รอดท่ีกล่าวถึงความด้ือร้ันของชาวยิว
น่าจะนํามาใช้กับผู้นําคริสตจักรโรมัน
คอทอลิกได้อย่างรุนแรงกว่าว่า “เพราะ
พวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของ
มนษุย์  แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่
จะใช้สักนิ้วเดียวไปยก” มัทธิว 23:4  
จิตวิญญาณท่ีรู้สํานึกถูก หวาดผวาอยู่
ตลอดเวลากลัวพระพโิรธของพระเจ้าผูไ้ม่
ทรงพอพระทัย  ในขณะท่ีผูด้าํรงตาํแหน่ง
สงูมากมายของครสิตจกัรกลับใช้ชวีติอย่าง
หรูหราฟุ่มเฟือยและเพลิดเพลินอยู่กับ
ตัณหาฝ่ายเนื้อหนัง {GC 568.2}

การกราบบูชารูปเคารพและโบราณ
วัตถุ การปลุกนักบุญและเทิดทูนพระ
สันตะปาปาเป็นเล่ห์กลของซาตานที่จะ
หันเหสติปัญญาของคนท้ังหลายออกไป
จากพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์  
เพือ่ทาํลายพวกเขาให้พนิาศอย่างสมบรูณ์  
มันเพียรพยายามเปลี่ยนความสนใจของ
พวกเขาออกจากพระองค์ผู้ทรงเป็นผูเ้ดียว

ที่พวกเขาจะพบความรอดได้  มันจะช้ีนํา
ให้พวกเขาไปหาวัตถุใดก็ตามมาแทนท่ี
พระองค์ผู้ตรัสว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก  จงมาหาเราและเรา
จะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก” มัทธิว 
11:28 {GC 568.3}

ซาตานพยายามอยูต่ลอดเวลาทีจ่ะนาํ
เสนอพระลักษณะของพระเจ้า  ธรรมชาติ
ของบาป  และประเด็นท่ีแท้จริงของความ
ขัดแย้งคร้ังยิ่งใหญ่ให้ผู้คนเข้าใจผิด  เล่ห์
เพทุบายของมันบ่ันทอนภาระความผกูพนั
ที่มีต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้ลดลง
และมอบใบอนุญาตให้มนุษย์ทําบาปได้  
ในเวลาเดียวกัน  มันยังนํามนุษย์ให้
ทะนุถนอมทัศนคติผิดๆ ต่อพระเจ้าเพื่อ
ต้องการให้คนเหล่านัน้นบัถือพระเจ้าด้วย
ความหวาดผวาและความเกลียดชังแทน
ความรัก  ความโหดเห้ียมที่เป็นส่วนหน่ึง
ของอุปนิสัยของมันนั้นมันซัดทอดใส่
พระผู้สร้าง  มันปลูกฝังเรื่องนี้ไว้ในระบบ
ของศาสนาและแสดงออกในรูปแบบของ
การนมัสการ  ด้วยเหตุนี้  สติปัญญาของ
มนุษย์จึงบอดไปและซาตานก็รวบรวม
คนเหล่าน้ีมาเป็นสมุนเพือ่สูร้บกับพระเจ้า 
ด้วยแนวคดิเร่ืองพระลักษณะของพระเจ้า
ทีถ่กูบิดเบอืนเช่นน้ี  ประชาชาตทิัง้หลาย
ที่ไม่เชื่อพระเจ้าถูกชักนําให้เชื่อว่าการ
ถวายมนษุย์เป็นเครือ่งบูชาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น
เพื่อรับประกันความพึงพอพระทัยของ
พระเจ้า  และเป็นการทําผดิอย่างโหดเหีย้ม
น่ากลัวภายใต้รูปแบบหลากหลายของ
การกราบไหว้รูปเคารพ {GC 569.1}
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คริสตจักรโรมันคาทอลิกนํารูปแบบ
ของลทัธนิอกศาสนาและของชาวครสิเตยีน
มารวมเข้าด้วยกัน และทําเช่นเดียวกับ
พวกนอกศาสนาคอืบดิเบือนพระลักษณะ
ของพระเจ้าอย่างผิดๆ และหันไปใช้การ
ปฏิบัติท่ีโหดเห้ียมและน่ารังเกียจไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากันเลย โรมในสมัยท่ีเรือง
อํานาจได้มีการใช้เคร่ืองมือทรมานเพื่อ
บังคับให้เห็นชอบตามคําสอนของเธอ  
หลักประหารมีไว้สําหรับผูท่ี้ไม่ยอมจํานน
ตามข้อกล่าวหาของเธอ  มีการสงัหารหมู่
ทีย่งัไม่ทราบจาํนวนจนกว่าจะถงึเวลาเปิด
เผยในวันพพิากษา  ผูดํ้ารงตาํแหน่งสูงใน
คริสตจกัรเพยีรศกึษาภายใต้ซาตานผูเ้ป็น
เจ้านายของพวกเขาเพื่อที่จะประดิษฐ์
วิธีทรมานทารุณท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้โดย
ไม่ปลิดชีวิตของเหย่ือ มีอยู่หลายรายท่ี
กระบวนการทรมานอย่างโหดเหี้ยมนี้ถูก
ทาํซํา้แล้วซํา้อีกจนถงึขีดจาํกัดสงูสุดของ
ความอดทนของมนษุย์จนกระท่ังธรรมชาติ
หยุดด้ินรนและผู้ที่ตกเป็นเหย่ือต้อนรับ
ความตายว่าเป็นการหลุดพ้นอนัหวานชืน่  
{GC 569.2}

นี่เป็นจุดจบของผู้ต่อต้านโรม สําหรับ
ผูต้ดิตามของเธอนัน้ เธอฝึกวนิยัด้วยการ
เฆ่ียนด้วยหวาย ด้วยการอดอยากอัน
ทารุณโหดร้าย และด้วยการทรมาน
ร่างกายที่น่าหดหู่ใจทุกรูปแบบ  ในการที่
จะทําให้สวรรค์ชื่นชอบนั้น ผู้สํานึกผิด
ละเมิดบัญญตัขิองพระเจ้าด้วยการละเมิด
กฎของธรรมชาติ พวกเขาถูกสอนให้
ตัดขาดจากสิ่งผูกพันที่พระเจ้าประทาน

แก่มนุษย์เพื่อเป็นพระพรสําหรับการใช้
ชีวิตชั่วคราวของพวกเขาบนโลกนี้  ลาน
หญ้ารอบโบสถ์ฝังเหยื่อนับล้านท่ีใช้ชีวิต
ของพวกเขาอย่างไร้ความหมายด้วยการ
พยายามเก็บกดอารมณ์ความรักตาม
ธรรมชาติของพวกเขา ด้วยการระงับ
ความคิดและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อ
เพือ่นมนษุย์ เพราะเป็นสิง่ทีน่่ารังเกียจต่อ
พระเจ้า {GC 569.3}

หากเราต้องการเข้าใจความโหดเหีย้ม
อันเด็ดเด่ียวของซาตานท่ีปรากฏให้เห็น
มาเป็นเวลาหลายร้อยปีซึง่ไม่ใช่ในหมูค่น
ทีไ่ม่เคยได้ยินเรือ่งของพระเจ้าแต่ปรากฏ
อยู่ในใจกลางและทั่วทั้งอาณาจักรโลก
คริสเตียนแล้ว เราเพียงแค่ต้องมองไปยัง
ประวตัศิาสตร์ของลัทธโิรมัน  เจ้าชายแห่ง
ความช่ัวบรรลุถึงจุดมุ ่งหมายของมัน
ในการหลู่พระเกียรติของพระเจ้าและนํา
ความหายนะมาสู่มนุษย์ผ่านทางระบบ
การหลอกลวงอันมหึมานี้ และในขณะที่
เรามองเห็นว่ามันได้รับชัยชนะด้วยการ
จําแลงตัวเองและบรรลุงานของมันจน
สําเร็จโดยผ่านทางผู้นําต่างๆ ของคริสต
จักรนี้ได้อย่างไรแล้ว  เราจะเข้าใจได้ดียิ่ง
ขึ้นว่าทําไมมันจึงเกลียดชังพระคัมภีร์
ยิ่งนัก  หากมนุษย์อ่านพระคัมภีร์เล่มน้ัน
แล้ว  เขาจะเห็นพระเมตตาคณุและความ
รักของพระเจ้าอย่างเด่นชัด พวกเขาจะ
เหน็ว่าพระองค์ไม่ทรงเคยบญัชาให้มนษุย์
แบกภาระหนักเหล่านี้เลย ส่ิงที่พระองค์
ขอคือหัวใจท่ีชอกชํ้าและสํานึกผิดกับ
จติวญิญาณท่ีถ่อมและเชือ่ฟัง {GC 570.1}
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พระคริสต์ไม่เคยประทานแบบอย่าง
ในชีวติของพระองค์ทีใ่ห้ชายและหญงิปิด
เก็บตวัเองอย่างโดดเด่ียวในวดัเพือ่เตรียม
ตวัเองให้คู่ควรกบัสวรรค์  พระองค์ไม่เคย
สอนว่าความรักและความเมตตาจะต้อง
ถูกเก็บกดไว้  พระหทัยของพระผู้ช่วยให้
รอดนัน้เตม็เป่ียมด้วยความรัก  ยิง่มนษุย์
เข้าใกล้ความบริบูรณ์ฝ่ายศีลธรรมมากขึน้
เท่าไร ประสาทสัมผสัของเขาก็จะไวย่ิงขึน้
และการรับรูเ้รือ่งบาปของเขากจ็ะแหลมคม
ยิง่ขึน้และความเห็นอกเห็นใจของเขาท่ีมี
ต่อผูท้ีเ่ดอืดร้อนก็จะลกึซึง้มากขึน้เท่านัน้  
พระสนัตะปาปาทรงอ้างว่าตวัพระองค์เอง
เป็นผู ้แทนของพระคริสต์ แต่อุปนิสัย
ของพระองค์จะนาํมาเปรยีบเทียบกบัพระ
ลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้
อย่างไร มีใครบ้างไหมท่ีเคยพบว่าพระ
คริสต์ทรงส่งผู้คนเข้าคุกหรือเข้าเคร่ือง
ทรมานดึงแขนขาเพราะคนเหล่านั้นไม่
ยอมนับถือพระองค์ในฐานะราชาแห่ง
สวรรค์ เคยมีใครบ้างไหมท่ีได้ยินพระ
สุรเสียงของพระองค์ตัดสินประหารผู้ที่
ไม่ยอมรับพระองค์ เม่ือประชาชนจาก
หมู่บ้านของชาวสะมาเรียถากถางพระองค์  
อัครทูตยอห์นโกรธแค้นมากและทูลถาม
พระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์
ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจาก
สวรรค์ลงมาเผาผลาญเขาไหม”  พระเยซู
ทอดพระเนตรด้วยพระเมตตาสงสารมายัง
สาวกของพระองค์และทรงตําหนิจิตใจที่
แข็งกระด้างของเขาว่า  “บุตรมนษุย์ไม่ได้
มาเพื่อทําลายชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อ

ช่วยเขาทั้งหลายให้รอด”  ลูกา 9:54, 56  
วิญญาณท่ีพระคริสต์ทรงสําแดงน้ันช่าง
แตกต่างอย่างยิ่งยวดจากวิญญาณของ
ผู ้ ท่ีอ ้างตนเป ็นผู ้แทนของพระองค ์
เสียน่ีกระไร {GC 570.2}

บัดนี้คริสตจักรโรมันนําเสนอภาพ
ลักษณ์หนึ่งท่ีดูดีให้ชาวโลกเห็นโดยใช้
คาํขอโทษห่อหุม้ปิดบังบันทกึความทารุณ
โหดเห้ียมของเธอ เธอสวมใส่อาภรณ์ที่
คล้ายละม้ายพระคริสต์ แต่เธอยังไม่
เปลีย่นแปลง  หลักการทัง้หมดของระบอบ
เปปาซทีีป่รากฏในยคุอดตีก็ยงัคงปรากฏ
ในยุคปัจจุบัน หลักคําสอนต่างๆ ท่ีออก
อุบายไว้ในยุคท่ีมืดมนที่สุดก็ยังใช้ได้ผล
อยู่ จงอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตนเองเลย  
ระบอบเปปาซีที่บัดนี้ชาวโปรเตสแตนต์
พร้อมที่จะให้เกียรตินั้นยังคงเป็นเหมือน
เดิมเช่นเดียวกับท่ีเคยปกครองโลกใน
สมัยของการปฏิรูปศาสนาซึ่งเมื่อคนของ
พระเจ้าลุกข้ึนพร้อมที่จะเอาชีวิตของตน
เข้าแลกเพ่ือเปิดโปงความช่ัวของเธอ  
เธอยังคงครอบครองความหย่ิงยโสและ
การเสแสร้งท่ีทะนงตนเหมือนเดิมซึ่ง
ครอบงํากษัตริย์และขุนนางท้ังหลายอยู่
และยังคงอ้างอภิสิทธิ์ในการใช้พระราช
อํานาจของพระเจ้า  จิตวิญญาณของเธอ
ในปัจจบัุนไม่ได้เหีย้มและโหดร้ายน้อยไป
กว่าในสมัยทีเ่ธอบดขย้ีเสรภีาพของมนษุย์
และสังหารบรรดาธรรมิกชนขององค์ผู้
สูงสุด {GC 571.1}

ระบอบเปปาซก็ีเพยีงแค่เป็นไปตามที่
คําพยากรณ์เปิดเผยว่าเธอจะเป็น  นั่น
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คือการละท้ิงศาสนาในเวลาต่อมา 2 
เธสะโลนกิา 2:3, 4  นโยบายส่วนหนึง่ของ
เธอคือคุณสมบัติที่จะทําให ้บรรลุจุด
ประสงค์ของเธอมากทีสุ่ด  แต่ภายใต้หลาก
หลายสีในคราบของก้ิงก่าคามีเลียนนั้น 
เธอปกปิดพษิร้ายทีไ่ม่เคยแปรเปล่ียนของ
เจ้างูร้าย  เธอประกาศว่า “ความเชื่อไม่
ควรไปอยูกั่บคนนอกศาสนาหรือคนท่ีถกู
สงสัยว่าเป็นพวกนอกศาสนา”  Lenfant 
เล่มท่ี 1 หน้า 516  เราจะยอมรับอํานาจ
ซึ่งมีประวัติท่ีเขียนด้วยเลือดของธรรมิก
ชนมาเป็นเวลาหนึ่งพันปีให้มาเป็นส่วน
หนึ่งของคริสตจักรของพระคริสต์ใน
ปัจจุบันนี้หรือ {GC 571.2}

สาํหรบัข้ออ้างทีว่่าศาสนาครสิต์นกิาย
คาทอลิกแตกต่างจากนิกายโปรเตสแตนต์
น้อยกว่าในสมัยก่อนมากซึ่งชอบอ้างกัน
ในประเทศโปรเตสแตนต์ทั้งหลายนั้นไม่
ได้ปราศจากเหตุผล มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นจริง แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้
เกิดในระบอบเปปาซี  แท้จริงแล้ว  การที่
ศาสนาคริสต์นกิายคาทอลกิมีความคล้าย
กับโปรเตสแตนต์ของสมัยนี้มากขึ้นนั้น
เป็นเพราะนิกายโปรเตสแตนต์เส่ือมถอย
ลงไปมากนับตั้งแต่สมัยของนักปฏิรูป  
{GC 571.3}

เม่ือคริสตจักรโปรเตสแตนต์ทั้งหลาย
เสาะแสวงหาความนยิมของโลก ความรัก
เทยีมเท็จทําให้พวกเขาตาบอด  พวกเขา
ไม่รู้สิง่ใดเลยนอกจากรูว่้าเป็นเร่ืองถูกต้อง
ที่จะเชื่อในส่วนดีของความชั่วทั้งปวง  
และในที่สุดผลที่ตามมาอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้คือ  พวกเขาก็จะเชือ่ว่าทกุส่ิงทีด่นีัน้
ชั่ว  แทนที่จะยืนหยัดปกป้องความเชื่อที่
ครั้งหนึ่งเคยประทานแก่เหล่าธรรมิกชน  
บัดนี้พวกเขากลับกําลังขออภัยต่อโรมท่ี
พวกเขาเคยแสดงความเห็นที่มีอคติต่อ
เธอ  ขอร้องให้ยกโทษสาํหรบัความดนัทุรัง
ของพวกเขา {GC 571.4}

มีคนกลุ่มใหญ่ แม้แต่ในพวกที่มอง
ลัทธิโรมันด้วยความไม่ชอบใจก็ยังเข้าใจ
เพยีงเลก็น้อยถงึอนัตรายท่ีมาจากอาํนาจ
และอิทธิพลของเธอ คนมากมายเน้นย้ํา
ว่าความมืดทางปัญญาและศีลธรรมซ่ึง
แพร่หลายในช่วงยุคกลางน้ันมีส่วนเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเผยแพร่คําสอนที่ไม่มี
หลักเกณฑ์ ความเชื่อโชคลางและการ
กดข่ีของเธอ ซ่ึงปัญญาที่เปิดกว้างและ
เจริญของยุคปัจจุบันรวมถึงความรู ้ที่
กระจายไปอย่างกว้างขวางและเสรีภาพ
ทางศาสนาทีเ่พิม่มากขึน้จะไม่ยอมให้การ
ถอืทฐิิและเผด็จการเกิดการฟ้ืนฟขูึน้มาได้  
แค่คิดว่าสภาพเช่นน้ันจะเกิดข้ึนในยุคแห่ง
ความรอบรู้ของปัจจุบันน้ีก็ถูกเย้ยหยัน
แล้ว จริงอยู่ ความกระจ่างเจิดจ้าทาง
ปัญญา ศีลธรรมและศาสนา กําลังส่อง
ลงมายังยุคปัจจุบันนี้ ความกระจ่างจาก
สวรรค์ส่องลงมาบนโลกผ่านทางหน้า
หนังสือที่บรรจุพระวจนะศักด์ิสิทธิ์ของ
พระเจ้าท่ีกางเปิดอยู่นั้น  แต่ควรจดจําไว้
ว่าความกระจ่างยิง่ประทานมามากเท่าไร  
ความมืดของผู ้ท่ีบิดเบือนและปฏิเสธ
ความกระจ่างน้ันก็จะมีมากข้ึนเท่านั้น 
{GC 572.1}
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การศึกษาพระคมัภร์ีด้วยการหม่ันเพยีร
อธิษฐานจะเปิดเผยให้ชาวโปรเตสแตนต์
เห็นอุปนิสัยท่ีแท้จริงของระบอบเปปาซี 
และจะทําให้พวกเขาเกลียดชังและหลบ
หนไีปจากระบอบน้ี  แต่คนจาํนวนมากคดิ
ว่าตนเองฉลาดและหยิ่งเกินไปจนไม่เห็น
ความจาํเป็นทีต้่องแสวงหาพระเจ้าด้วยใจ
ถ่อมเพ่ือเข้าถึงสัจธรรม แม้พวกเขาจะ
ภาคภูมิใจถึงความรอบรู้ของตนเองก็
ตามที  แต่พวกเขายังขาดความรู้ทั้ง
เร่ืองพระคัมภร์ีและเร่ืองฤทธานภุาพของ
พระเจ้า พวกเขารู้เพียงว่าต้องใช้วิธีการ
บางอย่างควบคุมจิตสํานึกของตนให้
สงบลงและไปแสวงหาวิธีนั้นจากแหล่ง
ที่เลวที่สุดและท่ีน่าอดสูท่ีสุดของฝ่าย
จิตวิญญาณ  สิ่งที่พวกเขาต้องการคือวิธี
ที่จะลืมพระเจ้าซึ่งจะได้รับการยอมรับว่า
เป็นวิธีรําลึกถึงพระองค์ ระบอบเปปาซี
ปรับตัวพร้อมที่จะตอบสนองสิ่งที่คน
เหล่านี้ขาด ระบอบนี้เตรียมตัวไว้สําหรับ
มนุษยชาติสองจําพวกซึ่งรวบรวมคนไว้
เกือบท่ัวทั้งโลก  คือพวกที่จะได้รับความ
รอดผ่านทางความดีของเขาเองและพวก
ทีจ่ะได้รับความรอดในขณะทีย่งัอยู่ในบาป
ทัง้หลายของเขา นีค่อืเคล็ดลับอาํนาจของ
ระบอบเปปาซี {GC 572.2}

เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่ายุคของความ
มืดมนอนัยิง่ใหญ่ฝ่ายปัญญาเอือ้ต่อความ
สาํเรจ็ของระบอบเปปาซ ี และยังจะแสดง
ให้เหน็อกีว่ายุคของความสว่างทางปัญญา
ก็จะเอ้ือต่อความสาํเร็จของระบอบเปปาซี
ด้วยอย่างเท่าเทียมกัน  ในอดีตที่ผ่านมา

สมัยที่มนุษย์มีชีวิตอยู่โดยปราศจากพระ
วจนะของพระเจ้าและปราศจากความรู้
เรื่องสัจธรรมนั้น ตาของพวกเขาถูกปิด
ไปและคนมากมายเดนิไปติดกับดักโดยท่ี
มองไม่เห็นตาข่ายซึ่งแผ่ขยายรอดักจับ
เท้าของพวกเขา  ในยุคนี้มีคนมากมายที่
ตาของพวกเขาพร่ามัวไปด้วยแสงอันเจดิ
จ้าของการคาดเดาของมนษุย์ท่ี “เรียกกัน
อย่างผดิๆ ว่าวทิยาศาสตร์”  พวกเขามอง
ไม่เห็นตาข่ายและเดินเข้าไปอย่างเต็มใจ
ราวกับถกูปิดตา  พระเจ้าทรงออกแบบให้
มนษุย์ทะนุถนอมพลงัทางปัญญาของตน
ไว้ราวกับเป็นของประทานจากพระผู้สร้าง
ของเขาและควรนํามาใช้ในพระราชกิจการ
รับใช้เพือ่สจัธรรมและความชอบธรรม  แต่
เม่ือพวกเขาฟูมฟักความหย่ิงและความ
ทะเยอทะยานไว้ในหวัใจและมนษุย์เชดิชู
ทฤษฎีของตนเองเหนือพระวจนะของ
พระเจ้าแล้ว ปัญญาก็จะทําให้เกิดความ
เสียหายได้มากกว่าการรู้ไม่เท่าทัน ด้วย
เหตุนี้ วิทยาศาสตร์จอมปลอมของยุค
ปัจจุบันน้ีซึง่ลอบทําลายความเชือ่ในพระ
คัมภีร์จะผ่านการพิสูจน์ว่าประสบความ
สําเร็จในการเตรียมทางเพือ่ต้อนรับระบอบ
เปปาซีด้วยรูปแบบท่ีถูกอกถูกใจผู้คน
ท่ัวไป เช่นเดียวกับในยุคมืดเม่ือการกัก
เก็บความจริงเปิดทางให้กับการแผ่ขยาย
ของระบอบเปปาซี {GC 572.3}

ในขบวนการเคลือ่นไหวทีก่าํลังดําเนนิ
การอยู่ในปัจจุบันนี้ในประเทศสหรัฐ-
อเมริกาเพื่ อ ให ้สถาบันต ่างๆ และ
คริสตจักรได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐ
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นัน้  ชาวโปรเตสแตนต์กําลงัเดินตามรอย
เท้าของบรรดาผู้นิยมระบอบเปปาซี ไม่
เพยีงเท่านี ้ พวกเขากําลังเปิดประตใูห้แก่
ระบอบเปปาซีเพื่อพลิกฟื้นอิทธิพลความ
ยิ่งใหญ่ซึ่งเธอสูญเสียไปในโลกเก่าให้
กลับคืนมาในประเทศอเมริกาซึ่งเป็น
ประเทศโปรเตสแตนต์  และสิง่ท่ีเพิม่ความ
โดดเด่นให้กับขบวนการเคลื่อนไหวนี้คือ 
แท้จริงแล้วเป้าหมายหลักที่มุ่งหมายไว้ก็
คือการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ซึ่ง
เป็นขนบธรรมเนียมหนึ่งที่กําเนิดมาจาก
โรมและเธออ้างว่าการถอืรักษาวันอาทติย์
นี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสิทธิอํานาจ
ของเธอ วิญญาณของระบอบเปปาซีคือ
วิญญาณของการประนีประนอมกับ
ขนบธรรมเนียมของชาวโลกซ่ึงเป ็น
การเชิดชูขนบธรรมเนียมของมนุษย์ให้
เหนือกว ่ าพระบัญญัติของพระเจ ้ า 
วิญญาณน้ีกําลังแทรกซึมเข ้าไปใน
คริสตจักรโปรเตสแตนต์มากมายและ
กําลังนําพวกเขาให้ทํางานเพื่อเชิดชูวัน
อาทิตย์เช่นเดียวกันกับที่ระบอบเปปาซี
ได้ทําล่วงหน้าพวกเขามาก่อนแล้ว {GC 
573.1}

หากผู้อ่านต้องการทราบถึงตัวแทนที่
จะถูกนํามาใช้ในการต่อสู้ที่กําลังจะมาถึง
ในเร็ววันนี้ เขาเพียงต้องย้อนรอยไปดู
ข้อความซึ่งบันทึกถึงวิธีที่โรมใช้ในยุค
ก่อนๆ ทีผ่่านมาสําหรบัเป้าหมายเดียวกัน
นี ้ หากต้องการทราบว่าเม่ือผูน้ยิมระบอบ
เปปาซีและชาวโปรเตสแตนต์ร่วมมือกัน
แล้วจะทําอย่างไรเพือ่จดัการกบัผูท่ี้ปฏิเสธ

หลักคําสอนของพวกเขา ก็ขอให้ไปดู
วญิญาณท่ีโรมปฏิบัตต่ิอวนัสะบาโตและผู้
ที่ปกป้องวันน้ัน {GC 573.1}

พระราชกฤษฎีกาจากราชสํานัก การ
ประชุมสภาและพิธีกรรมต่างๆ ของ
คริสตจักรซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย
อํานาจฝ่ายโลกเป็นกระบวนการท่ีทําให้
วนัฉลองเทศกาลนอกศาสนาได้รับตาํแหน่ง
อันมีเกียรติในโลกคริสเตียน การบังคับ
ให้ถือรักษาวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกอย่าง
เปิดเผยเป็นกฎหมายที่จักรพรรดิคอน-
สแตนตินทรงตราข้ึนในปี ค.ศ. 321 (โปรด
ดูภาคผนวกสําหรับหน้า GC53)  คําสั่งน้ี
บังคับให้คนในเมืองพกัผ่อนใน  “วันเคารพ
บูชาดวงอาทิตย์” แต่อนุญาตให้คนใน
ชนบทยังคงทํางานเกษตรกรรมได้ แม้
โดยธาตแุท้แล้วเป็นกฎหมายของคนนอก
ศาสนา  แต่จกัรพรรดิเป็นผูป้ระกาศบังคับ
ใช้ภายหลังจากท่ีพระองค์ทรงรับเช่ือ
ศาสนาคริสต์แต่เพยีงในนาม  {GC 574.1}

เม่ือปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกาไม่
เพียงพอท่ีจะใช้แทนสิทธิอํานาจของ
พระเจ้า ยูซีเบียส [Eusebius] บิชอป
คนหนึง่ผูซ้ึง่ด้ินรนหาความนยิมในบรรดา
เจ้าชายอีกทั้งยังเป็นสหายพิเศษและผู้
ประจบสอพลอจักรพรรดิคอนสแตนติน  
ได้นําเสนอคําอ้างว่าพระคริสต์ทรงย้าย
วนัสะบาโตให้ไปเป็นวนัอาทิตย์แล้ว  โดย
ไม่ยกคําพยานหลักฐานใดในพระคัมภีร์
แม้สักข้อเดียวมาพิสูจน์หลักคําสอนใหม่
นี้ บิชอปยูซีเบียสเองยอมรับอย่างไม่
เต็มใจถึงความเท็จของเรื่องนี้และชี้ไป
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ที่ต้นกําเนิดของการเปล่ียนแปลง เขา
กล่าวว่า “ทุกส่ิงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ทําในวันสะบาโต เราย้ายไปยังวันของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” Robert Cox, 
Sabba th  Laws  and  Sabba th 
Duties หน้า 538 แต่ข้อโต้แย้งท่ีนาํมาอ้าง
สนับสนุนวันอาทิตย์นั้น  ถึงแม้จะไม่มี
หลกัฐานพสิจูน์  กลบัย่ิงส่งเสริมให้มนษุย์
กล้ามากขึ้นในการเหยียบยํ่าวันสะบาโต
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทกุคนทีป่รารถนา
จะได้รับเกียรติของโลกพากันยอมรับวัน
เทศกาลที่โลกนิยมกันนี้ {GC 574.2}

เม่ือระบอบเปปาซเีร่ิมปักรากฐานอย่าง
ม่ันคงแล้ว งานของการเทดิทูนวนัอาทิตย์
ก็ดําเนนิคืบหน้าต่อไป มีอยู่ช่วงระยะหน่ึง
ที่ประชาชนซ่ึงทํางานเกษตรกรรมยังไม่
ได้เข้าโบสถ์และก็ยังคงถือรักษาวันที่เจ็ด
เป็นวันสะบาโต แต่การเปลีย่นแปลงอย่าง
ได้ผลก็ค่อยๆ เกิดขึ้น ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาถูกส่ังห ้ามการ
ตัดสินลงโทษความขัดแย้งทางด้านการ
ปกครองในวนัอาทิตย์  หลังจากนัน้ไม่นาน 
ทุกคนไม่ว่ามีตําแหน่งใดได้รับคําส่ังให้
ละเว้นการทํางานปกติมิฉะนั้นจะต้องรับ
โทษปรับหากเป็นคนเสรีและต้องรับโทษ
การเฆ่ียนในกรณีท่ีเป็นทาส หลังจาก
นั้นมีคําส่ังให้ลงโทษคนร่ํารวยด้วยการ
ยึดท่ีดินก่ึงหนึ่งและในท่ีสุดหากยังคงด้ือ
ดึงต่อไปก็จะถูกบังคับให้เป็นทาส ชนชั้น
ระดับตํา่จะต้องทรมานกับการถูกขบัออก
จากสังคมช่ัวกัลปาวสาน {GC 574.3}

นอกจากนั้น เหตุการณ์อัศจรรย์ก็ถูก

นาํมาปรามผูท่ี้ไม่ยอมรับพระราชกฤษฎีกา
นีด้้วย  ในบรรดาเหตุการณ์อศัจรรย์เหล่า
นัน้  มีการรายงานว่าชาวนาคนหน่ึงเตรียม
ตัวเพื่อออกไถนาในวันอาทิตย์ ขณะ
ทําความสะอาดคันไถด้วยท่อนเหล็กอยู่
นัน้ เหล็กท่อนนัน้ไปแทงมือของเขาจนดึง
ไม่ออก  เขาต้องไปทุกที่โดยมีท่อนเหล็ก
ติดตัวเขาไปเป็นเวลานานสองปีด้วย 
“ความเจบ็ปวดสุดทีจ่ะทนได้และอบัอาย”  
Francis West, Historical and Practical 
Discourse on the Lord’s Day หน้า 174  
{GC 575.1}

ต่อมาพระสันตะปาปาทรงแนะว่า
บาทหลวงของท้องถิน่ควรตักเตอืนผูล่้วง
ละเมิดวันอาทิตย์และเรียกร้องให้พวกเขา
ไปโบสถ์และสวดมนต์  เกรงว่าหากไม่ทาํ
เช่นนั้นจะนําความหายนะมาสู่ตัวเขาเอง
และเพื่อนบ้าน ในการประชุมของสภา
คณะนกับวชคร้ังหน่ึง  มีการนาํข้อโต้แย้ง
ข้อหนึ่งข้ึนมา  เน่ืองจากข้อนี้ถูกนํามาใช้
กันอย่างกว้างขวางแม้แต่ในชาวโปรเตส-
แตนต์ด้วยกันเอง คือว่าเน่ืองจากมีคน
ถูกฟ้าผ่าขณะทํางานในวันอาทิตย์ วัน
อาทิตย์จึงต้องเป็นวันสะบาโต  พระราชา
คณะกล่าวว่า “เป็นทีแ่น่ชดัว่าพระเจ้าทรง
ไม่พอพระทยัยิง่นักท่ีพวกเขาละเลยวนันี”้  
จงึมีการอ้อนวอนต่อบาทหลวงและอาจารย์
ทั้งหลาย  บรรดาพระราชาและเจ้าชาย  
และประชาชนทุกคนท่ีซือ่สตัย์ว่า  “จะต้อง
ใช้ความพยายามและความต้ังใจอย่างสุด
ความสามารถของพวกเขาท่ีจะนําวันนี้
กลับคืนสู่เกียรติที่ควรได้รับ และเพื่อ
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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}

เม่ือเป็นที่แน่ชัดว่าคําส่ังของสภาไม่
เกิดผล  จงึมีการนาํอาํนาจทางโลกเข้ามา
เพือ่บัญญตัคิาํสัง่ท่ีจะสร้างความหวาดผวา
ในหัวใจของประชาชนและบังคับให้พวก
เขาหลีกเล่ียงจากการทาํงานในวนัอาทิตย์  
ท่ีประชุมสภาสงฆ์ซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรม  
มีการเน้นยํ้าเร่ืองที่สรุปไปแล้วในอดีต
ด้วยนํ้าหนักและความน่าเกรงขามย่ิงข้ึน  
พวกเขายังผนวกกฎหมายนีเ้ข้าไปรวมอยู่
ในกฎหมายฝ่ายศาสนาและให้อาํนาจทาง
ฝ่ายปกครองบังคับใช้เกือบทัว่อาณาจกัร
ของโลกคริสเตียน  See Heylyn, History 
of the Sabbath เล่มที่ 2 บทท่ี  5 ตอนที่  
7 {GC 575.3}

แม้บัดนี้การขาดสิทธิอํานาจตาม
พระคัมภีร์เพือ่ถอืรักษาวันอาทิตย์นาํความ
อับอายมาให้ไม่น้อย  ประชาชนทวงถาม
คุณครูผู ้สอนถึงสิทธิของการบอกปัด
พระบัญชาของพระยาห์เวห์ทีว่่า “วนัท่ีเจด็
นัน้เป็นวนัสะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้า
ของเจ้า” อพยพ 20:10 ทิ้งไปแล้วมา
ถวายเกียรติแก่วันของดวงอาทิตย์ จึง
จาํเป็นต้องหาข้อมูลอ่ืนเพือ่เสริมคําพยาน
ของพระคมัภร์ีท่ีขาดไปน้ี  ในช่วงท้ายของ
ศตวรรษทีสิ่บสองมีชายคนหนึง่ทีส่นบัสนนุ
อย่างแรงกล้าเพื่อให้ถือรักษาวันอาทิตย์

ออกเย่ียมตามโบสถ์ต่างๆ ในประเทศ
อังกฤษ เขาถูกต ่อต ้านจากพยานท่ี
ซื่อสัตย์ต่อสัจธรรม และการลงแรงของ
เขาน้ันไม่เกิดผลเลยจนเขาต้องไปจาก
ประเทศนีช่้วงหนึง่และค้นหาวธิเีพือ่ทาํให้
คนปฏิบัตติามคาํสอนของเขา เม่ือเขากลับ
มาอีกคร้ัง เขามาพร้อมกับสิ่งที่เขาเคย
ขาดไปและประสบความสําเร็จมากขึน้เป็น
อย่างมาก  เขานําข้อมูลม้วนหน่ึงมาด้วย
ซึง่เขาอ้างว่ามาจากพระเจ้าโดยตรง  เป็น
ม้วนข้อมูลทีป่ระกอบด้วยพระบัญชาทีส่ั่ง
ให้ถอืรกัษาวนัอาทิตย์รวมท้ังคําขู่น่ากลัว
เพือ่กาํราบผู้ทีไ่ม่เชือ่ฟัง  เอกสารอันลํา้ค่า
นี—้เป็นการปลอมแปลงทีช่ัว่ร้ายเช่นเดียว
กับสถาบันที่ให้การสนับสนุน—ถูกกล่าว
ถึงกันว่าตกลงมาจากสวรรค์ และถูก
พบในกรุงเยรูซาเล็มบนแท่นบูชาของ
เซนต์สเิมโอนในกลโกธา  แต่ในความเป็น
จริงแล้ว พระราชวังของสงัฆราชทีก่รงุโรม
เป็นแหล่งต้นกําเนิดของเอกสารนี้ การ
ฉ้อฉลและการปลอมแปลงเพือ่ความเจริญ
รุ่งเรืองของอํานาจและความร่ํารวยของ
คริสตจักรเช ่นนี้ เป ็นเรื่องที่สภาการ
ปกครองสงฆ์ของระบอบเปปาซีถอืว่าถกู
ต้องตามกฎหมายมาตลอดทุกยุค {GC 
576.1}

ม้วนข้อมูลห้ามการทํางานตั้งแต่เก้า
นาฬิกาคือบ่ายสามโมงของวันเสาร์ไป
จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นในวันจันทร์และอ้าง
ว่าสิทธอิาํนาจของคําสัง่นีผ่้านการรับรอง
จากเหตุการณ์อศัจรรย์มากมายทีเ่กิดข้ึน  
มีรายงานว่า มีหลายคนทีท่าํงานเกินเวลา
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ทีกํ่าหนดไว้ต้องล้มป่วยลงด้วยโรคอมัพาต  
มีคนหนึ่งที่ลงแรงบดข้าวโพด แทนท่ีจะ
ได้แป้งข้าว  เขากลบัเห็นกระแสเลอืดไหล
ออกมาและล้อกงัหนัไม่ยอมหมุนถึงแม้จะ
ยงัคงมีนํา้ไหลผ่านอย่างแรงก็ตาม  มีหญงิ
คนหนึง่ทีเ่อาก้อนแป้งท่ีนวดแล้วใส่เข้าไป
ในเตาอบ  เม่ือนําออกมาก็ยังคงเป็นแป้ง
ดิบถงึแม้เตาอบจะร้อนมากกต็ามท ี มีอกี
คนหนึ่งที่เตรียมก้อนแป้งทําขนมปังเพื่อ
เข้าเตาอบในเวลาเก้านาฬิกา แต่กลับ
ตัง้ใจท่ีจะเก็บไว้จนถงึวนัจนัทร์ เขาพบว่า
ในวันต่อมาก้อนแป้งดิบนั้นกลายเป็น
ขนมปังและอบสกุโดยฤทธิเ์ดชของพระเจ้า  
ชายคนหน่ึงกําลังอบขนมปังในเวลา 9 
นาฬิกาของวันเสาร์พบว่าเม่ือเขาหัก
ขนมปังในวันรุ่งขึน้มีเลือดไหลออกมาจาก
ขนมปังนั้น  เรื่องไร้สาระและเต็มไปด้วย
เวทมนตร์คาถาในลักษณะเช่นนี้ถูกผู ้
สนับสนุนวันอาทิตย์พยายามใช้เป็น
รากฐานในการสร้างความศักด์ิสทิธิใ์ห้แก่
วันอาทิตย์  โปรดดู Roger de Hoveden, 
Annals  เล่มท่ี  2  หน้า 530-526  {GC 
576.2}

ทีป่ระเทศสก๊อตแลนด์ เช่นเดียวกับท่ี
ประเทศองักฤษ  การให้เกียรตวัินอาทติย์
มากยิง่ขึน้ทาํได้โดยการเอาส่วนหนึง่ของ
วนัสะบาโตโบราณมารวมเข้าด้วยกนั  แต่
เวลาทีจ่ะต้องถอืให้บรสิทุธิน์ัน้จะแตกต่าง
กันออกไป  พระราชกฤษฎกีาของกษตัริย์
แห่งประเทศสก๊อตแลนด์ประกาศให้ถือ  
“วันเสาร์ตั้งแต่เท่ียงวันสิบสองนาฬิกาให้
เป็นวนับริสทุธิ”์  และห้ามผูใ้ดทาํงานทาง

ฝ่ายโลกตัง้แต่เวลานัน้จนถงึเช้าวันจนัทร์  
Morer หน้า 290, 291 {GC 577.1}

แม้ว่าจะลงแรงพากเพียรอย่างไรเพื่อ
สถาปนาวันอาทิตย์ให้เป็นวันศักด์ิสิทธิ์
แล้วก็ตาม  ผู้นิยมระบอบเปปาซีเองกลับ
สารภาพอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะว่า
วนัสะบาโตมีสิทธอิาํนาจทีม่าจากพระเจ้า
และสถาบันทีข่ึน้มาแทนทีว่นัสะบาโตมีต้น
กําเนิดที่มาจากมนุษย์  ในศตวรรษที่สิบ
หก  สภาของระบอบเปปาซปีระกาศอย่าง
ชดัเจนว่า “จงให้คริสเตยีนท้ังปวงจดจําไว้
ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงเจิมให้วันที่เจ็ด
นั้นเป็นวันศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่ยอมรับ
และถือปฏิบัติมา  ไม่เพียงชาวยิวเท่านั้น
แต่โดยทุกคนท่ีแสร ้งทําตัวว ่าเป ็นผู ้
นมัสการพระเจ้า  ถงึแม้เราทีเ่ป็นคริสเตยีน
ได้เปล่ียนวันสะบาโตของพวกเขาให้เป็น
วนัขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าแล้วก็ตาม” Ibid. 
หน้า 281, 282  ผู้ที่กําลังเหยียบยํ่าธรรม
บัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ขาด
ความรู้เร่ืองลกัษณะงานของพวกเขา  แต่
พวกเขาจงใจวางตนเองให้อยู่เหนอืพระเจ้า  
{GC 577.2}

ภาพแสดงตวัอย่างท่ีเด่นชดัถงึนโยบาย
ของโรมท่ีมีต่อผูท้ีข่ดัแย้งกับเธอจะเหน็ได้
จากการกดขีอ่นัยาวนานและการนองเลือด
ของกลุ่มวอลเดนซสิ  บางคนในชนกลุม่นี้
ถอืรักษาวนัสะบาโต ส่วนคนอืน่ๆ จาํต้อง
ทนทกุข์ทรมานในลักษณะเดยีวกนัเพราะ
ความสัตย์ซื่อที่พวกเขามีต่อพระบัญญัติ
ข้อที่สี่ ประวัติศาสตร์ของโบสถ์ต่างๆ ใน
ประเทศเอธิโอเปียและอบิสซีเนียน้ันมี
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ความสําคัญเป็นพิเศษ ท่ามกลางความ
มืดสลัวของยุคมืด  คริสเตยีนในภาคกลาง
ของทวีปแอฟริกานั้นหายไปจากสายตา
ของโลกและโลกก็ลืมพวกเขาไป  พวกเขา
มีความสุขกับเสรีภาพในการถือรักษา
ความเชื่อของพวกเขาอยู ่นานหลาย
ศตวรรษ แต่ในท่ีสุดโรมรู้ถึงเร่ืองความ
เป็นอยู่ของพวกเขา ในไม่ช้าจักรพรรดิ
แห่งอบิสซีเนียจึงถูกลวงให้ยอมรับว่า
พระสนัตะปาปาเป็นผูแ้ทนของพระคริสต์  
การยอมอ่อนข้อในเร่ืองอื่นๆ ก็เกิดขึ้น
ตามมา มีการออกกฎหมายประกาศห้าม
ถือรักษาวันสะบาโตภายใต้การลงโทษ
ทีโ่หดเหีย้มท่ีสดุ โปรดดู Michael Geddes, 
Church History of Ethiopia หน้า 311, 
312 แต่ในไม่ช ้าความเผด็จการของ
ระบอบเปปาซีก็กลายเป็นแอกท่ีขมข่ืน
มากจนชาวอบิสซีเนียตัดสินใจปลดมัน
ออกจากบ่าของพวกเขา หลังจากการ
ด้ินรนต่อสู้อย่างรุนแรง พวกเขาขับไล่
บรรดาผู ้นิยมลัทธิโรมันออกไปจาก
อาณาจักรต่างๆ ของพวกเขา และความ
เชื่อโบราณกลับคืนมาอีกครั้ง คริสตจักร
ต่างๆ ชื่นชมปรีดาในอิสรภาพนี้และไม่
เคยลืมบทเรียนท่ีพวกเขาได้รับเก่ียวกับ
เรือ่งการหลอกลวงรวมถึงเร่ืองความคล่ัง
ศาสนาและอาํนาจกดขีอ่นัเด็ดขาดของโรม 
ภายในอาณาบริเวณอันสันโดษนั้นพวก
เขาพงึพอใจท่ีจะคงอยู่ทีน่ัน่ ไม่เป็นท่ีรู้จกั
ของโลกคริสเตียนท้ังปวง  {GC 577.3}

คริสตจกัรต่างๆ ในทวีปแอฟริกายดึถอื
วันสะบาโตตามที่คริสตจักรของระบอบ

เปปาซีได้ยึดถือไว้ก่อนท่ีเธอจะละทิ้ง
ศาสนาไปโดยสิ้นเชิง ในขณะที่พวกเขา
ถอืรักษาวันสะบาโตตามแบบพระบญัญตัิ
ของพระเจ้าน้ัน พวกเขาหลีกเลีย่งจากการ
ทํางานในวันอาทิตย์ตามธรรมเนียมของ
คริสตจักร เม่ือได้รับอํานาจสูงสุด โรม
เหยียบย่ําวันสะบาโตของพระเจ้าลงเพื่อ
เชดิชวูนัของเธอเองข้ึน แต่คริสตจกัรต่างๆ
ในทวีปแอฟริกาที่เก็บซ่อนตัวอยู่เกือบ
พนัปีนัน้ไม่ได้มีส่วนแบ่งในการละท้ิงความ
เชื่อนี้เลย เม่ือพวกเขาตกไปอยู่ภายใต้
การครอบครองของโรมนั้นก็ถูกบังคับให้
ละท้ิงวันสะบาโตที่แท้จริงและยกย่องวัน
สะบาโตเทียมเท็จข้ึน แต่ในทันทีที่พวก
เขาได้รับเอกราชแล้ว พวกเขาก็หวน
กลับไปเช่ือฟังพระบัญญัตข้ิอทีส่ี ่(โปรดดู
ภาคผนวก)  {GC 578.1}

ข้อความบันทึกในอดีตเหล่าน้ีเปิดเผย
อย่างชัดแจ้งถึงความแค้นของโรมที่มีต่อ
วันสะบาโตที่แท้จริงและผู้ที่ปกป้องวัน
สะบาโต รวมถึงวิธีการที่เธอใช้เพื่อให้
เกียรติแก่สถาบันท่ีเธอได้สร้างข้ึน พระ
วจนะของพระเจ้าสอนว่าภาพเหตุการณ์
นี้จะเกิดข้ึนซ้ําอีกครั้ง เม่ือชาวโรมัน
คาทอลิกและชาวโปรเตสแตนต์จะรวมตวั
กันเพื่อการเชิดชูวันอาทิตย์ {GC 578.2}

คาํพยากรณ์ของพระธรรมววิรณ์บทที่ 
13 เปิดเผยว่า อํานาจท่ีมีสัญลักษณ์
เป็นสตัว์ร้ายซ่ึงมีเขาเหมือนลกูแกะจะทาํ
ให้ “โลกและคนท่ีอยู่ในโลก” บูชาระบอบ
เปปาซี—ซึง่ใช้สญัลักษณ์เป็นสตัว์ท่ีมีร่าง 
“เหมือนเสือดาว”  สัตว์ร้ายที่มีสองเขายัง
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พูดด้วยว่า “ให้คนท้ังหลายท่ีอยู่บนแผ่น
ดินโลกสร้างรูปจําลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์
ร้าย” และยิ่งกว่านั้นยัง “บังคับทุกคนทั้ง
คนเล็กน้อยและคนใหญ่โต คนม่ังมีและ
คนยากจน เสรีชนและทาส” ให ้ รับ
เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย วิวรณ์ 13:
11-16  เป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่าสัตว์ร้ายทีมี่
เขาเหมือนลูกแกะนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึง
อํานาจของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
คําพยากรณ์นี้จะสําเร็จเม่ือประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะบังคับการถือรักษาวัน
อาทิตย์ซึ่งโรมอ้างไว้ว่าเป็นการยอมรับ
อย่างพิเศษถึงอํานาจของเธอ แต่ใน
เร่ืองการสวามิภักด์ิต่อระบอบเปปาซีนี้  
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่โดดเด่ียว  
อิทธิพลของโรมในบรรดาประเทศท่ีเคย
ยอมรับอํานาจการปกครองของเธอน้ัน
ยังไม ่ได ้ถูกทําลายไปมากนัก และ
คาํพยากรณ์บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเธอจะ
ฟ้ืนฟอูาํนาจกลับคนืมาอกี “ข้าพเจ้าเหน็...
หัวหนึ่ งของมันเหมือนอย ่างถูกฟ ัน
ปางตาย  แต่บาดแผลฉกรรจ์นัน้ได้รับการ
รักษาให้หายแล้ว  คนทั้งโลกติดตามสัตว์
ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ”  วิวรณ์ 
13:3  แผลฉกรรจ์ซึ่งเกิดจากการฟัน
ปางตายนั้นชี้ไปยังการล่มสลายของ
ระบอบเปปาซีในปี ค.ศ. 1798 ผู้เผย
พระวจนะกล่าวว่า หลังจากนัน้ “บาดแผล
ฉกรรจ์นัน้ได้รบัการรักษาให้หายแล้ว  คน
ทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายน้ันไปด้วยความ
อัศจรรย์ใจ”  เปาโลกล่าวไว้ว่า “คนนอก
กฎหมาย”  จะอยู่ต่อไปจนถึงการเสด็จ

กลับมาครั้งท่ีสองของพระคริสต ์  2 
เธสะโลนิกา 2:3-8  เขาจะดําเนินงานการ
หลอกลวงต่อไปจนถึงช่วงสิ้นยุค และ
ผูเ้ขยีนพระคมัภร์ีววิรณ์ยงักล่าวถงึระบอบ
เปปาซีต่อไปอีกว่า “คนท้ังหลายที่อยู่บน
แผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายน้ันคือคนท่ี
ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต”  วิวรณ์ 
13:8  ทั้งในโลกเก่าและโลกใหม่ ระบอบ
เปปาซีจะได้รับการเทิดเกียรติด้วยการ
เคารพนับถือที่มีให้กับสถาบันวันอาทิตย์
ซึ่งเป็นสถานบันที่วางอยู่บนสิทธิอํานาจ
ของคริสตจักรโรมันแต่เพียงผู้เดียว {GC 
578.3}

นับตั้งแต ่กลางศตวรรษที่สิบเก ้า
เป็นต้นมา  นกัการศกึษาเร่ืองคาํพยากรณ์
ในประเทศสหรัฐได้เสนอคําพยานน้ีสู ่
ชาวโลก  จากเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีกําลังเกิด
ขึ้นในเวลานี้จะมองเห็นความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วทีมุ่ง่ไปสูก่ารสําเร็จจริงอย่าง
ครบถ้วนของคําพยากรณ์  สําหรับครู
ชาวโปรเตสแตนต์ท้ังหลายยงัคงใช้ข้ออ้าง
แบบเดียวกับผู้นําระบอบเปปาซีในเร่ือง
สทิธอิาํนาจจากพระเจ้าในการให้ถอืรกัษา
วันอาทิตย์และยังคงขาดหลักฐานจาก
พระคัมภร์ีเช่นเดียวกับผู้นาํระบอบเปปาซี
ผูซ้ึง่ได้ป้ันแต่งเร่ืองอศัจรรย์ขึน้เพือ่แทนที่
พระบัญชาจากพระเจ้า การกล่าวยืนยัน
ว่าการพพิากษาลงโทษของพระเจ้าทีมี่ต่อ
มนุษย์สําหรับการละเมิดการนับถือวัน
อาทิตย์เป็นวันสะบาโตของพวกเขาจะ
เกิดข้ึนซํ้าอีกครั้ง ซึ่งบัดนี้กําลังเร่ิมถูก
ผลักดันแล้ว และการเคล่ือนไหวท่ีจะ
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บังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์กําลังได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว {GC 
579.1}

ความฉลาดและเจ ้าเล ่ห ์อย ่างน่า
ประหลาดใจน้ันเป็นของคริสตจักรโรมัน  
เธออ่านสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เธอ
ซุ่มรอเวลาของเธอ และเห็นว่าคริสตจักร
โปรเตสแตนต์แสดงความภกัดีต่อเธอด้วย
การยอมรบัวนัสะบาโตเทียมเท็จและพวก
เขากําลังเตรียมตวัทีจ่ะบังคับให้ถอืรักษา
วนันีด้้วยวธิเีฉพาะแบบเดียวกบัทีเ่ธอเคย
ใช้ในวันวานท่ีผ่านไป ผู้ที่ปฏิเสธความ
กระจ่างแห่งสัจธรรมจะยังคงแสวงหา
ความช่วยเหลือจากอํานาจที่อุปโลกน์
ตนเองว่าไม่รู้พล้ังนี้เพื่อเทิดทูนสถาบัน
หนึ่งซึ่งกําเนิดมาจากเธอ  ไม่ใช่เรื่องยาก
ที่จะคาดเดาได้ว่าเธอพร้อมเพียงไรที่จะ
ลงมือช่วยชาวโปรเตสแตนต์ในงานนี ้ผูใ้ด
เล่าจะเข้าใจได้ดีไปกว่าผู้นําของระบอบ
เปปาซว่ีาควรจะใช้วธิใีดในการจดัการผูท้ี่
ไม่เชื่อปฏิบัติตามคริสตจักร {GC 580.1}

คริสตจักรโรมันคาทอลิกพร้อมด้วย
ก่ิงก้านสาขาท้ังหมดทัว่ท้ังโลกก่อร่างเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม
และการออกแบบวางแผนเพื่อรับใช ้
ผลประโยชน์ของราชสํานักของระบอบ
เปปาซ ี ผู้ส่ือสารนบัล้านของคริสตจกัรใน
ทุกประเทศทั่วโลกได้รับการกําชับให้
ผกูมัดตนเองด้วยความจงรักภกัดต่ีอองค์
พระสันตะปาปา ไม่ว่าคนเหล่านี้จะมี
สัญชาติใดหรือมีรัฐบาลใด พวกเขาต้อง
ถอืว่าอาํนาจของคริสตจกัรอยู่เหนอือาํนาจ

อื่นใด ถึงแม้พวกเขาจะปฏิญาณกล่าว
ความจงรักภักดีต่อรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่
เบื้องหลังคําปฏิญาณเท็จน้ี  คําสาบานที่
จะเชื่อฟังโรมได้ปลดปล่อยพวกเขาจาก
พันธะคําปฏิญาณทุกคําที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อผลประโยชน์ของเธอ {GC 580.2}

ประวัติศาสตร์เป็นพยานถึงความ
พยายามอย่างมีศลิปะและไม่ลดละของเธอ
เพื่อสอดแทรกตัวเธอเองเข้าไปในเร่ือง
ต่างๆ ของประเทศท้ังหลาย และเมื่อเข้า
ยดึครองได้ก้าวแรกแล้วก็จะแผ่ขยายเป้า
หมายของตนเองออกไปแม้จะต้องทาํลาย
เจ้าชายและประชาชนก็ตามที ในปี ค.ศ. 
1204 พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ท่ี 3 
ทรงบีบค้ันพระราชาเปโตรท่ี 2 แห่งประเทศ
อาร์รากอนให้กล่าวคาํปฏิญาณประหลาด
ต่อไปนี้  “ข้าพเจ้า เปโตร พระราชาแห่ง
ชาวอาร์รากอเนียนยอมรับและสัญญาท่ี
จะซือ่สตัย์และเชือ่ฟังต่อนายของข้าพเจ้า
คือพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ต่อผู้สืบ
ตาํแหน่งคาทอลิกของพระองค์ และคริสต-
จกัรโรมันคาทอลิก และจะรักษาอาณาจักร
ของข้าพเจ้าไว้อย่างสัตย์ซื่อด้วยการเชื่อ
ฟังพระองค์ ปกป้องความเชือ่ของคาทอลิก
และกดข่ีข่มเหงพวกนอกศาสนา” John 
Dowling, The History of Romanism  
เล่มท่ี 5 บทที่ 6 ตอนท่ี 55 เร่ืองน้ี
สอดคล้องกับการกล่าวอ้างในเร่ืองอาํนาจ
ของพระสันตะปาปาของโรมว่า “เป็นเรือ่ง
ถูกต้องตามกฎหมายที่พระองค์จะปลด
จักรพรรดิได้” และ “พระองค์สามารถ
อภยับาปประชาชนจากการไปจงรักภกัดี
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ต่อผูป้กครองท่ีไม่ชอบธรรมได้”  Mosheim 
เล่มท่ี 3 cent 11 ตอนที่  2 บทที่ 2  ตอน
ที่ 9 โน๊ต 17  (โปรดดูภาคผนวก) {GC 
580.3}

ให้จดจําไว้ว่า คําโอ้อวดของโรมคือ
เธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักการของ
พระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 7 และพระ
สันตะปาปาอินโนเซนต์ท่ี 3 ยังคงเป็น
หลักการของคริสตจักรโรมันคาทอลิก  
และหากเธอมีอํานาจเธอคงใช้มันอย่าง
กระฉบักระเฉงกระปรีก้ระเปร่าเหมอืนเช่น
หลายศตวรรษท่ีผ่านมา  ชาวโปรเตสแตนต์
รู ้เพียงน้อยนิดในส่ิงท่ีพวกเขาทําเม่ือ
เสนอตัวยอมรับความช่วยเหลือจากโรม
ในเรื่องการเทิดทูนวันอาทิตย์  ในขณะที่
พวกเขาทุ่มเทท่ีจะบรรลุเป้าหมายของ
พวกเขา โรมกําลังมุ่งหน้าที่จะสถาปนา
อํานาจของเธอขึ้นใหม่อีกคร้ังเพื่อกอบกู้
อาํนาจย่ิงใหญ่ท่ีได้สญูเสยีไป  ทันทีท่ีหลัก
การนี้ถูกสถาปนาขึ้นในประเทศสหรัฐ
อเมริกาว่าคริสตจักรมีความชอบธรรมใช้
หรือควบคุมอํานาจของรัฐ ว่ากฎหมาย
ทางโลกบังคับการปฏิบัตติามระเบียบทาง
ศาสนาได้ กล่าวโดยสรุปคือ อํานาจของ
คริสตจักรและอํานาจของรัฐครอบงํา

จิตสํานึก ชัยชนะของโรมในประเทศนี้ก็
เป็นเรื่องที่แน่นอน  {GC 581.1}

พระวจนะของพระเจ้าเตือนถึงภัย
อันตรายท่ีจะมาถึง หากละเลยเร่ืองน้ีไป  
โลกของโปรเตสแตนต์ก็จะเรียนรู้ว่าอะไร
คือจุดมุ่งหมายแท้จริงของโรมซ่ึงเม่ือถึง
เวลาน้ันก็สายเกินไปเสียแล้วที่จะหนีให้
พ้นจากกับดัก เธอกําลังเรืองอํานาจข้ึน
อย่างเงียบๆ  หลักคําสอนต่างๆ ของเธอ
กําลังส ่งอิทธิพลของเธอในสภาร ่าง
กฎหมาย  ในคริสตจกัรต่างๆ และในหัวใจ
ของมนษุย์  เธอกาํลังก่อร่างโครงสร้างอนั
สูงตระหง่านและมหึมาในที่ล้ีลับเพื่อให้
การกดขี่ข่มเหงดังเช่นในอดีตเกิดขึ้นอีก
ครั้ง  เธอกําลังสร้างกองกําลังที่แข็งแกร่ง
อย่างหลบซ่อนและไม่มีผู้ใดสงสัยเพื่อไป
สู่เป้าหมายสุดท้ายเม่ือถึงเวลาท่ีเธอจะ
เข้าจู่โจม  ทัง้หมดทีเ่ธอต้องการคอืสมรภมิู
ที่ ได ้ เปรียบและสิ่งนี้ยื่นไปไว ้ให ้ เธอ
เรียบร้อยแล้ว เราจะเห็นในเร็ววันน้ีและ
จะสัมผสัว่าเป้าหมายของธาตุแท้ของโรมัน
นั้นคืออะไร  ใครก็ตามที่เชื่อและปฏิบัติ
ตามพระวจนะของพระเจ้าจะประสบกับ
การตาํหนิและการกดข่ีข่มเหง {GC 581.2}
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นบัตัง้แต่การต่อสูค้ร้ังย่ิงใหญ่ท่ีเร่ิมต้น
ขึ้นในสวรรค์ ซาตานมุ่งม่ันล้มล้างธรรม
บัญญตัขิองพระเจ้า  มันก้าวเข้าสู่การกบฏ
ต่อพระผูส้ร้างก็เพือ่ทาํการนีใ้ห้สาํเร็จ  และ
แม้ว่ามันถกูขบัออกจากสวรรค์ไปแล้ว  มัน
ก็ยังคงดําเนินสงครามเดียวกันนี้ในโลก  
การหลอกลวงมนษุย์และชกันาํให้พวกเขา
ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็น
เป้าหมายทีมั่นคอยทาํอย่างมุ่งมัน่มาตลอด  
ไม่ว่าจะกระทาํโดยการละทิง้ธรรมบัญญตัิ
ไปทัง้หมดหรือปฏิเสธบัญญตัเิพยีงข้อหนึง่
ข้อใด ท้ายสุดก็ได้ผลเท่ากัน ผู้ท่ีทําผิด
ธรรมบัญญตัแิม้เพยีง “ข้อเดียว” ก็ดแูคลน
ธรรมบัญญัติทั้งหมด อิทธิพลและแบบ
อย่างของเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพวกที่
ล่วงละเมิด เขาจึง “ทําผิดธรรมบัญญัติ
ทั้งหมด” ยากอบ 2:10 {GC 582.1}

เพือ่ทําให้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระเจ้า
ถูกดูแคลน ซาตานจึงบิดเบือนหลัก
คําสอนของพระคัมภีร์และคําสอนท่ีผิด
เหล่านีจ้งึกลายเป็นส่วนหนึง่ของความเชือ่
ของคนนับพันที่อ้างตนว่าเชื่อพระคัมภีร์  
การต่อสูย่ิง่ใหญ่คร้ังสุดท้ายระหว่างความ
จริงและความเท็จจึงเป็นเพียงการด้ินรน
คร้ังสุดท้ายของความขัดแย้งท่ีมีมาอย่าง
ยาวนานเก่ียวกบัธรรมบญัญตัขิองพระเจ้า  
เรากําลังก้าวเข้าสู ่สงครามนี้ ซึ่งเป็น
สงครามระหว่างกฎระเบียบของมนษุย์กบั

กฎข้อบังคับของพระยาห์เวห์ ระหว่าง
ศาสนาของพระคัมภีร์กับศาสนาของนิยาย
และประเพณี {GC 582.2}

สื่อตัวแทนท่ีจะรวมตัวกันต่อต้าน
ความจริงและความชอบธรรมในการ
ขับเค่ียวนี้ กําลังทําการอย่างแข็งขัน  
พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งส่งต่อ
มายังเราด้วยราคาของความทุกข์ยากและ
เลือดเน้ือเช่นน้ีกลับถูกประเมินค่าเพียง
เล็กน้อย  พระคัมภีร์อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่มี
น้อยคนยอมรับพระคัมภีร์เป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต การไม่มีศาสนามีอยู่
เกลื่อนกลาดอย่างน่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่
ในฝ่ายโลกเท่านัน้แต่ในครสิตจกัรเองด้วย  
มีคนมากมายปฏิเสธหลักคําสอนซ่ึงเป็น
เสาหลักของความเชื่อคริสเตียน ความ
จริงยิง่ใหญ่เร่ืองการสร้างโลกตามทีผู่เ้ขยีน
ซึ่งได้รับการดลใจนําเสนอ เร่ืองมนุษย์
ล้มลงในบาป  การลบบาปและความยัง่ยืน
ยงของธรรมบัญญตัขิองพระเจ้าเป็นเร่ือง
ที่คนส่วนใหญ่ในโลกคริสเตียนแทบจะ
ละท้ิงไปแล้วท้ังหมดหรือเพียงบางส่วน  
คนนบัพนัทีภ่มิูใจในปัญญาและความเป็น
เอกเทศของตนเองจะมองดูว่าการวางใจ
พระคัมภีร์อย่างเต็มท่ีเป็นหลักฐานแสดง
ถึงความอ่อนแอของคนๆ น้ัน  พวกเขา
คิดว่าการจับผิดพระคัมภีร์  การปลูกฝัง
และการอธิบายความจริงท่ีสําคัญตาม
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แนวคิดของเขา เป็นเครื่องพิสูจน์ความ
สามารถและความรู้ที่เลิศหรูของพวกเขา  
อาจารย์จํานวนมากกําลังสอนประชาชน
และศาสตราจารย์และครูมากมายกําลัง
อบรมปลูกฝังนกัศกึษาว่าธรรมบัญญตัขิอง
พระเจ้าถกูเปล่ียนแปลงไปหรือถกูยกเลิก
ไปแล้ว และผู้ที่ถือว่าธรรมบัญญัติยังคง
มีผลบังคับใช้และยังต้องถือรักษาตามท่ี
ได้จารึกไว้ เป็นผู้ที่สมควรแก่การถูกเย้ย
หยันและดูแคลน {GC 582.3}

เม่ือมนุษย์ปฏิเสธความจริง  พวกเขา
ก็ปฏิเสธพระเจ้าผูท้รงเป็นแหล่งต้นกําเนดิ
แห่งความจริง เม่ือพวกเขาเหยียบย่ํา
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาก็ได้
ปฏิเสธอํานาจของพระองค์ผู ้ประทาน
ธรรมบัญญัติด้วย การที่จะเทิดทูนบูชา
หลักคําสอนและทฤษฎีเทียมเท็จนั้นก็
ง่ายพอๆ กับการแกะสลักรูปเคารพจาก
ไม้หรือก้อนหิน ซาตานต้องการใส่ร้าย
พระเจ้าอย่างผิดๆ  มันจึงชักนํามนุษย์ให้
มองดูพระองค์ด้วยพระลักษณะท่ีผิด มี
คนมากมายนํารูปเคารพทางปรัชญามา
เทิดทูนไว้แทนท่ีพระยาห์เวห์ ในขณะที่
มีคนจํานวนเล็กน้อยนมัสการพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์ตามท่ีได้ทรงเปิดเผยไว้ใน
พระวจนะของพระองค์  ในพระคริสต์และ
ในพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง คนนับ
พันๆ กราบไหว้ธรรมชาติในขณะท่ีพวก
เขาปฏิเสธพระเจ้าแห่งธรรมชาติ แม้จะ
มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันแต่การกราบไหว้
รูปเคารพยังมีอยู่ในโลกคริสเตียนในทุก
วนันีเ้หมือนเช่นท่ีมีอยู่ในอสิราเอลโบราณ

สมัยเอลียาห์ พระของคนท่ีอ้างตนว่า
ฉลาด  พระของนักปรชัญา  ของนักอกัษร
ศาสตร์ ของนักการเมือง ของผู้ส่ือข่าว  
ของคนในสังคมชัน้สงูท่ีมีการศึกษา  ของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้แต่
พระของสถาบันศาสนศาสตร์บางแห่ง  
พระของบรรดาคนเหล่าน้ีก็ดีกว่าพระ
บาอัลพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของชาว
ฟินิเชียแต่เพียงเล็กน้อย {GC 583.1}

ในบรรดาคําสอนผดิๆ ทีช่าวครสิเตียน
ยอมรับ ไม่มีคาํสอนใดท่ีท้าทายต่ออาํนาจ
สวรรค์ โจมตีโดยตรงต่อความมีเหตุผล  
และมีผลร้ายแรงมากไปกว่าหลักคําสอน
ใหม่ท่ีได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่า
ธรรมบัญญตัขิองพระเจ้าไม่มีผลบังคับใช้
กับมนษุย์แล้ว  ทุกประเทศมกีฎหมายของ
ตนเองซึง่ต้องเคารพและปฏิบัตติาม  ไม่มี
รัฐบาลใดจะอยู ่ได ้โดยไม่มีกฎหมาย
เหล่านี้  และพวกเขาคิดได้อย่างไรว่า 
พระผูส้ร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลกจะไม่มี
กฎระเบียบเพื่อใช้ปกครองสิ่งมีชีวิตที่
พระองค์ทรงสร้างมานัน้  สมมตว่ิารฐัมนตรี
ที่มีชื่อเสียงจะป่าวประกาศอย่างเปิดเผย
ว่ากฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศและ
ปกป้องสทิธขิองพลเมืองเป็นส่ิงทีไ่ม่จาํเป็น  
เพราะกฎหมายเหล่านีจ้าํกัดเสรีภาพของ
ประชาชน ดังนั้นจึงไม่ต้องปฏิบัติตาม  
เราควรจะทนปล่อยให้คนเช่นน้ีพดูอกีนาน
ไหม  แต่การละเลยกฎหมายของบ้านเมือง
และประเทศชาติจะร้ายแรงไปกว่าการ
เหยียบยํ่าข้อบังคับทั้งหลายของพระเจ้า
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองทั้งปวง
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หรือ {GC 584.1}
การที่จะให้ประเทศทั้งหลายยกเลิก

กฎหมายและปล่อยให้ประชาชนทําส่ิงท่ี
ตนพอใจเป็นเรือ่งท่ีเกิดข้ึนได้ง่ายกว่าการ
ท่ีจะให้พระเจ้าแห่งจักรวาลทรงลบล้าง
ธรรมบัญญตัขิองพระองค์และปล่อยให้โลก
ไม่มีมาตรฐานเพื่อใช้ตําหนิคนท่ีทําผิด
และยืนยันความถูกต้องของผู้ที่เชื่อฟัง  
เราเคยทราบถึงผลของการยกเลิกธรรม
บัญญัติของพระเจ้าหรือไม่ เร่ืองน้ีเคยมี
การทดลองมาแล้ว ภาพเหตุการณ์ที่น่า
สะพรึงกลัวนี้เกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศส  
เม่ือผู้ที่ไม่มีศาสนาขึ้นมามีอํานาจในการ
ปกครองประเทศ  สิง่ทีเ่กิดขึน้แสดงให้โลก
เห็นว่าการละทิ้งข้อห้ามที่พระเจ้าทรงจัด
วางไว้คือการยอมรับการปกครองภายใต้
การกดขี่ข่มเหงท่ีโหดเหี้ยมที่สุด  การไม่
สนใจต่อมาตรฐานแห่งความชอบธรรม
เป็นการเปิดทางให้เจ้าชายแห่งความชั่ว
สถาปนาอํานาจของมันขึ้นในโลก {GC 
584.2}

สถานทีใ่ดก็ตามทีป่ฏิเสธข้อบังคบัของ
พระเจ้า  บาปก็จะดูไม่เป็นบาปอีกต่อไป  
หรือความชอบธรรมก็จะไม่เป ็นสิ่งที่
ผู้คนปรารถนา ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ปกครองของพระเจ้าก็จะเป็นผูท่ี้ไม่เหมาะ
สมทีจ่ะปกครองตนเองโดยส้ินเชงิ  คําสอน
อันตรายเหล่านี้ของพวกเขาได้ปลูกฝัง
วิญญาณแห่งความด้ือร้ันลงไปในหัวใจ
ของเดก็และเยาวชนผู้ซึง่มีธรรมชาตท่ีิไม่
ชอบให้ใครมาควบคุมและไม่มีความเป็น
ระเบียบอยู่แล้ว ผลลัพธ์คือสภาพสงัคมที่

ไร้ศีลธรรม ในขณะที่พวกเขาเยาะเย้ย
ความหเูบาของผูท้ีเ่ชื่อฟงัข้อกาํหนดของ
พระเจ้า ฝูงชนเหล่านี้ยินดีรับการหลอก
ลวงของซาตาน  พวกเขาปล่อยตัวให้กับ
ตัณหาฝ่ายตํ่าและทําบาปต่างๆ ท่ีเป็น
สาเหตุให้พวกคนนอกศาสนาต้องได้รับ
การพิพากษาโทษ {GC 584.3}

ผู้ทีส่อนประชาชนให้ใส่ใจพระบัญญตัิ
ของพระเจ้าแต่เพียงเล็กน้อยกําลังหว่าน
การไม่เชื่อฟังเพื่อเก็บเก่ียวความไม่เชื่อ
ฟัง  เม่ือมีการละท้ิงข้อห้ามทัง้หมดท่ีธรรม
บัญญัติของพระเจ้าบังคับไว้ ในไม่ช้า
กฎหมายของมนุษย์ก็จะถกูละเลยไปด้วย  
เนือ่งจากพระเจ้าทรงห้ามการกระทาํทีไ่ม่
สัตย์ซื่อ การโลภ การพูดปดและการ
หลอกลวง ส่วนมนุษย์นั้นพร้อมที่จะ
เหยียบยํา่กฎเกณฑ์ของพระองค์ท่ีขดัขวาง
ความเจริญรุ่งเรืองทางฝ่ายโลกของพวก
เขา แต่ผลลัพธ์ของการละทิ้งข้อบังคับ
เหล่านีจ้ะเป็นไปตามท่ีพวกเขาไม่ได้คาด
หวังไว้ ถ้าธรรมบัญญัติไม่มีผลบังคับใช้
ต่อไปแล้ว ทําไมพวกเขาจึงต้องกลัวการ
ล่วงละเมิดอีกหรือ ทรัพย์สมบัติจะไม่
ปลอดภยัอกีต่อไป  ผู้คนจะใช้ความรนุแรง
เพื่อเอาสิ่งของที่เป็นของเพื่อนบ้าน  และ
คนท่ีแข็งแรงท่ีสุดจะกลายเป็นคนร่ํารวย
ที่สุด พวกเขาจะไม่เคารพต่อชีวิต คํา
ปฏิญาณในงานแต่งงานจะไม่ใช่กําแพง
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีปกป้องครอบครัวอีกต่อไป  
ผู ้ท่ีมีอํานาจก็คงจะใช้กําลังไปแย่งชิง
ภรรยาของเพื่อนบ้านมาเป็นของตนได้
ตามความต้องการ พระบัญญัติข้อที่ห้า
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คงถูกยกเลิกไปพร้อมๆ กับพระบัญญัติ
ข้อที่สี่  เด็กๆ จะไม่เกรงกลัวต่อการคร่า
เอาชีวติของพ่อแม่  ถ้าหากการกระทํานัน้
จะสนองความปรารถนาแห่งหัวใจอันชั่ว
ช้าของพวกเขา  โลกศวิไิลซ์นีจ้ะกลายเป็น
ถํา้ของโจรและฆาตกร  ความสงบสขุ  การ
พักผ่อน และความผาสุกจะมลายหายไป
จากโลก {GC 585.1}

หลักคําสอนท่ีว่ามนุษย์หลุดพ้นจาก
การต้องเชื่อฟังข้อกําหนดของพระเจ้า
บั่นทอนอํานาจความรับผิดชอบทางฝ่าย
ศลีธรรมและเปิดประตใูห้ความชัว่ไหลบ่า
เข้ามาในโลกเรียบร้อยแล้ว การไม่มี
กฎหมาย การสํามะเลเทเมาและการ
ฉ้อโกงเป็นเสมือนคล่ืนยักษ์ที่กําลังโหม
กระหน่ําใส่เรา ซาตานทํางานอยู ่ใน
ครอบครวั  ธงของมันโบกสะบดัแม้กระทัง่
ในบ้านที่เรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัว
คริสเตยีน  ความอิจฉา  การคดิร้ายต่อกนั  
การหน้าไหว้หลังหลอก  การตตีวัออกห่าง  
การแก่งแย่งกัน  การต่อสู้กัน  การทรยศ
ต่อความไว้วางใจของคู่สมรส  การหมกมุ่น
อยู ่กับตัณหา หลักการและคําสอนท้ัง
ระบบของศาสนาซึ่งควรจะเป็นพื้นฐาน
และโครงสร้างของคนในสังคมกลับกําลัง
ซวนเซพร้อมท่ีจะดิ่งลงสู ่ความพินาศ  
เม่ือจบัอาชญากรท่ีโหดเหีย้มท่ีสดุโยนเข้า
คุก  บ่อยคร้ังท่ีการกระทําเช่นนีก้ลบักลาย
เป็นการให้รางวัลแก่พวกเขา และทําให้
พวกเขาได้รับความสนใจราวกับว่าได้รับ
เกียรติยศท่ีน่าอิจฉา สื่อต่างๆ รายงาน
บุคลิกและการทําอาชญากรรมของเขา  

สื่อต่างๆ บรรยายถึงความเลวร้ายท่ีเขา
ทําไว้อย่างละเอียด  สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้
ผู ้อื่นเลียนแบบการฉ้อฉล ปล้นจี้ และ
ฆาตกรรม และซาตานชื่นชมกับความ
สําเร็จในผลงานช่ัวร้ายของมัน ความ
หลงใหลในอบายมุข การจงใจคร่าชีวิต
อย่างโหดเหีย้ม  การไม่ประมาณตนท่ีเพิม่
มากขึน้อย่างน่ากลัว  รวมทัง้ความชัว่ทุก
ขนาดและทุกรูปแบบ  จะต้องปลุกทุกคน
ที่ยําเกรงพระเจ้าให้ตื่นขึ้น  เพื่อแสวงหา
วิธีการท่ีจะยับย้ังคล่ืนแห่งความชั่วเหล่า
นี้เสีย {GC 585.2}

ศาลยุติธรรมทุจริต ผู้ปกครองบ้าน
เมอืงกระทําการอย่างหวงัผลและหมกมุ่น
อยู่กับความเพลิดเพลินในราคะตัณหา  
การไม่รู้จกับงัคับตนทาํให้ความนกึคิดของ
คนมากมายมวัหมองจนซาตานเข้าควบคมุ
พวกเขาไว้ได้เกือบทั้งหมด ผู้พิพากษา
ไม่สัตย์ซือ่  ตดิสนิบนและหลอกลวง  การ
เมาสุราและการเที่ยวหาความสําราญ  
กิเลสตณัหา  ความริษยา  ความไม่ซือ่สตัย์
ในทุกรูปแบบถูกพบได ้ ในผู ้ ท่ี รักษา
กฎหมาย “ความชอบธรรมก็ยืนอยู่ไกล
เพราะความจริงล้มลงท่ีลานเมืองและ
ความเทีย่งตรงเข้าไปไม่ได้”  อสิยาห์ 59:14  
{GC 586.1}

ความชัว่และความมืดทางจติวญิญาณ
ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปภายใต้การปกครอง
ของโรมนัน้เป็นผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนอย่างหลีก
เลีย่งไม่ได้เม่ือเธอปราบทําลายพระคัมภร์ี  
แต่จะมองหาสาเหตุของการไม่มีศาสนา  
การปฏิเสธธรรมบัญญัตขิองพระเจ้า  และ
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การเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในยุคแห่ง
เสรีภาพทางศาสนาซึ่งเต็มไปด้วยแสง
สว่างแห่งข่าวประเสริฐได้อย่างไร บัดนี้
ซาตานไม่สามารถควบคุมโลกให้อยู่ภาย
ใต้การปกครองของมันด้วยการกักเก็บพระ
คมัภีร์  มันจงึหาวิธอีืน่เพือ่ทําให้เป้าหมาย
เดียวกนันีป้ระสบความสาํเร็จ  การทาํลาย
ความเชือ่ในพระคัมภีร์จะให้ผลลพัธ์เหมือน
กับการทําลายพระคัมภีร์ซึ่งเป็นส่ิงที่มัน
ต้องการ  โดยการทาํให้เชือ่ว่าธรรมบัญญตัิ
ของพระเจ้าไม่มีผลบังคับใช้แล้ว มัน
นาํมนษุย์ให้ล่วงละเมิดธรรมบญัญตัเิสมือน
หนึ่งพวกเขาไม่รู้จักข้อบังคับต่างๆ ของ
ธรรมบัญญัติเลย  และในปัจจุบันนี้ก็เป็น
เหมือนเช่นสมัยก่อนคอื มันขยายแผนงาน
ของมันผ่านทางคริสตจกัร  องค์กรศาสนา
ของยุคนีป้ฏิเสธทีจ่ะรับฟังความจริงทีพ่ระ
คัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งแต่ไม่เป็นท่ี
นิยม และในการต่อสู้กับความจริงเหล่านี้ 
พวกเขายอมรับคําอธิบายและจุดยืนท่ี
กระจายเมล็ดแห่งความสงสยัไว้  พวกเขา
ต่างยึดติดกับคําสอนผิดๆ ของระบอบ
เปปาซีในเร่ืองคนตายมีสภาพเป็นอมตะ  
และคนตายยังคงรู้เร่ือง  เขาปฏิเสธโล่เดียว
ทีใ่ช้ปกป้องการหลอกลวงในเร่ืองลัทธทิรง
วญิญาณ หลักคําสอนเรือ่งการทรมานเป็น
นิตย์ทําให้คนมากมายไม่เชื่อพระคัมภีร์  
และเม่ือประชาชนถกูกระตุน้ด้วยการอ้าง
สิทธิของพระบัญญัติข้อที่สี่ พวกเขาได้
ค้นพบว่าการถอืรักษาวันสะบาโตวนัทีเ่จด็
เป็นสิง่ทีพ่ระคัมภร์ีกาํหนดไว้  แต่เนือ่งจาก
มีเพยีงหนทางเดียวทีจ่ะหลุดพ้นจากหน้าท่ี

ที่พวกเขาไม่ต้องการน้ีได้ ครูผู้มีชื่อเสียง
หลายคนจึงประกาศว่าธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าไม่มีผลบังคับใช้แล้ว  ด้วยวิธีการ
เช่นน้ี  พวกเขาปัดธรรมบัญญัติและวัน
สะบาโตทิ้งไปพร้อมๆ กัน  ในขณะท่ีการ
ปฏิรปูวนัสะบาโตดําเนินขยายกว้างต่อไป
นั้น การปฏิเสธธรรมบัญญัติของพระเจ้า
เพื่อหลีกเล่ียงจากการต้องทําตามพระ
บัญญัติข้อที่ส่ีจะขยายผลออกไปอย่าง
กว้างไกล คําสอนของผู้นําศาสนาเปิด
ประตูให้กับความไม่ซื่อสัตย์ ลัทธิทรง
วิญญาณ และการเหยียบย่ําบัญญัติ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า  และผู้นําเหล่านี้จะ
ต้องรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงต่อความ
ชัว่ท่ีมีอยูใ่นโลกของคริสเตยีน  {GC 586.2}

แต่ถึงกระนั้น คนกลุ่มเดียวกันนี้ยัง
กล่าวอ้างว่า  ความเลวร้ายทีแ่พร่กระจาย
อย่างรวดเร็วนัน้ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจาก
การทําให้วันท่ีเรียกกันว่า “วันสะบาโต
ของชาวคริสเตียน” หมดความศักด์ิสิทธิ์  
และการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์อาจ
จะช่วยให้ศีลธรรมของสังคมดีขึ้นได้เป็น
อย่างมาก  คําอ้างนี้เน้นกันเป็นพิเศษใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่
หลักคําสอนเรื่องวันสะบาโตที่แท้จริง
ถกูประกาศอย่างกว้างขวางมากท่ีสดุ  ใน
ประเทศนี ้ การรณรงค์เรือ่งการรู้จกับงัคับ
ตนเองเป็นงานที่โดดเด่นและสําคัญที่สุด
ชิ้นหน่ึงของการปฏิรูปทางด้านศีลธรรม 
จึงมักถูกนําเข้ามารวมกับขบวนการถือ
รักษาวันอาทิตย์  ผู้ท่ีสนับสนุนการถือ
รักษาวันอาทิตย์จะอ้างว่า การถือรักษา
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วันอาทิตย์จะให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่
สงัคม และผูท้ีป่ฏิเสธไม่ยอมเป็นพวกเดียว
กับเขาจะถูกประณามว่าเป็นศัตรูต่อการ
รณรงค์ให้รูจ้กับังคบัตนเองและการปฏรูิป  
แต่ในความเป็นจริงก็คือมีขบวนการท่ี
กําลังก่อตัง้สิง่ท่ีผดิ  แต่กลับถกูเอามาเชือ่ม
โยงกับอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ดี  วิธีนี้
ไม่ได้ทาํให้เร่ืองทีผ่ดิกลายเป็นสิง่ท่ีทุกคน
ยอมรับ เราอาจปลอมแปลงสารพิษโดย
การผสมสารพิษลงไปในอาหารที่ดี แต่
เราไม่ได้เปล่ียนสภาพธรรมชาติของสาร
พิษ ในทางตรงข้าม กลับทําให้สารพิษนี้
มีอันตรายมากย่ิงข้ึนเพราะเราอาจรับ
ประทานเข้าไปโดยไม่รู้ตัวได้มากขึ้น นี่
เป็นกลเม็ดของซาตานท่ีจะนําความจริง
ในปริมาณที่เพียงพอผสมลงไปในความ
เท็จ  เพื่อทําให้ความเท็จมองดูน่าเชื่อถือ  
ผู้นําการเคลื่อนไหวในเร่ืองการถือรักษา
วนัอาทิตย์อาจสนบัสนุนการปฏิรูปตามท่ี
ประชาชนต้องการ โดยการนําหลักการ
ท่ีสอดคล้องกับพระคัมภีร์มาใช้ในการ
ปฏิรูป แต่กระนั้นก็จะมีข้อกําหนดท่ีขัด
แย้งกับธรรมบัญญตัขิองพระเจ้าอยู่ในการ
ปฏิรูปนัน้ซึง่ผูรั้บใช้ของพระเจ้าจะยอมเข้า
ร่วมกับขบวนการนีไ้ม่ได้  ไม่มีเหตผุลเพยีง
พอเพือ่สนบัสนนุให้ละทิง้พระบัญญตัขิอง
พระเจ้าและนํากฎเกณฑ์ของมนุษย์มา
ทดแทน {GC 587.1}

ซาตานอาศัยความเชื่อผิดสองอย่าง
คือความไม่รู้จักตายของจิตวิญญาณและ
ความศกัด์ิสทิธ์ิของวนัอาทิตย์เพือ่นาํผูค้น
ให้มาอยู่ภายใต้การหลอกลวงต่างๆ ของ

มัน ในขณะท่ีเร่ืองแรกเป็นการวางฐาน
ให้กับลัทธิทรงวิญญาณ เรื่องท่ีสองเป็น
การสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเห็นอก
เห็นใจให้แก่โรม ชาวโปรเตสแตนต์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะนาํหน้าในการย่ืน
มือข้ามช่องว่างเพื่อจับมือกับลัทธิทรง
วญิญาณ  พวกเขาจะเอือ้มมือข้ามเหวลึก
เพือ่จบัมอืกับอาํนาจของโรม  และภายใต้
อิทธิพลของการรวมตัวของทั้งสามนี้  
ประเทศนี้จะเดินตามรอยเท้าของโรมใน
การเหยียบยํ่าสิทธิของใจสํานึกผิดชอบ  
{GC 588.1}

เน่ืองจากลทัธทิรงวญิญาณเลียนแบบ
การเป็นคริสเตียนแต่ในนามของยุคน้ีได้
อย่างใกล้เคียง  มันจึงมอีํานาจหลอกลวง
และดักจับได้มากย่ิงข้ึน  ซาตานเองปรับ
เปล่ียนตามแนวทางของความทันสมัย  
มันจะปรากฏร่างเป็นทูตแห่งความสว่าง  
โดยผ่านสื่อของลัทธิทรงวิญญาณ มีการ
ทําให้อัศจรรย์ต่างๆ เกิดข้ึน คนป่วยถูก
รักษาให้หายและการกระทําสิง่มหศัจรรย์
มากมายท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ และในขณะที่
วิญญาณต่างๆ จะยอมรับว่ามีความเชื่อ
ในพระคัมภีร์และแสดงความเคารพต่อ
สถาบันของคริสตจักรนั้น ผลงานต่างๆ 
ทีมั่นทําไปกจ็ะได้รับการยอมรบัว่าเป็นการ
สําแดงออกซึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจ้า  
{GC 588.2}

บัดน้ี เส้นแบ่งแยกระหว่างผู้ท่ีเป็น
คริสเตียนและผู้ท่ีไม่มีศาสนานั้นแทบจะ
แยกออกจากกันไม่ได้  สมาชิกคริสตจักร
รักส่ิงของที่ชาวโลกรักและพร้อมท่ีจะ
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กระโดดเข้าร่วมกับพวกเขา  ซาตานตัง้ใจ
ที่จะรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวและ
ด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้อุดมการณ์ของมัน
แข็งแกร่งด้วยการกวาดเอาคนทั้งหมด
เข้าไปสู่แนวทางของลัทธิทรงวิญญาณ  
สําหรับบรรดาผู ้นิยมระบอบเปปาซีผู ้
โอ้อวดว่าการอัศจรรย์เป็นสัญลักษณ์
รับรองความเป็นคริสตจักรที่แท้จริง 
พวกเขาก็จะถูกอํานาจท่ีกระทําการ
อัศจรรย์นี้หลอกอย่างง่ายดาย ส่วนชาว
โปรเตสแตนต์เม่ือละท้ิงความจริงซึ่ง
เป็นโล่กําบังไปแล้วก็จะถูกหลอกลวง
ไปด้วย  บรรดาผูน้ยิมระบอบเปปาซี  ชาว
โปรเตสแตนต์ท้ังหลายและชาวโลกจะ
ยอมรับรูปแบบของศาสนาท่ีปราศจาก
อํานาจ พวกเขาจะเห็นขบวนการยิ่งใหญ่
ของการร่วมมือกันคร้ังนี้จะนําโลกให้
กลับใจและเปิดทางนําไปสู่ยุคพันปีท่ีทุก
คนรอคอยมาเน่ินนาน {GC 588.3}

โดยทางลัทธทิรงวิญญาณ  ซาตานจะ
ปรากฏตัวเสมือนหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ปวง
มนุษยชาติ จะรักษาโรคต่างๆ ของ
ประชาชนและจะแอบอ้างนําเสนอระบบ
ความเชื่อทางศาสนาที่ใหม่และสูงส่งกว่า  
แต่ในเวลาเดียวกันมันทํางานเป็นผูท้าํลาย
ด้วย การทดลองของมันนําคนมากมาย
ไปสู่ความพนิาศ  การไม่บังคับตนเองเข้า
ครอบครองแทนทีค่วามมีเหตมีุผล  ส่งผล
ให้เกิดการปล่อยตัวไปตามกามารมณ์  
การต่อสูแ้ละการนองเลือด ซาตานชืน่ชอบ
การทําสงคราม  เพราะสงครามจะกระตุ้น
ตัณหาที่ตํ่าช้าท่ีสุดของจิตวิญญาณแล้ว

กวาดล้างเหยื่อของสงครามให้จมด่ิงลงสู่
ความชั่วร้ายและการนองเลือดไปตลอด
นิจนิรันดร์ เป้าหมายของมันคือยุยงให้
ประชาชาติต่างๆ สู้รบกันเอง  เพราะโดย
วิธีนี้มันเบ่ียงเบนจิตใจของประชาชน
ออกไปจากงานของการเตรียมตัวเพื่อ
ยืนหยัดในวันของพระเจ้า {GC 589.1}

ซาตานทําทกุวถิทีางเพือ่เก็บรวบรวม
จิตวิญญาณท่ีไม่ได้เตรียมพร้อม  มัน
ศึกษาความล้ําลึกของห้องปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติและใช้อํานาจท้ังหมดของ
มันบังคับธาตุท้ังหลายเท่าท่ีพระเจ้าทรง
อนญุาต  เม่ือมันได้รบัอนญุาตให้นาํความ
ทุกข์โหมเข้าใส่โยบนั้น ฝูงสัตว์ต่างๆ  
บรรดาคนใช้  บ้าน  และลูกๆ ก็ถูกกวาด
ไปจนหมดสิน้อย่างรวดเรว็เพยีงไร  ความ
ทกุข์แล้วความทุกข์เล่าโหมกระหน่ําลงมา
ตดิต่อกันในช่ัวพริบตาเดยีว  พระเจ้าทรง
เป็นผู้ปกป้องส่ิงมีชีวิตทั้งปวงท่ีพระองค์
ทรงสร้างและทรงล้อมรอบเขาให้พ้นจาก
อํานาจของผู้ทําลาย แต่โลกคริสเตียน
แสดงออกถึงการดูแคลนธรรมบัญญัติ
ของพระยาห์เวห์ และองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงกระทําสิ่งท่ีทรงประกาศไว้คือ  
พระองค ์จะทรงถอนคืนพระพรของ
พระองค์ออกไปจากโลกและนาํการพทัิกษ์
รักษาของพระองค์ออกไปจากผูท้ีต่่อต้าน
ธรรมบัญญัติของพระองค์  รวมถึงผู้ที่
สอนและบังคบัผูอ้ืน่ให้ทําสิง่เดียวกับพวก
เขาด้วย ตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบัุน ซาตาน
กํากับจัดการทุกคนท่ีพระเจ้าไม่ได้ทรง
ปกป้องไว้เป็นพิเศษ  มันจะแสดงความมี



546 ปลายทางแห่งความหวัง

มิตรไมตรีกับบางคนและนําความร่ํารวย
มาให้ ทั้งนี้เพื่อสานต่อแผนการท่ีมันจัด
วางไว้  และมันจะนาํความทุกข์ยากมายัง
คนอื่นๆ และนํามนุษย์ให้เชื่อว่าพระเจ้า
เป็นผู้ที่ทําให้พวกเขาเกิดความทุกข์ยาก
นั้น {GC 589.2}

ในขณะทีซ่าตานแสดงตนว่าเป็นแพทย์
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งหมดของบุตรทั้งหลายของมนุษย์  
มันจะนาํโรคภยัและหายนะเข้ามาจนเมือง
ต่างๆ ที่มีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่นลด
จํานวนลงจนเหลือแต่เพียงซากและ
ความอ้างว้าง แม้แต่ในเวลานี้มันก็ยัง
ทาํงานของมันอยู ่ ซาตานกาํลังแผลงฤทธิ์
อํานาจของมันในทุกๆ ท่ีและในรูปแบบ
นับพัน ในอุบัติเหตุและหายนะทางทะเล
และทางบก ในไฟไหม้ยิ่งใหญ่ ในพายุ
โทนาโดรุนแรง  และพายุลกูเหบ็ท่ีโหดร้าย  
ในลมพายุ  นํ้าท่วม  พายุหมุน  คลื่นใต้
ทะเล และแผ่นดินไหวต่างๆ  มันกวาดพชื
ผลท่ีกําลังจะเก็บเก่ียวท้ิงไปแล้วการ
กันดารอาหารและความทุกข์ลําบากก็
ตามมา มันทําให้อากาศมีกลิ่นไอแห่ง
ความตายและคนนับพันๆ ก็พินาศด้วย
โรคระบาด  สิ่งเหล่านี้จะเกิดบ่อยขึ้นและ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น การทําลายจะเกิดขึ้น
กับท้ังคนและสัตว์  “โลกจะคร่ําครวญและ
เหีย่วเฉาไป”  “คนสูงศกัด์ิของโลกก็โรยรา  
โลกเป็นมลทินเน่ืองด้วยผู้อาศัยของมัน  
เพราะเขาทั้งหลายละเมิดธรรมบัญญัติ  
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และหักทําลายพนัธสัญญา
นรัินดร์นัน้”  อสิยาห์ 24:4, 5 {GC 589.3}

แล้วจอมหลอกลวงจะทาํให้คนทัง้หลาย
เชือ่ว่าบรรดาผูท่ี้รับใช้พระเจ้าเป็นต้นเหตุ
ของความชั่วทั้งหลายเหล่าน้ี กลุ่มท่ีก่อ
ความไม่พอใจให้กับสวรรค์จะโยนความ
ทุกข์ทั้งหมดเข้าใส่ผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระเจ้า เพราะการเช่ือฟังของพวก
เขาตําหนิผู้ล่วงละเมิดอยู่อย่างต่อเน่ือง  
จะมีการประกาศออกมาว่ามนุษย์กําลัง
ทําผิดต่อพระเจ้าด้วยการล่วงละเมิดวัน
สะบาโตวันอาทิตย์ ว่าบาปนี้นําความ
ทุกข์ลําบากต่างๆ เข้ามาซึ่งจะไม่สิ้นสุด
ลงจนกว่าจะมีการบังคับให้ถือรักษาวัน
อาทิตย์อย่างเคร่งครดั  และว่าผูท่ี้ประกาศ
เก่ียวกับการถือรักษาพระบัญญัติข้อท่ีสี่
กําลังทําลายความศกัด์ิสทิธิข์องวนัอาทติย์
และเป็นผู้ก่อความยากลําบากให้แก่คน
ทัง้หลาย อกีทัง้ยังขวางก้ันการได้รบัความ
พอพระทยัจากพระเจ้ารวมทัง้ความม่ังคัง่
ในโลกนีท้ีจ่ะได้รับกลับคืนมาของพวกเขา 
ด้วยประการฉะน้ี การกล่าวหาผู้รับใช้
ของพระเจ้าท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตจะเกิดข้ึน
อีกคร้ังและเกิดขึ้นด้วยข้อกล่าวหาท่ี
เหมือนกัน “และต่อมา เม่ืออาหับทอด
พระเนตรเห็นเอลียาห์ อาหับก็ตรัสกับ
ท่านว่า ‘เจ้านี่เองหรือ  ผู้ทําความลําบาก
ให ้ อิ ส ร า เ อล ’  แล ะท ่ านจึ งทู ล ว ่ า  
‘ข้าพระบาทไม่ได้ทําความลําบากแก่
อิสราเอล แต่ฝ่าพระบาทและราชวงศ์
บิดาของฝ่าพระบาทต่างหากได้ทรงกระทํา 
เพราะพวกฝ่าพระบาทได้ทอดท้ิงพระ
บัญญัติของพระยาห์เวห์และติดตาม
บรรดาพระบาอัล’” 1 พงษ์กษตัรย์ิ 18:17, 
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18  เม่ือคาํกล่าวหาเทจ็กระตุน้คนท้ังหลาย
ให้โกรธ  พวกเขาจะดําเนินการต่อผู้แทน
ของพระเจ้าด้วยวิธีการที่คล้ายคลึงกับที่
ชาวอิสราเอลผู้ละทิ้งพระเจ้าเคยกระทํา
ต่อเอลียาห์ {GC 590.1}

อํานาจการทําการอัศจรรย์ของลัทธิ
ทรงวญิญาณจะส่งอทิธิพลออกมาต่อต้าน
ผู้ท่ีปฏิบัติตามพระเจ้ามากกว่าทําตาม
มนษุย์  ผูท่ี้ตดิต่อกบัวญิญาณจะประกาศ
ว่าพระเจ้าทรงส่งพวกเขามาเพื่อทําให้ผู้
ทีป่ฏิเสธวันอาทิตย์สาํนกึถึงความผดิของ
พวกเขาเองและยังย้ําว่าควรจะเชื่อฟัง
กฎหมายของบ้านเมืองให้เสมอเหมือนกฎ
บัญญัติของพระเจ้า ผู้คนจะเศร้าใจกับ
ความชัว่ช้าอย่างใหญ่หลวงทีมี่ในโลกและ
เห็นพ้องกับคําพยานของครูสอนศาสนา
ว่า สภาพความเลวร้ายทางศีลธรรมมี
สาเหตุมาจากการทําลายความศักด์ิสิทธิ์
ของวันอาทิตย์  ทกุคนทีป่ฏิเสธไม่ยอมรับ
คาํพยานของพวกเขาจะเป็นท่ีชงิชงัอย่าง
ใหญ่หลวง {GC 590.2}

นโยบายในการต่อสู้คร้ังสุดท้ายของ
ซาตานกับประชากรของพระเจ้าก็ยังคง
เหมือนกับนโยบายที่มันใช้เปิดฉากการ
ต่อสูย้ิง่ใหญ่ในสวรรค์  มนัแสดงตนว่ามัน
กําลังพยายามสนับสนนุการปกครองของ
พระเจ้าให้ม่ันคง  ในขณะท่ีมันกําลังกระทํา
การอย่างลับๆ  พยายามหาทุกโอกาสเพือ่
ทีจ่ะคว่ําการปกครอง และงานท่ีมันทําด้วย
ความมุ่งม่ันเพื่อที่จะให้สําเร็จนี้มันกลับ
นาํมาใส่ความกล่าวหาทูตสวรรค์ทีซ่ือ่สัตย์  
นโยบายการหลอกลวงเดียวกันนี้ถูก

จารกึในประวตัศิาสตร์ของคริสตจักรโรมัน  
คริสตจักรนี้แสดงตนว่าเป็นตัวแทนของ
สวรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามยก
ตนเองขึ้นเหนือพระเจ้าและเปล่ียนแปลง
ธรรมบัญญัติของพระองค์ ภายใต้การ
ปกครองของโรมนั้น  ผู้ที่ต้องทนทุกข์
ด้วยความตายภายใต้การปกครองของโรม
เพราะความจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ
กลับถูกประณามว่าเป็นคนชั่ว พวกเขา
ถกูกล่าวหาว่าเป็นพนัธมิตรกับซาตานและ
ถูกตําหนิในทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้
เพือ่ให้พวกเขากลายเป็นอาชญากรท่ีเลว
ทีสุ่ดในสายตาของประชาชนและแม้แต่ใน
สายตาของพวกเขาเองด้วย  บัดนีก้จ็ะเป็น
เช่นนั้นเหมือนกัน ในขณะที่ซาตานคอย
หาทางทําลายผู้ที่ถวายเกียรติแด่ธรรม
บัญญัติของพระเจ้า  มันจะทําให้พวกเขา
ถกูกล่าวหาว่าเป็นผูทํ้าผดิกฎหมาย  เป็น
คนที่หลู่เกียรติพระเจ้า และเป็นผู้นําการ
พิพากษามายังโลก {GC 591.1}

พระเจ้าไม่ทรงเคยบังคับจิตใจหรือ
มโนธรรม  แต่ซาตานพยายามบังคับโดย
ใช้ความโหดเหีย้มเพือ่ควบคมุคนทัง้หลาย
ท่ีมันไม่อาจล่อลวงให้ทําผดิด้วยวิธกีารอืน่  
มันจะใช้ความกลัวหรือการบังคับเพื่อ
ควบคุมจิตใต้สํานึกและสร้างความจงรัก
ภกัดใีห้กับตวัของมันเอง  เพือ่กระทาํการ
เร่ืองน้ีให้สาํเร็จ มันทํางานผ่านผูมี้อาํนาจ
ทั้งทางฝ่ายศาสนาและทางฝ่ายโลกโดย
เร่งเร้าพวกเขาให้ตรากฎหมายของมนษุย์
มาบังคับท้าทายธรรมบัญญัตขิองพระเจ้า  
{GC 591.2}
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ผู้ที่ถวายเกียรติวันสะบาโตของพระ
คัมภีร์จะถูกปรักปรําว่าเป็นศัตรูของกฎ
และระเบียบ  เป็นผูทํ้าลายกรอบศีลธรรม
ของสังคม ทําให้เกิดความวุ่นวายและ
ความเสือ่มทราม และนาํการพพิากษาของ
พระเจ้าลงมาสู่โลกนี ้ ความเคร่งครัดทาง
ศาสนาของพวกเขาจะถูกตราว่าดันทุรัง 
ด้ือร้ัน และดูแคลนอํานาจการปกครอง 
พวกเขาจะถกูกล่าวหาว่าไม่ภักดีต่อรฐับาล  
อาจารย์ทั้งหลายท่ีปฏิเสธข้อกําหนดใน
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะเทศนาจาก
ธรรมาสน์ถงึหน้าทีท่ีจ่ะต้องเชือ่ฟังอาํนาจ
รัฐว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเจิมไว้  ส่วนใน
สภานติบัิญญตัแิละในศาลยุตธิรรม ผูท่ี้ถอื
รักษาพระบัญญัติจะถูกกล่าวหาอย่างไม่
เป็นธรรมและถูกลงโทษ  คําพูดของพวก
เขาจะถกูป้ายสอีย่างผดิๆ  ความตัง้ใจของ
พวกเขาจะถูกกล่าวหาอย่างเลวร้ายที่สุด 
{GC 592.1}

ในขณะที่คริสตจักรโปรเตสแตนต์
ปฏิเสธเหตุผลที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ซึ่ง
แสดงหลักฐานของกทารปกป้องธรรม
บัญญัติของพระเจ้า พวกเขาอยากจะ
ปิดปากของผู้ที่พวกเขาไม่อาจเอาพระ
คัมภีร์ไปล้มล้างความเชื่อได้  ถึงแม้พวก
เขาจะปิดตาตนเองไม่ยอมดูข้อเท็จจริง
ก็ตาม  พวกเขากาํลังปรับตนเพื่อนําไปสู่

การกดข่ีข่มเหงผู้ที่ตั้งม่ันปฏิเสธไม่ยอม
ทาํในสิง่ทีโ่ลกคริสเตยีนทัว่ไปกําลังทาํกัน
อยูแ่ละยอมรับคํากล่าวอ้างสทิธขิองวนัสะ
บาโตของระบอบเปปาซี {GC 592.2}

ผู้ท่ีมีตําแหน่งสูงในคริสตจักรและใน
รัฐบาลจะร่วมกันให้สินบน ชักชวนหรือ
บังคับคนทุกชนช้ันให้ถวายเกียรติแก่วัน
อาทติย์  อาํนาจของพระเจ้าท่ีขาดหายไป
จะถกูแต่งเตมิด้วยการตรากฎหมายท่ีกดขี่  
ความเลวร้ายทางการเมืองกําลังทําลาย
ความรัก ความยุติธรรมและการเคารพ
ความจริง และแม้แต่ในประเทศสหรัฐ-
อเมริกาทีเ่ป็นประเทศเสรี  พวกผูมี้อาํนาจ
ในการปกครองและสมาชกิสภานติบัิญญตัิ
จะตรากฎหมายบังคับการถือรักษาวัน
อาทิตย์ตามท่ีผู้คนเรียกร้องเพื่อคงความ
นิยมจากประชาชน เสรีภาพทางความ
นกึคิดซึง่ได้มาด้วยการเสยีสละอนัมีค่านัน้
จะไม่ได้รับการนับถืออีกต่อไป ในความ
ขดัแย้งท่ีกําลังจะมาถงึ  เราจะเห็นส่ิงทีจ่ะ
เกิดขึ้นตามท่ีผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า  
“พญานาคโกรธแค้นหญิงน้ัน  มนัจึงออก
ไปทําสงครามกับพงศ์พันธุ ์ที่เหลืออยู ่
ของนาง คือคนทั้งหลายที่ รักษาพระ
บัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคําพยาน
ของพระเยซู” วิวรณ์ 12:17  {GC 592.3}
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“ไปดูธรรมบัญญัติและถ้อยคําพยาน  
แน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นข้าพเจ้า ก็จะ
เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเลย” อิสยาห์ 8:20  
ประชากรของพระเจ้าได้รับการช้ีแนะให้
ไปใช้พระคัมภีร์เป็นเคร่ืองป้องกันตนเอง
จากอิทธิพลของครูสอนเทียมเท็จและ
อํานาจหลอกลวงของวิญญาณแห่งความ
มืด  ซาตานใช้กลอบุายทกุรูปแบบขดัขวาง
มนุษย์เพื่อไม่ให้รับความรู้ของพระคัมภีร์  
เพราะเร่ืองราวเรียบง่ายในพระคัมภีร์นั้น
กล่าวเปิดโปงกลลวงของมัน  ทุกครั้งที่มี
การฟื้นฟูงานของพระเจ้า จะกระตุ้นให้
เจ้าชายแห่งความชัว่ทํางานของมันอย่าง
หนักหน่วงยิ่งขึ้น  บัดน้ี มันกําลังทําการ
อย่างเตม็ท่ีเป็นคร้ังสดุท้ายเพือ่ด้ินรนต่อสู้
กับพระคริสต์และผู้ติดตามของพระองค์  
การหลอกลวงยิ่งใหญ่คร้ังสุดท้ายกําลัง
จะเปิดฉากข้ึน พระคริสต์เทียมเท็จจะ
ทาํการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อต่อตาของพวก
เรา  การปลอมแปลงจะคล้ายคลงึกับของ
จริงจนไม่มีทางแยกแยะออกได้นอกจาก
จะใช้พระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ ด้วยคําพยาน
ของพระคัมภีร์ศักดิ์ สิทธิ์ ทุกประโยค 
และทุกการอัศจรรย์จะต้องถูกตรวจสอบ  
{GC 593.1}

ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามพระบัญญัติทุกๆ 
ข้อของพระเจ้าจะถูกต่อต้านและถูก
เยาะเย้ย พวกเขาจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วย

พระเจ ้าเท ่านั้น เพื่อที่จะทนต่อการ
ทดลองท่ีอยู่เบ้ืองหน้าได้นั้น พวกเขาจะ
ต้องเข้าใจนํา้พระทัยของพระเจ้าทีเ่ปิดเผย
ไว้ในพระวจนะของพระองค์  พวกเขาจะ
ถวายเกียรติพระองค์ได้ก็ต่อเม่ือมีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องถึงพระลักษณะ การ
ปกครองและพระประสงค์ของพระองค์และ
ยอมปฏิบัติตาม  ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดจน
ผ่านพ้นความขัดแย้งสุดท้ายท่ียิ่งใหญ่ไป
ได้นอกจากผู้ทีเ่สริมสมองของตนเองด้วย
สัจธรรมต่างๆ ในพระคัมภีร์เท่านั้น การ
ทดสอบอย่างละเอยีดจะมาถึงจิตวญิญาณ
ทุกดวงว่าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระเจ้า
มากกว่าเช่ือฟังมนุษย์หรือไม่ บัดนี้เป็น
เวลาแห่งการตัดสินใจแล้ว เท้าของเรา
วางอยู่บนศลิาแห่งพระวจนะของพระเจา้
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง เราพร้อมที่
จะยืนขึ้นเพื่อปกป้องพระบัญญัติของ
พระเจ้าและความเชือ่ของพระเยซูหรือไม่ 
{GC 593.2}

ก่อนท่ีพระผู ้ช่วยให้รอดจะถูกตรึง
กางเขน พระองค์ทรงอธิบายให้สาวก
ทราบว่าพระองค์จะต้องส้ินพระชนม์และ
กลับเป็นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ และ
ทตูสวรรค์ก็อยูท่ีน่ัน่เพือ่ประทับพระดํารสั
ของพระองค์ลงไปในความทรงจําและ
จิตใจของสาวก แต่สาวกทั้งหลายกําลัง
มองหาการช่วยกู้ฝ่ายเน้ือหนังจากแอก
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ของชาวโรมันและพวกเขาทนไม่ได้กับ
ความคิดท่ีว่าพระองค์ผูท้รงเป็นความหวงั
ของพวกเขาจะต้องทนกับความตายอัน
น่าอับอายเช่นนี้  พระดํารัสต่างๆ ที่พวก
เขาต้องจดจํานัน้จงึอนัตรธานหายไปจาก
ความคิดและเมื่อเวลาแห่งการทดลองมา
ถึง  พวกเขาจึงไม่พร้อม  ความตายของ
พระเยซทูาํลายความหวังของพวกเขาไป
โดยสิ้นเชิงเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ไม่ได้
ทรงเตือนพวกเขาไว้ก่อน คําพยากรณ์
เกีย่วกับอนาคตทีเ่ปิดเผยให้พวกเราทราบ
นัน้ชดัเจนเช่นเดียวกับพระดํารัสของพระ
คริสต์ท่ีเปิดเผยให้สาวกทราบ  เหตกุารณ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการส้ินสุดของเวลาแห่ง
พระกรณุาธคิณุและงานของการเตรยีมตวั
ให้พร้อมสําหรับเวลาแห่งความทุกข์ยาก
ได้ถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน แต่คน
มากมายไม่เข้าใจสัจธรรมท่ีสาํคญัเหล่านี้
ราวกับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมา
ก่อน  ซาตานเฝ้าคอยท่ีจะขจัดทุกความ
นึกคิดที่จะทําให้พวกเขาฉลาดจนถึงข้ัน
ได้รับความรอด  และเมื่อเวลาแห่งความ
ทุกข์ยากมาถึง ก็จะพบว่าพวกเขาไม่
พร้อม {GC 594.1}

เม่ือพระเจ้าประทานคําเตือนที่สําคัญ
มากให้มนษุย์โดยใช้ทตูสวรรค์บริสุทธิบิ์น
ประกาศอยู่บนท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์  
พระองค์ทรงกําหนดให้ทุกคนที่มีความ
สามารถในการใช้เหตผุลให้รับฟังข่าวสาร
นี้  ข่าวการพิพากษาอันน่ากลัวซึ่งกล่าว
โทษการกราบไหว้บูชาสัตว์ร้ายและรูปของ
มัน (วิวรณ์ 14:9-11) ควรจะทําให้ทุกคน

ขยันศึกษาคาํพยากรณ์ท้ังหลายเพือ่เรียน
รู้ว่ารูปของสัตว์ร้ายคืออะไรและเราจะ
หลีกหนีจากการรับรูปของมันได้อย่างไร  
แต่คนส่วนใหญ่ปิดหไูม่รับฟังสจัธรรมและ
เปิดหเูข้าหานิทาน  เม่ืออคัรทตูเปาโลมอง
ไปยังยคุสดุท้าย  ท่านเปิดเผยว่า  “เพราะ
จะถงึเวลาท่ีคนจะทนต่อคําสอนท่ีถกูต้อง
ไม่ได้”  2 ทิโมธี 4:3  เวลาที่กล่าวไว้ในข้อ
นี้มาถึงแล้ว คนจํานวนมากไม่ต้องการ
สัจธรรมในพระคัมภีร์เพราะสัจธรรมใน
พระคัมภีร์รบกวนความปรารถนาของ
หัวใจที่บาปหนาและฝักใฝ่ทางโลก และ
ซาตานก็สนองตอบด้วยการหลอกลวง
ต่างๆ ตามท่ีพวกเขาชืน่ชอบ {GC 594.2}

แต่พระเจ้าจะทรงมีประชากรของ
พระองค์ในโลกท่ีคอยคํ้าจุนรักษาพระ
คัมภร์ีไว้  และใช้แต่เพยีงพระคมัภร์ีเท่านัน้
เป็นมาตรฐานของหลักคําสอนและเป็น
พื้นฐานของการปฏิรูปทั้งปวง ความคิด
เห็นต่างๆ ของผู้คงแก่เรียน ข้อสรุปทาง
วิทยาศาสตร์ คําสอนทางศาสนาหรือ
คําตัดสินของสภาฝ่ายศาสนาซึ่งมีอยู ่
มากมายและขดัแย้งกันเช่นเดียวกับบรรดา
คริสตจักรซ่ึงพวกเขาเป็นตัวแทนอยู่ใน
สภา  และเสียงข้างมาก  สิง่ใดสิง่หนึง่หรือ
ทั้งหมดของส่ิงเหล่านี้ไม่ควรถูกนํามาใช้
เป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน
จดุใดจดุหนึง่ในความเช่ือทางศาสนา  ก่อน
ท่ีเราจะยอมรบัหลักคําสอนหรือความเหน็
ใดๆ นั้น เราจะต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วยคาํพดูท่ีว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรัสไว้
ดังน้ัน” {GC 595.1}
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ซาตานใช้ความพยายามอยู่ตลอดเวลา
เพื่อดึงดูดความสนใจไปที่มนุษย์แทนท่ี
จะไปยงัพระเจ้า  มันนาํผูค้นไปหาบรรดา
บิชอป ศาสนาจารย์ทั้งหลายและบรรดา
ศาสตราจารย์ทางศาสนศาสตร์ เพื่อให้
เป็นผู้ชี้ทางของพวกเขาแทนที่จะค้นหา
พระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้หน้าท่ีที่ตนเองจะ
ต้องทํา และแล้วด้วยการควบคุมสมอง
ของบรรดาผู้นาํเหล่านี ้ มันจงึสามารถแผ่
อทิธพิลของมันไปสู่ประชาชนได้ตามทีมั่น
ต้องการ {GC 595.2}

เม่ือพระคริสต์เสด็จมาเพื่อตรัสพระ
ดํารัสแห่งชีวิต คนมากมายแม้กระท่ังใน
หมู่ปุโรหติและผูป้กครองฟังพระองค์ด้วย
ความยินดีและเชื่อพระองค์ แต่หัวหน้า
ปุโรหิตและผู้นําประเทศมุ่งม่ันโจมตีและ
ปฏิเสธคําสอนของพระองค์ ถงึแม้พวกเขา
จะงุนงงสับสนในความพยายามท้ังหมด
เพื่อกล่าวหาพระองค์และถึงแม้พวกเขา
จะไม่ยอมรับคําสอนของพระองค์ก็ตาม  
พวกเขากลับสัมผัสได้ถึงอิทธิพลอํานาจ
ของพระเจ้าและพระปัญญาที่มากับพระ
ดํารัสเหล่านั้น แต่ถึงกระนั้นพวกเขา
ก็ยังคงปิดล้อมตัวเองด้วยอคติ  พวกเขา
ปฏิเสธหลักฐานท่ีชัดเจนที่สุดถึงการเป็น
พระเมสสิยาห์ของพระองค์ เกลือกว่า
พวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าร่วมเป็นสาวก
ของพระองค์ คู่ต่อสู้เหล่านี้ของพระเยซู
เป็นบุคคลที่ประชาชนได้รับการส่ังสอน
มาต้ังแต่วัยเยาว์ให้เคารพยกย่องและให้
น้อมรับอํานาจของพวกเขาโดยปริยาย  
พวกเขาต่างถามกันว่า  “เป็นไปได้อย่างไร

ทีผู่ป้กครองของเราและเหล่าธรรมาจารย์
ทีร่อบรูไ้ม่เชือ่ในพระเยซ ู ทําไมคนทีเ่คร่ง
ในศาสนาเหล่าน้ีจะไม่ยอมรับพระองค์
ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์” มันคือ
อิทธิพลของบรรดาครูเหล่านี้ที่นําประชา
ชาติยิวให้ปฏิเสธพระผู้ไถ่ของตน {GC 
595.3}

วิญญาณท่ีอยู่เบ้ืองหลังปุโรหิตและผู้
ปกครองเหล่านั้นยังคงแสดงออกให้เห็น
ในผูค้นมากมายทีดํ่ารงตาํแหน่งสงูในฝ่าย
ศาสนา  พวกเขาปฏิเสธท่ีจะพิจารณา
คาํสอนของพระคัมภร์ีในเร่ืองของสัจธรรม
ต่างๆ ซึ่งเฉพาะเจาะจงสําหรับยุคนี้  
พวกเขาช้ีให้ดูจํานวนสมัครพรรคพวก  
ทรัพย์สมบัติ และความโด่งดังของตน 
และมองด้วยสายตาท่ีดูแคลนไปยงับรรดา
ผูท้ีย่กชสูจัธรรมซึง่มีอยูเ่พยีงไม่ก่ีคน  อกี
ทั้งมีฐานะยากจนและไม่เป็นที่รู ้จัก ว่า
เป็นพวกทีมี่ความเชือ่ทีท่าํให้แยกตวัพวก
เขาเองออกไปจากโลก {GC 596.1}

พระครสิต์ทรงมองไปยงัภายภาคหน้า
ว่าอํานาจที่พวกธรรมาจารย์และฟาริสี
ใช้นั้นไม่ได้ยุติลงเม่ือชนชาวยิวกระจัด
กระจายไป  พระองค์ทรงพยากรณ์ให้เหน็
ถงึงานการยกชูอาํนาจมนษุย์เพือ่ควบคมุ
มโนธรรมซึ่งเป็นคําสาปที่เลวร้ายของ
คริสตจักรมาตลอดทุกยุคทุกสมัย และ
พระดํารัสอันน ่ ากลัวที่ ตํ าหนิ เหล ่ า
ธรรมาจารย์และฟาริสรีวมทัง้คําเตอืนของ
พระองค์ที่ประทานให้แก่คนท้ังปวงว่าไม่
ให้ตดิตามผูน้าํตาบอดเหล่านีไ้ด้ถกูบันทกึ
ไว้เพื่อเป็นการว่ากล่าวตักเตือนสําหรับ
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คนทุกยุคในอนาคต  {GC 596.2}
คริสตจักรโรมันสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ

คณะสงฆ์เป็นผู้มีอาํนาจตคีวามหมายพระ
คัมภีร์ โดยใช้หลักการว่าเฉพาะคณะ
นักบวชเท่านั้นท่ีมีความสามารถอธิบาย
พระวจนะของพระเจ้าได้  ประชาชนทัว่ไป
ไม่มีสิทธิ์ทําเช่นนี้  [โปรดดู APPENDIX 
NOTE FOR PAGE 340] ถึงแม้การปฏิรปู
ทางศาสนานําพระคัมภีร ์กลับคืนมา
ให้แก่ประชาชนทุกคนแล้วก็ตาม แต่
กระน้ัน หลักการอันเดียวกันที่โรมรักษา
ไว้นั้นยังคงขัดขวางคนจํานวนมากใน
คริสตจักรโปรเตสแตนต์จากการค้นหา
พระคัมภีร์ด้วยตนเอง พวกเขาถูกสอน
ให้ยอมรับคําสอนตามท่ีคริสตจักรแปล
ความหมายไว้ และคนนับพันไม่กล้ารับ
แม้กระทัง่เร่ืองท่ีพระคัมภร์ีเปิดเผยไว้อย่าง
ชดัเจนถ้าเร่ืองนัน้ตรงข้ามกับหลักข้อเชือ่
หรือคําสอนที่ปักหลักไว้อย่างแน่นแฟ้น
ของคริสตจักรของพวกเขา {GC 596.3}

ถึงแม้ว ่าพระคัมภีร ์จะเต็มไปด้วย
คําเตือนเรื่องครูสอนเทียมเท็จ แต่ก็ยังมี
คนอีกมากมายที่พร้อมมอบจิตวิญญาณ
ของตนไว้กับคณะสงฆ์ ในทุกวันนี้มีคน
นับพันที่ประกาศตนว่าเป็นผู้เชื่อแต่ไม่
สามารถหาเหตุผลมารองรับความเชื่อที่
พวกเขายึดถอืได้  นอกจากจะบอกได้เพยีง
ว่า ความเช่ือของเขาได้รับการสอนมาจาก
ผูน้าํศาสนา  พวกเขามองข้ามคําสอนของ
พระผู้ช่วยให้รอดไปและวางใจในคําพูด
ของบรรดาอาจารย์ แต่อาจารย์จะไม่มี
ทางผิดพลาดเลยหรือ เราจะมอบจิต

วญิญาณของเราให้พวกเขานาํได้อย่างไร
นอกเสียจากเราจะเรียนรู้จากพระวจนะ
ของพระเจ้าว่าพวกเขาเป็นผูย้กชแูสงสว่าง  
การขาดความกล้าฝ่ายศีลธรรมท่ีจะก้าว
เท้าออกจากเส้นทางเดินทีโ่ลกเคยเหยยีบ
ยํา่มาแล้วได้นาํคนมากมายไปติดตามย่าง
เท้าของผู้คงแก่เรียน และด้วยความไม่
เต็มใจของพวกเขาท่ีจะตรวจสอบด้วย
ตนเอง พวกเขาจึงยึดติดอยู่กับโซ่ตรวน
แห่งความเทจ็อย่างสิน้หวัง  พวกเขามอง
เห็นว่าสัจธรรมสําหรับยุคนี้ถูกเปิดเผย
ไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และพวกเขา
สัมผัสได้ถึงอํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิท่ี์ทรงร่วมสถติอยูกั่บการประกาศ
ของพระคัมภีร์ แต่ถึงกระน้ัน พวกเขา
ก็ยังปล่อยให้การต่อต้านของคณะสงฆ์
หันเหพวกเขาออกไปจากแสงสว่าง ถึง
แม ้ ค ว ามคิ ดอย ่ า ง มี เหตุ มี ผลและ
สามัญสํานึกจะถูกโน้มน้าวแล้วก็ตาม  
จิตวิญญาณท่ีหลงผิดเหล่าน้ีก็ไม่กล้า
แม้แต่ที่จะคิดต่างไปจากอาจารย์ การ
ตัดสินใจของพวกเขาแต่ละคนและผล
ประโยชน์ชัว่นิรันดร์ของพวกเขาถกูนาํมา
ถวายบูชาให้แก่ความไม่เชื่อ ความหย่ิง
และอคติของผู้อื่น {GC 596.4}

ซาตานทํางานผ่านอทิธพิลมนษุย์ด้วย
วิธีการมากมายเพ่ือดักจับเหย่ือของมัน  
มันผูกมัดฝูงชนไว้กับตัวมันเองด้วยการ
เอาสายสมัพนัธ์แห่งความรักไปผกูมัดพวก
เขาไว้กับผู้ท่ีเป็นศัตรูกางเขนของพระ
คริสต์ ไม่ว่าสายสัมพันธ์นี้จะเป็นอะไร
ก็ตาม อาทิ สายสัมพันธ์ของการเป็นพ่อ
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แม่ ของลูก ของการเป็นคู่สมรส หรือของ
สังคม ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมเหมือนกัน  คือผู้
ต่อต้านสจัธรรมใช้อาํนาจของเขาควบคมุ
สามัญสาํนกึ และจติวญิญาณทีต่กอยู่ภาย
ใต้การควบคุมของอํานาจนี้จะไม่มีความ
กล้าหาญพอหรือมีอิสระพอที่จะเชื่อฟัง
ความเชือ่ม่ันของเขาเองในส่ิงท่ีเขาต้องทาํ 
{GC 597.1}

สจัธรรมและพระสิริของพระเจ้านัน้แยก
ออกจากกันไม่ได้  เป็นไปไม่ได้ท่ีจะให้เรา
ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทัศนคติที่ผิดๆ 
ในเม่ือมีพระคัมภีร์อยู่ใกล้แค่เอ้ือม คน
มากมายอ้างว่าใครจะเช่ืออะไรนั้นไม่ใช่
เร่ืองสําคัญหากชีวิตของเขาดําเนินได้
อย่างถกูต้อง แต่ชวีติจะถกูหล่อหลอมด้วย
ความเชื่อ  หากแสงสว่างและสัจธรรมอยู่
ใกล้แค่เอื้อมแต่เราละเลยโอกาสท่ีจะ
พัฒนาการฟังและการมองเห็น  ก็เท่ากับ
เราปฏิเสธสัจธรรมและแสงสว่างน้ัน  เรา
กําลังเลือกความมืดมากกว่าความสว่าง 
{GC 597.2}

“มีทางหน่ึงซ่ึงคนเราคิดว่าถกู แต่ปลาย
ทางคือความมรณา”  สภุาษติ 16:25  การ
ไม่รู้ไม่อาจนํามาใช้เป็นข้อแก้ตัวให้กับ
ความผิดหรือบาป ในเม่ือเรามีโอกาส
มากมายที่จะรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้า  
เม่ือชายคนหนึง่เดินทางมาจนถงึทางแยก
ทีมี่ถนนหลายเส้นและมีป้ายชีท้างบอกว่า
ทางแต่ละสายจะนําไปสู่สถานที่แห่งใด  
หากเขาไม่สนใจป้ายบอกทางและเดินไป
ตามทางที่เขาคิดว่าถูกต้อง  เขาอาจเดิน
ไปด้วยความจริงใจ  แต่ก็มีความเป็นไป

ได้สูงที่เขาจะพบว่าตัวเองเดินอยู่บนเส้น
ทางที่ผิด {GC 597.3}

พระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์
เพือ่ให้เราคุน้เคยกับคาํสอนของพระองค์
และเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระองค์ทรง
คาดหวังสิ่งใดจากเรา  เมื่อบาเรียนมาหา
พระเยซูด้วยคําถามว่า “ท่านอาจารย์  
ข้าพเจ้าจะต้องทําอะไรเพื่อจะได้รับชีวิต
นรินัดร์” พระผูช่้วยให้รอดทรงแนะให้เขา
ไปหาพระคมัภร์ี  ตรัสว่า “ในธรรมบัญญตัิ
เขียนว่าอย่างไร ท่านอ่านแล้วเข้าใจ
อย่างไร”  ลูกา 10:25, 26  การไม่รู้ไม่ใช่
ข้อแก้ตัวสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่หรือช่วย
ให้พวกเขาหลุดพ้นจากโทษที่เกิดจาก
การล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า  
เพราะว่าในมือของพวกเขามีธรรมบัญญตัิ
นั้นรวมถึงหลักการต่างๆ และข้อกําหนด
ทั้งหลายของมันถูกเสนอไว้อย่างซื่อสัตย์  
การมีความตั้งใจดีนั้นไม่เพียงพอ การ
ทําตามคําพูดของมนุษย์ท่ีคิดว่าตนเอง
ถูกต้องหรือที่อาจารย์บอกเขาว่าถูกต้อง
นัน้ก็ไม่เพยีงพอ ความรอดของจติวญิญาณ
ของเขาเป็นเดิมพันอยู ่และเขาจะต้อง
ค้นหาพระคัมภร์ีด้วยตวัของเขาเอง ไม่ว่า
ความตั้งใจของเขาจะหนักแน่นเพียงไร  
ไม่ว่าเขาจะมั่นใจเพียงไรว่าอาจารย์ทั้ง
หลายทราบดีว่าอะไรคอืสัจธรรม  สิง่เหล่า
นีไ้ม่ใช่รากฐานของเขา  เขามีแผนท่ีแสดง
ถึงสัญลักษณ์บอกทางทุกอย่างที่นําการ
เดินทางมุ่งหน้าไปสูส่วรรค์และเขาจะต้อง
ไม่ใช้การคาดเดาใดๆ ท้ังสิน้ {GC 598.1}

หน้าท่ีอันดับแรกและเป็นหน้าที่สูงส่ง
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ทีส่ดุของมนษุย์ทุกคนทีมี่ความคิดนัน้คือ
การเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่าสัจธรรมคือ
อะไร  จากน้ันจงึดําเนินไปในแสงสว่างและ
หนุนใจผู้อื่นให้ทําตามแบบอย่างของเขา  
เราจะต้องศึกษาพระคัมภร์ีด้วยความขยนั
หมั่นเพียรในแต่ละวัน  ประเมินทุกความ
คดิและเปรยีบเทยีบข้อพระคมัภีร์ข้อหนึง่
กับข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ ด้วยการช่วย
เหลือจากพระเจ้าเราจะต้องสร้างแนวคิด
ของเราเพือ่ตวัเราเองในเม่ือเราเองจะต้อง
เป็นผู ้ให้คําแก้ต่างต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้า {GC 598.2}

สจัธรรมท้ังหลายท่ีพระคมัภร์ีเปิดเผย
ไว้อย่างชัดเจนท่ีสุดถูกคนที่มีการศึกษา
นําไปพัวพันกับความสงสัยและความมืด  
พวกเขาแสร้งทําตัวว่ามีปัญญายิ่งใหญ่
และสอนว่าพระคัมภีร์มีความหมายทาง
จิตวิญญาณท่ีลึกลับซับซ้อนและเข้าใจ
อย่างชดัเจนไม่ได้ด้วยภาษาท่ีใช้  คนเหล่า
นี้เป็นครูสอนเทียมเท็จ พระเยซูตรัสถึง
คนกลุม่นีว่้า  “ท่านท้ังหลายไม่รู้พระคมัภีร์
หรือฤทธิเ์ดชของพระเจ้า” มาระโก 12:24  
เราจะต้องอธบิายภาษาของพระคมัภร์ีตาม
ความหมายท่ีชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัย
ยกเว้นว่าพระคัมภีร์ใช้ภาษาสัญลักษณ์
หรือใช้อุปมาอุปมัย พระคริสต์ประทาน
พระสญัญาไว้แล้วว่า “ถ้าใครต้ังใจประพฤติ
ตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนัน้กจ็ะ
รู้ว่าคาํสอนนีม้าจากพระเจ้า”  ยอห์น 7:17  
ถ้าหากมนษุย์จะยอมรบัพระคมัภร์ีตามตวั
หนงัสอืทีอ่่าน  ถ้าหากไม่มคีรเูทยีมเท็จที่
จะนาํพาพวกเขาไปในทางทีผ่ดิและทําให้

สมองของพวกเขาสบัสนแล้ว  ภารกิจหนึง่
น่าจะสําเร็จลุล่วงไปแล้วซึ่งเป็นภารกิจที่
จะทําให้ทูตสวรรค์ชื่นชมยินดี  และจะนํา
คนนับหม่ืนนับพันที่ซึ่งบัดน้ียังคงดําเนิน
อยู่ในทางท่ีผิดให้เข้ามาสู่คอกแกะของ
พระคริสต์ {GC 598.3}

เราจะต้องใช้พลังทางความคดิทัง้หมด
เพื่อศึกษาพระคัมภีร์และจะต้องทําความ
เข้าใจเพื่อหย่ังรู ้ถึงเร่ืองอันลึกซ้ึงของ
พระเจ้ามากเท่าที่มนุษย์ที่ต้องตายจะ
ทําความเข้าใจได้  แต่ถงึกระน้ันเราจะต้อง
ไม่ลืมว่า ผู้ท่ีศึกษาพระคัมภีร์จะต้องมี
วิญญาณท่ีแท้จริงของผู ้ใฝ ่เรียนซึ่งมี
ลักษณะว่านอนสอนง่ายและมีการยอมรับ
อย่างเด็กเลก็ๆ รวมอยูด้่วย เราศกึษาเรือ่ง
ทีเ่ข้าใจยากในพระคัมภร์ีให้แตกฉานด้วย
วิธีเดียวกันกับท่ีใช้เก็บเก่ียวปัญหาทาง
ด้านปรัชญาไม่ได้  เราจะต้องไม่ศึกษาพระ
คัมภีร์ด้วยความเชื่อม่ันในตนเองซ่ึงเป็น
วธิทีีค่นมากมายใช้ในการศกึษาเร่ืองทาง
วทิยาศาสตร์  แต่เราจะต้องหม่ันอธษิฐาน  
พึง่พงิในพระเจ้า และปรารถนาอย่างจรงิใจ
เพือ่เรียนรูน้ํา้พระทยัของพระองค์  เราจะ
ต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณท่ี
ถ่อมและยอมรับฟังคําสอนเพ่ือรบัความรู้
จากพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระนามว่า 
“เราเป็น” [อพยพ 3:14] ไม่เช่นนั้น ทูต
แห่งความชั่วจะทําให้ความคิดของเรา
บอดไปและทําให้หวัใจของเราแข็งกระด้าง
จนสัจธรรมประทับลงในตัวเราไม่ได ้ 
{GC 599.1}

มีข้อความหลายตอนในพระคัมภร์ีทีผู้่
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คงแก่เรยีนประกาศว่าเป็นเร่ืองลึกลบั  หรอื
ถกูมองข้ามว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่สาํคัญ  สําหรับ
ผู้ที่ได้รับการส่ังสอนในโรงเรียนของพระ
คริสต์ ข้อความดังกล่าวจะเต็มไปด้วย
ถ้อยคําปลอบประโลมใจและคําชี้แนะ  
ทาํไมนกัศาสนศาสตร์จาํนวนมากมายจึง
ไม่เข้าใจพระคําของพระเจ้า  เหตุผลหนึ่ง
ก็เป็นเพราะพวกเขาปิดหูปิดตาให้กับ
สจัธรรมต่างๆ ท่ีตนไม่ต้องการปฏิบัตติาม  
การเข้าใจสัจธรรมในพระคัมภีร์ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับกําลังทางปัญญาท่ีลงแรงค้นคว้า  
แต่ข้ึนอยู่กับเป้าหมายอันแน่วแน่อย่าง
จริงใจ นั่นคือความต้องการอย่างจริงจัง
ของการแสวงหาความชอบธรรม {GC 
599.2}

เราไม่ควรศกึษาพระคัมภร์ีโดยปราศจาก
การอธษิฐาน  มีเพยีงพระวญิญาณบรสิทุธิ์
เท่านัน้ท่ีจะทรงประกอบกจิเพือ่ให้เรารู้สกึ
ถงึความสาํคัญของสิง่เหล่านัน้ทีเ่ข้าใจได้
ง่ายหรือจะทรงขวางเราจากการปลํา้สู้กับ
สัจธรรมทั้งหลายที่เข้าใจยาก  บรรดาทูต
สวรรค์มีหน้าที่ตระเตรียมจิตใจเพื่อให้
เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะ
รู้สกึหลงใหลในความงดงามแห่งพระวจนะ
นั้นและยอมรับคําเตือนชี้แนะจากพระ
วจนะ หรือรู้สึกสนุกสนานและได้รับพละ
กําลังจากพระสัญญาของพระวจนะนั้น  
เราจะต้องให้คาํทลูขอของผู้ประพนัธ์พระ
ธรรมสดุดีมาเป็นของเราว่า  “ขอทรงเปิด
ตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่ง
อัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์”  
สดุดี 119:18  บ่อยคร้ังที่ดูเสมือนหนึ่งว่า

เราไม่อาจต้านทานการทดลองได้  นัน่เป็น
เพราะการละเลยการอธิษฐานและการ
ศึกษาพระคัมภีร์ทําให้ผู้ที่ถูกทดลองไม่
สามารถจดจําพระสัญญาต่างๆ ของ
พระเจ้าได้อย่างทันท่วงทีและไม่สามารถ
เข้าเผชญิหน้ากับซาตานโดยมีพระคัมภีร์
เป็นอาวุธได้  แต่บรรดาทตูสวรรค์เฝ้าล้อม
รอบผู้ท่ียินดีเต็มใจที่จะได้รับการสั่งสอน
ในเร่ืองของพระเจ้าและในห่วงเวลาแห่ง
ความต้องการยิ่งใหญ่ ทูตสวรรค์จะช่วย
ให้พวกเขาหวงคิดถึงสัจธรรมเหล่านั้นท่ี
พวกเขาต้องการ ดังน้ัน “เมื่อศัตรูจะเข้า
มาด่ังนํ้าท่วมเชี่ยว พระวิญญาณของ
พระเจ้าชูโล่ขึ้นต้านเขา” อิสยาห์ 59:19  
{GC 599.3} 

พระเยซทูรงสญัญากับสาวกท้ังหลาย
ของพระองค์ว ่า “องค์ผู ้ช ่วยคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มา
ในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่าน
ทุกส่ิง และจะทําให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรา
กล่าวกับท่านแล้ว” ยอห์น 14:26 แต่คํา
สอนของพระคริสต์จะต้องถูกเก็บไว้ใน
สมองก่อน  เพือ่ทีพ่ระวญิญาณของพระเจ้า
จะทรงเตือนความทรงจําในเวลาที่เราตก
อยู่ในภัยอันตราย กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า  
“ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดํารัสของ
พระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่
ทําบาปต่อพระองค์” สดุดี 119:11 {GC 
600.1}

ทุกคนท่ีเห็นถึงความสําคัญในเร่ือง
นรินัดร์กาลจะต้องคอยระวงัอย่าให้ความ
สงสัยเข้ามาแทรกแซง บรรดาเสาหลัก
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ของสจัธรรมจะถกูโจมต ี มันเป็นไปไม่ได้ที่
จะนาํตวัของเราให้ออกห่างไปจากคําสอน
นอกศาสนายุคใหม่ที่ถากถางหรือหลอก
ลวงอีกท้ังยังบ่อนทําลายและร้ายกาจ  
ซาตานปรับการทดลองของมันให้เข้าได้
กับคนทุกชนชัน้  มันจูโ่จมคนอ่านหนงัสอื
ไม ่ออกด ้วยคําตลกคะนองและการ
เย้ยหยัน  ในขณะท่ีเข้าหาคนท่ีมีการศกึษา
ด้วยหลักการทางวทิยาศาสตร์และเหตผุล
ทางปรัชญา  ท้ังสองเหมือนกันคือถูก
วางแผนมาเพือ่กระตุน้ความไม่วางใจหรือ
ดูแคลนพระคัมภีร์  แม้แต่กับเยาวชนท่ี
อ่อนประสบการณ์ก็ยังทึกทักที่จะสอด
แทรกความสงสัยเร่ืองหลักการพื้นฐาน
ของคริสเตียนเอาไว้  และเยาวชนท่ีไม่
ซื่อสัตย์นอกใจผู้นี้ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญา
ตืน้เขนิก็ยงัแผ่อทิธพิลของเขาออกไปด้วย  
ด ้วยประการฉะนี้จึงมีคนมากมายท่ี
ล้อเลียนความเช่ือของบรรพบุรุษและ
ขดัขวางพระวิญญาณผูท้รงพระคณุ  ฮบีรู 
10:29  ชวิีตมากมายทีค่าดหวงัว่าจะถวาย
เกียรติพระเจ้าและเป็นพระพรแก่โลกถูก
ลมหายใจเน่าเปื่อยของความไม่ซื่อสัตย์
นอกใจทําลาย  ทุกคนท่ีวางใจในการ
ตัดสินใจด้วยเหตุผลท่ีโอ้อวดของมนุษย์
และจนิตนาการว่าพวกเขาสามารถอธิบาย
ความลึกลับของพระเจ้าและมาถึงความ
จริงได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจาก
พระปัญญาของพระเจ้านัน้กําลังตดิอยูใ่น
กับดักของซาตาน {GC 600.2}

เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่
สําคัญจริงจังที่สุดของประวัติศาสตร์โลก  

ชะตากรรมของฝูงชนจํานวนมากในโลก
กําลงัจะถูกตดัสิน  ความเป็นอยูใ่นอนาคต
ของเราเองและความรอดของจิตวิญญาณ
อื่นๆ ข้ึนกับวิถีทางท่ีเรากําลังดําเนิน
อยู่ในปัจจุบันนี้ เราจําเป็นต้องให้พระ
วญิญาณแห่งสจัธรรมนาํทางเรา  ผูต้ดิตาม
ของพระคริสต์ทุกคนจะต้องถามด้วย
ความจริงใจว่า  “พระองค์เจ้าข้า พระองค์
ทรงประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร”  
เราจะต้องถ่อมตัวเราเองลงต่อเบ้ืองพระ
พกัตร์พระเจ้าด้วยการอดอาหาร และการ
อธิษฐาน และการใคร่ครวญถึงพระวจนะ
ของพระองค์ให ้มากโดยเฉพาะภาพ
เหตุการณ์ต ่างๆ เก่ียวกับเร่ืองการ
พิพากษา บัดนี้ เราจะต ้องแสวงหา
ประสบการณ์ในเร่ืองของพระเจ้าที่ลึกซึ้ง
และมีชวีติ  เราไม่มีเวลาทีจ่ะให้สญูเสียได้
อกีแล้ว  เหตกุารณ์สาํคญัยิง่กําลังเกิดข้ึน
รอบๆ ตัวเรา เรากําลังอยู่ในพื้นท่ีแห่ง
ความเย้ายวนของซาตาน คนเฝ้ายาม
ของพระเจ้าจงอย่าหลับใหล ศัตรูกําลัง
ย่องเข้ามาใกล้ จงเตรียมพร้อมทุกเวลา 
หากท่านจะผ่อนคลายสบายกายและ
ง่วงเหงาหาวนอน มันจะกระโจนเข้าใส่
ท่านและจับท่านเป็นเหยื่อ {GC 601.1}

คนมากมายถกูหลอกในเร่ืองสถานภาพ
ที่แท้จริงของพวกเขาต่อเบ้ืองพระพักตร์
พระเจ้า พวกเขายินดีกับตัวเองที่ไม่ได้
ทําความผิดแต่ลืมนับการกระทําดีและ
การกระทําอันมีคุณธรรมท่ีพระเจ้าทรง
ประสงค์ให้พวกเขาทําแต่พวกเขาละเลย
ทีจ่ะทาํ  การทีเ่ขาจะเป็นต้นไม้อยูใ่นสวน
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ของพระเจ้านั้นไม่เพียงพอ พวกเขาจะ
ต้องสนองตอบตามทีพ่ระเจ้าทรงคาดหวงั
ไว้ด้วย น่ันคือ พวกเขาจะต้องเกิดผล  
พระองค์ทรงถอืว่าพวกเขาต้องรับผดิชอบ
กับการดีทั้งปวงท่ีพวกเขาควรจะทําผ่าน
ทางพระคุณของพระองค์ทีเ่สริมกําลงัพวก
เขา ในหนังสือต่างๆ ของสวรรค์ พวก
เขาถกูบันทกึไว้ว่าเป็นผูท่ี้ทําดินให้รกรุงรงั  
แต่ถึงกระนั้น กรณีของคนกลุ่มนี้ก็ยังไม่
สิน้หวงัเสียเลยทเีดียว  สําหรับบรรดาผูท้ี่
ดูแคลนพระเมตตาคุณของพระเจ้าและใช้
พระคุณของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้น  
พระทยัแห่งรักทีท่รงอดทนนานยงัคงร้อง
เรียกต่อไปอีกว่า  “ดังนั้นจึงมีคํากล่าวว่า 
คนทีห่ลบัอยู ่จงตืน่ขึน้ และจงเป็นข้ึนจาก
ตายแล้วพระครสิต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน 
เหตุฉะนั้น จงระวังในการดําเนินชีวิตให้
ดี…จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะ
ว่าทกุวันนีเ้ป็นยคุสมัยทีช่ัว่ร้าย”  เอเฟซสั 
5:14-16  {GC 601.2}

เม่ือเวลาแห่งการทดสอบมาถึง ผู้ที่
ใช้พระคาํของพระเจ้าเป็นกฎในการดําเนนิ
ชีวิตจะถูกเปิดเผยตัวออกมาให้เห็น ใน
ช่วงฤดูร้อน  เราแทบจะมองไม่เห็นความ
แตกต่างระหว่างต้นสนและต้นไม้อืน่ๆ  แต่
เม่ือฤดูหนาวกระหนํา่เข้ามา  ต้นสนจะยัง
คงสภาพเดิมไม่เปล่ียนแปลง ในขณะท่ี

ต้นไม้อืน่ๆ จะร่วงโรยจนไม่มีใบหลงเหลือ  
ดงันัน้ ในเวลานี ้เราไม่อาจแยกผูเ้ชือ่ทีไ่ม่
จริงใจออกจากคริสเตียนแท้จริงได้  แต่
เวลาใกล้จะมาถึง เมื่อความแตกตา่งนี้จะ
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด  จงให้การขัด
แย้งเกิดขึน้  จงให้ความดนัทุรังและความ
ไม่ยอมผ่อนปรนเกิดขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง จง
ให้การกดขีข่่มเหงจดุประกายข้ึน  แล้วคน
ที่ไม่จริงใจและคนหน้าไหว้หลังหลอกจะ
หวัน่ไหวและละท้ิงความเชือ่  แต่คริสเตยีน
ที่แท้จริงจะตั้งม่ันด่ังศิลา ความเชื่อของ
เขาจะแข็งแกร่ง ความหวังจะเจิดจ้ากว่า
ในวันที่อุดมสมบูรณ์ {GC 602.1}

ผูป้ระพนัธ์สดุดตีรัสว่า “พระโอวาทของ
พระองค์เป็นคําภาวนาของข้าพระองค์”  
“ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับ
ของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์
เกลยีดชงัวถิเีทจ็ทกุอย่าง”  สดดีุ 119:99, 
104 {GC 602.2}

“มนษุย์ผูป้ระสบปัญญา และผูไ้ด้ความ
เข้าใจก็เป็นสขุจรงิหนอ”  “เขาเป็นเหมือน
ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ริมน้ํา ซึ่งหยั่งรากของมัน
ออกไปข้างลาํน้ํา  เมือ่แดดส่องมาถงึก็ไม่
กลวั เพราะใบของมันคงเขียวอยูเ่สมอ และ
ไม่กระวนกระวายในปีท่ีแห้งแล้ง เพราะ
มันไม่หยุดที่จะเกิดผล” สุภาษิต 3:13  
เยเรมีย์ 17:8  {GC 602.3}
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“หลังจากนี้ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีก
องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านมีสิทธิ
อาํนาจยิง่ใหญ่และรัศมีของท่านทาํให้แผ่น
ดินโลกสว่าง ท่านร้องประกาศด้วยเสียง
กึกก้องว่า ‘บาบิโลนมหานครพังทลาย
แล้ว พังทลายแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของ
พวกผี เป็นท่ีอยู่ของวิญญาณทุกชนิดท่ี
โสโครก เป ็นที่อยู ่ของนกทุกชนิดที่
โสโครก’”  “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอกีเสยีง
หนึ่งจากสวรรค์กล่าวว่า ‘จงออกมาจาก
นครนัน้เถดิ ชนชาตขิองเราเอ๋ยเพือ่เจ้าจะ
ไม่มีส่วนกับบาปของนครนัน้ และเพือ่เจ้า
ทั้งหลายจะไม่ต้องรับภัยพิบัติของนคร
นั้น’” วิวรณ์ 18:1, 2, 4 {GC 603.1}

ข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ไปยังภายภาคหน้า
เม่ือข่าวการพังทลายของนครบาบิโลน
ตามที่ทูตสวรรค์องค์ท่ีสองแห่งพระธรรม
วิวรณ์บทท่ี 14 (ข้อ 8) เคยประกาศไว้จะ
ถูกนําขึ้นมาประกาศซํ้าอีกครั้งหนึ่ง  จะมี
การกล่าวเพิม่เตมิถงึความเสือ่มทรามชัว่
ช้าทั้งปวงซ่ึงเข้ามาสู่ถาบันต่างๆ ท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของบาบิโลนต้ังแต่ข่าวนี้ถูก
ประกาศออกไปคร้ังแรกในช่วงฤดูร้อนของ
ปี ค.ศ. 1844  สภาพอันเลวร้ายของโลก
ศาสนาถูกบรรยายไว้ ณ ที่นี้  ทุกครั้งที่มี
การปฏิเสธความจริง ความนึกคิดของ
ประชากรจะยิ่งมืดมัวลง  จิตใจของพวก
เขาจะด้ือดึงมากยิง่ขึน้ซึง่จะฝังตวัลึกเข้าไป

จนกลายเป็นจติใจแขง็กระด้างไม่เลือ่มใส
ในศาสนา พวกเขาท้าทายคําเตือนซ่ึง
พระเจ้าประทานมาให้ด้วยการเหยียบย่ํา
คําสอนในพระบัญญัติสิบประการข้อใด
ข้อหน่ึงอย่างต่อเนือ่ง  จนกระทัง่พวกเขา
ถูกชักนําให้กดขี่ข่มเหงผู้ท่ียึดถือความ
ศกัด์ิสทิธิข์องพระบัญญตัข้ิอนัน้  พวกเขา
ทาํให้พระคริสต์หมดคุณค่าด้วยการเหยียบ
ยํ่าพระวจนะและประชากรของพระองค์   
ในขณะท่ีคริสตจักรยอมรับคําสอนของ
ลทัธทิรงวิญญาณน้ัน  เคร่ืองหน่วงเหน่ียว
ทีค่วบคุมจติใจฝ่ายเนือ้หนังจะถกูขจดัออก
ไป และการนับถือศาสนาจะกลายเป็น
เพียงเปลือกนอกที่คอยปกปิดความชั่วท่ี
ตํา่ช้าท่ีสดุ   ความเชือ่ในเร่ืองการปรากฏ
ตวัทางวญิญาณเปิดประตใูห้กับวญิญาณ
แห่งการล่อลวงและหลักคาํสอนต่างๆ ของ
ผีมาร และด้วยเหตุนี้ จึงสัมผัสอิทธิพล
ต่างๆ ของทูตสวรรค์ชั่วได้ในคริสตจักร   
{GC 603.2}

ในช่วงเวลาที่คําพยากรณ์นี้ประกาศ
ออกมาน้ัน มีการกล่าวถงึนครบาบิโลนไว้
ว่า  “บาปของนครนัน้กองสูงข้ึนถงึสวรรค์
แล้วและพระเจ้าทรงจดจําการอธรรมของ
นครน้ันแล้ว”  วิวรณ์ 18:5  บาบิโลนเติม
ความชั่วของตนจนเต็มล้น และความ
พนิาศกาํลังจะลงมายังเธอ  แต่พระเจ้ายงั
ทรงมีประชากรของพระองค์อยู่ในนคร
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บาบิโลน และก่อนที่การพิพากษาของ
พระองค์จะมายังนครนั้น ผู ้ที่ซื่อสัตย์
เหล่านี้จะต้องถูกเรียกให้ออกจากเมืองนี้
เพื่อจะไม่เข้าร่วมอยู่ในบาปทั้งหลายของ
เธอและ “ไม่ต้องรับภัยพิบัติของนครนั้น” 
(ข้อ 4)   ดังนัน้ ขบวนการซ่ึงใช้สัญลักษณ์
เป็นทูตสวรรค์ที่บินลงมาจากสวรรค์ซึ่ง
ทําให้โลกสว่างไสวด้วยรัศมีภาพและร้อง
ประกาศด้วยเสยีงอนัดังและหนกัแน่นนัน้
กําลังประกาศถึงบาปทั้งหลายของนคร
บาบิโลน   ข่าวที่ทูตสวรรค์ประกาศน้ีมา
พร้อมกับคําเชิญชวนว่า “จงออกมาจาก
นครนั้นเถิด ชนชาติของเราเอ๋ย” คํา
ประกาศเหล่านีเ้ม่ือรวมเข้ากับข่าวของทูต
สวรรค์องค์ท่ีสามจึงกลายเป็นคําเตือน
สดุท้ายท่ีพระเจ้าประทานให้กบัผู้ทีอ่าศยั
อยู่ในแผ่นดินโลก {GC 604.1}

ผลที่จะเกิดกับโลกนี้ช ่างน ่ากลัว
เพยีงไร อํานาจต่างๆ ในโลกซึง่รวมตวักัน
เพื่อทําสงครามต่อต้านพระบัญญัติของ
พระเจ้า จะตรากฎหมายให้ “ทกุคนทัง้คน
เล็กน้อยและคนใหญ่โต คนม่ังมีและคน
ยากจน เสรีชนและทาส” วิวรณ์ 13:16   
ต้องปฏิบัติตามประเพณีของคริสตจักร
ด้วยการถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จ   
ทุกคนที่ไม่ยอมทําตามจะถูกกฎหมาย
ของบ้านเมืองลงโทษ และในท่ีสุด จะถูก
ประกาศว่า เป็นผู้ที่สมควรตาย  ในอีกแง่
มุมหนึ่งคือ ธรรมบัญญัติของพระเจ้าท่ี
กําหนดวันพักผ ่อนของพระผู ้สร ้าง
เรียกร้องให้เราเชื่อฟังและตักเตือนถึง
พระพิโรธท่ีจะเกิดแก่ทุกคนที่ล่วงละเมิด

ข้อบังคับต่างๆ ของมัน {GC 604.2}
ด้วยประเด็นอันชัดแจ้งตามเรื่องที่ถูก

เปิดเผยไว้ต่อหน้าเขาคือ ผูใ้ดทีเ่หยียบย่ํา
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อปฏิบัติตาม
กฎที่มนุษย์ตราขึ้น จะได้รับเครื่องหมาย
ของสัตว์ร้าย เขารับเคร่ืองหมายที่แสดง
ถงึความภกัดีต่ออาํนาจท่ีเขาเลือกแทนที่
จะปฏิบัตติามพระเจ้า คาํเตอืนท่ีสวรรค์ส่ง
มาให้คือ “ถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของ
มัน  และรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้า
ผากหรือที่มือของเขา คนน้ันจักต้องด่ืม
เหล้าองุ่นแห่งความกร้ิวของพระเจ้าที่เท
ลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์”  
วิวรณ์ 14:9, 10 {GC 604.3}

แต่ไม่มีสักคนใดท่ีต้องทนทุกข์กับ
พระพิโรธของพระเจ้าจนกว่าสัจธรรมจะ
ถูกนํามาสู่ความนึกคิดและสามัญสํานึก
ของเขาและเขาปฏิเสธสัจธรรมนั้นไป มี
คนมากมายท่ีไม่เคยมีโอกาสรับฟังสจัธรรม
ต่างๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับยุคน้ี พวก
เขาไม่เคยรับรู้หน้าที่ ที่ถูกต้องอันแท้จริง 
ซึ่งเขามีต่อพระบัญญัติข้อท่ีส่ี พระเจ้า
ผู้ทรงอ่านจิตใจทุกดวงและทดสอบทุก
ความตั้งใจท้ังหมดจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ท่ี
ต้องการรับรู้สัจธรรมต้องถูกหลอกด้วย
ประเด็นของความขดัแย้งนี ้ คาํส่ังนีจ้ะไม่
ถูกนํามาบังคับใส่ให้กับประชาชนคนใด
อย่างไร้เหตุผล ทุกคนจะต้องได้รับแสง
สว่างอย่างเพยีงพอเพือ่ทีจ่ะตดัสินได้อย่าง
ชาญฉลาด {GC 605.1}

วันสะบาโตจะเป็นเคร่ืองทดสอบอัน
ยิ่งใหญ่ของความจงรักภักดีเพราะเป็น
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หัวข้อของสัจธรรมที่เป็นประเด็นพิพาท
กันโดยเฉพาะ  เม่ือการทดสอบคร้ังสุดท้าย
จะเกิดข้ึนกับมนษุย์แล้ว  และแล้วเส้นแบ่ง
ระหว่างผูท่ี้รบัใช้พระเจ้าและผูท้ีไ่ม่ยอมรับ
ใช้พระองค์จะเห็นได้อย่างเด่นชดั  ในขณะ
ที่การถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จตาม
กฎหมายของรฐัซึง่ขดัแย้งกับพระบัญญตัิ
ข้อท่ีสี่จะเป็นการปฏิญาณแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่ออํานาจทีต่่อต้านพระเจ้านัน้   
การถือรักษาวันสะบาโตท่ีแท้จริงซึ่งเป็น
การเช่ือฟังตามพระบัญญัติของพระเจ้า
นัน้ก็จะเป็นหลักฐานทีแ่สดงถงึความภกัดี
ที่มีต่อพระผู้สร้าง ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่ง
รับเคร่ืองหมายของสัตว์ร ้ายด้วยการ
ยอมรับสัญลักษณ์ของการยอมจํานนต่อ
อาํนาจฝ่ายโลก คนอกีกลุ่มหนึง่จะรับตรา
ประทับของพระเจ้าซึ่งเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงความภักดีต่ออํานาจของพระองค์ 
{GC 605.2}

จนกระท่ังบดันี ้ ผูท่ี้นาํเสนอความจริง
ของข่าวทูตสวรรค์องค์ท่ีสามมักจะถูกมอง
ว่าเป็นเพียงพวกตื่นตูม คําทํานายท่ีว่า
การไม่ยอมผ่อนปรนทางศาสนาจะเกดิขึน้
ในประเทศสหรฐัอเมริกาและคริสตจกัรกับ
อํานาจรัฐจะร่วมมือกันเพื่อกดข่ีข่มเหงผู้
ทีถ่อืรักษาพระบัญญตัขิองพระเจ้านัน้ถกู
ตราว่าเป็นเร่ืองไม่มีมูลและเหลวไหล มี
การประกาศอย่างม่ันใจว่า ประเทศนี้จะ
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่จะ
เป็นอย่างที่เคยเป็นมาตลอดคือปกป้อง
เสรีภาพทางศาสนา แต่ในขณะท่ีปัญหา
ของเรือ่งการบังคับให้ถอืรกัษาวนัอาทิตย์

ถูกปลุกปั ่นข้ึนมาอย่างแพร่หลายนั้น  
เหตุการณ์ท่ีมีผู้สงสัยและไม่เชื่อมาเน่ิน
นานก็จะถกูเปิดให้เหน็ว่ากําลังจะเกิดข้ึน  
และข่าวของทูตสวรรค์องค์ท่ีสามจะส่งผล
ให้เกิดสิ่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน {GC 
605.3}

ในทุกยุค พระเจ้าทรงบัญชาผู้รับใช้
ของพระองค์ให้ตําหนิบาปทั้งในโลกและ
ในคริสตจักร แต่ประชากรทั้งหลาย
ปรารถนาท่ีจะฟังคําพูดที่ ร่ืนหูและไม่
ยอมรับฟังสัจธรรมท่ีบริสทุธิต์รงไปตรงมา   
นักปฏิรูปหลายคนเมื่อก้าวเข้าไปสู่งาน
การรับใช้  พวกเขาต้ังใจลงแรงด้วยความ
รอบคอบเป็นอย่างยิ่งเพื่อโจมตีบาปที่มี
อยู่ในคริสตจกัรและในประเทศชาต ิ  พวก
เขาหวังว่าแบบอย่างชีวิตคริสเตียนที่
บริสุทธิข์องพวกเขาจะนาํประชากรให้กลบั
มาสู่หลักคําสอนของพระคัมภีร์ได้ แต่
พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมายงัพวก
เขาเหมือนเช่นทีเ่สด็จมายงัเอลยีาห์  ทรง
เคลือ่นไหวในตวัของเขาให้ตาํหนบิาปของ
พระราชาผู้ชั่วร้ายและประชาชนท่ีละทิ้ง
พระเจ้า พวกเขาไม่อาจหลีกเล่ียงการ
เทศนาสิง่ท่ีพระคมัภร์ีเปิดเผยไว้อย่างชดั
แจ้งซ่ึงเป็นคําสอนที่พวกเขาไม่เต็มใจที่
จะประกาศ   พวกเขาถกูกระตุ้นให้ประกาศ
ความจริงและภัยอันตรายท่ีคุกคามจิต
วญิญาณด้วยความกระตือรอืร้น พวกเขา
ประกาศถ้อยคําทีพ่ระเจ้าประทานให้โดย
ปราศจากความกลัวถึงผลลัพธ์ท่ีตามมา
และประชาชนท้ังหลายถูกบังคบัให้ฟังคํา
เตือน {GC 606.1}
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ดังนี้แหละ ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่
สามจะถูกประกาศออกไป เม่ือถึงเวลาท่ี
ข่าวนีจ้ะต้องถกูประกาศออกไปด้วยอาํนาจ
ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดนัน้ องค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรง
กระทําการย่ิงใหญ่ผ่านบุคคลที่ถ่อมตน
โดยทรงนําความนึกคิดของผู้ที่ถวายตัว
เองให้แก่พระราชกิจแห่งการรับใช้ของ
พระองค์ ผู ้ที่ ทํางานนี้จะมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานด้วยการได้รับการเจิม
ของพระวญิญาณบรสิทุธิม์ากกว่าทีไ่ด้รับ
ผ่านการฝึกฝนจากสถาบันศึกษา ผู้ที่มี
ความเช่ือและอธษิฐานอยู่เสมอจะถูกผลัก
ดันให้ก้าวออกไปด้วยความกระตือรือร้น
อนับรสิทุธิเ์พือ่ประกาศพระวจนะทีพ่ระเจ้า
ประทานให้พวกเขา บาปของนครบาบโิลน
จะถกูเปิดโปง   ผลลัพธ์อนัน่ากลวัของการ
บังคบัให้ปฏิบัตติามครสิตจกัรโดยอาํนาจ
ฝ่ายปกครอง  การแทรกซึมของลัทธิทรง
วิญญาณ  และการเติบโตอย่างลึกลับแต่
รวดเร็วของอาํนาจระบอบเปปาซ ีส่ิงเหล่า
นี้ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมา  คําเตือน
ที่ขึงขังเหล่านี้จะปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้น   
คนนบัหม่ืนนบัพนัทีไ่ม่เคยได้ยินเรือ่งราว
เช่นนี้มาก่อนจะได้ยิน พวกเขารู ้สึก
ประหลาดใจเม่ือได้ยินคําพยานว่านคร
บาบิโลนนัน้คือคริสตจกัร  ทีล่่มจมกเ็นือ่ง
มาจากความผิดทั้งหลายและบาปต่างๆ 
ของเธอเองและเนื่องจากเธอปฏิเสธไม่
ยอมรับความจริงท่ีสวรรค์ส่งมาให้ เม่ือ
ประชาชนท้ังหลายกลับไปหาครูท่ีเคยสอน
ด้วยคําถามที่อยากรู้อยากเห็นว่า เร่ือง
เหล่านี้เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ บรรดา

อาจารย์ก็จะเล่านิยายและพยากรณ์เร่ือง
ร่ืนหเูพือ่ปลอบความกลวัของพวกเขาและ
ทําให้สามัญสํานึกที่ตื่นตัวของพวกเขา
สงบลง แต่เนือ่งจากมีคนมากมายไม่พอใจ
กับเพียงอํานาจของมนุษย์เท่านั้นและ
ต้องการได้ยินข้อความที่กล่าวว่า “พระ
ยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า” อาจารย์จากคริสต
จักรท่ีได้รับความนิยมทําตัวเหมือนเช่น
ฟาริสีในสมัยก่อนคือเต็มไปด้วยความโกรธ 
เพราะอํานาจของพวกเขาถูกสงสัย และ
พวกเขาจะประณามว่าข่าวเหล่านัน้มาจาก
ซาตาน และปลุกปั่นฝูงชนที่รักบาปให้
ต่อว่าและกดข่ีผู้ท่ีประกาศข่าวน้ี {GC 
606.2}

เม่ือความขัดแย้งแผ่กระจายเข้าไปสู่
เร่ืองใหม่ และจิตใจของประชาชนถูกนํา
ให้หนัไปสนใจธรรมบัญญตัขิองพระเจ้าท่ี
ถูกเหยียบยํ่าแล้ว ซาตานจะเคล่ือนไหว   
อาํนาจท่ีมาพร้อมกบัข่าวสารน้ีเพยีงแต่จะ
ทําให้ผู้ที่ต่อต้านข่าวสารรู้สึกโกรธ คณะ
สงฆ์จะพยายามดับแสงสว่างด้วยความ
พยายามที่เกือบจะเหนือธรรมชาติของ
มนษุย์เพราะกลวัว่าแสงนีจ้ะส่องไปยังฝงู
แกะของพวกเขา   พวกเขาพยายามระงับ
การวิเคราะห์ปัญหาสําคัญเหล่านี้ด้วย
ทุกวิธีท่ีจะทําได้ คริสตจักรร้องขอกอง
กําลังท่ีเข้มแข็งของอํานาจฝ่ายการเมือง
และในงานน้ีบรรดาผู้นิยมระบอบเปปาซี
กับชาวโปรเตสแตนต์รวมตัวกันเป็น
หนึ่ง เม่ือขบวนการบังคับให้ถือรักษาวัน
อาทติย์เร่ิมชดัเจนและเด็ดขาดมากย่ิงขึน้
แล้ว  จะมีการเร่งนาํกฎหมายมาใช้ต่อต้าน
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ผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติ พวกเขาจะถูก
คุกคามด้วยโทษปรบัและโทษจองจาํ  และ
บางคนจะได้รับข้อเสนอด้วยตําแหน่งท่ี
ทรงอทิธพิลรวมทัง้ของรางวัลและผลประ
โยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นเคร่ืองจูงใจให้ละท้ิง
ความเชื่อ แต่พวกเขาจะตอบด้วยความ
แน่วแน่ม่ันคงว่า “ให้ใช้พระวจนะของ
พระเจ้าบอกความผดิของเรา”  ซึง่เป็นข้อ
เรียกร้องเดียวกับท่ีลูเธอร์ใช้เมื่อเขาต้อง
ตกอยูภ่ายใต้สถานการณ์เดียวกัน ผูท่ี้ถกู
นาํตวัข้ึนศาลยนืข้ึนปกป้องความจริงอย่าง
เข้มแขง็ และมีบางคนทีไ่ด้ยินส่ิงท่ีคนเหล่า
นีพ้ดูก็ลุกขึน้ยนืเพือ่ถือรักษาพระบัญญตัิ
ของพระเจ้าด้วย   ด้วยการทําเช่นนี้ แสง
สว่างจึงถูกส่งมายังคนนับพันซึ่งเป็นผู้ท่ี
ไม่มีทางจะได้รับรู้ถึงสัจธรรมเหล่านี้เลย  
{GC 607.1}

การต้ังใจเชือ่ฟังปฏิบตัติามพระวจนะ
ของพระเจ้าจะได้รบัการปฏิบัตเิย่ียงกบฏ  
ซาตานจะปิดตาของพ่อแม่ให้ใช้ความเข้ม
งวดและความรุนแรงต่อลูกท่ีมีความเช่ือ   
เจ้านายหรือนายหญิงจะกดขีผู่ร้บัใช้ทีถ่อื
รักษาพระบัญญัติ อารมณ์ความรักจะ
กลายเป็นของแปลก ลูกๆ จะถกูตดัความ
สัมพันธ์และถูกขับไล่ออกจากบ้าน สิ่งที่
เปาโลกล่าวไว้ก็จะเกิดข้ึน  “แท้จริงทกุคน
ที่ตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามทางพระเจ้า ใน
พระเยซคูริสต์จะถูกข่มเหง”  2 ทิโมธ ี3:12   
ในขณะที่ผู ้ปกป้องสัจธรรมปฏิเสธที่จะ
ถวายเกียรตวินัอาทติย์ให้เป็นวนัสะบาโต
นัน้  บางคนจะถกูผลักเข้าไปอยู่ในเรือนจาํ  
บางคนถูกเนรเทศ  บางคนถกูปฏิบัตเิย่ียง

ทาส  สําหรับปัญญาของมนุษย์แล้ว ใน
เวลาน้ีเร่ืองทัง้หมดทีก่ล่าวถึงนีดู้ประหนึง่
ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้  แต่เมื่ออํานาจแห่ง
การควบคมุของพระวญิญาณของพระเจ้า
จะถูกเพกิถอนออกไปจากมนษุย์และพวก
เขาตกไปอยูภ่ายใต้การควบคุมของซาตาน
ซึ่งเป็นผู ้เกลียดชังข้อบังคับทั้งหลาย
ของพระเจ้าแล้ว  เหตุการณ์ประหลาดจะ
พฒันาขึน้มา จติใจโหดเห้ียมได้เป็นอย่าง
มากเม่ือความยําเกรงและความรักของ
พระเจ้าถูกนําออกไป {GC 608.1}

ขณะที่พายุกําลังเคลื่อนใกล้เข้ามา มี
คนกลุ่มใหญ่ที่เชื่อในข่าวของทูตสวรรค์
องค์ที่สามแต่ยังไม่ได้ชําระตัวให้บริสุทธิ์
โดยการเช่ือฟังสัจธรรมนัน้จะละทิง้จดุยืน
ของตนและเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้าน   จาก
การเข ้าร ่วมกับโลกและรับวิญญาณ
ของโลก พวกเขาจึงมองดูเรื่องราวต่างๆ 
ด้วยแสงสว่างทีเ่กือบจะเหมอืนกันกับโลก 
และเม่ือการทดสอบมาถึง พวกเขาถูก
เตรียมพร้อมทีจ่ะเลอืกทางท่ีง่ายและเป็น
ทีน่ยิม   คนท่ีมีความสามารถสงูและพดูจา
ไพเราะซึ่งคร้ังหน่ึงเคยปีติยินดีอย่างมี
ความสุขกับสจัธรรมจะใช้อาํนาจมาหลอก
ลวงและนาํจติวิญญาณให้หลงไปในทางที่
ผิด   พวกเขากลายเป็นศัตรูที่ขมข่ืนที่สุด
ของพีน้่องทีน่บัถอืกันในอดตี  เม่ือบรรดา
ผู้ท่ีถือรักษาวันสะบาโตถูกนําเข้าสู่การ
พิพากษาเพื่อให้การเร่ืองความเชื่อน้ัน  
ผูท้ีล่ะทิง้ความเชือ่เหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองมือ
ทีมี่ประสิทธภิาพท่ีสดุของซาตานด้วยการ
เป็นพยานเทจ็และกล่าวหาพวกเขา   และ
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ด้วยการใช้รายงานเทจ็และการพดูประจบ
ประแจงเพือ่ปลกุป่ันผูมี้อาํนาจให้ต่อต้าน
พวกเขา {GC 608.2}

 ในช่วงเวลาแห่งการกดขีข่่มเหง
นี ้ ความเช่ือของผูรั้บใช้ทัง้หลายขององค์
พระผู้เป็นเจ้าจะถูกทดสอบ พวกเขา
ประกาศคําเตือนอย่างซื่อสัตย์ตลอดมา
โดยมองไปที่พระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์เท่านัน้   พระวิญญาณของพระเจ้า
ที่ทรงขับเคลื่อนอยู่ในจิตใจของพวกเขา
ทรงควบคมุการพดูของพวกเขา  พวกเขา
ได้รับแรงกระตุ ้นแห่งความร้อนรนท่ี
บริสุทธิ์และด้วยแรงผลักดันจากพระเจ้า
ที่ลงมายังพวกเขา พวกเขาจึงก้าวเข้าสู่
การทํางานในหน้าที่โดยไม่ได้คํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการพูดกับ
ประชาชนถึงเร่ืองพระวจนะท่ีพระเจ้า
ประทานให้  พวกเขาไม่ได้ไตร่ตรองถึง
ผลประโยชน์ทางฝ่ายโลกหรอืหาวธิกีารที่
จะรักษาชือ่เสยีงหรือชวีติ แต่เม่ือพายุแห่ง
การต่อต้านและการตําหนิกระหนํ่าลงมา
ใส่พวกเขา บางคนท่ีตกอยู่ในความกลัว
อย่างรุนแรงก็พร้อมท่ีจะอุทานขึ้นว่า 
“หากเราสามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงผล
จากคาํพดูของเรา เราก็คงจะปิดปากเงยีบ”  
พวกเขาถกูความทกุข์ยากล้อมไว้ ซาตาน
โหมกระหนํ่าการทดลองที่รุนแรงใส่พวก
เขา งานที่พวกเขารับมาน้ันดูประหน่ึงว่า
จะเกินความสามารถที่จะทําให้สําเร็จ   
พวกเขาถกูคกุคามด้วยการทาํลาย  ความ
กระตือรือร้นอย่างมีชีวิตชีวาสูญหายไป  
แต่ถงึกระนัน้พวกเขากห็นักลับไม่ได้  และ

แล้วเมื่อพวกเขารู้สึกว่าช่วยตนเองไม่ได้
อกีแล้ว  พวกเขาจึงวิง่เข้าไปหลบซ่อนใน
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญเพื่อเสริมกําลัง พวกเขา
จดจาํได้ว่า  คําทีพ่ดูไปนัน้ไม่ใช่คาํพดูของ
พวกเขาเอง แต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรง
บัญชาให้พวกเขาไปประกาศคําเตือน   
พระเจ้าทรงใส่สัจธรรมเข้ามาในจิตใจของ
พวกเขาและพวกเขาไม่อาจเพิกเฉยที่จะ
ออกไปประกาศสัจธรรมน้ัน {GC 608.3}

ประชากรของพระเจ้าในยุคต่างๆ ท่ี
ผ่านมาต่างได้รับประสบการณ์การทดสอบ
เดียวกันน้ี ไวคลิฟ ฮัส ลูเธอร์ ทินเดล 
บาสเตอร์ เวสเล่ย์ ต่างผลักดัน เร่งเร้า 
ว่าหลกัคาํสอนทัง้หมดต้องถกูนาํมาตรวจ
สอบกับพระคัมภีร์ และประกาศว่าพวก
เขาจะละท้ิงทุกเร่ืองที่พระคัมภีร์ตําหนิ   
คนเหล่านีถ้กูกดข่ีข่มเหงอย่างรนุแรงไม่รู้
จบสิน้  แต่ถงึกระนัน้พวกเขาก็ไม่ได้หยดุ
ประกาศสัจธรรม ประวัติศาสตร์ของ
คริสตจักรในแต่ละยุคต่างถูกแสดงให้
ปรากฏชดัด้วยการพฒันาสัจธรรมทีพ่เิศษ
บางประการซึ่งถูกปรับให้เข้ากับความ
ต้องการของประชากรของพระเจ้าใน
ยคุน้ันๆ   สจัธรรมใหม่ทกุเร่ืองรดุหน้าเข้า
ต้านกบัความเกลยีดชงัและการขัดขววาง  
ซึ่งผู ้ที่ได้รับพระพรจากแสงสว่างของ
สัจธรรมน้ันจะถูกทดลองและความยาก
ลําบาก องค์พระผู ้ เป ็นเจ ้าประทาน
สัจธรรมพิเศษสําหรับประชาชนในช่วง
เวลาวกิฤต   ใครกล้าปฏเิสธทีจ่ะประกาศ
เร่ืองเหล่านี้  พระองค์ทรงบัญชาให้ผู้รับ
ใช้ของพระองค์นําคําเชิญชวนแห่งพระ
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เมตตาคุณสุดท้ายไปให้แก่โลก พวกเขา
อยู ่เฉยไม่ได้ ยกเว้นว่าจะยอมให้จิต-
วญิญาณต้องเสีย่งต่อความพนิาศ บรรดา
ทตูของพระครสิต์ไม่ต้องรบัผดิชอบต่อผล
ที่ตามมา พวกเขาจะต้องทําหน้าที่ของ
ตนเองและปล่อยผลลัพธ์ไว้ให้พระเจ้าทรง
จัดการ {GC 609.1}

เม่ือการต่อต้านเพิม่ข้ึนจนถงึขัน้รุนแรง
ทีส่ดุ ผูรั้บใช้ของพระเจ้าก็จะรู้สกึงุนงงอีก
คร้ังหนึง่  เพราะดูประหนึง่ว่าพวกเขาเป็น
ผู้นําวิกฤตเข้ามา แต่สามัญสํานึกและ
พระวจนะของพระเจ้าต่างให้ความม่ันใจ
แก่เขาว่าวถิทีางทีพ่วกเขากาํลงัดําเนนิอยู่
นั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง และถึงแม้ว่า
การทดลองยังคงดําเนินอยู่ พวกเขาก็ยัง
คงได้รับกําลังที่จะทนต่อไป การแข่งขัน
นั้นประชิดเข้ามาใกล้และรุนแรงมากขึ้น 
แต่ความเชื่อและกําลังใจของพวกเขาก็
เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตน้ัน 
คําพยานของเขาคอื “เราไม่กล้าท่ีจะเปล่ียน
แปลงพระวจนะของพระเจ้า ไม่กล้าแบ่ง
แยกธรรมบัญญัติศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ 
และไม่กล้าเรียกส่วนหนึง่ว่าสาํคัญแต่เรียก
อีกส่วนว่าไม่สําคัญ  เพื่อจะได้รับความ
ชืน่ชอบจากโลก พระเจ้าทีเ่รารบัใช้นัน้จะ
ช่วยกู้พวกเราได้ พระคริสต์ทรงมีชยัชนะ
เหนืออํานาจของโลกนี้แล้ว และทําไมเรา
จึงต้องกลัวโลกท่ีพระองค์ได้รับชัยชนะ
แล้วเล่า” {GC 610.1}

การกดข่ีข่มเหงในรูปแบบต่างๆ คือ
การก้าวหน้าของหลักการซึ่งจะคงมีอยู่
นานตราบเท่าท่ีซาตานยังคงมีชวีติอยู่และ

คริสตศาสนายังคงมีอํานาจสําคัญ ไม่มี
มนษุย์คนใดจะรับใช้พระเจ้าได้โดยไม่ทาํให้
ตัวเองมีส่วนเข้าไปต่อต้านกองทัพแห่ง
ความมืด   บรรดาทตูสวรรค์ชัว่จะเข้าจูโ่จม
เขา มันกลัวว่าอทิธพิลของเขาจะนาํเหยือ่
ออกไปจากมือของพวกมัน คนช่ัวที่ถูก
ตําหนิด้วยการดํารงชีวิตของเขา จะเข้า
ร่วมกบัทูตแห่งความชัว่เพือ่พยายามแยก
ตวัเองออกจากพระเจ้าโดยใช้การชกัชวน
ให้ทําผิด   เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ประสบความ
สําเร็จ  ก็จะใช้อํานาจบังคับเพื่อควบคุม
สามัญสํานึก {GC 610.2}

แต่ตราบใดท่ีพระเยซูยังทรงเป็นผู ้
อุทธรณ์ของมนุษย์ในวิหารเบ้ืองบนนั้น  
บรรดาผู้มีอํานาจและประชาชนจะสัมผัส
ได้ถงึอทิธพิลการควบคมุของพระวญิญาณ
บริสุทธิ์ อิทธิพลนี้ยังควบคุมกฎหมาย
ของแผ่นดินได้เป็นบางส่วน หากไม่ใช่เป็น
เพราะการควบคุมกฎหมายเหล่าน้ีแล้ว  
สภาพของโลกคงจะเลวร้ายกว่าท่ีเป็นอยู่
ในขณะนี้ ในขณะที่ผู้มีอํานาจหลายคน
ของเราเป็นตัวแทนที่ขยันขันแข็งของ
ซาตาน พระเจ ้าก็ทรงมีตัวแทนของ
พระองค์อยู่ท่ามกลางผู้นําของประเทศ
ด้วย   ศัตรูผลกัดันผูร้บัใช้ของมันเพือ่เสนอ
วธิกีารต่างๆ ทีจ่ะขดัขวางพระราชกิจของ
พระเจ้าด้วยความรุนแรง   แต่เหล่านกัการ
ปกครองท่ียําเกรงพระเจ้าซึ่งรับอิทธิพล
ของทูตสวรรค์บริสุทธิ์จะคัดค้านข้อเสนอ
ดังกล่าวด้วยข้อความท่ีไม่มีใครสามารถ
โต ้แย ้งได ้  ด ้วยประการฉะนี้  จึ ง มี
หลายคนขัดขวางคล่ืนแห่งความชั่วท่ี
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รุนแรงไว้   การต่อต้านของศตัรูแห่งความ
จรงิจะถกูควบคุมไว้เพือ่ให้ข่าวทตูสวรรค์
องค์ที่สามทํางานต่อไป เม่ือคําเตือน
สุดท้ายน้ีจะถูกประกาศออกไป มันจะ
ดึงดูดความสนใจของผูน้าํท่ีองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าทรงทํางานอยู่ด้วยในเวลาน้ีและจะมี
บางคนที่ยอมรับข่าวสารน้ี และจะยืนขึ้น
พร้อมกบัประชากรของพระองค์ตลอดระยะ
เวลาแห่งความทุกข์ยาก  {GC 610.3}

ทูตสวรรค์ผู้เข้าร่วมประกาศข่าวของ
ทตูสวรรค์องค์ท่ีสามจะส่องสว่างทัว่ไปท้ัง
โลกด้วยรัศมีของท่าน เหตุการณ์เช่นนี้
ทาํนายถงึงานหนึง่ท่ีมีขอบเขตครอบคลมุ
ทั่วโลกและมีอํานาจที่ไม่เคยมีมาก่อน   
ขบวนการต้อนรับการเสด็จกลับมาของ
พระครสิต์ในปี ค.ศ. 1840-1844  เป็นการ
เปิดเผยให้เห็นถึงอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง
ถูกนําไปเผยแพร่ในทุกศูนย์ประกาศข่าว
ประเสรฐิท่ัวทุกมุมโลก และในบางประเทศ
เกิดการตืน่ตวัทางศาสนาคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสดุ
อย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในแผ่นดิน
อืน่ใดนบัตัง้แต่สมัยของการปฏิรูปศาสนา
ของศตวรรษที่สิบหก แต่ขบวนการคํา
เตือนสุดท้ายของทูตสวรรค์องค์ท่ีสามจะ
ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก {GC 611.1}

ผลท่ีจะเกิดขึน้มีลกัษณะคล้ายคลงึกับ
สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ ด่ัง 
“ฝนต้นฤดู” ที่หลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อเริ่มต้นการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อ
ทําให้เมล็ดท่ีมีค่านั้นงอกออกมาฉันใด   
“ฝนชุกปลายฤดู” จะทรงโปรดประทาน

ให้ในช่วงท้ายเพื่อเก็บเกี่ยวผลที่กําลังสุก
ฉันนั้น “ให้เรารู้จัก ให้เราพยายามรู้จัก
พระยาห์เวห์ การปรากฏของพระองค์ก็
แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ พระองค์จะเสด็จ
มาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดู 
[กบัต้นฤดู] ท่ีรดพืน้แผ่นดิน” โฮเชยา 6:3 
“โอ บุตรทั้งหลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดี
เถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของพวกเจ้า เพราะว่าพระองค์ประทาน
ฝนต้นฤดูแก่เจ้าเพือ่แสดงความชอบธรรม
และทรงเทฝนลงมาให้พวกเจ้า คือฝนต้น
ฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อน” โย
เอล 2:23   “พระเจ้าตรัสว่า ในวาระสดุท้าย 
เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์
ทั้งหมด” “และจะเป็นเช่นนี้คือ ทุกคนท่ี
ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จะได้รบัความรอด”  กิจการ 2:17, 21  {GC 
611.2}

พระราชกิจย่ิงใหญ่ของการประกาศ
ข่าวประเสริฐจะไม่ปิดฉากลงด้วยการ
สําแดงอํานาจของพระเจ้าที่น้อยไปกว่า
ในสมัยของการเร่ิมต้นพระราชกิจการ
ประกาศ   คําพยากรณ์เรื่องการหล่ังของ
ฝนต้นฤดูได้สําเร็จลงเม่ือเริม่ประกาศข่าว
ประเสรฐิฉนัใด ความสาํเร็จนีก็้จะเป็นจริง
อีกคร้ังเมื่อฝนชุกปลายฤดูหลั่งลงมาใน
ช่วงสดุท้ายของงานการประกาศฉันนัน้ น่ี
จะเป็น “วาระแห่งการฟื้นชื่น” ที่อัครทูต
เปโตรหวังคอยไว้เม่ือท่านกล่าวว่า “เพราะ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมา
หาพระเจ้า เพือ่ทีว่่าความผิดบาปของพวก
ท่านจะได้รับการลบล้าง เพือ่วาระแห่งการ
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ฟ้ืนชืน่จะได้มาจากพระพกัตร์พระเจ้า และ
เพื่อพระองค์จะประทานพระคริสต์ท่ีทรง
กําหนดไว้นัน้แก่ท่านทัง้หลายคอืพระเยซ”ู  
กิจการ 3:19, 20 {GC 611.3}

บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าท่ีมีใบหน้า
อิ่มเอิบด้วยรัศมีและเจิดจ้าด้วยการมอบ
ถวายตัวอันศักด์ิสิทธิ์จะเร่งรีบจากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่งเพื่อประกาศข่าวสารจาก
สวรรค์   ข่าวคาํเตอืนนีจ้ะถูกประกาศออก
ไปทั่วโลกด้วยเสียงของคนจํานวนหลาย
พัน การอัศจรรย์จะเกิดขึ้น ผู้ป่วยจะหาย
โรคและหมายสําคัญและการอัศจรรย์จะ
ติดตามผู้เชื่อทั้งหลาย ซาตานจะกระทํา
หมายสําคัญที่หลอกลวงด้วยเช่นกัน แม้
กระทั่งทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้า (วิวรณ์ 
13:13) ด้วยประการฉะน้ี ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
โลกนี้จะต้องเลือกจุดยืนของพวกเขาเอง 
{GC 612.1}

ข่าวสารที่ประกาศออกไปนี้จะไม่ถูก
ประกาศไปด้วยการโต้แย้ง แต่ด้วยพระ

วญิญาณบริสทุธิข์องพระเจ้าผูท้รงกระทํา
ให้เชือ่ ข้อโต้แย้งได้ถกูเสนอไปแล้ว เมล็ด
ก็ถูกหว่านไปแล้ว และบัดน้ีจะงอกข้ึน
และเกิดผล ส่ือส่ิงพิมพ์ที่ผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐแจกไปส่งอทิธพิลออกมาให้เหน็   
กระนั้น ความคิดของคนมากมายที่ได้รับ
ข่าวสารกลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าใจถึง
ความจริงได้อย่างเต็มที่หรือไม่ได้ยอม
ถวายการเชื่อฟัง บัดนี้ลําแสงส่องทะลุ
เข้าไปยังทุกท่ี จึงมองเห็นความจริงได้
อย่างชดัเจน  และบุตรท้ังหลายของพระเจ้า
ทีจ่ริงใจจะตดัสายพนัธนาการทีผู่กมัดพวก
เขาไว้ บัดน้ีสายสัมพันธ์ของครอบครัว
และความสมัพนัธ์ในคริสตจกัรไม่มีอาํนาจ
ทีจ่ะยบัย้ังพวกเขาไว้ได้ ความจริงเป็นสิง่
ทีมี่ค่ามากย่ิงกว่าทกุสิง่ทกุอย่าง ถึงแม้จะ
มีตัวแทนต่างๆ ท่ีทําการร่วมกันเพื่อต่อ
ต้านความจริง แต่จะมีคนกลุ่มใหญ่ยืนขึน้
มาอยู่ฝ่ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า {GC 
612.2}
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“ในคร้ังนัน้ มีคาเอล  เจ้าผูค้รอบครอง
ยิง่ใหญ่ ผูคุ้ม้กันชนชาตขิองท่านจะลุกข้ึน 
และจะมีเวลายากลําบากอย่างไม่เคยมีมา
ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แต่
ในคร้ังนั้นชนชาติของท่านจะได้รับการ
ช่วยกู้คือทุกคนท่ีมีชือ่บันทึกไว้ในหนงัสอื”  
ดาเนียล 12:1 {GC 613.1}

เม่ือการประกาศข่าวของทูตสวรรค์
องค์ที่สามสิ้นสุดลง  พระเมตตาคุณจะไม่
อ้อนวอนเผ่ือสาํหรบัผูท่ี้ทําผดิซึง่อยูใ่นโลก
นี้อีกต่อไป ผู้รับใช้ของพระเจ้าทําหน้าที่
สําเร็จแล้ว พวกเขาได้รับ “ฝนชุกปลาย
ฤดู”  “วาระพกัผ่อนหย่อนใจจากพระพักตร์
พระเจ้า” กิจการ 3:19 TBS1971 และ
พวกเขาก็เตรยีมตวัพร้อมสําหรับเวลาแห่ง
การทดสอบท่ีอยู่เบื้องหน้า  ทูตสวรรค์ไป
และมาในสวรรค์อย่างเร่งรีบ ทูตสวรรค์
องค์หนึง่ท่ีกลับมาจากโลกประกาศว่างาน
ของเขาทําสําเร็จแล้ว การทดสอบคร้ัง
สุดท้ายได้ถูกนํามาให้แก่โลกแล้วและ
ทุกคนที่พิสูจน์ว่าตนเองซ่ือสัตย์ต่อข้อ
กําหนดของพระเจ้าต่างได้รับ “ตราประทับ
ของพระเจ้าผู้ทรงชนม์” แล้ว  จากนัน้พระ
เยซูทรงยุติการอุทธรณ์ของพระองค์ใน
สถานนมัสการบนสวรรค์  พระองค์ทรงชู
พระหัตถ์ขึ้นและตรัสด้วยเสียงอันดังว่า  
“สําเร็จแล้ว” และทูตสวรรค์ท้ังหมดถอด
มงกุฎวางลงขณะที่พระองค์ทรงประกาศ
อย่างเคร่งขรมึว่า “จงให้คนอธรรมประพฤติ
การอธรรมต่อไป  จงให้คนโสมมประพฤติ

การโสมมต่อไป จงให้คนชอบธรรมทาํการ
ชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็น
คนบริสุทธิ์ต่อไป”  วิวรณ์ 22:11  ทุกคดี
ผ่านการตัดสินแล้วว่าจะได้รับชีวิตหรือ
รับความตาย  พระครสิต์ทรงลบมลทลิบาป
เพือ่ประชากรของพระองค์และทรงลบบาป
ทั้งหลายของพวกเขาทิ้งไปแล้ว  จํานวน
ประชากรของพระองค์นั้นถูกกําหนดไว้
แล้ว “ราชอาณาจักรกับราชอํานาจและ
ความย่ิงใหญ่แห่งบรรดาราชอาณาจักร
ภายใต้สวรรค์ท้ังสิ้น” ดาเนียล 7:27  
กําลังจะถูกมอบให้กับบรรดาทายาทที่ได้
รับความรอด และพระเยซูจะได้รับการ
สถาปนาข้ึนเพื่อทรงครอบครองในฐานะ
ทีท่รงเป็น “กษตัริย์เหนอืกษตัริย์ท้ังหลาย
และเจ้านายท้ังหลาย”  ววิรณ์ 19:16  {GC 
613.2} 

เม่ือพระองค์เสด็จออกจากสถาน
นมัสการนั้น ความมืดก็ปกคลุมผู้คนที่
อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก  ในช่วงเวลาทีน่่า
กลัวนั้น คนชอบธรรมจะต้องดํารงชีวิต
ในสายพระเนตรของพระเจ้าผูบ้ริสทุธิโ์ดย
ปราศจากผู้อทุธรณ์  การควบคุมคนชัว่จะ
ไม่มีอีกต่อไปและ ผู้ที่ไม่สํานึกผิดในท้าย
ทีสุ่ดจะไปอยู่ภายใต้การควบคมุของซาตาน
โดยส้ินเชงิ  ความอดกล้ันพระทัยนานของ
พระเจ้าสิน้สุดลง  โลกน้ีปฏิเสธพระเมตตา
คุณของพระองค์ ดูแคลนความรักของ
พระองค์และเหยียบยํ่าธรรมบัญญัติของ
พระองค์  คนชัว่ก้าวข้ามขอบเขตของเวลา
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แห่งพระกรุณาธิคุณของพวกเขาไปแล้ว  
พระวิญญาณของพระเจ้าที่พวกเขาต่อ
ต้านอย่างด้ือด้านจงึถกูถอนออกไปในท่ีสดุ  
พวกเขาไม่มีพระคุณของพระเจ้าทีค่อยคุ้ม
กันจงึไม่ได้รบัการปกป้องจากเหล่าผูท้ีช่ัว่
ร้าย  หลังจากนั้นซาตานจะกวาดล้างผู้ที่
อาศัยอยู่ในโลกให้ลงไปสู่ความทุกข์ยาก
ลําบากแสนสาหัสครั้งสุดท้าย ในขณะท่ี
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ายุติท่ีจะยับย้ังพายุ
ร้ายแห่งตณัหาของมนษุย์นัน้ องค์ประกอบ
หลักทัง้หมดของความขดัแย้งอย่างรุนแรง
จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ท่ัวท้ังโลก
จะเข้าไปเก่ียวข้องกับหายนะซึ่งร้ายแรง
ยิง่กว่าความพนิาศทีเ่กิดกับกรุงเยรซูาเล็ม
ในสมัยโบราณ {GC 614.1}

ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวทําลายบุตร
หัวปีทุกคนของคนอียิปต์  และทําให้แผ่น
ดินท้ังหมดตกอยู่ในความเศร้าโศก เม่ือ
กษตัริย์ดาวดิทรงทาํให้พระเจ้าไม่ทรงพอ
พระทัยด้วยการนับจํานวนประชากรของ
พระองค์ ทตูสวรรค์เพยีงองค์เดียวนาํการ
ทําลายท่ีน่ากลัวเพื่อลงโทษบาปของ
พระองค์ อํานาจแห่งการทําลายที่ทูต
สวรรค์บริสุทธิ์ลงมือทําการเม่ือพระเจ้า
ทรงบัญชาจะเป็นอาํนาจเดียวกันกับท่ีทูต
ชัว่นาํไปใช้เม่ือพระองค์ทรงอนญุาต  บัดนี้  
มีกองกําลังที่เตรียมพร้อมเพื่อกระจาย
หายนะไปทุกแห่งหนแล้ว  เหลือเพียงแต่
รอให้พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น {GC 
614.2}

ผู้ท่ีให้เกียรติยกย่องพระบัญญัติของ
พระเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นําการ

พิพากษาของพระเจ้าลงมายังโลก และ
พวกเขาจะถกูตราว่าเป็นต้นเหตขุองความ
ป่ันป่วนน่ากลัวทีเ่กิดขึน้ในธรรมชาต ิและ
การต่อสู้ และการนองเลือดท่ีเกิดข้ึนใน
ท่ามกลางมนุษย์ซึ่งทําให้โลกนี้เต็มล้นไป
ด้วยความทุกข์โศก พลังอํานาจท่ีอยู่กับ
คําเตือนสุดท้ายนี้ทําให้คนชั่วเดือดดาล  
ความโกรธของพวกเขาจะระเบดิใส่ทุกคน
ท่ีรับข่าวสาร และซาตานจะปลุกปั่นให้
จติใจมีความเกลียดชงัและการกดข่ีข่มเหง
ที่รุนแรงย่ิงข้ึน {GC 614.3}

เม่ือในท่ีสุดพระเจ้าไม่ได้สถิตร่วม
อยู่กับชนชาติยิวอีกต่อไป พวกปุโรหิต
และประชาชนทั้งหลายไม่รู้ ถึงแม้พวก
เขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน
และถูกตัณหาเลวทรามร้ายกาจซัดเซ
ไปมาก็ตาม พวกเขาก็ยังถือว่าตนเองยัง
เป็นประชากรท่ีพระเจ้าทรงเลือกไว้ การ
ประกอบพิธีในพระวิหารยังคงดําเนินต่อ
ไป พวกเขายังคงถวายเคร่ืองบูชาบน
แท่นบูชาทีเ่ปรอะเป้ือน และทกุวันปุโรหติ
อธษิฐานให้พระเจ้าทรงอวยพรประชาชน
ผู้ซึ่งทําผิดด้วยการทําให้พระโลหิตของ
พระบุตรที่รักของพระองค์ตกและยังหา
ทางฆ่าผูรั้บใช้ท้ังหลายรวมถึงบรรดาอคัร-
ทูตของพระองค์ ดังน้ันเม่ือคําตัดสินที่
เปล่ียนแปลงไม่ได้นี้ถูกประกาศออกมา
จากสถานนมัสการและชะตากรรมของ
โลกถกูกาํหนดไว้ตลอดนิรันดรแล้วนัน้  ผู้
ที่อาศัยอยู่ในโลกจะไม่รู้ คนเหล่านั้นท่ี
พระเจ้าทรงถอนพระวญิญาณของพระองค์
คืนในท่ีสุดก็ยังคงปฏิบัติศาสนาท่ีเป็นแต่
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เพยีงพธิกีรรมต่อไป  และความร้อนรนใน
รูปแบบซาตานที่เจ้าชายแห่งความชั่ว
จะดลบันดาลพวกเขาเพื่อความสําเร็จ
ของแผนการชั่วร้ายของมันจะมีรูปแบบ
คล้ายคลงึกับความร้อนร้นทีมี่ให้กบัพระเจ้า 
{GC 615.1}

ในขณะท่ีวันสะบาโตกลายเป็นประเด็น
พิเศษของความขัดแย้งไปท่ัวทั้งคริสต-
อาณาจกัร และผูมี้อาํนาจฝ่ายศาสนาและ
ฝ่ายโลกจับมือร่วมกันเพือ่บังคบัให้ทุกคน
ถอืรักษาวนัอาทติย์นัน้ ชนคนกลุ่มน้อยที่
ยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมทําตามคําส่ังที่
ผูค้นส่วนมากทํากันจะทาํให้พวกเขาเป็น
เป้าหมายของการประณามรุนแรงอย่าง
กว้างขวาง  จะมีการเร่งเร้าว่าคนส่วนน้อย
ที่ยืนกรานต่อต้านข้อกําหนดของคริสต-
จักรและกฎหมายของรัฐไม่ควรถูกปล่อย
ไป  ให้พวกเขารับทุกข์ดีกว่าปล่อยให้ทั้ง
ประเทศตกลงสู่ความสับสนและการไร้
กฎหมาย เม่ือกว่า 1,800 ปีที่แล้ว “ผู้
ครอบครองพลเมืองและพวกผู ้ ใหญ่
ทั้งหลาย” ใช้ข้อกล่าวหาเดียวกันนี้โหม
กระหนํ่าใส่พระคริสต์  คายาฟาสเจ้าเล่ห์
กล่าวว่า  “เป็นการดีสาํหรับพวกท่านทีจ่ะ
มีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนท่ีจะให้
คนท้ังชาติต้องพินาศ” ยอห์น 11:50 ดู
เสมือนหนึ่งว่าข้อกล่าวหาน้ีเป็นข้อสรุป
ของเร่ืองท้ังหมด และในที่สุดกฎหมาย
ลงโทษผู้ท่ีถือรักษาวันสะบาโตของพระ
บัญญัติข้อที่สี่ให้บริสุทธ์ิจะถูกตราข้ึนมา  
พวกเขาจะถูกประณามว่าเป็นผูท้ีส่มควร
ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง และหลงัจาก

ช่วงเวลาหนึ่งผ่านไป  ประชาชนจะได้รับ
อิสระเสรีที่จะฆ่าพวกเขา ลัทธิโรมันใน
สมัยโลกเก่าและโปรเตสแตนต์ที่ละท้ิง
ความเชื่อในโลกสมัยใหม่จะปฏิบัติใน
แบบเดียวกันต่อคนทั้งหลายที่ถือรักษา
บทบัญญตัทุิกข้อของพระเจ้า  {GC 615.2}

ประชากรของพระเจ้าจะถกูผลกัเข้าไป
สู่เหตุการณ์แห่งความลําบากและความ
ทกุข์ยากตามท่ีผูเ้ผยพระวจนะของพระเจ้า
บรรยายไว้ว่าเป็นเวลาทกุข์ใจของยาโคบ  
“พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินเสียง
ร้องเพราะความกลัว  ความสยดสยองและ
ความไร้สันติภาพ ...หน้าตาทุกคนจึงซีด
ไป  อนิจจาเอ๋ย วันน้ันใหญ่โตเหลือเกิน 
ไม่มีวันใดเหมือนเป็นเวลาทุกข์ใจของ
ยาโคบ แต่เขาก็ยังจะรอดวันน้ันไปได้”  
เยเรมีย์ 30:5-7 {GC 616.1}

การปล้ําสู้ของยาโคบด้วยการอธษิฐาน
ในยามค่ําคืนแห่งความทุกข์ยากเพื่อขอ
ความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเง้ือมมือ
ของเอซาว (ปฐมกาล 32:24-30) เป็น
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของ
ประชากรของพระเจ้าในเวลาแห่งความ
ทุกข์ยาก เป็นเพราะการหลอกลวงเพ่ือ
แย่งชิงพรจากบิดาที่ควรให้กับเอซาว   
ยาโคบจึงต้องหนีเอาชีวิตรอดเม่ือพี่ชาย
ของเขาขู่จะฆ่าเขา  ภายหลังจากท่ีอยู่ใน
สภาพคนหนภียัเป็นเวลาหลายปี  ยาโคบ
ได้ออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเจ้า
พร้อมกบัภรรยาและลูกๆ และฝูงสัตว์เล้ียง
เพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิด เม่ือเขา
มาถึงชายแดน เขาเกิดกลัวขึ้นมาเม่ือได้
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ข่าวว่าเอซาวกําลังเดนิทางมาหาเขาพร้อม
ด้วยหมู่นักรบจํานวนมาก ไม่ต้องสงสัย
เลยว่า คงจะมาแก้แค้น คณะท่ีเดินทาง
มากับยาโคบไม่มีอาวธุตดิมือและป้องกัน
ตัวเองไม่ได้ ดูประหนึ่งว่าคงจะต้องตก
เป็นเหยือ่ความรนุแรงและคงถูกฆ่าอย่าง
ไม่อาจปกป้องตนเองได้ และนอกเหนือ
จากภาระของความกังวลและความกลัว
แล้ว เขายังถูกทับถมเพ่ิมให้หนักขึ้นด้วย
ความทกุข์ของการตาํหนติวัเอง เป็นเพราะ
บาปของเขาเองท่ีนาํอนัตรายนีม้า  ความ
หวังเดียวของเขาคือพระเมตตาคุณของ
พระเจ้า  การอธิษฐานเป็นสิง่เดียวเท่านัน้
ทีจ่ะปกป้องเขา  แต่กระนัน้  เขาทําทกุสิง่
ที่ตัวเขาเองต้องทําเพื่อแก้ไขความผิดท่ี
เขาทําไว ้กับพี่ชายและหลีกเล่ียงภัย
อันตรายที่คุกคามเข้ามา ผู้ติดตามของ
พระคริสต์จะทําสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้ด้วย
เช่นกัน  เม่ือพวกเขาเข้ามาใกล้เวลาแห่ง
ความทุกข์ยาก  พวกเขาจะทําทุกวิถีทาง
เพื่อจัดวางตัวเองให้อยู่ภายใต้แสงสว่าง
ที่ เหมาะสมต่อหน้าคนทั้งหลายเพื่อ
ปลดเปล้ืองอคติและหันเหภัยอันตรายที่
คกุคามต่อเสรภีาพของสามัญสํานกึ  {GC 
616.2}

เม่ือยาโคบส่งคนในครอบครัวให้ออก
เดินทางไปล่วงหน้าเพ่ือไม่ให้ใครได้เห็น
ความระทมทุกข์ของเขาแล้ว เขาก็เข้าเฝ้า
อ้อนวอนพระเจ้าตามลําพงั  เขาสารภาพ
บาปของเขาและยอมรับพระเมตตาคุณ
ของพระเจ้าทีม่ต่ีอเขาด้วยความขอบคุณ  
ด้วยความถ่อมตัวลงอย่างสุดซึ้ง เขาร้อง

ทูลขอพันธสัญญาท่ีพระเจ้าทําไว ้กับ
บรรพบุรุษและพระสัญญาท่ีพระองค์
ประทานให้แก่เขาในนิมิตของยามค่ําคืน
ทีเ่บธเอลและในดนิแดนท่ีเขาลีภ้ยั  วกิฤต
ในชีวิตของเขามาถึงแล้ว ทุกส่ิงตกอยู่ใน
อันตราย ในความมืดมิดและความโดด
เด่ียวนัน้ เขายงัคงอธษิฐานและถ่อมตวัลง
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าต่อไป ทันใด
นัน้ มีมือหนึง่วางบนบ่าของเขา เขาคิดว่า
ศตัรูกําลังมุ่งหวงัเอาชวีติของเขา และเขา
ปล้ําสู้กับผู้ที่มาจู่โจมเขาด้วยพลังแห่ง
ความส้ินหวังท้ังหมด เม่ือวันใหม่กําลงัจะ
เริ่มต้นข้ึน ชายแปลกหน้ายื่นมือออกไป
แตะด้วยกําลังเหนือธรรมชาติของมนุษย์  
ชายท่ีแข็งแรงรู้สึกราวกับว่าตนเองเป็น
อัมพาต และเขาก็ล้มลง ช่วยตนเองไม่ได้ 
ร้องไห้อ้อนวอนซบหน้าลงที่บริเวณคอ
ของคู่ต่อสู้ลึกลับ บัดน้ียาโคบทราบดีว่า
บุคคลท่ีเขาต่อสู้อยู่นั้นเป็นทูตแห่งพันธ-
สญัญา  ถึงแม้เขาจะพกิารและได้รับความ
เจ็บปวดอันแสนสาหัส แต่เขาก็ไม่ยอม
ปล่อยเป้าหมายของเขาไป  นานแล้วท่ีเขา
ต้องทนอยู่กับความสับสน ความเศร้า
เสียใจและความกังวลใจต่อบาปของเขา  
บัดนี้เขาจะต้องได้รับความม่ันใจว่าเขา
ได้รับการอภัยบาปแล้ว ดูเหมือนว่า 
อาคันตุกะจากพระเจ้ากําลังจะจากไป 
แต่ยาโคบกอดยึดทูตองค์นั้นไว้แน่น  ทูล
ขอพระพร  ทูตองค์นั้นร้องขอว่า  “ปล่อย
เราไปเถอะ เพราะใกล้สว่างแล้ว” แต่
บรรพบุรุษร้องอุทานข้ึนว่า “ข้าพเจ้าไม่
ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่
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ข้าพเจ้า” สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นนี้ เป็น
ความม่ันใจที่หนักแน่นและพากเพียร
เพียงไร หากคําร้องทูลนี้เป็นคําพูดที่
โอ้อวดและแอบอ้าง ยาโคบคงถูกทําลาย
ไปในพริบตาเดียว  แต่การทูลขอของเขา
นั้นเป็นความม่ันใจของคนที่สารภาพถึง
ความอ่อนแอและความไม่คู่ควรของเขา  
แต่ยังคงวางใจในพระเมตตาของพระเจ้า
ผูท้รงรกัษาพระสัญญาของพระองค์  {GC 
616.3}

“เขาสูกั้บทูตสวรรค์และมีชยั”  โฮเชยา 
12:4 ด้วยการถ่อมตน การกลับใจใหม่
และการถวายตวัคนบาปทีต้่องตายผู้นีจ้งึ
เอาชนะพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ได้ เขา
ยึดม่ันในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยมือ
อนัสัน่เทา  และพระทยัแห่งรักของพระองค์
ไม่อาจหันหลังให้กับคําอ้อนวอนของคน
บาป เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งชัยชนะและ
เป็นการหนุนใจให้ผู้อื่นทําตามแบบอย่าง
ของเขาชื่อของเขาที่คอยเตือนถึงบาป
ของเขาถูกเปลี่ยนเป็นชื่อท่ีเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะของเขา ทั้งนี้จากความจริงที่
ว่ายาโคบมีชยัเหนอืพระเจ้า เขากจ็ะได้รับ
ความม่ันใจว่าจะมีชยัชนะเหนอืมนษุย์ด้วย  
เขาไม่กลวัทีต้่องเผชญิหน้ากับความโกรธ
ของพี่ชายอีกต่อไปแล้ว เพราะองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงเป็นผูป้กป้องเขา {GC 617.1}

ซาตานกล่าวหายาโคบต่อหน้าทูต
สวรรค์ของพระเจ้าโดยอ้างสิทธทิีจ่ะทาํลาย
เขาเพราะบาปของเขา มันยุยงให้เอซาว
มุ่งหน้ามาต่อสู ้เขา และในระหว่างที่
บรรพบรุุษท่านนีป้ล้ําสู้อยู่ตลอดท้ังคืนนัน้ 

ซาตานพยายามบังคับให้ยาโคบรู้สึกผิด 
เพื่อให้เขาท้อใจและละท้ิงการพึ่งพิงใน
พระเจ้า ยาโคบถูกผลักดันจนเกือบสิ้น
หวัง แต่เขาทราบดีว่าหากเขาไม่ได้การ
ช่วยเหลือจากสวรรค์เขาจะต้องพินาศ
อย่างแน่นอน เขากลับใจจากบาปอันยิ่ง
ใหญ่อย่างจริงใจ  และร้องทูลขอพระเมตตา
คณุจากพระเจ้า  เขาจะไม่ยอมหันไปจาก
ความตั้งใจของเขา แต่ยึดพระเจ้าผู้ทรง
เป็นทูตแห่งสรวงสวรรค์ไว้แน่นและร้อง
ทลูขอด้วยความจรงิใจและด้วยความปวด
ร้าวจนกระท่ังได้ชัยชนะ {GC 618.1}

ด่ังซาตานชักจูงให้เอซาวเดินหน้าเข้า
ต่อสู้กับยาโคบฉันใด มันก็จะก่อกวนให้
คนชัว่ลุกขึน้ทําลายประชากรของพระเจ้า
ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากฉนัน้ัน  และ
มันกล่าวหายาโคบฉันใด มันก็จะโหมข้อ
กล่าวหาใส่คนของพระเจ้าฉนันัน้  มันถอืว่า
โลกอยู่ภายใต้อํานาจของมัน แต่คนกลุ่ม
เล็กๆ ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า
กําลังต่อต้านอํานาจของมันอยู่ หากมัน
กวาดล้างคนเหล่าน้ีให้หมดไปจากโลกได้  
มันก็จะได้รับชัยชนะอย่างเต็มบริบูรณ์  
มันมองเหน็ทูตสวรรค์บรสิทุธิค์อยปกป้อง
พวกเขาไว้ และมันอนมุานว่าบาปท้ังหมด
ของพวกเขาถูกอภัยไปแล้ว แต่มันไม่รู้
ว่ากรณีของพวกเขาได้รับการตัดสินใน
สถานนมัสการเบื้องบนแล้ว มันรู ้มา
อย่างแม่นยําถึงบาปต่างๆ ซึ่งมันลวงให้
พวกเขาลงมือไป และมันนําบาปเหล่านี้
เสนอต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าด้วยแสง
สว่างท่ีเกินความจริง เสนอให้เห็นว่าคน
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เหล่านี้ไม่สมควรได้รับความชอบพระทัย
จากพระเจ้าเช่นเดียวกับตัวมันเอง มัน
ประกาศว่า ในแง่ของความยุติธรรมแล้ว 
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าไม่สามารถอภัยบาปของ
พวกเขาโดยท่ียังทําลายมันและทตูสวรรค์
ของมันได้  มันอ้างว่าคนเหล่านีเ้ป็นเหยือ่
ของมันและเรยีกร้องให้มอบพวกเขาเหล่า
นัน้มาไว้ในมือของมันเพือ่ทําลายท้ิง {GC 
618.2}

ในขณะที่ซาตานกล่าวหาประชากร
ของพระเจ้าในเร่ืองบาปของพวกเขา องค์
พระผูเ้ป็นเจ้าทรงปล่อยให้มันล่อลวงพวก
เขาจนถึงที่สุด ความวางใจในพระเจ้า  
ความเชื่อในพระองค์และความหนักแน่น
ม่ันคงของพวกเขาจะถูกทดสอบอย่าง
รุนแรง  เม่ือพวกเขาต่างทบทวนอดีตของ
ตนเอง ความหวังของพวกเขาก็พังทลาย  
เพราะพวกเขามองเหน็การดเีพยีงน้อยนดิ
ในชีวิตท้ังหมดของตนเอง พวกเขา
ตระหนักดีถึงความอ่อนแอและความไม่
คูค่วร ซาตานพยายามทําให้พวกเขาผวา
กลัวกับความคิดว่าพวกเขาอยู่ในกรณีท่ี
สิ้นหวัง เพราะรอยเปื้อนมลทินของพวก
เขานั้นไม่มีทางที่จะลบล้างออกไป มัน
หวังที่จะทําลายความเช่ือของพวกเขา 
เพือ่ให้พวกเขายอมแพ้ต่อการทดลองและ
หันหลังออกไปจากความภักดีท่ีมีต ่อ
พระเจ้า {GC 618.3}

แม้ประชากรของพระเจ้าจะถูกล้อม
รอบด้วยศัตรูที่มุ่งหวังจะทําลายพวกเขา  
แต่กระนั้น ความทุกข์ระทมใจที่พวกเขา
ต้องทนอยู่นัน้ ไม่ได้เกิดจากความกลัวการ

กดขีข่่มเหงอนัเนือ่งจากสัจธรรม พวกเขา
กลัวว่า พวกเขายังไม่ได้สารภาพบาปทุก
บาปและกลัวว่าความผดิบางประการทีย่งั
อยู่ในตัวจะทําให้พวกเขาไม่ได้รับพระ
สญัญาของพระเจ้าทีว่่า  “เราจะเฝ้ารักษา
เจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจ
ซึ่งจะมาถึงคนท่ัวท้ังโลก” วิวรณ์ 3:10  
หากพวกเขาได้รับความม่ันใจว่าบาปได้
รับการอภยัแล้ว  พวกเขาก็จะไม่หว่ันเกรง
การทรมานหรือความตาย แต่หากพิสูจน์
แล้วว่าพวกเขาไม่คู่ควรและต้องสูญเสีย
ชีวิตเนื่องจากความบกพร่องในอุปนิสัย
แล้ว  พระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะได้
รับการตําหนิ  {GC 619.1} 

พวกเขาได้ยินเสียงการวางแผนการ
ทรยศและมองเห็นการกบฏท่ีเกิดขึ้นอยู่
ทัว่ทุกทศิ  และส่ิงเหล่าน้ีกระตุน้อยู่ภายใน
พวกเขาให้เกิดความปรารถนาอย่างแรง
กล้า ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันที่แท้จริงของ
จติวญิญาณท่ีต้องการให้การละทิง้ศาสนา
อันย่ิงใหญ่นี้และความช่ัวร้ายของคน
อธรรมส้ินสดุลง  แต่ในขณะท่ีพวกเขาทลู
วิงวอนขอพระเจ้าให้หยุดย้ังผลงานของ
การกบฏนี ้ ความรู้สกึสาํนกึทีเ่ด่นชดับอก
พวกเขาว่า พวกเขาไม่มีอํานาจพอที่จะ
ต้านและห้ามปรามคลืน่ความชัว่ท่ียิง่ใหญ่
เหล่านี้ได้ พวกเขารู้สึกว่า หากเขาใช้
ความสามารถท้ังหมดในงานการรับใช้
พระคริสต์อย่างสม่ําเสมอ มุ่งม่ันรับใช้
ด้วยกําลังอย่างเต็มที่แล้ว กองกําลังของ
ซาตานคงมีกําลังที่จะมีชัยเหนือพวกเขา
ได้น้อยลงกว่านี้ {GC 619.2}
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พวกเขาถ่อมจิตวิญญาณของตนเอง
ลงต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้า ชีไ้ปยงัการ
กลับใจจากบาปมากมายในอดีตและร้อง
ทลูขอพระสญัญาของพระเจ้า  “ให้มันยอม
อยู่ใต้การปกป้องของเรา ให้มันสร้าง
สนัตภิาพกับเรา  ให้มันสร้างสนัตภิาพกบั
เรา” อิสยาห์ 27:5 ความเชื่อของพวกเขา
ไม่ได้สญูสลายไปเพยีงเพราะคาํอธษิฐาน
ต่างๆ ไม่ได้รับคําตอบในทันที ถึงแม้
พวกเขาจะตกอยู่ในความกังวล ความ
หวาดกลัวและความระทมทกุข์ทีแ่สนสาหสั  
พวกเขาก็ไม่ได้หยุดท่ีจะร้องทูลขอ พวก
เขายดึม่ันในพระกาํลังของพระเจ้าเหมอืน
ท่ียาโคบกอดทูตสวรรค์ไว้และคําที่จิต
วิญญาณพูดออกมาคือ “ข้าพเจ้าไม่ยอม
ให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่
ข้าพเจ้า” {GC 619.3}  

หากก่อนหน้านี้ยาโคบไม่กลับใจจาก
บาปที่แย่งสิทธิบุตรหัวปีด้วยการฉ้อโกง
แล้ว  พระเจ้าจะไม่สดับฟังคําอธษิฐานของ
เขาและรกัษาชวีติของเขาด้วยความเมตตา
ปรานี  ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากก็
จะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน หากประชากร
ของพระเจ้ายังมีบาปที่ไม่ได้สารภาพ
ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าพวกเขาในขณะที่
ต้องทรมานอยู่ด้วยความหวาดกลัวและ
ความระทมทุกข์แล ้ว พวกเขาคงจะ
ท่วมท้นด้วยความรู้สึกมากมาย ความ
ท้อแท้ใจจะทําลายความเชือ่ของพวกเขา
และพวกเขาคงจะไม่มีความม่ันใจทีจ่ะทลู
อ ้อนวอนขอพระเจ ้าช ่วยพวกเขาให้
หลุดพ้น แต่ในขณะท่ีพวกเขารู้สึกสํานึก

อย่างลึกซึ้งถึงความไม่คู่ควรของตนเอง
นัน้ พวกเขาไม่มีความผดิใดท่ีปกปิดไว้ซึง่
จะต้องถูกเปิดเผย บาปต่างๆ ของพวก
เขาได้ไปสู่การพิพากษาก่อนหน้าน้ีแล้ว 
และถูกลบออกไปหมดแล้วและพวกเขา
ระลึกถงึบาปเหล่าน้ันไม่ได้อกีต่อไป {GC 
620.1}

ซาตานนําคนมากมายให้เชือ่ว่าพระเจ้า
จะทรงมองข้ามความไม่ซื่อสัตย์เล็กๆ 
น้อยๆ ในชีวิต แต่วิธีการที่พระองค์ทรง
จัดการกับยาโคบนั้นแสดงให้เห็นว่า
พระองค์จะไม่ทรงอนญุาตหรอืยอมทนต่อ
ความชั่ว ทุกคนท่ีพยายามแก้ตัวหรือ
ปกปิดบาปของตนเองและปล่อยให้บาป
นัน้ยังคงถกูบนัทกึอยูใ่นหนังสอืแห่งสวรรค์
โดยไม่ยอมสารภาพหรือไม่ยอมรับการ
อภยัจะพ่ายแพ้แก่ซาตาน  ย่ิงมีอาชพีการ
งานที่สูงส่งและมีตําแหน่งท่ีมีเกียรติมาก
เท่าไร  วิถีทางของพวกเขาจะยิ่งน่าเศร้า
ใจในสายพระเนตรของพระเจ้าและศตัรูยิง่
ใหญ่ของพวกเขาจะได้รับชัยชนะอย่าง
แน่นอนมากย่ิงข้ึนเท่านั้น ผู ้ท่ีรีรอไม่
เตรยีมตวัให้พร้อมสําหรับวนัของพระเจ้า
จะไม่สามารถรับชัยยชนะเม่ือวันแห่ง
ความทุกข์ยากมาถึงหรือเมื่อเวลาใดๆ ท่ี
ตามมาภายหลัง  ทุกคนท่ีมีสภาพเช่นน้ัน
จะหมดหวัง {GC 620.2}

ผู้ทีอ้่างตนเป็นครสิเตยีนซึง่ต้องเผชญิ
หน้ากับความขัดแย้งอนัน่ากลัวโดยไม่ได้
เตรียมตัวให้พร้อมน้ัน จะสารภาพบาป
ของพวกเขาด้วยคําพูดเร่าร้อนปวดร้าว
อย่างสิน้หวังในขณะท่ีคนชัว่ยนิดีปรีดาใน
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ความทุกข์ยากของพวกเขา  คําสารภาพ
บาปนี้มีลักษณะเหมือนคําสารภาพของ
เอซาวหรอืของยูดาส  ผู้ท่ีกล่าวคําสารภาพ
นีจ้ะเสียใจต่อผลทีเ่กิดจากการล่วงละเมิด
แต่ไม่ได้เสียใจในความผดิ  พวกเขาไม่ได้
สํานึกผิดอย่างแท้จริงและไม่ได้รังเกียจ
ความชั่วร้าย พวกเขายอมรับบาปของ
พวกเขาเนื่องจากกลัวการลงโทษ แต่
เหมือนเช่นฟาโรห์ในอดีต  พวกเขาจะกลบั
ไปท้าทายสวรรค์หากเม่ือการพพิากษาจะ
ถูกถอนออกไป {GC 620.3}

ประวัติของยาโคบยังช่วยให้ความ
ม่ันใจอีกด้วยว่า พระเจ้าจะไม่ทรงละท้ิง
คนเหล่านั้นท่ีทําบาปเนื่องจากถูกหลอก
และถกูล่อลวงและถูกทรยศแต่หนักลบัมา
หาพระองค์พร้อมด้วยการกลับใจอย่าง
แท้จริง  ในขณะทีซ่าตานคอยหาทางท่ีจะ
ทาํลายคนกลุม่นี ้พระเจ้าจะทรงบัญชาให้
ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปลอบใจและ
ปกป้องพวกเขาในยามท่ีตกอยูใ่นอนัตราย  
การจู ่ โจมของซาตานน้ันรุนแรงและ
แน่วแน่ การหลอกลวงของมันน่ากลัว  
แต่พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านัน้อยู่
เหนือประชากรของพระองค์และพระ
กรรณของพระองค์คอยสดับฟังเสียงร้อง
ของพวกเขา ความทุกข์ระทมของพวกเขา
นั้นย่ิงใหญ่  เปลวไฟในเตาไฟร้อนระอุ
ราวกับว่ากําลังจะเผาไหม้พวกเขาให้
พนิาศไป  แต่พระองค์ผู้ทรงชาํระให้บริสุทธิ์
จะทรงนําพวกเขาออกมาด่ังทองคําทีผ่่าน
การหลอมด้วยไฟ ความรักของพระเจ้า
ท่ีทรงมีต่อบุตรท้ังหลายของพระองค์ใน

ช่วงเวลาแห่งการทดสอบทีรุ่นแรงทีสุ่ดนัน้
ยงัม่ันคงและอ่อนโยนเช่นเดียวกับในยาม
ที่พวกเขาอุดมสมบูรณ์พูนสุขท่ีสุด แต่
เป็นเร่ืองที่จําเป็นต้องใส่พวกเขาไว้ใน
เตาไฟ ความฝักใฝ่ทางโลกจะต้องถูก
เผาทิง้ไปให้หมด  เพือ่พระฉายาของพระ
คริสต์จะถกูสะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่าง
บริบูรณ์ {GC 621.1}

ฤดูกาลแห่งความทุกข์ยากและการ
ทรมานทีกํ่าลังจะเกิดขึน้เบ้ืองหน้าเรานัน้
ต้องการความเชือ่ทีท่นความเหนือ่ยอ่อน 
การเน่ินช้าและความหิวกระหายได้  เป็น
ความเชื่อที่จะไม่อ่อนเปล้ียแม้ถูกทดลอง
อย่างรุนแรง พระเจ้าประทานเวลาแห่ง
พระกรุณาธิคุณให้กับทุกคนเพื่อให้พวก
เขาเตรียมพร้อมสําหรับช่วงเวลานั้น  
ยาโคบได้รับชยัชนะเพราะความพากเพยีร
และความมุ่งม่ัน  ชัยชนะของเขาเป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นถึงอํานาจแห่งการ
ยืนหยัดอธิษฐาน ทุกคนท่ียึดม่ันใน
พระสัญญาของพระเจ้าเหมือนยาโคบยึด
ม่ันและเป็นผู้ท่ีตั้งใจจริงและพากเพียร
เหมือนเช่นที่ยาโคบเป็นจะได้ชัยชนะ
เหมือนเช่นที่ยาโคบได้รับชัยชนะมาแล้ว  
ผู้ทีไ่ม่ยอมละทิง้ตนเอง ไม่ยอมดิน้รนปล้ํา
สู้ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าและไม่ยอม
อธษิฐานเป็นเวลายาวนานด้วยความจรงิใจ
เพื่อทูลขอพระพรจากพระองค์ เขาก็จะ
ไม่ได้รับ มีน้อยคนเพยีงไรท่ีเข้าใจว่าอะไร
คือการปล้ําสู้กับพระเจ้า มีน้อยคนนักที่
เคยทุ่มเทจติวิญญาณของพวกเขาแสวงหา
พระเจ้าด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรง
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จนกระท่ังพลังของร่างกายถูกใช้ไปจนหมด  
เม่ือคลื่นแห่งความท้อแท้ผิดหวังท่ีไม่มี
ภาษาใดอาจบรรยายโหมกระหน่ําผูท่ี้เฝ้า
อ้อนวอนนัน้  มีน้อยคนเพยีงไรท่ียังคงยึด
ม่ันอยู ่กับพระสัญญาของพระเจ้าด้วย
ความเช่ือท่ีมั่นคง {GC 621.2}

ในเวลานี้ บรรดาผู้ที่มีความเชื่อน้อย
กําลังอยู่ในอนัตรายทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของการ
ตกอยู่ภายใต้อํานาจการหลอกลวงของ
ซาตานและคําสั่งกฎหมายที่จะบังคับ
มโนธรรม และถงึแม้พวกเขาจะทนต่อการ
ทดสอบได้ แต่เม่ือเวลาแห่งความทกุข์ยาก
มาถึง พวกเขาก็จะตกลงไปสู่ความทุกข์
ลําบากและความปวดร้าวมากยิง่ขึน้ เพราะ
พวกเขาไม่ได้ฝึกนสัิยทีจ่ะวางใจในพระเจ้า  
บทเรียนแห่งความเช่ือท่ีพวกเขาละเลย
นั้น พวกเขาจะถูกกดดันบังคับให้เรียนรู้
ด้วยความผิดหวงัทีแ่สนสาหสั {GC 622.1}

บัดนีเ้ราจะต้องทําความรู้จกักับพระเจ้า
ด้วยการพิสูจน์พระสัญญาของพระองค์  
ทูตสวรรค์บันทึกทุกคําอธิษฐานท่ีจริงจัง
และจริงใจ เราควรจะต้องยอมสละสิ่งที่
สนองความต้องการอย่างเห็นแก่ตัว
มากกว่าท่ีจะละเลยการสื่อสัมพันธ์กับ
พระเจ้า ความยากจนอย่างแสนลําเค็ญ
ที่สุดและการละท้ิงตนอย่างย่ิงใหญ่ท่ีสุด
ซึ่งพระเจ้าทรงยอมรับ จะดีกว่าทรัพย์
สมบัติ เกียรติยศ ความสุขสบาย และ
มิตรภาพที่พระเจ้าไม่ทรงยอมรับ เราจะ
ต้องใช้เวลาอธิษฐาน หากเราปล่อยให้
ความคิดของเราไปหมกมุ่นอยู ่กับผล
ประโยชน์ของโลก  องค์พระผูเ้ป็นเจ้าอาจ

จะประทานเวลาให้แก่เราโดยทรงนํารูป
เคารพต่างๆ ของเราซึง่ได้แก่ทองคาํ  บ้าน
และที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ออกไปจาก
ตัวเรา {GC 622.2}

คนหนุ่มสาวจะไม่ถูกชักจูงให้ทําบาป
หากพวกเขาปฏิเสธท่ีจะก้าวเข้าไปในทาง
เดินอื่นใดเว้นเสียแต่เส้นทางที่พวกเขา
จะทูลขอพระพรของพระเจ้าได้ หากผู้สื่อ
ข่าวที่นําคําเตือนสุดท้ายซ่ึงเคร่งขรึม
จริงจังมาให้แก่โลกจะอธิษฐานทูลขอ
พระพรจากพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยท่าทีอัน
เยือกเย็น ไร้ชวีติและเกียจคร้าน  แต่ด้วย
ท่าทีอันร้อนรนและด้วยความเชื่อเหมือน
ยาโคบ  พวกเขาจะพบสถานท่ีหลายแห่ง
ที่จะพูดได้ว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อ
หน้าข้าพเจ้า แล้วพระองค์ทรงไว้ชีวิต
ข้าพเจ้า” ปฐมกาล 32:30 สวรรค์จะจัดให้
พวกเขาเป็นเหมอืนเจ้าชายผู้มีกาํลังทีจ่ะ
รับชัยชนะร่วมกับพระเจ้าและกับมนุษย์ 
{GC 622.3}

“เวลายากลําบากอย่างไม่เคยมีมา”  
ดาเนียล 12:1 กําลังจะเริ่มต้นข้ึนต่อหน้า
เราในไม่ช้า และเราจะต้องการประสบการณ์
ซึ่งบัดนี้เรายังไม่มีและเป็นประสบการณ์
ที่หลายคนเกียจคร้านเกินกว่าท่ีจะรับไว้  
โดยปกติแล้ว เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด
ข้ึนมักจะสร้างความทุกข์ยากมากกว่าสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง แต่วิกฤตท่ีอยู ่เบ้ืองหน้า
ของเราไม่เป็นเช่นน้ัน ภาพการบรรยาย
เหตุการณ์อย่างชัดแจ้งเห็นจริงนั้น ยัง
เทียบไม่ได้กบัขนาดความรนุแรงของการ
ทดสอบทรหดอนัสาหสั  ในเวลาของความ
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ทุกข์ยากนั้น จิตวิญญาณทุกดวงจะต้อง
ยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยตัวเอง  
“ถึงแม้ว่าโนอาห์ ดาเนียลและโยบอยู่ใน
นั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า 
เรามีชวีติอยูแ่น่อย่างไร  พวกเขาก็ไม่อาจ
ช่วยบุตรชายและบุตรสาวให้รอดได้  พวก
เขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของเขาได้ด้วย
ความชอบธรรมของเขา” เอเสเคียล 14:20 
{GC 622.4}

บัดนี้ ในขณะท่ีมหาปุโรหิตของเรา
กําลังทําการลบมลทินบาปให้พวกเราอยู่
นั้น เราจะต้องแสวงหาท่ีจะเป็นคนดี
รอบคอบในพระคริสต์  องค์พระผู้ช่วยให้
รอดของเราไม่ทรงยอมปล่อยแม้เพียง
ความนึกคิดของพระองค์ให้พ่ายแพ้ต่อ
อาํนาจการทดลอง  ซาตานคอยหาสักจดุ
ในหัวใจของมนุษย์ท่ีมันจะเข้ายึดครอง  
การเกบ็ถนอมความปรารถนาแห่งบาปไว้
จะเป็นจดุท่ีการทดลองของมันจะถอืสทิธิ์
แสดงอํานาจให้เห็น แต่พระคริสต์ทรง
ประกาศถึงพระองค์เองว่า “ผู้ครองโลก
กําลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอํานาจอะไร
เหนอืเรา” ยอห์น 14:30 ซาตานไม่สามารถ
หาจดุใดในพระบุตรของพระเจ้าทีมั่นจะมี
ชัยเหนือได้ พระองค์ทรงถือรักษาพระ
บัญญัติทั้งหลายของพระบิดา และไม่มี
บาปในพระองค์ทีซ่าตานสามารถนํามาใช้
ให้ตนเองได้รับประโยชน์  คณุลักษณะเช่น
นี้จะต้องเป็นของผู้ที่จะยืนหยัดอยู่ในช่วง
เวลาแห่งความทุกข์ยาก {GC 623.1}

ชวีติในขณะนีเ้ท่านัน้ทีเ่ราจะต้องแยก
บาปออกไปจากตวัเราโดยผ่านทางความ

เชื่อในพระโลหิตท่ีลบบาปของพระคริสต์  
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐของเราทรง
เชื้อเชิญเราให้เข้าติดสนิทกับพระองค์  
เอาความอ่อนแอของเราผูกติดกับพระ
กําลังของพระองค์  เอาความโง่เขลาของ
เรามัดตดิกับพระปัญญาของพระองค์  เอา
ความไม่คู ่ควรของเราประสานเข้ากับ
คุณงามความดีของพระองค์ การทรงจัด
เตรียมของพระเจ้าเป็นโรงเรียนท่ีเราจะ
ต้องเข้าเรียนเพื่อเรียนรู ้ถึงความอ่อน
สุภาพและความถ่อมตนของพระเยซู  
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งเป้าหมายท่ีแท้
จริงของชวีติไว้ตรงหน้าเรา ซ่ึงไม่ใช่หนทาง
ท่ีเราเลือกซึ่งดูเหมือนง่ายกว่าและสุข
สบายกว่าสาํหรบัตวัเรา  แต่เป็นเป้าหมาย
ทีแ่ท้จรงิของชีวติ  ทัง้หมดนีข้ึ้นอยู่กับเรา
ที่จะให้ความร่วมมือกับตัวแทนต่างๆ ซึ่ง
พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ทรงใช้ในพระ
ราชกิจการปรับปรงุอปุนิสยัของเราให้เป็น
ไปตามแบบอย่างของพระเจ้า ไม่มีใครคน
ใดจะละเลยหรือถ่วงภาระกิจนี้ไว้โดยไม่
ต้องพบกับภยัอนัตรายน่ากลวัท่ีสดุทีเ่กิด
กับจิตวิญญาณของพวกเขา {GC 623.2}

ในนิมิต อัครสาวกยอห์นได้ยินเสียง
หนึง่ดังข้ึนในสวรรค์ร้องประกาศว่า  “วบัิติ
จะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่า
มารได้ลงมาหาเจ้าท้ังหลายด้วยความ
เดือดดาลอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของ
มันมีน้อย”  ววิรณ์ 12:12  ภาพเหตกุารณ์
ที่ทําให้เกิดเสียงร้องประกาศที่ดังมาจาก
สวรรค์นี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่ง  ความโกรธ
เคอืงของซาตานเพิม่ข้ึนในขณะทีเ่วลาของ
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มันลดน้อยลง และการหลอกลวงและการ
ทําลายของมันมาถึงจุดสุดยอดเม่ือเวลา
แห่งความทุกข์ยากมาถึง {GC 623.3}

ในเวลาอีกไม่นาน ภาพเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะเหนือธรรมชาติจะปรากฏขึ้น
บนท้องฟ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
อํานาจของผีมาร ท่ีทําการอัศจรรย ์  
วญิญาณของมารร้ายจะออกไปยงักษตัริย์
ต่างๆ ของโลกนี้และไปยังทั่วทั้งโลกเพ่ือ
ผูกมัดพวกเขาไว้ในการหลอกลวงและ
เร่งเร้าให้เข้าร่วมกับซาตานในการต่อสู้
คร้ังสดุท้ายเพือ่ต่อต้านรัฐบาลของสวรรค์  
ผู ้ปกครองและพลเมืองทั้งหลายจะถูก
หลอกโดยตัวแทนเหล่านี้ด ้วยเช่นกัน  
หลายคนจะลุกขึ้นแสร้งทําตัวว่าตนเป็น
พระคริสต์ และอ้างชื่อและเรียกร้องให้
ถวายการนมัสการซึ่งเป็นของพระผู้ช่วย
ให้รอดของโลก พวกเขาจะกระทําการ
อศัจรรย์ด้วยการรักษาคนป่วยและอ้างว่า
มีเร่ืองจากสวรรค์ท่ีจะเปิดเผย แต่เป็นเรือ่ง
ราวที่ขัดแย้งกับคําพยานในพระคัมภีร์ 
{GC 624.1}

เพือ่เป็นฉากสุดยอดในละครอันย่ิงใหญ่
ของการหลอกลวง ซาตานเองจะปลอมตวั
เป็นพระคริสต์ คริสตจักรได้แสดงตนมา
เนิ่นนานแล้วว่าเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับ
มาของพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะท่ีเป็น
ความหวังอันบริบูรณ์ของพวกเขา บัดนี้
จ้าวจอมหลอกลวงผู้ย่ิงใหญ่จะทําตัวให้ดู
ประหน่ึงว่าพระคริสต์เสด็จมาแล้ว ใน
สถานที่ต่างๆ บนโลก ซาตานจะปรากฏ
ตวัท่ามกลางมนษุย์อย่างย่ิงใหญ่ในลกัษณะ

ที่เต็มไปด้วยแสงเจิดจ้าซึ่งคล้ายคลึงกับ
คําบรรยายของพระบุตรของพระเจ้าที่
ยอห์นเปิดเผยไว้ในพระธรรมววิรณ์ วิวรณ์ 
1:13-15  รศัมีภาพทีล้่อมอยู่รอบตวัมันล้ํา
เลิศเหนือกว่าสิ่งใดๆ ที่ตาของมนุษย์ผู้ที่
ต้องตายยังรอคอยที่จะเห็น เสียงตะโกน
แห่งความมีชยัดังก้องข้ึนในอากาศ  “พระ
คริสต์เสด็จมาแล้ว พระคริสต์เสด็จมาแล้ว”  
ประชาชนต่างก้มกราบลงต่อหน้ามันด้วย
ความเคารพ  ในขณะท่ีมันชมืูอทัง้สองขึน้
และประกาศอวยพรพวกเขา  เหมือนพระ
คริสต์ทรงอวยพรสาวกทัง้หลายในขณะที่
พระองค์ยังทรงดําเนินอยู่ในโลก เสียงของ
มันนั้นนุ่มนวลและน่าฟัง  ถึงกระน้ันก็ยัง
เต็มไปด้วยความไพเราะ ด้วยน้ําเสียงท่ี
อ่อนโยนและเมตตา มนัประกาศความจริง
แห่งพระคุณของสวรรค์เช่นเดียวกับที่
พระผูช่้วยให้รอดเคยตรสัไว้  มันรักษาโรค
ภัยของประชาชน  และแล้ว ด้วยลักษณะ
ที่เป็นเหมือนพระคริสต์ มันอ้างว่าได้
เปล่ียนวันสะบาโตเป็นวันอาทิตย์แล้ว  
และสั่งให้ทุกคนถือรักษาวันที่มันอวยพร  
มันยังประกาศอกีว่าผูท่ี้ยงัคงยืนกรานถอื
รักษาวนัท่ีเจด็ให้บริสุทธิกํ์าลังลบหลูน่าม
ของมันด้วยการปฏิเสธที่จะฟังทูตสวรรค์
ทีน่าํแสงสว่างและความจริงมาให้แก่พวก
เขา  น่ีเป็นการหลอกลวงอย่างแรงกล้าที่
มีอํานาจแทบจะครอบงําอย่างเหลือเชื่อ  
เหมือนเช่นชาวสะมาเรียที่ถูกซีโมนชาว
มากัสหลอก ฝูงชนตั้งแต่คนเล็กน้อย
ที่สุดจนถึงผู้ย่ิงใหญ่ที่สุดเชื่อเวทมนตร์
เหล่านี้ ต่างพูดกันว่า นี่ “คือฤทธานุภาพ
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ของพระเจ้าทีเ่รียกว่ามหิทธฤิทธิ”์ กิจการ 
8:10  {GC 624.2}

แต่ประชากรของพระเจ้าจะไม่ถูก
หลอก  คาํสอนของพระคริสต์เทยีมเทจ็ไม่
ได้เป็นไปตามคําสอนในพระคัมภีร์ คํา
อวยพรของมันประกาศให้แก่ผูท่ี้บูชาสตัว์
ร้ายและรูปของมนั ซึง่เป็นคนกลุม่เดียวกัน
กับท่ีพระคัมภีร์เปิดเผยไว้ว่าจะได้รับ
พระพิโรธของพระเจ้าท่ีจะเทออกมาโดย
ไม่ได้เจือปนกับส่ิงใด {GC 625.1}

แล้วย่ิงไปกว่านี้  ซาตานไม่ได้รับ
อนุญาตให้ปลอมแปลงวิธีการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เตือนประชากรของพระองค ์ถึงการ
หลอกลวงนี ้ และพระองค์ตรัสถึงลกัษณะ
ของการเสด็จมาคร้ังที่สองของพระองค์
ไว้อย่างชัดเจน  “เพราะว่าจะมีพระคริสต์
เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ
หลายคนปรากฎขึ้น แสดงหมายสําคัญ
และอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวก
ที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้ นี่แน่ะ เรา
บอกพวกท่านไว้ก่อนแล้ว เพราะฉะนัน้ถ้า
ใครบอกท่านว่า ‘ดูซิ ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร’  อย่าออกไป หรือบอกว่า ‘ดูซิ 
อยูท่ี่ห้องชัน้ใน’ กอ็ย่าเชือ่ เพราะว่าฟ้าแลบ
จากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวัน
ตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็
จะเป็นอย่างน้ัน” มัทธิว 24:24-27, 31; 
25:31 วิวรณ์ 1:7 1 เธสะโลนิกา 4:16, 17  
การเสด็จกลบัมาของพระเยซูนัน้ไม่มีทาง
ทีจ่ะปลอมแปลงได้  ทกุคนจะมองเห็นการ
เสด็จมาของพระองค์ ท่ัวท้ังโลกจะเป็น

ประจักษ์พยาน {GC 625.2}
มีเฉพาะผูท้ีศึ่กษาพระคัมภีร์ด้วยความ

ขยันหม่ันเพียรเสมอมาและผู้ท่ียอมรับ
ความรักของสัจธรรมเท่านั้นที่จะถูก
ปกป้องจากการหลอกลวงอันรนุแรงซึง่จบั
โลกนี้ไว้เป็นเชลย ด้วยคําพยานในพระ
คัมภีร์ พวกเขาจะจับผิดผู้หลอกลวงที่
ปลอมตัวมา เวลาแห่งการทดสอบจะมา
ถงึทุกคน ด้วยการฝัดร่อนของการทดลอง 
คริสเตียนแท้จะปรากฏให้เห็น ในเวลานี้
ประชากรของพระเจ้าตั้งม่ันอยู่ในพระ
วจนะของพระองค์จนไม่ยอมแพ้ต ่อ
หลักฐานทางความรู้สึกของพวกเขาหรือ
ไม่  ในวิกฤตเช่นน้ี  พวกเขาจะยังคงยึด
ม่ันพระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้นหรือ
ไม่  หากเป็นไปได้ซาตานจะกนัไม่ให้พวก
เขาเตรยีมตวัพร้อมท่ีจะลุกขึน้ยืนในวันนัน้  
มันจะจัดการกับกิจธุระต่างๆ เพื่อขวาง
ก้ันทางของพวกเขา และให้พวกเขาพวัพนั
กับทรัพย์สนิทางฝ่ายโลก  ทําให้พวกเขา
ต้องแบกภาระท่ีหนักและเหน่ือยล้า  เพื่อ
จิตใจของพวกเขาจะถูกทับถมด้วยเร่ือง
ต่างๆ ในชวิีตและวนัเวลาของการทดสอบ
จะมาถึงเหมือนด่ังขโมยย่องเข้ามา {GC 
625.3}

เม่ือผู้นาํท้ังหลายในโลกคริสเตยีนออก
กฎหมายส่ังต่อต้านผู ้ที่ถือรักษาพระ
บัญญัตไิม่ให้ได้รับการปกป้องของรัฐบาล
และปล่อยให้ตกอยู่ในมือของผู้ท่ีต้องการ
ทําลายพวกเขาน้ัน  ประชากรของพระเจ้า
จะหนีออกไปจากเมืองและหมู่บ้านและ
รวมตัวกันเป็นกลุม่  อาศัยในท่ีเปล่าเปลีย่ว
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และห่างไกลทีส่ดุ  มีคนมากมายได้ท่ีพกัพงิ
ในภูเขาอันม่ันคงเหมือนเช่นคริสเตียนที่
อาศัยอยู่ในหุบเขาพิดมอนท์  พวกเขาจะ
ใช้ท่ีสูงของโลกเป็นวิหารและจะขอบคุณ
พระเจ้าสําหรับ  “ที่ลี้ภัย….เป็นป้อมหิน”  
อิสยาห์ 33:16  แต่คนมากมายจากทุก
ชนชาติและทุกชนชั้น  ทั้งคนชั้นระดับสูง
และคนชั้นระดับตํ่า คนรํ่ารวยและคน
ยากจน คนผิวดําและคนผิวขาวจะถูก
จบักุมอย่างไม่ยตุธิรรมและโหดเหีย้มท่ีสดุ  
ผู้ที่พระเจ้าทรงรักต้องใช้ชีวิตในช่วงวัน
เวลาแห่งความยากลําบากด้วยการถูกโซ่
ล่ามไว้  พวกเขาถูกกักขังอยู่ในเรือนจํา  
ถูกตัดสินประหารชีวิต  บางคนถูกปล่อย
ท้ิงให้อดตายในห้องกักขังใต้ดินที่เหม็น
และมืด  ไม่มีหขูองมนษุย์คนใดได้ยนิเสียง
ร้องคร่ําครวญของพวกเขา  ไม่มีมือมนษุย์
คนใดที่จะย่ืนเข้าไปช่วยพวกเขา {GC 
626.1}

พระเจ้าทรงลมืประชากรของพระองค์
ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากแล้วหรือ  
พระองค์ทรงลืมโนอาห์ผูสั้ตย์ซือ่แล้วหรอื
เม่ือการพพิากษามายงัโลกในยุคสมัยก่อน
นํา้ท่วมโลก   พระองค์ทรงลืมโลทแล้วหรือ
เม่ือไฟตกลงมาจากสวรรค์เพื่อเผาเมือง
ในท่ีราบ  พระองค์ทรงลมืโยเซฟแล้วหรือ
ในขณะทีเ่ขาอยู่ท่ามกลางคนกราบไหว้รปู
เคารพในประเทศอียิปต์  พระองค์ทรงลืม
เอลียาห์แล้วหรือเม่ือเขาถูกขู ่ด ้วยคํา
สาบานของพระนางเยเซเบลที่จะทรงฆ่า
เขาให้เหมือนกับทีเ่ขาทาํกบัผูท้าํนายของ
พระบาอัล  พระองค์ทรงลืมเยเรมีย์ที่ถูก

คุมขังอยู่ในหลุมที่มืดและหดหู่แล้วหรือ 
พระองค์ทรงลืมผูท้รงเกียรตสิามคนในเตา
ท่ีไฟลกุอยูห่รือดาเนยีลในถ้ําสงิห์แล้วหรือ 
{GC 626.2}  

“แต่ศโิยนกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์ได้ทรง
ละทิ้งข้าแล้ว  และองค์เจ้านายทรงลืมข้า
เสียแล้ว’  ‘ผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยัง
กินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจากครรภ์ของ
นางได้หรือ’  และถึงแม้ว่าคนเหล่าน้ีจะลมื
ได้  แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้า  ดูสิ  เราได้สลัก
เจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา  กําแพงเมืองของ
เจ้าอยูต่่อหน้าเราเสมอ”  อิสยาห์ 49:14-16  
พระเจ้าจอมโยธาตรัสไว้แล้วว่า “ผู้ใดได้
แตะต้องเจ้า ก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตร
ของพระองค์”  เศคาริยาห์ 2:8  {GC 626.3}

แม้ว่าศัตรจูะโยนพวกเขาไปไว้ในเรือน
จํา  แต่กระนั้นกําแพงคุกมืดไม่สามารถ
ตัดพวกเขาออกจากการสื่อสารระหว่าง
จิตวิญญาณของเขากับพระคริสต์ได ้  
พระองค์ผู้ทรงมองเห็นความอ่อนแอท้ัง
หลาย  พระองค์ผู ้ทรงคุ้นเคยกับการ
ทดลอง  พระองค์ทรงอยู่เหนืออํานาจ
ทั้งหมดของโลก และทูตสวรรค์จะลงมา
หาพวกเขาในห้องขังอันโดดเด่ียว  เพื่อ
นาํแสงสว่างและสันตสุิขของสวรรค์มาให้  
เรือนจาํจะเป็นด่ังพระราชวงั เพราะว่าผู้ที่
ร่ํารวยในความเช่ืออาศัยอยู่ที่นั่น  และ
กําแพงท่ีเศร้าหมองจะสว่างข้ึนด้วยแสง
จากสวรรค์เหมือนเม่ือสมัยเปาโลและ
สิลาสอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญ
กลางดึกในคุกมืดของเมืองฟีลิปปี {GC 
627.1}
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การพิพากษาของพระเจ้าจะลงมายัง
ผูท้ีพ่ยายามกดขีแ่ละทําลายประชากรของ
พระองค์  ความอดทนนานของพระองค์ที่
มีต่อคนชัว่ทําให้พวกเขากล้าหาญมากยิง่
ขึ้นที่จะล่วงละเมิด  แต่การลงโทษของ
พวกเขาน้ันจะเกิดขึน้อย่างแน่นอนและน่า
กลัวเพราะถูกหน่วงเหนี่ยวไว้เป็นเวลา
นานแล้ว “พระยาห์เวห์จะทรงลุกขึ้น
เหมือนท่ีภูเขาเปรีซิม..  พระองค์จะกริ้ว
เหมือนที่ในหุบเขากิเบโอนเพื่อทําพระ
ราชกิจของพระองค์  อันเป็นพระราชกิจ
ทีแ่ปลก  และเพือ่ทํางานของพระองค์  อนั
เป็นงานทีป่ระหลาด” อสิยาห์ 28:21  พระ
ราชกจิการลงโทษของพระเจ้าผูท้รงความ
เมตตานัน้เป็นพระราชกิจท่ีประหลาด  “เรา
มีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไร เราไม่พอใจใน
ความตายของคนอธรรม” เอเสเคยีล 33:11  
“พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าผูเ้ป่ียมด้วยพระ
กรุณาและพระคุณ  พระองค์ทรงกร้ิวช้า  
ทรงบรบูิรณ์ด้วยความรักม่ันคงและความ
สตัย์จริง…ผูป้ระทานอภยัการล่วงละเมิด  
การทรยศและบาป  แต่จะไม่ทรงละเว้น
การลงโทษอย่างแน่นอน”  “พระยาห์เวห์
ทรงกริว้ชา้ ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ พระ
ยาห์เวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนผดิลอยนวล”  
อพยพ 34:6, 7  นาฮูม 1:3  ด้วยสิ่งต่างๆ 
อันน่ากลัวท่ีอยู่ในความชอบธรรมนั้น  
พระองค์จะทรงแก้ต่างปกป้องสทิธอิาํนาจ
ของธรรมบญัญตัขิองพระองค์ทีถ่กูเหยียบ
ยํ่า  ความรุนแรงของการแก้แค้นที่กําลัง
รอคอยผู้ล่วงละเมิดอาจจะถูกมองว่าเป็น
ความไม่เตม็พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ที่ทรงดําเนินการตามความยุติธรรม 
ชนชาติท่ีพระองค์ทรงอดทนมาช้านาน
และพระองค์จะไม่ทรงลงมือจนกระท่ัง
ขนาดความชัว่ของพวกเขาเตม็ล้นในบัญชี
ของพระองค์  และในทีส่ดุ พวกเขาจะต้อง
ด่ืมจากจอกแห่งพระพโิรธซึง่ไม่ได้เจือปน
กับพระเมตตา {GC 627.2}

เมือ่พระครสิต์ทรงยตุกิารอทุธรณ์ของ
พระองค์ในสถานนมัสการน้ัน  พระพิโรธ
ซึ่งไม่ระคนกับสิ่งใดจะขู่คุกคามผู้ท่ีกราบ
ไหว้สัตว์ร้ายและรูปของมันและรับตรา
ของมัน  วิวรณ์ 14:9, 10  ภัยพิบัติที่เกิด
กับชาวอียิปต์เม่ือพระเจ้าทรงใกล้จะ
ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกมานั้น 
มีลักษณะคล้ายคลึงกับการพิพากษาอัน
น่ากลัวกว่าและรุนแรงกว่าที่จะตกลงสู่
แผ่นดินโลก ซ่ึงจะเกิดขึ้นเพียงก่อนเวลา
ทีพ่ระเจ้าจะทรงปลดปล่อยประชากรของ
พระองค์เป็นคร้ังสุดท้าย ผู้เขียนวิวรณ์
บรรยายถงึภยัน่ากลวัเหล่านัน้ไว้ว่า  “คน
ทั้งหลายที่มีเคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย
และพวกท่ีบูชารูปของมันก็มีแผลร้ายที่
เจบ็ปวดเกิดขึน้ตามตวั” “ทะเลก็กลายเป็น
เลือดเหมือนอย่างเลือดของคนตาย และ
บรรดาสิ่งที่มีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตาย
หมดสิน้” และ  “แม่นํา้และบ่อนํา้พท้ัุงหลาย
และนํ้าเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด” การ
ลงโทษเหล่าน้ีร้ายแรงน่ากลัวอย่างย่ิงแต่
ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงการแก้ต่างให้กับความ
ยตุธิรรมของพระเจ้าได้อย่างครบบริบูรณ์  
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าประกาศว่า  “พระองค์
ทรงยุติธรรม...เพราะพระองค์ได้ทรง
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พิพากษาส่ิงเหล่านี้แล้ว เพราะพวกเขา
ทาํให้โลหติของบรรดาธรรมิกชนและผูเ้ผย
พระวจนะไหลออกและพระองค์จึงทรงให้
เขาด่ืมเลือด ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสมควรแล้ว”  
ววิรณ์ 16:2-6  ด้วยการตดัสินประหารคน
ของพระเจ้าให้ตาย  พวกเขาทาํผดิในเร่ือง
โลหติจริงราวกบัว่ามือของเขาทาํให้โลหติ
ไหลออกจริง ในลักษณะเดียวกัน พระ
คริสต์ทรงประกาศว่าชาวยิวในสมัยของ
พระองค์ทําความผิดเรื่องโลหิตของผู ้
บริสุทธิท์กุคนท่ีไหลออกมานบัตัง้แต่สมัย
ของอาเบล  เพราะพวกเขามีวิญญาณจิต
เดียวกันและกําลังทํางานเหมือนกับ
ฆาตกรเหล่านีท้ีส่งัหารผูเ้ผยพระวจนะทัง้
หลาย {GC 627.3}  

ในภัยพิบัติที่ตามมานั้น ดวงอาทิตย์
มีอํานาจ “คลอกแผดเผามนุษย์ด้วยไฟ  
ความร้อนแรงกล้ากแ็ผดเผามนุษย์” ววิรณ์ 
16:8, 9   ผูเ้ผยพระวจนะบรรยายถึงสภาพ
ของโลกในเวลาท่ีน่ากลวัเช่นนีไ้ว้ว่า  “พืน้
ดินก็เศร้าโศก...ข้าวถูกทําลาย...ต้นไม้
ทั้งหมดในนาก็เหี่ยวแห้งไป ความยินดีก็
ห่อเหี่ยวไปจากบรรดาบุตรของมนุษย์”  
“เมล็ดพืชแห้งตายอยู่ในดิน ฉางก็ร้าง
เปล่า…สัตว์เลี้ยงร้องครวญคราง ฝูงวัวก็
สนเท่ห์ เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน...น้ํา
ในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้า
ของถ่ินทุรกันดาร”  “พระยาห์เวห์องค์เจ้า
นายตรัสว่า ‘ในวันนั้น  เสียงเพลงในพระ
วิหารจะเป็นเสียงร่ําไห้ จะมีศพมากมาย
ทิ้งไว้ทุกแห่ง จุ๊ จุ๊ จงเงียบ”  โยเอล 1:10-
12, 17-20  อาโมส 8:3  {GC 628.1}

ภยัพบัิตเิหล่านีไ้ม่ได้เกิดข้ึนทัว่ทัง้แผ่น
ดินโลก มิเช่นนั้นแล้วผู้ที่อาศัยในโลกจะ
ถกูทําลายไปหมด  แต่กระน้ันก็ยงัเป็นการ
เฆ่ียนตน่ีากลัวทีสุ่ดเท่าทีเ่คยเกิดกับมนษุย์
ทีต้่องตาย การพพิากษาทัง้หมดท่ีเกดิขึน้
กับมนษุย์ก่อนประตพูระกรณุาธคิณุจะปิด
ลงนัน้ระคนกับพระเมตตา  พระโลหิตของ
พระคริสต์ทีอ้่อนวอนอยู่นัน้ได้ปกป้องคน
บาปจากการต้องรับโทษเต็มขนาดของ
ความผดิของเขา  แต่ในการพพิากษาครัง้
สดุท้ายนี ้พระพโิรธจะถูกเทลงมาโดยไม่มี
พระเมตตาเจือปนเลย {GC 628.2}

ในวันน้ันฝูงชนอยากจะหลบภัยอยู่ใน
พระเมตตาของพระเจ้าซึ่งพวกเขาเคย
ดแูคลนมานาน  “พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย
ตรัสว่า  ‘ดูแน่ะ  วันเวลาก็มาถึง  เม่ือเรา
จะส่งความกันดารมาที่แผ่นดิน ไม่ใช่
กันดารอาหารหรือการกระหายนํา้  แต่จะ
เป็นการกันดารพระวจนะของพระยาห์เวห์  
พวกเขาจะเดินโซเซจากทะเลนี้ไปทะเล
โน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก  
เขาจะวิง่ไปว่ิงมา  เพือ่แสวงหาพระวจนะ
ของพระยาห์เวห์  แต่จะหาไม่พบ”  อาโมส 
8:11, 12 {GC 629.1}

ประชากรของพระเจ้าจะไม่หลุดพ้น
จากความทุกข์ทรมาน แต่ในขณะที่ถูก
กดขี่ข่มเหงและตกอยู่ในความทุกข์ยาก 
ในขณะที่ต้องทนกับความอดอยากและ
ตกทุกข์กับการขาดแคลนอาหารนั้น 
พวกเขาจะไม่ถกูปล่อยให้พนิาศ  พระเจ้า
องค์นั้นท่ีทรงดูแลเอลียาห์จะไม่ทรงทอด
ทิ้งบุตรของพระองค์แม้เพียงคนเดียว
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ท่ียอมเสียสละตน  พระองค์ผู ้ทรงนับ
เส้นผมบนศีรษะของพวกเขาจะทรงดูแล
พวกเขา  และในเวลากันดารอาหาร พวก
เขาจะได้รับการเล้ียงดูจนอ่ิม  ในขณะท่ี
คนชั่วกําลังตายด้วยความหิวและโรค
ระบาด ทูตสวรรค์จะปกป้องคนชอบธรรม
ทั้งหลายและเติมส่ิงท่ีพวกเขาขาดแคลน  
พระเจ้าประทานคําสัญญาให้กับ  “ผู้ดําเนนิ
อย่างชอบธรรม” ว่า “จะมีผู้ให้อาหารเขา 
นํ้าดื่มของเขาจะมีแน่” เมื่อ  “คนจนและ
คนขัดสนแสวงหานํ้า  แต่ไม่พบ  และล้ิน
ของเขากแ็ห้งผากด้วยความกระหาย  เรา  
ยาห์เวห์  จะตอบพวกเขาเอง  เรา  พระเจ้า
ของอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขา”  อิสยาห์ 
33:15, 16; 41:17 {GC 629.2}

“แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน  หรือเถา
องุน่ไม่มีผล ผลมะกอกกข็าดไป ทุ่งนามิได้
ผลิตอาหาร แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจาก
คอก และไม่มีฝงูวัวทีใ่นโรง”  แต่ถงึกระนัน้
ผู ้ที่ยําเกรงพระองค์ “จะเปรมปรีด์ิใน
พระเจ้า” และจะปีติยินดีในพระเจ้าผู้ทรง
ช่วยเขาให้รอด  ฮาบากุก 3:17, 18  {GC 
629.3}

“พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน  
พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของ
ท่าน  ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลา
กลางวัน  หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน  
พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้น
ภยนัตรายท้ังส้ิน  พระองค์จะทรงอารักขา
ชวีติของท่าน”  “เพราะพระองค์จะทรงช่วย
กู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก และ
พ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น พระองค์จะ

ทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และ
ท่านจะล้ีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความ
ซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง  
ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคนื 
หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน  หรือกลัว
โรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความ
หายนะซึ่งทําลายในเท่ียงวัน พันคนจะ
ล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หม่ืนคนท่ีขวามือของ
ท่าน  แต่ภยันัน้จะไม่มาใกล้ท่าน  ท่านจะ
เพยีงเหน็กับตาเอง  และเห็นการตอบแทน
คนอธรรม เพราะท่านได้ทาํให้พระยาห์เวห์
ผู้เป็นท่ีล้ีภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด 
เป็นท่ีพกัพงิของท่าน ไม่มีเหตรุ้ายใดๆ จะ
เกิดแก่ท่าน ไม่มีภยัพบัิตมิาใกล้เตน็ท์ของ
ท่าน”  สดุดี 121:5-7; 91:3-10 {GC 629.4}

แต่ถงึกระนัน้ ในสายตาของมนุษย์แล้ว 
ประชากรของพระเจ้าจะต้องประทับ
คําพยานของพวกเขาด้วยเลือดของพวก
เขาเองเช่นเดียวกับผู้ที่ยอมพลีชีพเพื่อ
ความเชื่อก่อนหน้าพวกเขา  พวกเขาเอง
เร่ิมกลัวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทอด
ทิ้งพวกเขาให้ล้มลงด้วยมือของศัตรูของ
พวกเขา  มันเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์
อันน่าสะพรึงกลัว พวกเขาร้องทูลขอ
พระเจ้าให้ทรงช่วยกู้ทัง้กลางวนัและกลาง
คนื  คนชัว่ปรีดาและส่งเสยีงร้องเยาะเย้ย
ให้ได้ยินว่า “ความเชื่อของท่านหายไป
ไหน  ถ้าหากท่านเป็นคนของพระเจ้าจรงิๆ 
แล้ว ทําไมพระองค์จึงไม่ทรงช่วยให้ท่าน
หลุดพ้นจากมือของเรา” แต่เหล่าผู้ท่ีรอ
คอยจําได้ว่า ในขณะท่ีพระเยซูทรงกําลัง
สิ้นพระชนม์บนกางเขนคาลวารีนั้น พวก
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มหาปุโรหิตและผู้ปกครองต่างตะโกนขึ้น
อย่างเย้ยหยันว่า  “เขาช่วยคนอื่นให้รอด
ได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์
ของชนชาติอิสราเอล ให้เขาลงมาจาก
กางเขนเด๋ียวนี้เถิด เราจะได้เชื่อบ้าง”  
มัทธิว 27:42  พวกเขาปลํ้าสู้กับพระเจ้า
เช่นเดียวกับยาโคบ  สีหน้าของพวกเขา
บ่งบอกถงึการด้ินรนท่ีมีอยู่ภายใน  ใบหน้า
ของทุกคนมีแต่ความซีดเซียว แต่ถึง
กระนั้น พวกเขาไม่ได ้ยุติการทูลขอ
อ้อนวอนอย่างจริงใจของพวกเขา {GC 
630.1}

หากมนุษย์จะมองด้วยสายตาของ
ชาวสวรรค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นทูต
สวรรค์ผู้เต็มไปด้วยพลังยิ่งใหญ่จํานวน
มากยืนห้อมล้อมบรรดาผู้ถือรักษาพระ
วจนะของพระคริสต์ด้วยความอดทน  
ด้วยความอ่อนโยนเห็นใจ  ทูตสวรรค์เฝ้า
มองดูพวกเขาทนทุกข์ลําเค็ญและได้ยิน
คําอธิษฐานของพวกเขา พวกเขากําลัง
รอคอยคําบัญชาจากพระผูท้รงเป็นนายที่
จะให้ช่วยคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากภัย
อนัตราย  แต่ทูตสวรรค์เหล่านีจ้าํเป็นท่ีจะ
ต้องรอคอยไปอกีระยะเวลาหนึง่  ประชากร
ของพระเจ้าจะต้องด่ืมจากจอกนั้นและ
เข้าร่วมในบพัตศิมา การรอคอยเช่นนีเ้ป็น
คําตอบท่ีดีที่สุดสําหรับคําทูลขอ แต่ช่าง
เป็นสิ่งท่ีเจ็บปวดเหลือเกินสําหรับเหล่า
ทตูสวรรค์  ในขณะทีป่ระชากรของพระเจ้า
เพียรรอคอยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
กระทําการให้แก่พวกเขาด้วยความไว้
วางใจนัน้  พวกเขาก็จะได้ฝึกฝนความเชือ่  

ความหวงัใจและความอดทนนาน ซึง่พวก
เขาไม่ค่อยได้ฝึกปฏิบัติในประสบการณ์
ทางศาสนาช่วงที่ผ่านมา  แต่เพื่อเหน็แก่
ผูท้ีท่รงเลือกสรรไว้แล้วนัน้  เวลาแห่งความ
ทุกข์นี้จะสั้นลง  “พระเจ้าจะไม่ประทาน
ความยุติธรรมแก่คนท่ีพระองค์ทรงเลือก
ไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวัน
กลางคืนหรือ…เราบอกพวกท่านว่า 
พระองค์จะประทานความยตุธิรรมแก่พวก
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านยัง
จะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ” ลูกา 
18:7, 8  เวลาส้ินยุคจะมาถึงเร็วกว่าที่
มนุษย์คาดหมายไว้  ต้นข้าวจะถกูรวบรวม
และมัดไว้เป็นฟ่อนเก็บเข้ายุ้งฉางของ
พระเจ้า  ส่วนต้นข้าวละมานจะถกูมัดรวม
กันเพื่อเผาทําลายเสียในกองไฟ {GC 
630.2}

คนเฝ้ายามชาวสวรรค์ผู้ทาํหน้าทีท่ีไ่ด้
รับมอบหมายไว้ด้วยความซ่ือสัตย์จะยัง
คงเฝ้าต่อไป ถึงแม้ว่าคําส่ังกฎหมาย
กําหนดวันประหารผู้ถอืรักษาพระบญัญัติ
จะถูกประกาศออกไปทั่วแล้วก็ตาม ใน
บางกรณ ี ศตัรบูางคนจะทําการน้ีก่อนถงึ
วนักําหนดท่ีประกาศไว้ ศัตรูเหล่านีห้มาย
ที่จะเอาชีวิตของพวกเขา แต่ไม่มีผู ้ใด
จะฝ่าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ที่ยืนล้อมรอบจิต
วิญญาณทุกดวงที่ซื่อสัตย์เข้าไปได้  ศัตรู
บางคนจู่โจมขณะที่คนเหล่านี้กําลังหนี
ออกจากเมืองและหมูบ้่าน  แต่ดาบท่ีชขูึน้
ต่อสูค้นของพระเจ้านัน้จะหักและตกลงมา
อย่างไร้อํานาจเหมือนดั่งฟางแห้ง ส่วน
คนอื่นๆ จะมีทูตสวรรค์ในสภาพนักรบ
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มาปกป้องพวกเขาไว้ {GC 631.1}
ในทกุยคุสมัย พระเจ้าทรงให้การค้ําจนุ

และช่วยเหลือประชากรของพระองค์
โดยทรงทําการผ่านทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์  
ชาวสวรรค์มีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรมของ
มนุษย์ พวกเขาปรากฏให้เห็นในชุดที่
สว่างเจิดจ้าด่ังสายฟ้าแลบ พวกเขามา
ปรากฏเป็นมนษุย์ในสภาพของผู้ร่วมเดิน
ทาง  ทตูสวรรค์มาปรากฏต่อหน้าคนของ
พระเจ้าในสภาพของมนุษย์  พวกเขาพัก
ผ่อนใต้ต้นโอ๊คในเวลาเท่ียงวันทําราวกับ
ว่าเหนื่อยอ่อน พวกเขาเคยได้รับการ
ต้อนรับอย่างเป็นมิตรในบ้านของมนุษย์  
พวกเขาเคยทําหน้าที่เป็นผู้นําทางให้แก่
คนเดนิทางในยามค่ําคืนท่ีมืดมิด พวกเขา
ใช้มือจดุไฟบนแท่นเผาบชูา  พวกเขาเปิด
ประตูเรือนจําและปลดปล่อยผู้รับใช้ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นอิสระ  พวกเขา
มาในชุดของชาวสวรรค์เพื่อกล้ิงก้อนหิน
ออกจากปากอุโมงค์ฝังศพของพระผู้ช่วย
ให้รอด {GC 631.2}

บ่อยครั้งที่เหล่าทูตสวรรค์จะปรากฏ
ในสภาพมนุษย์เข้าร่วมประชุมกับผู้ชอบ
ธรรม  และเยีย่มการชมุนมุของคนอธรรม
เหมือนเช่นท่ีไปยังเมืองโสโดมเพื่อจด
บันทึกการกระทําชั่วของพวกเขา  เพื่อดู
ว่าคนเหล่านั้นทําเกินกว่าขอบเขตความ
อดทนนานของพระเจ้าแล้วหรือยัง องค์
พระผูเ้ป็นเจ้าทรงพอพระทัยความเมตตา
และเพ่ือเห็นแก่คนเพียงไม่ก่ีคนท่ีรับใช้
พระองค์อย่างแท้จรงิ  พระองค์จงึทรงห้าม
หายนะและยืดเวลาความสงบสขุให้แก่คน

เป็นอันมาก  คนบาปที่ต่อต้านพระเจ้า
แทบจะไม่สํานึกเลยว่า ชีวิตของพวกเขา
นั้นเป็นหน้ีต่อผู้ที่ซื่อสัตย์เพียงไม่ก่ีคนท่ี
เขาล้อเลียนและกดข่ี {GC 631.3}

แม้ผูป้กครองของโลกนีจ้ะไม่ทราบ แต่
มีอยู่บ่อยคร้ังท่ีทูตสวรรค์เป็นผู้พูดในท่ี
ประชุมของพวกเขา สายตาของมนุษย์
เคยมองเหน็พวกเขา หูของมนษุย์เคยฟัง
คําอ้อนวอนของพวกเขา ริมฝีปากของ
มนุษย์พูดต่อต้านข้อเสนอแนะและเยาะ
เย้ยคําแนะนาํของพวกเขา  มือของมนษุย์
คอยกลัน่แกล้งและเอาเปรียบพวกเขา  ใน
ที่ประชุมสภาและศาลยุติธรรม ผู้ส่ือข่าว
ชาวสวรรค์เหล่านี้แสดงความคุ ้นเคย
ส่วนตัวกับประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์  
พวกเขาได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า สามารถ
แก้ต่างให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ได้ดีกว่าทนาย
ที่เก่งกาจและพูดจาคล่องที่สุด  พวกเขา
เคยเอาชนะความมุ่งม่ันและหยุดยัง้บรรดา
ความชัว่ร้ายทีอ่าจจะทําให้งานของพระเจ้า
ต้องชะลอไปอย่างมากและอาจจะนาํความ
ทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่มาสู่ประชากรของ
พระองค์   ในเวลาท่ีอนัตรายและทกุข์ยาก
เช่นนี้  “ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ได้ตั้ง
ค่ายล้อมบรรดาผู้ที่ยําเกรงพระองค์ และ
ช่วยกู้พวกเขา” สดุดี 34:7  {GC 632.1}

ประชากรของพระเจ้ารอคอยเคร่ือง-
หมายของการเสด็จมาของพระราชาของ
พวกเขาด้วยความหวังท่ีจริงใจ ขณะท่ี
คนเฝ้ายามถูกซักถามว่า “คนยามเอ๋ย 
ดึกเท่าไรแล้ว” คําตอบที่ได้มาอย่างไม่
ลังเลคือ “เช้ามาถึง กลางคืนก็มาด้วย”  
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อสิยาห์ 21:11, 12  แสงสว่างส่องประกาย
แวววาวอยู่บนเมฆเหนือยอดภูเขา ใน
ไม่ช้า  พระสริขิองพระเจ้ากําลังจะปรากฏ
ให้เห็น  ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
กําลังจะส่องแสงออกมา  เวลาเช้าและเวลา
กลางคืนกําลังมาใกล้แล้ว นั่นคือ จุดเร่ิม
ต ้นของวันอันไม ่วันสิ้นสุดสําหรับผู ้
ชอบธรรมและการปักหลักของกลางคืน
ชั่วนิรันดร์สําหรับคนอธรรม {GC 632.2}

ในขณะผู ้ที่ปล้ําสู ้วิงวอนทูลขอต่อ
เบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้านัน้  ม่านทีต่าเปล่า
มองไม่เหน็ซึง่ก้ันระหว่างตวัเขากับโลกท่ี
มองไม่เหน็ดเูหมือนจะถกูยกขึน้  ท้องฟ้า
ส่องประกายข้ึนด้วยรุ่งอรุณของวันแห่ง
นรัินดร และคาํพดูท่ีพวกเขาได้ยนินัน้เป็น
ด่ังเสยีงดนตรีอนัไพเราะของเพลงแห่งทูต
สวรรค์ว่า “จงยืนหยัดในความภักดี การ
ช่วยเหลือกําลังจะมา” พระคริสต์ พระผูท้รง
มีชยัย่ิงใหญ่กาํลังยืน่มงกุฎแห่งรัศมอีมตะ
ให้กับเหล่าทหารผู ้เม่ือยล้า และพระ
สุรเสียงของพระองค์ดังออกมาจากประตู
ที่เปิดกว้างว่า “ดูเถิด เราอยู่กับเจ้า อย่า
กลัวเลย เราคุ้นเคยกับความเศร้าโศก
ทั้งหมดของเจ้า  เราแบกความทุกข์ของ
เจ้าไว้แล้ว  เจ้าไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูที่ไม่เคย
มีการทดสอบมาก่อน  เราต่อสู้ในสงคราม
เพื่อเจ้าแล้ว และในนามของเรา เจ้านั้น
เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ” {GC 632.3}

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐจะประทาน
ความช่วยเหลือในเวลาทีเ่รากาํลงัต้องการ
พอดี  หนทางไปสู่สวรรค์ถกูอทิุศด้วยรอย
พระบาทของพระองค์  ทุกเสี้ยนหนามท่ี

ทําให้เท้าของเราเป็นบาดแผลนั้นทําให้
พระองค์ทรงบาดเจ็บด้วย  กางเขนทกุอนั
ทีเ่ราต้องแบกรับน้ัน พระองค์ทรงเคยแบก
มาแล้ว  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาต
ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพื่อตระเตรียม
จิตวิญญาณสําหรับสันติสุข  เวลาแห่ง
ความทุกข์ยากเป็นการทดสอบอนัน่ากลัว
สําหรับประชากรของพระเจ้า แต่นั่นเป็น
เวลาท่ีผู้เชื่อซื่อสัตย์ทุกคนจะมองขึ้นไป 
และด้วยความเช่ือเขาจะมองเห็นสายรุ้ง
แห่งพระสัญญาล้อมอยู่รอบตัวเขา  {GC 
633.1}

“พวกที่ไถ่ไว้แล้วของพระยาห์เวห์จะ
กลับมา และจะมายังศิโยนด้วยการร้อง
เพลง ความชื่นบานเป็นนิตย์จะอยู่บน
ศีรษะของพวกเขา เขาจะได้รับความ
ชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้า
และการถอนหายใจจะหนีไป เราเอง คือ
เราเองผูช้ใูจเจ้า  เจ้าเป็นใครเล่าท่ีกลัวคน
ซึง่จะต้องตาย  คอืกลัวมนษุย์ซึง่ถกูทาํให้
เหมือนหญ้า เจ้าลืมพระยาห์เวห์ผู้สร้าง
ของเจ้า...และเจ้ากลวัอยูเ่ร่ือยไปตลอดวนั  
เพราะความเกร้ียวกราดของผู้บีบบังคับ  
เม่ือเขาตั้งตัวขึ้นที่จะทําลาย แต่ความ
เกรี้ยวกราดของผู้บีบบังคับอยู่ที่ไหนเล่า  
นักโทษจะได้รับการปลดปล่อยโดยเร็ว  
เขาจะไม่ตายในที่กักขัง และอาหารของ
เขาก็ไม่ขาดแคลน เพราะเราคือพระ
ยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้กวนทะเลให้
คล่ืนของมันคะนอง (พระนามของพระองค์
คอืพระยาห์เวห์จอมทพั)  และเราใส่ถ้อยคาํ
ของเราไว้ในปากของเจ้า  และซ่อนเจ้าไว้
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ในร่มมือของเรา  เราตัง้ฟ้าสวรรค์และวาง
รากฐานแผ่นดินโลก และกล่าวกับศิโยน
ว่า ‘เจ้าเป็นชนชาติของเรา’” อิสยาห์ 
51:11-16  {GC 633.2}

“ฉะนัน้ จงฟังข้อนีเ้ถดิ ท่านผูถ้กูข่มใจ  
ผู้ซึ่งมึนเมา แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่น องค์
เจ้านายของท่าน คือพระยาห์เวห์พระเจ้า
ของท่าน ผู ้ทรงสู ้คดีเพื่อชนชาติของ
พระองค์ ตรัสดังนีว่้า ‘นีแ่น่ะ เราได้เอาจอก
แห่งความโซเซมาจากมือของเจ้าแล้ว  
ถ้วยแห่งความพโิรธของเรา  เจ้าจะไม่ต้อง
ด่ืมต่อไป และเราจะใส่มันไว้ในมือของพวก
ที่ทรมานเจ้า  คือพวกที่พูดกับเจ้าว่า ‘จง
หมอบลง แล้วเราจะเดินข้ามเจ้าไป’ แล้ว
เจ้าทําให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และ
เหมือนถนนเพือ่ให้คนเดินข้ามไป” อสิยาห์ 
51:21-23  {GC 633.3}

พระเนตรของพระเจ้าทรงมองผ่านยคุ
ต่างๆ ไปจับอยู่กับวิกฤตที่ประชากรของ
พระองค์จะต้องเผชญิ  เม่ืออาํนาจฝ่ายโลก
จะโหมกระหน่ําลงมายังคนเหล่านั้น ด่ัง
เชลยที่ถูกเนรเทศ พวกเขาจะกลัวความ
ตายที่เกิดจากการอดอยากและความ
รุนแรง แต่พระเจ้าผู้ศักด์ิสิทธิ์ผู้ทรงแยก
ทะเลแดงออกต่อหน้าชนชาตอิสิราเอลจะ
ทรงสาํแดงอํานาจย่ิงใหญ่ของพระองค์และ
ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการจับกุม  
“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘เขาท้ังหลาย
จะเป็นคนของเรา เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษ
ของเรา ในวนัทีเ่ราจะประกอบกิจ และเรา
จะเมตตาคนเหล่านีด้งัชายท่ีเมตตาบุตรผู้
ปรนนิบัติเขา’”  มาลาคี 3:17  หากเลือด

ของพยานผูส้ตัย์ซือ่ของพระคริสต์จะต้อง
ไหลออกในช่วงเวลาน้ี เลือดนีจ้ะไม่เหมือน
กับเลือดของผู้ยอมพลีชีพท่ีเป็นเหมือน
เมล็ดท่ีหว่านออกไปเพื่อรอคอยวันแห่ง
การเกบ็เก่ียวของพระเจ้า ความจงรักภกัดี
ของพวกเขาจะไม่เป็นพยานเพือ่โน้มน้าว
คนอื่นถึงสัจธรรม เพราะหัวใจอันแข็ง
กระด้างบีบบังคบัให้คล่ืนแห่งความเมตตา
ซัดกลับไปจนไม่หันกลับมาอีกเลย หาก
ในเวลาน้ีจะปล่อยให้ผู้ชอบธรรมล้มลงไป
เป็นเหยือ่ของศตัรูแล้ว  เจ้าชายแห่งความ
มืดกจ็ะได้รับชยัชนะ  ผูป้ระพนัธ์สดุดีกล่าว
ไว้ว่า  “เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้า
ไว้ในที่ประทับของพระองค์  ในยามยาก
ลําบาก  พระองค์จะทรงกําบังข้าพเจ้าไว้
ในที่กําบังแห่งพลับพลาของพระองค์  
พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา” 
สดุดี 27:5  พระคริสต์ตรัสไว้แล้วว่า  “มา
เถิด  ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าใน
ห้องของท่าน และปิดประตูเสีย  จงซ่อน
ตวัอยู่สกัพกัหนึง่ จนกว่าพระพโิรธจะผ่าน
ไป  เพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กําลังเสด็จ
ออกมาจากสถานที่ของพระองค์ เพื่อ
ลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาป
ผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะ
เผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมัน และจะไม่
ปิดบังผู ้ถูกฆ่าของมันไว้อีก” อิสยาห์ 
26:20, 21  การช่วยให้รอดของผู้ทีร่อคอย
การเสด็จมาของพระองค์ด้วยความอดทน
นานและเป็นผูมี้ชือ่อยูใ่นหนังสอืแห่งชีวติ
นั้นจะงดงามรุ่งโรจน์อย่างย่ิงใหญ่ {GC 
634.1}
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เม่ือการปกป้องของกฎหมายมนษุย์ที่
คุ้มครองบรรดาผูท้ีถ่วายเกียรตธิรรมบัญญตัิ
ของพระเจ้าจะถูกยกเลิกไปแล้ว จะเกิด
ขบวนการในประเทศต่างๆ ข้ึนพร้อมกัน
เพือ่ทําลายพวกเขา  เม่ือเวลากําหนดตาม
ที่ระบุไว้ในกฎหมายใกล้จะมาถึงแล้วนั้น  
ประชาชนจะร่วมกันออกอุบายถอนราก
ถอนโคนนกิายท่ีพวกเขาเกลียดชงั  พวก
เขาตั้งใจเข้าจู่โจมให้เสร็จสิ้นภายในคืน
เดียวเพื่อกําจัดเสียงที่ขัดแย้งและตําหนิ
ให้เงียบไปอย่างเด็ดขาด {GC 635.1}

ประชากรของพระเจ้าบ้างก็ถูกขังอยู่
ในคุก  บ้างกซ่็อนตวัอยูใ่นท่ีโดดเด่ียวตาม
ป่าและภูเขา คนเหล่านี้ยังคงอธิษฐาน
อ้อนวอนขอการคุ้มครองจากพระเจ้า  ใน
ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาวุธครบมือ
และได้รับการหนุนหลังจากทูตสวรรค์ชั่ว
กําลังเตรียมพร้อมเพื่อทํางานแห่งความ
ตาย   บัดนีเ้ป็นเวลายากแค้นลําบากท่ีสดุ
ซึ่งพระเจ้าของอิสราเอลจะทรงเข้ามาขัด
ขวางเพือ่ช่วยกู้ผูท้ีพ่ระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้แล้ว  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า  “พวก
ท่านจะมีบทเพลงเหมือนอย่างคืนท่ีมี
เทศกาลเล้ียงศักด์ิสทิธิ ์และมีใจยินดอีย่าง
คนที่ออกเดิน…ไปยังภู เขาของพระ
ยาห์เวห์เจ้า ถึงพระศิลาของอิสราเอล 
และพระยาห์เวห์จะทรงทําให้คนได้ยิน
พระสุรเสียงทรงพลังของพระองค์ และ

จะทรงทาํให้ได้เหน็พระกรของพระองค์ที่
ฟาดลงด้วยความกร้ิวอย่างเกร้ียวกราด 
และด้วยเปลวเพลิงเผาผลาญ รวมทั้งฝน
ตกหนักกับพายุ และลูกเห็บ” อิสยาห์ 
30:29, 30 {GC 635.2}

ด้วยเสยีงตะโกนโห่ร้องอย่างมีชยั  ด้วย
เสียงเย้ยหยันและแช่งด่า หมู่คนชั่วร้าย
กําลังจะว่ิงเข้าไล่ฟันเหย่ือของพวกเขา   
ดเูถดิ ความมืดหนาทึบย่ิงกว่ากลางคืนได้
แผ่มาปกคลุมแผ่นดินโลก จากนัน้ปรากฏ
รุ ้งซึ่งส่องแสงเรืองด้วยรัศมีที่มาจาก
พระทีน่ัง่ของพระเจ้าทอดโค้งข้ามท้องฟ้า
และดูราวกบัจะมาห้อมล้อมกลุม่คนท่ีกาํลัง
อธษิฐานอยูแ่ต่ละกลุ่ม  ฝูงชนทีโ่กรธเคือง
หยุดนิง่ในทันททีนัใด   เสียงร้องเยาะเย้ย
ของพวกเขาเงียบหายไป  เป้าหมายที่จะ
ทาํด้วยความบ้าคล่ังร้ายแรงถกูลืมไปหมด
สิ้น ด้วยความรู้สึกถึงลางสังหรณ์ท่ีน่า
กลัวพวกเขาจ้องมองไปยังเคร่ืองหมาย
แห่งพนัธสัญญาของพระเจ้าและปรารถนา
ทีจ่ะหนไีปให้พ้นจากแสงเจดิจ้าซึง่มีอาํนาจ
มากน้ัน {GC 635.3}

ส่วนประชากรของพระเจ้าได้ยินพระ
สรุเสยีงหนึง่ทีส่ดใสชดัเจนและไพเราะดัง
มาว่า “จงเงยหน้าข้ึนไป” พวกเขาเงยหน้า
มองขึน้ไปยังท้องฟ้า  และมองเหน็รุ้งแห่ง
คําสัญญา เมฆดําจัดน่ากลัวที่ปกคลุมอยู่
ท่ัวท้องฟ้าเคล่ือนตวัแยกออกจากกัน และ
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590 ปลายทางแห่งความหวัง

เช่นเดียวกับสเทเฟน  พวกเขาได้จ้องมอง
เข้าไปในท้องฟ้าและเห็นพระสิริของพระเจ้า
และของบุตรมนษุย์ประทบัอยูบ่นพระทีน่ัง่
ของพระองค์ พวกเขามองเห็นพระองค์
อยู ่ในสภาพของพระเจ้าและมองเห็น
เครื่องหมายแห่งความอัปยศปรากฏอยู่
บนพระวรกายของพระองค์  และพวกเขา
ได้ยินคาํทลูขอจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ทีเ่สนอต่อพระบิดาและทูตสวรรค์บริสุทธิ์
ทั้งหลายว่า  “ข้าแต่พระบิดา  ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านัน้ท่ีพระองค์ประทาน
แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้า
พระองค์อยู่นั้น” ยอห์น 17:24   มีเสียงที่
ไพเราะด่ังดนตรีและด้วยชยัชนะดังขึน้มา
อีกครั้งหนึ่งว่า “พวกเขามาแล้ว พวกเขา
มาแล้ว  บริสทุธิ ์ เป็นผูบ้ริสทุธิ ์ ปราศจาก
อบุาย  ไร้มลทิน   พวกเขาถือรกัษาถ้อยคาํ
แห่งความอดทนนานของเราและจะเดิน
อยู่ท่ามกลางทูตสวรรค์” แล้วริมฝีปากท่ี
ซีดและส่ันเทาของบรรดาผู้ที่ยึดม่ันใน
ความเชื่อจะโห่ร้องด้วยความมีชัยอย่าง
แท้จริง {GC 636.1}

มันเป็นเวลาเท่ียงคืนที่พระเจ้าทรง
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อการ
ช่วยประชากรของพระองค์   ดวงอาทิตย์
ปรากฏและส่องแสงสว่างอย่างแรงกล้า  
หมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ เกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็วติดต่อกันเป็นลําดับ 
คนชั่วมองเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความ
หวาดกลัวและประหลาดใจ  ในขณะที่
คนชอบธรรมมองดูด้วยความสุขอย่าง
เคร่งขรึมว่านี่เป็นหมายสําคัญแห่งการ

ช่วยกู้ของพวกเขา ดูประหนึ่งว่าทุกส่ิงใน
ธรรมชาติจะหันเหออกไปจากวิถีของมัน   
ลําธารหยุดไหล เมฆดําหนาทึบปรากฏ
และต่างชนกระแทกเข้าใส่กัน ในท่าม
กลางท้องฟ้าท่ีกําลังป่ันป่วนนัน้มีช่องว่าง
ท่ีมีรัศมีสกุใสท่ีเกินคาํบรรยายส่องออกมา  
พระสุรเสียงของพระเจ้าดังลอดผ่านช่อง
นั้นมา เป็นเสียงที่ดังเหมือนเสียงธารนํ้า
ไหลมากมายตรัสว่า “สําเร็จแล้ว” วิวรณ์ 
16:17 {GC 636.2}

เสยีงนัน้ส่ันสะเทอืนฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลก  “เกดิแผ่นดินไหวรนุแรงซ่ึงตัง้แต่
มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคย
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้น
เลย”  วิวรณ์ 16:17, 18 ดูเสมือนว่าท้องฟ้า
จะเปิดๆ ปิดๆ  รัศมีภาพจากพระท่ีนัง่ของ
พระเจ้าดูราวกับจะส่องผ่านเมฆออกมา   
ภูเขาส่ันสะเทือนเหมือนต้นอ้อถูกลมพัด
และเศษก้อนหินขรุขระกระเด็นกระจัด
กระจายไปท่ัวรอบทิศ มีเสียงคําราม
ประหนึ่งเสียงพายุท่ีกําลังจะพัดเข้ามา   
ทะเลซัดปั่นป่วนราวกับโกรธแค้น เสียง
ลมสลาตันพัดดังกึกก้องราวกับเสียงร้อง
ของภตูผท่ีีออกไปทาํหน้าทีแ่ห่งการทําลาย
ล้าง โลกทั้งใบกระเพื่อมและพองออก
เหมือนคลื่นในทะเล พื้นผิวโลกกําลังปริ
ออก ราวกับว่ารากฐานของแผ่นดินโลก
จะพังทลาย เทือกเขากําลังจมลง เกาะท่ี
มีผูค้นอาศยัอยู่จมหายไป ท่าเรือทีเ่หมือน
เมืองโสโดมเน่ืองด้วยความช่ัวนัน้ถกูคล่ืน
ร้ายกลืนไป มหานครบาบิโลนเข้ามาอยู่
ในความทรงจําของพระเจ้าเพื่อ “ทรงให้
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ถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของ
พระองค์” แก่เธอ  ลูกเห็บขนาดยกัษ์  “หนกั
ประมาณห้าสิบกิโลกรัม” กระทําการแห่ง
การทําลายล้าง วิวรณ์ 16:19, 21  เมือง
หย่ิงผยองที่สุดในโลกกําลังถูกทําลายจน
ราบเรียบ คฤหาสน์ราชวังที่งามสง่าซึ่ง
บรรดาเจ้านายในแผ่นดินโลกใช้จ่ายทรัพย์
สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อทําให้ตนเองได้
รับเกียรตินั้นพังพินาศไปต่อหน้าต่อตา   
กําแพงคุกแยกออกและประชากรของ
พระเจ้าท่ีถกูกักขังอยู่อนัเนือ่งมาจากความ
เชือ่ได้ถกูปลดปล่อยให้อสิระ  {GC 636.3}

หลุมฝังศพเปิดออกและ “คนเป็นอัน
มากในพวกท่ีหลับในผงคลีแห่งแผ่นดิน
โลกจะตื่นขึ้น บ้างเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์  บ้าง
เข้าสู ่ความอับอายและความขายหน้า
นิรันดร์”  ดาเนียล 12:2  ทุกคนที่ตายไป
พร้อมกับความเชื่อในข่าวทูตสวรรค์องค์
ทีส่ามจะเป็นข้ึนจากหลุมศพด้วยรศัมีภาพ
เพือ่ฟังพระสญัญาแห่งสันตสุิขของพระเจ้า
พร้อมกับบรรดาผู้ถือรักษาธรรมบัญญัติ
ของพระองค์   “คนทัง้หลายท่ีแทงพระองค์”  
ววิรณ์ 1:7   คนท่ีหวัเราะและเยาะเย้ยเม่ือ
พระองค์กําลังจะส้ินพระชนม์ด้วยความ
ทุกข์ทรมาน และคนที่ต่อต้านความจริง
และต่อต้านประชากรของพระองค์อย่าง
รุนแรงทีสุ่ด  คนเหล่านีจ้ะเป็นขึน้จากตาย
มามองดพูระองค์ในขณะท่ีทรงพระสิริอนั
ยิง่ใหญ่และเหน็พระองค์ประทานเกียรตยิศ
ให้แก่ผูท้ีซ่ือ่สตัย์และเชือ่ฟังพระองค์  {GC 
637.1}

เมฆหนาทบึยังคงปกคลุมท้องฟ้า  แต่

กระนั้นแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆออกมา
เป็นคร้ังคราวมองดูคล้ายกับพระเนตรที่
โกรธแค้นของพระยาห์เวห์ แสงฟ้าแลบ
ทีด่รุ้ายพุง่ออกมาจากท้องฟ้าล้อมรอบโลก
ไว้ในเปลวไฟท่ีเป็นแพ และเหนือเสียง
คํารามของฟ้าร้องอันน่ากลัวนั้น มีเสียง
ลึกลับและน่ากลัวดังขึ้นประกาศวาระ
สุดท้ายของคนอธรรม  ไม่ใช่ทกุคนทีไ่ด้ยิน
เสยีงนัน้จะเข้าใจ  แต่ครูสอนเทียมเทจ็จะ
เข้าใจเสียงนั้นได้อย่างชัดเจน ผู้ที่ก่อน
หน้าน้ีเพียงเล็กน้อยเป็นคนไร้เหตุผล  
อวดใหญ่และดื้อดึง สนุกสนานกับความ
ทารุณโหดเห้ียมต่อประชากรของพระเจ้า
ท่ีถอืรักษาพระบัญญตัขิองพระองค์   บัดนี้
กลบัท่วมท้นด้วยความตะลงึและสัน่สะท้าน
ด้วยความกลัว เสียงร้องโหยหวนของ
พวกเขาดังกว่าเสียงจากธรรมชาต ิ  พวก
ผีมารร้ายต่างยอมรับว่าพระครสิต์ทรงเป็น
พระเจ้าและสัน่สะท้านอยู่เบ้ืองหน้าอาํนาจ
ของพระองค์ ส่วนมนษุย์กําลังทลูขอความ
เมตตาและกล้ิงไปมาด้วยความหวาดกลัว
อย่างน่าเวทนา {GC 637.2}

ผูเ้ผยพระวจนะในอดตีกาลกล่าวถงึวัน
แห่งพระเจ้าจากท่ีเหน็ในนิมิตอนัศกัด์ิสทิธิ์
ว่า  “จงร้องไห้ซ ิเพราะวันแห่งพระยาห์เวห์
มาใกล้แล้ว วันน้ันจะมาเหมือนอย่างการ
ทําลายจากองค์ผูท้รงมหทิธฤิทธ์ิ”  อสิยาห์ 
13:6 “จงหลบเข้าไปอยู่ในหิน และซ่อน
ตัวในผงคลี ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัว
ของพระยาห์เวห์และจากพระรัศมีแห่ง
ความโอ่อ่าตระการของพระองค์  ท่าทีอนั
ผยองของมนุษย์จะตํ่าต้อยลง และความ
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จองหองของคนจะตกตํ่า พระยาห์เวห์
องค์เดียวจะเป็นผูเ้ทดิทนูในวนันัน้  เพราะ
ว่าพระยาห์เวห์จอมทพัทรงเตรียมวันหน่ึง
ซึ่งจะต่อสู้กับสารพัดที่เย่อหย่ิงและโอหัง  
ทั้งกับสารพัดท่ีถูกยกชูขึ้นซึ่งจะตํ่าต้อย
ลง”  “ในวันนัน้คนจะเหว่ียงรูปเคารพของ
เขาที่ทําด้วยเงินและรูปเคารพที่ทําด้วย
ทองคาํ ซึง่พวกเขาทาํให้กับตวัเองเพือ่ใช้
กราบไหว้นั้นออกไปยังตัวตุ ่นและตัว
ค้างคาว  เพือ่จะเข้าถํา้หนิและเข้าซอกผา
ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระ
ยาห์เวห์และพ้นจากพระรัศมีแห่งความ
โอ่อ่าตระการของพระองค์ เม่ือพระองค์
ทรงลุกขึ้นทําให้โลกส่ันสะท้าน” อิสยาห์ 
2:10-12, 20, 21 {GC 638.1}

มีดาวดวงหนึ่งส่องประกายผ่านช่อง
เมฆ ความสว่างเจดิจ้าของดาวดวงนีเ้พิม่
ขึน้เป็นสีเ่ท่าในความมืด บ่งบอกความหวงั
และความสุขใจให้แก่ผู้ซื่อสัตย์ แต่เป็น
ความรุนแรงและความโกรธเคืองให้กับผู้
ล่วงละเมิดธรรมบญัญตัขิองพระเจ้า   บัดนี้  
ผู ้ที่ยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อพระคริสต์
ปลอดภัยแล้ว   พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในที่
ล้ีลับของพลับพลาขององค์พระผู้เป็นเจ้า   
พวกเขาผ่านการตรวจทดสอบมาแล้วและ
ประจักษ์ต่อหน้าคนท้ังโลกและต่อหน้าผู้
ที่ดูแคลนสัจธรรมถึงความซื่อสัตย์ท่ีพวก
เขามีต่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
พวกเขา   มีการเปล่ียนแปลงอย่างอศัจรรย์
เกิดขึ้นกับผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อตรงของ
พวกเขาแม้ต้องเผชิญหน้ากับความตาย   
พวกเขาได้รับการช่วยกู้โดยฉับพลันจาก

ความมืดและความเห้ียมโหดของมนษุย์ที่
แปรเปล่ียนกลายเป็นปีศาจ ใบหน้าของ
พวกเขาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานดูซีดเผือด  
วติกกงัวลและเศร้าหมอง แต่บัดนีอ้ิม่เอบิ
ด้วยความอศัจรรย์ใจ  ความเช่ือและความ
รัก พวกเขาเปล่งเสียงร้องเพลงแห่งชยัชนะ
ว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกําลัง
ของเรา เป็นความช่วยเหลือทีพ่ร้อมอยู่ใน
ยามยากลําบาก  ฉะน้ันเราจะไม่กลัว แม้ว่า
แผ่นดินโลกจะเปลีย่นแปลงไป  แม้ว่าภเูขา
ทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล  
แม้ว่านํา้ทะเลคึกคะนองและฟองฟ ู แม้ว่า
ภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น”  
สดุดี 46:1-3 {GC 638.2}

ในขณะท่ีถ้อยคําซึง่แสดงออกถงึความ
ไว้วางใจอนับรสุิทธิเ์หล่านีล้อยไปถงึพระเจ้า
นั้น เมฆถูกกวาดออกไปและจะมองเห็น
ท้องฟ้าเปล่งประกายดังดวงดาวเป็นรัศมี
ท่ีเจิดจ้าเหนือกว่าคําบรรยายใดๆ และ
แตกต่างจากท้องฟ้าท้ังสองด้านซึง่มืดมน
ป่ันป่วน รศัมีของเมืองสวรรค์ส่องออกมา
จากประตูที่เปิดอยู่ จากน้ันปรากฏมือซึ่ง
กําลงัถอืแผ่นศิลาสองแผ่นทีป่ระกบตดิกนั
อยู่ทาบข้ึนมาบนท้องฟ้า ผู้เผยพระวจนะ
กล่าวว่า “ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบ
ธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้านัน่แหละ
ทรงเป็นผู้พิพากษา” สดุดี 50:6 ธรรม
บัญญัติศักด์ิสิทธิ์ที่เป็นความชอบธรรม
ของพระเจ้าซึ่งถูกประกาศ ณ ภูเขา
ซนีายท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและเปลวเพลงิ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตนั้น 
บัดนี้ถูกเปิดเผยให้แก่มนุษย์เพื่อใช้เป็น
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กฎเกณฑ์ในการพิพากษา พระหัตถ์นั้น
ทรงกางแผ่นศิลาออกและมองเห็นข้อ
กําหนดของพระบัญญัติสิบประการถูก
บันทึกไว้ด้วยปากกาไฟ ข้อความเหล่า
นั้นชัดเจนจนทุกคนอ่านออก ความทรง
จาํหวนกลับมา และความมืดมนแห่งความ
งมงายและความเชือ่ทีผ่ดิถกูกวาดไปจาก
สมองของทุกคน และพระวจนะทั้งสิบ
ประการของพระเจ้าที่กระชับ เข้าใจง่าย 
และมีอาํนาจถูกนาํมาให้ทกุคนทีมี่ชวีติอยู่
ในโลกนี้ได้มองเห็น {GC 639.1}

เป็นเร่ืองสดุวสิยัทีจ่ะบรรยายถึงความ
กลัวและความส้ินหวังของคนทั้งหลายที่
เหยียบยํ่าข้อกําหนดศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย
ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ธรรมบัญญัติของพระองค์ให้แก่พวกเขา
เพื่อท่ีพวกเขาจะใช ้เปรียบเทียบกับ
อปุนสัิยของพวกเขาและเรียนรู้ข้อบกพร่อง
ของตนเองในขณะทีย่งัมีโอกาสกลบัใจและ
ปฏิรูปได้ แต่เพื่อที่จะได้รับความนิยมชม
ชอบจากชาวโลก พวกเขาปัดกฎหมาย
ของพระเจ้าท้ิงไปและสอนผู้อื่นให้ละเมิด
กฎหมายน้ันด้วย   พวกเขาพยายามบังคับ
ประชากรของพระองค์ให้ทําวันสะบาโต
ของพระองค์เป็นมลทิน บัดนี้ พวกเขา
ถูกปรับโทษโดยธรรมบัญญัตินั้นท่ีพวก
เขาเคยหม่ินประมาท พวกเขามองเห็น
ด้วยความชดัเจนอย่างน่ากลัวว่า พวกเขา
ไม่มีข้อแก้ตวั พวกเขาได้เลอืกผูท้ีพ่วกเขา
ต้องการปรนนบัิตแิละนมัสการแล้ว “แล้ว
เจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่าง 
คนชอบธรรมและคนอธรรม ระหว่างคน

ที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติ
พระองค์ได้อกีคร้ังหนึง่” มาลาค ี3:18  {GC 
639.2}

ศตัรูของธรรมบัญญัตขิองพระเจ้า นับ
ตัง้แต่อาจารย์ทัง้หลายลงไปจนถงึผูท่ี้เลก็
น้อยท่ีสดุล้วนมีความคดิเหน็ใหม่เก่ียวกับ
สัจธรรมและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ แต่กว่า
ทีพ่วกเขาจะเข้าใจว่าวนัสะบาโตของพระ
บัญญตัข้ิอทีส่ีเ่ป็นตราประทบัของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์นัน้ก็เป็นเวลาท่ีสายเกินไป
แล้ว กว่าพวกเขาจะเห็นว่าธาตุแท้ของ
วันสะบาโตเทียมเท็จและรากฐานท่ีพวก
เขาใช้ก่อสร้างนัน้เป็นเพยีงแค่ทรายก็สาย
เกินไปแล้ว พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาได้
ต่อสู้กับพระเจ้า บรรดาครูสอนศาสนา
ได้นําจิตวิญญาณลงไปสู่ความพินาศใน
ขณะที่แสดงตนว่ากําลังนําจิตวิญญาณ
เหล่านั้นไปยังประตูสวรรค์  พวกเขาไม่มี
ทางรู้เลยจนกระท่ังถึงวันที่จะมีการคิด
บัญชีครั้งสุดท้ายว่าความรับผิดชอบของ
ผู้ท่ีอยู ่ในตําแหน่งศักด์ิสิทธิ์นั้นย่ิงใหญ่
เพียงไรและผลลัพธ์ของความไม่สัตย์ซื่อ
ของพวกเขานั้นน่ากลัวเพียงไร เฉพาะ
ในเวลาของนิรันดร์กาลเท่าน้ันที่เราจะ
สามารถประเมินได้อย่างถูกต้องถงึความ
สูญเสียของจิตวิญญาณเพียงดวงเดียว  
วาระสุดท้ายของผู้ที่พระเจ้าจะตรัสว่า 
“เจ้าผู้กระทําชั่ว จงออกไปเสีย” น้ัน เป็น
สิ่งที่น่ากลัวยิ่งนัก {GC 640.1}

พระสุรเสียงของพระเจ้าดังมาจาก
ท้องฟ้า  ประกาศวันและชัว่โมงท่ีพระเยซู
จะเสด็จมาและจะทรงนําพันธสัญญา
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ชัว่นรินัดร์มาให้แก่ประชากรของพระองค์     
พระดํารสัของพระองค์กระจายออกตลอด
ทัว่ท้ังโลกด่ังเสยีงท่ีดงักระห่ึมของฟ้าร้อง
ที่ดังที่สุด ชาวอิสราเอลของพระเจ้ายืน
ฟังด้วยดวงตาที่จ้องมองขึ้นไปเบ้ืองบน   
ใบหน้าของพวกเขาอิม่เอบิไปด้วยพระสริิ
ของพระองค์ และส่องประกายออกมา
เหมือนกับใบหน้าของโมเสสขณะเดินลง
มาจากภูเขาซีนาย คนอธรรมมองหน้า
ของพวกเขาไม่ได้  และเม่ือผูท่ี้ถวายเกียรติ
พระเจ้าด้วยการถือรักษาวันสะบาโตให้
บรสุิทธิไ์ด้รับการประกาศว่าเป็นพวกท่ีได้
รับพระพร ก็มีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะท่ี
ยิ่งใหญ่ดังขึ้น {GC 640.2}]

ไม่นานต่อมา มีเมฆสีดําก้อนเล็กๆ 
ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก เมฆนั้นมี
ขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือมนุษย์ เป็นก้อนเมฆ
ทีห้่อมล้อมรอบพระผูช่้วยให้รอดไว้และดู
ไกลๆ ราวกับว่าถูกหุ้มห่อด้วยความมืด  
ประชากรของพระเจ้าทราบดีว่านีค่อืหมาย
สําคัญของพระบุตรของพระเจ้า พวกเขา
จ้องมองข้ึนไปด้วยความเงยีบขรมึในขณะ
ที่เมฆก้อนนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกมาก
ขึน้เร่ือยๆ แสงสว่างและรัศมีภาพก็มีมาก
ขึน้ มากข้ึน จนกระท่ังกลายเป็นเมฆสีขาว
ขนาดใหญ่ ฐานของเมฆนั้นมีรัศมีภาพ
เหมือนดังไฟท่ีเผาผลาญ และเหนอืเมฆก็
เป็นสายรุ้งแห่งคําม่ันสัญญา พระเยซู
ประทับอยู่อย่างผูมี้ชยัชนะทีย่ิ่งใหญ่  บดันี้
พระองค์ไม่ได้เป็น “คนท่ีรับความเจ็บ
ปวด” อสิยาห์ 53:3  เพือ่ด่ืมจอกแห่งความ
ขมขื่นด้วยความอับอายและความทุกข์

ระทม พระองค์เสด็จมาเป็นผู ้มีชัยใน
สวรรค์และแผ่นดินโลก เพื่อพิพากษา
ทั้งคนเป็นและคนตาย “ซ่ือสัตย์และสัตย์
จริง”  “พระองค์ทรงพพิากษาและทรงต่อสู้
ด้วยความชอบธรรม” และ “กองทัพทั้ง
หลายในสวรรค์…ตามเสด็จพระองค์ไป”   
วิวรณ์ 19:11, 14 หมู่ทูตสวรรค์บริสุทธิ์
จาํนวนมากท่ีไม่อาจนบัจาํนวนได้ร้องเพลง
สรรเสริญด้วยทํานองชาวสวรรค์ขณะเดิน
ทางมาพร้อมกับพระองค์ในการเสด็จมานี้  
ดูประหนึ่งว่ามีทูตสวรรค์สว่างสดใสเต็ม
ไปทัว่ท้องฟ้า “นบัจาํนวนเป็นแสนๆ เป็น
ล้านๆ” ไม่มีปากกาของมนุษย์คนใดจะ
บรรยายภาพเหตุการณ์นี้ได้ ไม่มีสมอง
ของมนุษย์ที่ต้องตายสามารถเข้าใจถึง
ความยิ่งใหญ่นี้ได้ “ความสง่างามของ
พระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์ และโลกก็เตม็
ด้วยคําสรรเสริญพระองค์  พระรัศมีของ
พระองค์ดังแสงสว่าง”  ฮาบากุก 3:3, 4  
เมื่อเมฆที่มีชีวิตนี้เคล่ือนที่เข้ามาใกล้ย่ิง
ขึ้น นัยน์ตาทุกดวงจะมองเห็นเจ้าชาย
แห่งชีวิต  บัดนี้ ไม่มีมงกุฎหนามท่ีทําให้
พระเศยีรศกัด์ิสทิธิเ์ปรอะเป้ือนอกีแล้ว แต่
มีมงกุฎที่เต็มด้วยสง่าราศีวางอยู ่บน
หน้าผากบริสุทธิ์ของพระองค์ พระพักตร์
ของพระองค์ส่องสว่างย่ิงกว่าความเจดิจ้า
ของดวงอาทิตย์เที่ยงวัน “พระองค์ทรงมี
พระนามจารึกที่ฉลองพระองค์  และท่ีต้น
พระอูรุพระองค์ว่า  กษัตริย์เหนือกษัตริย์
ท้ังหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายท้ัง
หลาย” วิวรณ์ 19:16  {GC 640.3}

เม่ือผู ้ที่ปฏิเสธพระเมตตาคุณของ



40  ประชากรของพระเจ้าได้รับการช่วยกู้ 595

พระเจ้าอยูต่่อเบ้ืองพระพกัตร์ของพระองค์ 
“หน้าตาทกุคนจงึซดีไป” พวกเขาเกิดความ
หวาดกลัวด้วยความส้ินหวังชั่วนิรันดร์  
“หวัใจสลายและหัวเข่าก็ส่ันคลอน...ใบหน้า
ทุกคนซีดเซียว” เยเรมีย์ 30:6 นาฮูม 
2:10 คนชอบธรรมตัวสั่นร้องว่า “ใครจะ
สามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่า” วิวรณ์ 6:17  
เสียงเพลงของทูตสวรรค์เงียบไป และ
ความเงยีบทีน่่ากลัวก็เกิดขึน้ชัว่ขณะหนึง่  
และแล้วพระสุรเสยีงของพระเยซูดงัมาว่า  
“พระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า” 2 
โครนิธ์ 12:9  สีหน้าของผู้ชอบธรรมสดใส
ขึ้นมา และความสุขก็เต็มล้นในใจของ
พวกเขาทกุคน แล้วทตูสวรรค์จะเปล่งเสียง
ด้วยโน้ตทีมี่เสยีงสงูย่ิงขึน้  และเร่ิมขบัร้อง
เพลงอกีคร้ังหนึง่ในขณะทีพ่วกเขาเคล่ือน
เข้ามาใกล้โลกมากย่ิงขึ้น {GC 641.1}

กษตัริย์เหนอืกษตัริย์ทัง้หลายเสด็จลง
มาในหมู่เมฆที่ห้อมล้อมด้วยไฟที่ลุกไหม้
อยู่ ท้องฟ้าก็ม้วนตัวออกไปราวกับม้วน
หนงัสอื  โลกสัน่สะเทอืนอยู่เบ้ืองพระพกัตร์
ของพระองค์ และภูเขาทุกลูกและเกาะ
ทุกเกาะต่างเคล่ือนออกไปจากที่ของมัน  
“พระเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์มิได้
ทรงเงียบอยู่ เพลิงเผาผลาญมาข้างหน้า
พระองค์และรอบพระองค์มีพายุพดัรุนแรง  
พระองค์ทรงเรียกฟ้าสวรรค์เบ้ืองบน 
และแผ่นดินโลกเพื่อจะทรงพิพากษา
ประชากรของพระองค์” สดุด ี50:3, 4  {GC 
641.2}

“แล้วกษตัริย์ทัง้หลายในโลก  พวกคน
ใหญ่คนโต บรรดานายทหารใหญ่ พวก

เศรษฐี พวกผู้มีอํานาจ และทุกคนท้ังที่
เป็นทาสหรือเสรีชนต่างซ่อนตัวอยู่ในถํ้า
และโขดหินตามภูเขา พวกเขาร้องบอก
กับภูเขาและโขดหินว่า จงล้มทับเราเถิด 
จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจากพระพักตร์ของ
พระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระทีน่ัง่ และจาก
พระพิโรธของพระเมษโปดกเพราะว่าวัน
สําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึง
แล้ว และใครจะสามารถยืนหยดัอยู่ได้เล่า”  
วิวรณ์ 6:15-17 {GC 642.1}

คาํพดูล้อเลยีนเย้ยหยนัยตุลิง ริมฝีปาก
ทีพ่ดูปดหยุดน่ิงเงียบไป  เสียงดังของอาวุธ  
เสียงอกึทกึครึกโครมของสงคราม “กระทืบ
จนสัน่สะเทือนและเส้ือคลมุทกุตวัทีเ่กลือก
อยู่ในโลหิต” อิสยาห์ 9: 5  ก็หยุดนิ่งไป   
บัดนีไ้ม่มีเสยีงอืน่ใดให้ได้ยนินอกจากเสียง
อธิษฐานและเสียงร่ําไห้และเสียงร้องไห้
คร่ําครวญ  ริมฝีปากของผูท่ี้เยาะเย้ยก่อน
หน้านีร้ะเบิดเสียงร้องออกมาว่า  “เพราเะ
ว่าวนัสาํคัญแห่งพระพโิรธของพระองค์มา
ถึงแล้ว และผู้ใดจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้
เล่า” วิวรณ์ 6:17  คนอธรรมทั้งหลาย
วงิวอนอยากถูกฝังตวัอยู่ใต้ก้อนหินของภูเขา
มากกว่าท่ีจะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์
ที่พวกเขาดูหม่ินและปฏิเสธมาตลอด 
{GC 642.2}

พวกเขารู้จกัพระสุรเสียงน้ันทีแ่ทงทะลุ
เข้าไปในหูของคนตาย บ่อยคร้ังเพียงไร
ที่นํ้าเสียงโศกเศร้าและอ่อนโยนร้องเรียก
พวกเขาให้กลับใจ  บ่อยคร้ังเพยีงไรท่ีพวก
เขาได้ยนิคําร้องขอท่ีจบัใจจากเพือ่น  จาก
พี่ชายและจากพระผู้ช่วยให้รอด สําหรับ



596 ปลายทางแห่งความหวัง

ผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระองค์แล้ว ไม่มี
เสยีงอืน่ใดจะเตม็ล้นด้วยคาํตาํหนแิละด้วย
ภาระหนักของการประณามเทียบเท่าได้
กับพระสุรเสียงนั้นท่ีร้องอ้อนวอนมาเน่ิน
นานว่า “จงหันกลับ จงหันกลับจากทาง
ชั่วของเจ้า” เอเสคียล 33:11 โอ พวกเขา
ทํากับพระสรุเสยีงราวกบัเป็นเสียงของคน
แปลกหน้า พระเยซูตรัสว่า “ข้าได้เรียก
แล้ว แต่พวกเจ้าปฏิเสธ ข้ายื่นมือออก  
แต่ไม่มีใครใส่ใจ พวกเจ้าเพกิเฉยคําแนะนาํ
ทกุอย่างของข้าและไม่ยอมรับคาํตกัเตอืน
ของข้าเลย”  สภุาษติ 1:24, 25 พระสุรเสียง
นั้นปลุกความทรงจําที่เขาใฝ่ฝันจะลบทิ้ง
ไป ซึ่งได้แก่คําเตือนต่างๆ ท่ีพวกเขา
เกลียดชัง การเชื้อเชิญที่พวกเขาปฏิเสธ
และโอกาสท่ีพวกเขาดูแคลน {GC 642.3}

มีบางคนในนัน้เป็นกลุ่มคนท่ีเยาะเย้ย
พระคริสต์ในขณะที่ทรงถ่อมพระองค์ลง
มาเป็นมนุษย์ พระดํารัสของพระผู้ทรง
ทนทุกข์ที่ตรัสขณะเม่ือมหาปุโรหิตสั่ง
พระองค์ได้หวนกลบัเข้ามาในความนกึคดิ
ของพวกเขาด้วยอาํนาจอนัเร้าใจ  ในเวลา
นัน้พระองค์ทรงประกาศอย่างเคร่งขรึมว่า 
“ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์
ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดช และ
เสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์” มัทธิว 
26:64 บัดนี้ พวกเขามองเห็นพระองค์
บริบูรณ์ด้วยพระสิริและพวกเขายังจะได้
เหน็ต่อไปว่าพระองค์ประทบันัง่อยูท่ีเ่บ้ือง
ขวาของพระราชอํานาจ {GC 643.1}

ผู ้ที่เคยหัวเราะเยาะพระดํารัสของ
พระองค์ท่ีทรงอ้างความเป็นพระบุตรของ

พระเจ้านั้นบัดนี้พูดไม่ออก ณ ท่ีนั่นมี
กษตัรย์ิเฮโรดผู้หย่ิงยโสท่ีทรงหวัเราะเยาะ
พระราชตําแหน่งของพระองค์ และทรง
รับส่ังให้ทหารเยาะเย้ยพระองค์ด้วยการ
มอบตําแหน่งกษัตริย์ให้แก่พระองค์ ณ 
ที่นั่น มีบรรดาผู้ที่ใช้มืออันไม่บังควรสวม
เส้ือคลุมสีม่วงลงบนพระองค์  สวมมงกุฎ
หนามลงบนพระเศียรศักด์ิ สิทธิ์ของ
พระองค์และเอาคทาจําลองไปใส่ไว้ใน
พระหัตถ์ท่ีไม่ขัดขืนของพระองค์และก้ม
คาํนบัลงต่อเบ้ืองพระพกัตร์ด้วยอาการล้อ
เล่นดูหม่ิน ชายท้ังหลายเหล่านั้นท่ีเคย
ตบตีและถ่มน้ําลายใส่พระองค์ผู้ทรงเป็น
เจ้าชายแห่งชีวิตพระองค์นั้น  บัดนี้ พวก
เขาต้องหันหน้าหนีไปจากสายพระเนตร
แห่งการตรวจสอบและหาทางที่จะหนีไป
ให้พ้นจากพระสิริแห่งการทรงอยู่ของ
พระองค์ซึ่งเต็มล้นด้วยอํานาจ คนเหล่า
นัน้ทีต่อกตะปูลงบนพระหตัถ์และพระบาท
ของพระองค์รวมถงึทหารทีแ่ทงสข้ีางของ
พระองค์ต่างมองดูรอยแผลเหล่านี้ด้วย
ความหวาดกลวัและสํานกึผดิ {GC 643.2}

ปุโรหิตและผูป้กครองท้ังหลายต่างหวน
คิดถึงภาพเหตุการณ์ของคาลวารีด้วย
ความหวาดกลัวจนตัวส่ัน พวกเขานึกถึง
ภาพเหตกุารณ์เหล่านัน้ได้อย่างชดัเจนย่ิง  
พวกเขาจําได้ดีว่าพยักหน้าแสดงความ
ชืน่ชมปรีดาในความชัว่ร้ายอย่างไร  พวก
เขาร้องตะโกนว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอด
ได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์
ของชาตอิสิราเอล  ให้เขาลงมาจากกางเขน
เด๋ียวนี้เถิด เราจะได้เชื่อบ้าง เขาวางใจ
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พระเจ้า  ถ้าพระองค์พอพระทยัตวัเขาขอ
ให้ทรงช่วยเขาเด๋ียวนีเ้ถิด เพราะเขากล่าว
ว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า” มัทธิว 
27:42, 43 {GC 643.3}

พวกเขาระลึกข้ึนได้อย่างชัดเจนถึง
อุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเร่ืองคนทํา
สวนท่ีไม่ยอมคืนผลจากสวนองุ่นให้แก่
เจ้าของสวน อีกทั้งยังทารุณบ่าวและฆ่า
ลกูชายของเจ้าของสวน พวกเขายังจําได้
ถึงคําตัดสินท่ีตัวเขาเองประกาศออกมา
ว่า เจ้าของสวนจะ “ฆ่าคนร้ายเหล่านัน้ให้
ตายอย่างทุกข์ทรมาน” มัทธิว 21:41  
ปุโรหิตและผู้ปกครองมองเห็นแนวทาง
ปฏิบัตขิองตวัเองและวาระสดุท้ายท่ียตุธิรรม
ของพวกเขาเองในความบาปและการถูก
ลงโทษของชายที่ไม่ซื่อสัตย์เหล่านั้น  
และบัดนี ้มีเสียงร้องของร่างกายท่ีเจบ็ปวด
อย่างรุนแรงดังข้ึนมา เป็นเสียงท่ีดงัยิง่กว่า
เสียงท่ีเคยตะโกนว่า “เอาไปตรึง เอาไป
ตรึงที่กางเขน” ลูกา 23:21 ท่ีเคยดังก้อง
ทั่วท้องถนนของกรุงเยรูซาเล็ม เสียง
ร้องไห้คร่ําครวญท่ีเต็มไปด้วยความผิด
หวังอย่างน่ากลัวนี้ดังขึ้นมาว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรง
เป็นพระเมสสิยาห์องค์แท้” พวกเขาหา
ทางท่ีจะหนีไปให้พน้จากเบ้ืองพระพกัตร์
ของพระองค์ผูท้รงเป็นจอมกษตัริย์   พวก
เขาพยายามที่จะหลบซ่อนตัวลึกลงไปใต้
แผ่นดินโลกท่ีแยกตวัออกจากกันด้วยแรง
กระแทกของสิ่งต่างๆ ทั้งหลายน้ัน แต่ก็
ไร้ผล {GC 643.4}

ในชวีติของทกุคนท่ีปฏิเสธสัจธรรมนัน้ 

จะมีบางช่วงเวลาเม่ือสามัญสาํนกึรู้สกึตวั
ข้ึนมา  เม่ือความทรงจาํร้ือฟ้ืนเร่ืองทรมาน
จิตใจเก่าๆ ของชีวิตที่น่าไหว้หลังหลอก 
และจติวญิญาณรู้สึกถกูคุกคามด้วยความ
เสียใจที่ไร้ผล แต่ส่ิงเหล่านี้จะเทียบกับ
ความเสยีใจของวนันัน้ “เม่ือความกลวัมา
กระทบพวกเจ้าอย่างพายุร้ายและความ
หายนะของพวกเจ้ามาถงึอย่างพายหุมุน”  
ได้อย่างไร สุภาษติ 1:27 บัดนี ้ผูท้ีต้่องการ
ทําลายพระคริสต์และประชากรที่ซื่อสัตย์
ของพระองค์จะเป็นพยานเห็นถึงรัศมีที่
หยุดนิง่อยูบ่นพวกเขา ในท่ามกลางความ
หวาดกลัวนั้น พวกเขาได้ยินเสียงของ
ธรรมิกชนเปล่งเสยีงด้วยความชืน่ชมยนิดี
ว่า “ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอย
พระองค์เพือ่พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด” 
อิสยาห์ 25:9 {GC 644.1}

ท่ามกลางความป่ันป่วนของโลก  แสง
ฟ้าแลบและเสยีงฟ้าร้อง  พระสรุเสยีงของ
พระบุตรของพระเจ้าทรงเรียกธรรมิกชน
ทีน่อนหลับอยู่ให้ตืน่ข้ึน พระองค์ทรงทอด
พระเนตรไปยงัหลมุฝังศพของผูช้อบธรรม
ทั้งหลาย แล้วทรงชูพระหัตถ์ขึ้นไปยัง
สวรรค์เบือ้งบน พระองค์ตรัสสัง่ว่า “จงตืน่
เถิด ตื่นเถิด ตื่นเถิด ท่านที่หลับอยู่ใน
ผงคลแีละจงลุกข้ึน” ตลอดท่ัวท้ังความยาว
และความกว้างของโลก คนตายจะได้ยิน
พระสรุเสยีงนัน้และผู้ทีไ่ด้ยนิเสียงนัน้จะมี
ชีวิต   และท่ัวทั้งโลกจะดังก้องด้วยเสียง
ยํ่าเท้าของกองทหารย่ิงใหญ่ของชนทุก
ชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษาและทุกคน   
พวกเขาก้าวออกมาจากห้องกักขังแห่ง



598 ปลายทางแห่งความหวัง

ความตาย   ตกแต่งกายด้วยรัศมีภาพของ
ชีวิตอมตะ พวกเขาร้องเสียงดังว่า “โอ  
ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ  
ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู่ท่ีไหน” 
1 โครินธ์ 15:55 และผู้ชอบธรรมที่มีชีวิต
ร่วมกับธรรมิกชนท่ีกลบัเป็นขึน้จากความ
ตายจะโห่ร้องอย่างมชียัร่วมกันด้วยความ
ชืน่ชมยนิดีเป็นเวลายาวนาน {GC 644.2}

รูปร่างของทุกคนทีอ่อกมาจากหลมุฝัง
ศพจะเหมือนกับเมื่อตอนที่เข้าไปในหลุม
ฝังศพ อาดัมซึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางเหล่า
คนท่ีถูกปลุกให้เป็นขึ้นจากความตายนั้น
มีรูปร่างสง่า สูงใหญ่และงดงาม เขามีรูป
ร่างเล็กกว่าพระบุตรของพระเจ้าเพยีงเล็ก
น้อย อาดัมจะมีลกัษณะแตกต่างจากคนใน
ยุคต่อๆ มาอย่างเห็นได้ชัด  ในแง่นี้ทําให้
เรามองเห็นถึงการถดถอยท่ียิ่งใหญ่ของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ทุกคนเป็นขึ้นมาจาก
ความตายด้วยความสดชืน่และความแขง็
แรงของวัยหนุ่มสาวซ่ึงคงอยู่ชั่วนิรันดร์   
ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้
เหมือนพระองค์ ไม่เพียงในด้านของ
อุปนิสัยเท่านั้น แต่ให้เหมือนกับพระองค์
ในรูปร่างและหน้าตาด้วย บาปทําให้เสีย
โฉมและเกือบจะลบพระฉายาของพระเจ้า
ไปจนหมดสิ้น แต่พระคริสต์เสด็จมาเพ่ือ
นําส่ิงที่สูญหายไปกลับคืนมา พระองค์
ทรงเปล่ียนร่างกายท่ีเลวร้ายของเราและ
ปั ้นแต่งข้ึนมาใหม่ให้เป็นเหมือนพระ
วรกายอันสง่างามของพระองค์ รูปกาย
ที่ต้องตายและเปื่อยเน่า ปราศจากความ
สวยงาม ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยเปื้อนด้วยบาป  

จะถูกเปลี่ยนเป็นร่างกายท่ีสมบูรณ์แบบ 
สวยงามและมีชวีติอมตะ ตาํหนทุิกอนัและ
ความพกิารทัง้หมดจะถกูทิง้ไว้ในหลุมฝัง
ศพ บรรดาผูท่ี้ได้รับการไถ่จากบาปจะกลับ
ไปยังต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนที่สูญ
เสียไปนานแล้ว พวกเขาจะ “เติบใหญ่” 
ข้ึน (มาลาคี 4:2) จนมีขนาดความสูงเต็ม
บริบูรณ์ของเผ่าพนัธุม์นษุย์ในความรุ่งโรจน์
ของสมัยยุคแรกเริ่ม ร่องรอยสุดท้ายของ
การสาปแช่งจากบาปจะถูกกําจัดออกไป
จนหมดสิ้นและบรรดาผู้ซื่อสัตย์ของพระ
คริสต์จะปรากฏตัวด้วย “ความงามของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์”  
สดุดี 90:17 Thai KJV ในความคิดและ
จิตวิญญาณและร่างกายล้วนสะท้อนถึง
พระฉายาอันบริบูรณ์ขององค์พระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขา โอ ช่างเป็นการทรง
ไถ่บาปอนัประเสริฐเสยีนีก่ระไร  เป็นเร่ือง
ที่ได้กล่าวขานถึงมานานแล้ว และเป็น
ความหวังที่ได้รอคอยมาเนิ่นนาน เป็น
ความมุ่งหวงัทีใ่คร่ครวญด้วยความร้อนรน  
แต่ยังไม่เคยเข้าใจได้อย่างเต็มที่ {GC 
644.3}

คนชอบธรรมที่ยังมีชีวิตอยู ่จะถูก
เปลี่ยนแปลงไป “ในชั่วขณะเดียวในพริบ
ตาเดียว” 1 โครินธ์ 15:52 ด้วยพระสุรเสยีง
ของพระเจ้านัน้  พวกเขาได้รับศกัด์ิศรแีล้ว  
บัดนี้ พวกเขาถูกทําให้เป็นอมตะ และ
พร้อมกับเหล่าธรรมิกชนทีเ่ป็นข้ึนมาจาก
ความตายถูกรับขึ้นไปเพื่อพบกับองค์
พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ ทูตสวรรค์จะ 
“รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือก
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ไว้แล้วจากท้ังสีทิ่ศนัน้ตัง้แต่ท่ีสุดฟ้าข้างนี้
จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” มัทธิว 24:31 ทูต
สวรรค์ผูบ้รสุิทธิจ์ะอุม้เด็กเล็กๆ ไปยังอ้อม
แขนของมารดา มิตรสหายท่ีตายจากกัน
ไปนานจะได้พบกันอีกคร้ังและจะไม่จาก
กันอกีแล้ว  และด้วยเสียงเพลงแห่งความ
ชื่นชมยินดีพวกเขาจะถูกรับขึ้นไปพร้อม
กันไปสู่เมืองของพระเจ้า {GC 645.1}

ด้านข้างแต่ละด้านของราชรถที่เป็น
เมฆ จะมีปีก ใต้ราชรถนี้จะมีล้อท่ีมีชีวิต 
และขณะท่ีราชรถแล่นขึ้นสู่เบ้ืองบน ล้อ
เหล่านั้นจะร้องว่า “บริสุทธิ์” และขณะท่ี
ราชรถเคลื่อนท่ีไปนั้น ป ีกจะร ้องว ่า 
“บริสทุธิ”์  และทตูสวรรค์ทัง้กลุ่มทีต่ดิตาม
จะร้องว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ 
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธา
นภุาพสูงสดุ” และผูท้ีไ่ด้รบัการไถ่จากบาป
แล้วจะร้องเสยีงดังว่า “อาเลลยูา” ในขณะ
ที่ราชรถเล่ือนสูงขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ใหม่ {GC 645.2}

ก่อนท่ีจะก้าวเข้าไปยงัเมืองของพระเจ้า
นัน้ พระผูช่้วยให้รอดทรงมอบเคร่ืองหมาย
แห่งชยัชนะให้แก่ผู้ท่ีตดิตามพระองค์และ
สวมเคร่ืองหมายแสดงถงึฐานนัดรศักด์ิให้
แก่พวกเขา ขบวนอันน่าประทับใจต่าง
ล้อมเป็นลานจัตรุสัรอบพระราชาของพวก
เขา พระองค์ทรงมีรูปร่างสงูสง่ากว่าธรรมิก
ชนและทตูสวรรค์   พระพกัตร์ของพระองค์
เปล่งรอยย้ิมอย่างอ่อนโยนมายงัพวกเขา
ด้วยความรักที่เต็มล้น สายตาของคน
ทั้งหมดที่ได้รับการไถ่จากบาป ซึ่งมี
จํานวนนับไม่ถ้วนเพ่งมองไปยังพระองค์  

ดวงตาทุกดวงมองเหน็พระสิริของพระองค์  
พระผูท้รงมี  “หน้าตา…เสียโฉมมากเหลอื
ท่ีจะเหมือนคน และรูปร่าง…ก็เสียโฉม
เหลือท่ีจะเหมือนมนุษย์” อิสยาห์ 52:14   
พระหตัถ์ของพระองค์สวมมงกุฎแห่งสง่า
ราศีลงบนศีรษะของผู้ที่มีชัยชนะ ทุกคน
ได้รบัมงกุฎทีจ่ารึก “ชือ่ใหม่” (วิวรณ์ 2:17) 
และจารกึข้อความ “ถวายความบรสิทุธิแ์ด่
พระเจ้า” ในมือของทุกคนมีทางตาลแห่ง
ชัยชนะและพิณเงางาม เม่ือทูตสวรรค์ผู้
บัญชาการเร่ิมต้นบรรเลง ทุกคนจะดีดพณิ
ด้วยความชํานาญ เสียงเพลงที่ไพเราะ
นุ่มนวลก็ดังออกมา ความปลาบปล้ืมใจ
ทีไ่ม่อาจบรรยายเป็นคาํพดูเตม็ล้นเข้าไป
ในจิตใจของทุกคน และทุกเสียงต่างร่วม
กันสรรเสริญด้วยความสํานึกในพระคุณ
ว่า “พระองค์ทรงรักเรา ทรงปลดปล่อย
เราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของ
พระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักร
และเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดา
ของพระองค์  ขอพระเกียรตแิละอานภุาพ
จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์” วิวรณ์ 
1:5, 6 {GC 645.3}

สิง่ทีอ่ยูเ่บ้ืองหน้าของบรรดาผูท้ีถ่กูไถ่
ให้รอดแล้วน้ันคือเมืองบริสุทธิ์   พระเยซู
ทรงเปิดประตมุูกออกกว้างและประชาชาติ
เหล่านั้นที่ได้ถือรักษาสัจธรรมตลอดมา
เดินเข้าไป พวกเขามองเห็นสวรรค์ของ
พระเจ้าซึง่เป็นบ้านของอาดมัในสมัยทีเ่ขา
ยังเป็นคนบริสุทธิ์ และแล้วพระสุรเสียงที่
ไพเราะยิง่กว่าดนตรีใดๆ ท่ีหขูองคนท่ีต้อง
ตายเคยได้ยินน้ันดังมาว่า  “การต่อสู้ของ
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ท่านท้ังหลายส้ินสุดลงแล้ว” “ท่านทัง้หลาย
ที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา  จงมารับ
เอาราชอาณาจกัรซึง่เตรียมไว้สําหรับท่าน
ทัง้หลายต้ังแต่แรกสร้างโลก”  มัทธวิ 25:34 
{GC 646.1} 

บัดนีคํ้าอธษิฐานของพระผูช่้วยให้รอด
ที่ทรงอธิษฐานเผ่ือสาวกของพระองค์ก็
สําเร็จ  “ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่า
นั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่
กับข้าพระองค์” ยอห์น 17:24 “อยู่เบื้อง
หน้าพระสิริของพระองค์โดยปราศจาก
ตําหนิและมีความร่าเริงยินดี” (ยูดา 24)   
พระคริสต์ทรงนําผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วย
พระโลหิตของพระองค์เองมายังพระบิดา
และทรงประกาศว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ 
พร้อมกบัเหล่าลกูๆ ท่ีพระองค์ประทานให้
แก่ข้าพระองค์”  “ข้าพระองค์ก็พทัิกษ์รกัษา
เขา  ผู้ซึง่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์
ไว้โดยพระนามของพระองค์”  ยอห์น 17:12   
โอ ความรักแห่งการไถ่ให้พ้นจากบาปนี้
ช่างประเสรฐิเพยีงไร  เวลาแห่งความปรดีา
จะเกิดข้ึนเม่ือพระบิดาผู้ทรงไม่มีที่สิ้นสุด
ทอดพระเนตรมายังคนท้ังหลายท่ีถูกไถ่
ให้รอดแล้ว และทรงมองเห็นพระฉายา
ของพระองค ์  ความขัดแย ้ง /ความ
บาดหมางของบาปถูกกําจัดจนหมดสิ้น  
สาเหตุของบาปถูกขจัดออกไป และ
มนุษย์จะประสานเข้าเป็นหนึ่งร่วมกับ
พระเจ้าได้อีกคร้ัง {GC 646.2}

ด้วยความรักอันสุดที่จะพรรณนาได้  
พระเยซูทรงต้อนรับผู้สัตย์ซื่อทั้งหลาย
ของพระองค์เพื่อให้เข้าร่วมความสุขกับ

พระองค์ พระผูช่้วยให้รอดทรงชืน่ชมยนิดี
ทีท่รงเห็นจติวญิญาณซึง่พระองค์ทรงช่วย
ให้รอดด้วยความเจบ็ปวดและความอปัยศ
ของพระองค์ได้เข้ามายังราชอาณาจักร
แห่งพระสิรินี้ และบรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่
จากบาปจะเป็นผู้แบ่งปันความสุขของ
พระองค์  ในขณะที่พวกเขามองไปยังผู้ที่
ได้รับพระพรเหล่านี้ พวกเขาก็มองเห็น
คนเหล่านัน้ทีถ่กูนาํให้มาหาพระคริสต์อนั
เนือ่งมาจากคําอธษิฐานของพวกเขาและ
การทํางานของพวกเขาและความรักทีเ่สยี
สละของพวกเขายืนอยู่ในท่ามกลางคน
เหล่าน้ีด้วย ในขณะท่ีพวกเขาชุมนุมกัน
รอบพระทีน่ัง่สขีาวอนัย่ิงใหญ่ ความชืน่ชม
ยนิดีทีไ่ม่อาจบรรยายด้วยคาํพดูจะท่วมท้น
อยู่ในใจของพวกเขา เม่ือมองดูผู้ท่ีพวก
เขานําให้มาหาพระคริสต์ และเห็นว่า
คนนั้นชักนําคนอ่ืนๆ และคนอ่ืนเหล่านี้ก็
ชักนําคนอื่นต่อๆ กันไป และคนทั้งหมด
นีไ้ด้เข้ามายงัท่ีพกัพงิแห่งการพกัผ่อน   ณ 
ที่นั่น พวกเขาจะวางมงกุฎลงที่พระบาท
ของพระเยซูและถวายสรรเสริญพระองค์
ตลอดช่ัวนิรันดร์กาล {GC 647.1}

ในขณะท่ีกําลังต้อนรับบรรดาผู้ที่ถูก
ไถ่ให้รอดเข้าไปยงันครของพระเจ้าอยูน่ัน้   
มีเสยีงร้องถวายเกยีรตชิืน่ชมปรดีาดังขึน้
ในอากาศ อาดัมท้ังสองกําลังจะพบกัน   
พระบุตรของพระเจ้าทรงกางแขนออก
เพื่อต้อนรับบิดาของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ
ของเราซึง่เป็นมนษุย์ท่ีพระองค์ทรงสร้าง
และได้ทําบาปต่อพระผูส้ร้างของเขา  และ
เพื่อความบาปของเขาทําให้เกิดรอยแผล
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จากการตรงึกางเขนติดอยู่บนพระวรกาย
ของพระผู้ช่วยให้รอด ขณะที่อาดัมมองดู
รอยตะปูทีโ่หดเหีย้ม  เขาไม่ได้ซบหน้าลง
ที่พระอุระของพระองค์ แต่เขาทรุดตัวลง
แทบพระบาทของพระองค์ด้วยความถ่อม
ตนและร้องข้ึนว่า “พระเมษโปดกผูถ้กูปลง
พระชนม์แล้วนั้นทรงสมควรได้รับฤทธา-
นภุาพ” วิวรณ์ 5:12 พระผูช่้วยให้รอดทรง
พยุงเขาให้ลุกขึ้นยืนด้วยความรักปรานี
และชี้ให้เขามองไปยังสวนเอเดนซึ่งเป็น
บ้านท่ีเขาถกูขบัออกมาเนิน่นานแล้ว {GC 
647.2}

หลังจากท่ีอาดัมถูกขับออกจากสวน
เอเดน ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความโศก
เศร้า ใบไม้ทุกใบที่แห้งเฉาไป สัตว์ทุกตัว
ทีน่าํมาถวายเป็นเครือ่งถวายบูชา  ทุกสิง่
ท่ีทําลายธรรมชาติอันสวยงาม ทุกส่ิงท่ี
สร้างรอยมลทินให้แก่ความบริสุทธิ์ของ
มนษุย์ สิง่เหล่านีค้อยยํา้เตอืนถงึบาปของ
เขาอยู่เสมอ เขาต้องปวดร้าวด้วยความ
เสียใจอย่างสุดซึ้งเม่ือมองเห็นความชั่วท่ี
มีอยูท่ัว่ทุกหนแห่ง และเม่ือเขาเตอืน  เขา
ก็จะได้คําตําหนิตอบโต้มาว่าเขาเป็นต้น
เหตุที่ทําให้บาปเกิดข้ึน เขาต้องแบกรับ
การลงโทษของความผิดนีด้้วยความถ่อม
ตัวอย่างอดทนเป็นเวลานานเกือบหน่ึง
พนัปี เขาสารภาพความบาปของเขาด้วย
ความสตัย์ซือ่และวางใจในคณุความดีของ
พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงสัญญาไว้ และ
เขาตายไปพร้อมกับความหวังที่จะกลับ
เป็นขึน้จากความตาย พระบตุรของพระเจ้า
ทรงไถ่มนุษย์จากความล้มเหลวและการ

ล้มลง และบัดนี้ โดยพระราชกิจของการ
ลบมลทินบาป อาดัมก็ได้รับสิทธิการ
ปกครองของเขากลับคืนมา  {GC 647.3}

อาดัมมีความสุขอย่างล้นเหลือเม่ือเขา
มองไปยงัต้นไม้ท่ีเขาเคยชืน่ชอบ  เป็นต้น
ท่ีเขาเคยเก็บผลจากต้นไม้ต้นนี้ในสมัย
ที่เขายังเป็นคนบริสุทธิ์และมีความสุข 
เขาเห็นเถาวัลย์ที่มือของเขาเคยตกแต่ง  
ดอกไม้ต้นเดียวกับที่เขาชอบดูแล  สมอง
ของเขาจบัภาพทีเ่ป็นจริง  เขาเข้าใจอย่าง
ดีว่าแท้จริงแล้วน่ีคือสวนเอเดนที่ถูกนํา
กลับคืนมาใหม่  บัดนี้ สวยงามกว่าเม่ือ
ก่อนที่เขาจะถูกขับออกไป  พระผู้ช่วยให้
รอดทรงนําเขาไปยังต้นไม้แห่งชีวิตและ
ทรงเด็ดผลไม้ทีส่วยงามและทรงย่ืนให้เขา
รับประทาน เขามองไปรอบๆ และเห็น
คนมากมายจากครอบครัวของเขาท่ีได้รับ
การไถ่จากบาปยืนอยู่ในแดนสวรรค์ของ
พระเจ้า  แล้วเขาวางมงกุฎเปล่งประกาย
ลงแทบพระบาทของพระเยซู  และซบอยู่
ที่พระอุระของพระองค์และกอดพระผู้ไถ่
ไว้  เขาดีดพิณทองคําและเสียงเพลง
แห่งชัยชนะก็ดังกังวานขึ้นไปทั่วท้องฟ้า  
“พระเมษโปดกผูท้รงถูกปลงพระชนม์และ
ทรงพระชนม์อกีแล้วนัน้เป็นผูท้รงสมควร
ได้รับฤทธิ์เดช” สมาชิกในครอบครัวของ
อาดัมร้องรับและถอดมงกุฎของพวกเขา
ออกมาวางแทบพระบาทของพระผู้ช่วย
ให้รอดในขณะท่ีก้มกราบลงถวายบูชาต่อ
เบื้องพระพักตร์พระองค์ {GC 648.1}

การได้พบกันใหม่ในคร้ังนีมี้ทูตสวรรค์
ที่ร่ําไห้เม่ืออาดัมล้มลงในบาปเป็นพยาน
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อยูด้่วย   ทูตสวรรค์เหล่านีช้ืน่ชมยนิดีเม่ือ
พระเยซทูรงเป็นขึน้มาจากความตายและ
เสด็จกลับสู่สวรรค์ และทูตสวรรค์เหล่านี้
จะเป็นผู้ท่ีเปิดหลุมฝังศพของคนทั้งปวง
ที่เชื่อในพระนามของพระองค์  บัดนี้ ทูต
เหล่านี้เห็นพระราชกิจของการทรงไถ่ให้
พ้นจากบาปน้ันเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และ
พวกเขาต่างประสานเสยีงร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า {GC 648.2}

ท่ีทะเลใสเหมือนแก้วหน้าพระทีน่ัง่ซึง่
ดูคล้ายกับทะเลแก้วปนไฟท่ียิ่งงามอร่าม
เม่ือกระทบกับพระสิริของพระเจ้านั้น มี
ชนกลุ่มหนึ่งท่ีมาชุมนุมกัน พวกเขา “มี
ชยัชนะต่อสตัว์ร้าย และต่อรูปของมัน และ
ต่อตัวเลขของชื่อมัน” พวกเขายืนอยู่กับ
พระเมษโปดกที่บนภูเขาศิโยน “ถือพิณ
ของพระเจ้า” เป็นคนแสนส่ีหม่ืนสี่พันคน
ที่ได้รับการทรงไถ่แล้วออกมาจากท่าม
กลางมนุษย์ และที่นั่นได้ยินเสียงราวกับ
เสยีงนํา้มากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนัน่
ซึ่งเป็น “เสียงของผู้ดีดพิณกําลังเล่นพิณ
ของพวกเขาอยู่” และพวกเขา “ร้องเพลง
บทใหม่หน้าพระที่นั่ง” ซึ่งเป็นบทเพลงที่
ไม่มีใครสามารถร้องได้ ยกเว้นคนหนึ่ง
แสนสี่หม่ืนส่ีพันคนนั้น มันเป็นบทเพลง
ของโมเสสและเพลงของพระเมษโปดก ซึง่
เป็นบทเพลงแห่งการช่วยกู้ ไม่มีผู้ใดเลย
นอกจากคนแสนส่ีหม่ืนส่ีพันคนนี้เท่านั้น
ที่เรียนรู้ท่ีจะร้องเพลงนั้นได้ เพราะเป็น
บทเพลงแห่งประสบการณ์ของพวกเขา
ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีไม่มีคนกลุ่มใดเคย
มีมาก่อน  พวกเขา “ตดิตามพระเมษโปดก

ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน” พวกเขา
เป็นคนที่ถูกรับขึ้นมายังสวรรค์ในขณะที่
ยงัมีชวีติอยู่ พวกเขาจงึถกูจดัว่าเป็น “ผล
แรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก” 
ววิรณ์ 15:2, 3 (TKJV); 14:1-5  “คนเหล่า
นี้เป็นคนท่ีมาจากความยากลําบากครั้ง
ยิง่ใหญ่” พวกเขาผ่านช่วงเวลาแห่งความ
ทุกข์ยากลําบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
นับตั้งแต่คร้ังมีประชาชาติมา พวกเขา
ทนกับความทุกข์ลําเค็ญในช่วงเวลาแห่ง
ความทุกข์ของยาโคบ พวกเขายืนหยดัอยู่
ได้โดยปราศจากผู้อทุธรณ์จนถงึช่วงเวลา
สุดท้าย  คอืเม่ือพระเจ้าทรงเทคําพพิากษา
ลงมา  แต่พวกเขาทัง้หลายได้รับการปลด
ปล่อยออกมาเพราะ “พวกเขาชําระล้าง
เส้ือผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมษ
โปดกจนขาวสะอาด” “ปากของพวกเขา
ไม่พบความเท็จ เขาเป็นคนท่ีปราศจาก
ตาํหน”ิ ต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจ้า “เพราะ
เหตนุี ้ เขาทัง้หลายจงึได้อยูห่น้าพระท่ีนัง่
ของพระเจ้าและปรนนิบัตพิระองค์ในพระ
วิหารของพระองค์ท้ังกลางวันและกลาง
คืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะ
ทรงคุ้มครองพวกเขา” พวกเขาเห็นการ
กันดารอาหารและโรคระบาดซึ่งทําลาย
แผ่นดินโลก  ดวงอาทติย์มีพลังความร้อน
อย่างแรงเพื่อเผาผลาญมนุษย์ และตัว
พวกเขาเองอดทนต่อความลาํบาก  ความ
หิวโหย และความกระหาย แต่  “พวกเขา
จะไม่หวิหรือกระหายอกีเลย  ดวงอาทิตย์
และความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไป 
เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลาง
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พระที่นั่งนั้นจะทรงเล้ียงดูพวกเขาและจะ
ทรงนาํเขาไปยงันํา้พแุห่งชวีติและพระเจ้า
จะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขา
ทั้งหลาย” วิวรณ์ 7:14-17 14:5 {GC 
648.3} 

ในทกุยคุทุกสมัย  บรรดาผูท้ีพ่ระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเลือกสรรไว้แล้วจะต้องผ่านการ
เรียนรู้และฝึกฝนในโรงเรียนของการ
ทดลอง ทางเดินของพวกเขาในโลกนี้คับ
แคบ พวกเขาจะต้องถูกชําระให้บริสุทธิ์
ในเตาไฟแห่งความยากลําบาก  พวกเขา
ต้องอดทนต่อการต่อต้าน ความเกลยีดชงั 
และการกล่าวร้ายเพือ่เหน็แก่องค์พระเยซู  
พวกเขาติดตามพระองค์ในการต่อสู้ที่
ร้ายกาจ พวกเขาอดทนกับการเสียสละ 
และต้องพบกับความผิดหวังอันขมขื่น   
ด้วยประสบการณ์ที่เจ็บปวดของตัวพวก
เขาเองน้ัน  พวกเขาจึงได้เรียนรู้ถึงความ
ชัว่ร้ายของบาป  อาํนาจของมัน ความผดิ
ของมัน  ความทกุข์ยากของมัน  และพวก
เขามองดูบาปด้วยความรังเกียจ ความ
รู้สึกสํานึกต่อการเสียสละอันไร้ขอบเขต
เพื่อรักษาบาปให้หายทําให้พวกเขา
ถ่อมตนลงในสายตาของพวกเขาเองและ
ทําให้หัวใจของพวกเขาท่วมท้นด้วยการ
ขอบพระคุณและการสรรเสริญ ซึ่งผู้ที่ไม่
เคยล้มในบาปจะไม่มีทางเข้าใจ พวกเขา
รักมากเพราะได้รับอภัยมาก พวกเขาเข้า
ร่วมทนทุกข์ของพระคริสต์   พวกเขาจึง
สมควรได้รับสง่าราศีร่วมกับพระองค์ {GC 
649.1}

บรรดาผูท่ี้ได้รับมรดกของพระเจ้าออก

มาจากห้องใต้หลังคา จากกระท่อมปรัก
หักพัง จากคุกมืดใต้ดิน จากตะแลงแกง  
จากภูเขา จากทะเลทราย จากถํ้าใต้พื้น
โลก และจากซอกหินใต้ทะเลลึก ขณะที่
พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลก พวกเขาเป็นคน   
“ส้ินเนือ้ประดาตวั ตกระกําลําบากและถกู
ทาํทารุณ” ฮบีรู 11:37 คนจํานวนนับล้านๆ 
ลงไปยงัหลุมฝังศพด้วยความรู้สกึอบัอาย
เพราะว่าพวกเขายืนหยัดปฏิเสธไม่ยอม
ต่อการเรียกร้องสิทธิที่หลอกลวงของ
ซาตาน พวกเขาถูกตัดสินจากการ
พิพากษาของมนุษย์ว่าเป็นอาชญากรท่ี
เลวร้ายทีสุ่ด แต่บัดนี ้พระเจ้า “ทรงเป็นผู้
พิพากษา” สดุดี 50:6 การพิจารณา
คําตดัสนิของโลกจะถกูพลิกกลับ   พระองค์  
“จะทรงเอาการลบหลู่แห่งชนชาติของ
พระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลก” อิสยาห์ 
25:8 “คนทั้งหลายจะเรียกพวกเขาว่า
ชนชาติบริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ไว้แล้วของพระ
ยาห์เวห์” พระองค์ทรงกําหนดท่ีจะ “ให้
มงกฎุแทนข้ีเถ้าแก่พวกเขา  และให้นํา้มัน
แห่งความยนิดีแทนการไว้ทกุข์  เส้ือคลมุ
แห่งการสรรเสรญิแทนจติวิญญาณท่ีท้อแท้” 
อิสยาห์ 62:12; 61:3 พวกเขาจะไม่
อ่อนล้า ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ต้องกระจัด
กระจายและไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อ
ไปแล้ว ต่อแต่นี้ไป พวกเขาจะอยู่ร่วมกับ
องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล พวกเขายืน
อยู่เบ้ืองหน้าพระท่ีนัง่ สวมใส่เคร่ืองนุง่ห่ม
ที่มีความงามมากยิ่งกว่าของบรรดาผู้สูง
ศักด์ิของโลกท่ีเคยสวมใส่กัน พวกเขา
สวมมงกุฎที่งามสง่ากว่ามงกุฎใดๆ ที่
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มหากษตัรย์ิพระองค์ใดในแผ่นดินโลกทรง
เคยสวมใส่ วันเวลาแห่งความเจ็บปวด
และการร่ําไห้สิ้นสุดไปแล้วตลอดกาล 
กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริทรงเช็ดนํ้าตาจาก
ใบหน้าของทุกคน ต้นเหตุของความ
โศกเศร้าท้ังหมดถูกกําจัดออกไป ท่าม
กลางก่ิงตาลที่โบกสะบัดไปมาน้ัน พวก
เขาเปล่งเสียงร้องสรรเสริญ  ชัดเจน 
หวานชื่น และเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกเสียง
ร้องรับกันจนกระทั่งเพลงสรรเสริญดัง
กังวานไปท่ัวท้ังสวรรค์  “ความรอดข้ึนอยู่
กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระท่ีนั่ง
และขึน้อยู่กับพระเมษโปดก” และทกุชวิีต
ที่อาศัยอยู ่ ในแผ ่นดินสวรรค ์พากัน
ร้องตอบว่า “อาเมน คําสดุดี พระสิริ  
พระปัญญา คําขอบพระคุณ พระเกียรติ  
ฤทธานภุาพและพระกาํลังจงมีแด่พระเจ้า
ของเราตลอดไปเป็นนิตย์” วิวรณ์ 7:10, 
12 {GC 650.1}

ในช่วงชีวิตของเราในโลกนี้ เราเพียง
แค่เริ่มที่จะเข้าใจถึงเร่ืองราวอันอัศจรรย์
ของการทรงไถ่บาป ด้วยความเข้าใจอัน
จํากัดของเราน้ัน เราอาจพิจารณาอย่าง
จริงใจท่ีสุดในเรือ่งความอปัยศและสง่าราศี  
ชวีติและความตาย ความยุตธิรรมและพระ
เมตตาคุณซึ่งประสานเข้ารวมกันที่บน
กางเขนนัน้ แต่กระนัน้ ถึงแม้เราจะใช้พลัง
สมองของเราท้ังหมดเท่าที่เราจะคิดได้  
เราก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงความสําคัญ
ทัง้หมดของมันได้ เราหยัง่รู้ถงึความกว้าง
และความยาว ความสูงและความลึกของ
ความรกัแห่งการทรงไถ่ให้รอดได้เพยีงแค่

เลือนราง ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจแผนการ
แห่งการทรงไถ่ให้พ้นจากบาปได้อย่าง
บริบูรณ์ แม้กระทั่งเม่ือผู้ที่ถูกไถ่ให้รอด
แล้วได้เห็นส่ิงที่ เห็นและได้รู ้สิ่งท่ีถูก
เปิดเผยให้รู ้ แต่ตลอดช่ัวนิรันดร์กาล 
สจัธรรมใหม่ๆ จะถกูเปิดเผยอยู่ตลอดเวลา
ให้แก่สมองทีมี่ความนกึคดิและช่ืนชมยนิดี  
ถึงแม้ความโศกเศร้า ความเจ็บปวดและ
การทดลองในแผ่นดินโลกจะส้ินสุดไป
และสาเหตุที่ทําให้เกิดส่ิงเหล่าน้ีจะถูก
กําจัดท้ิงไปแล้วก็ตาม  ประชากรของ
พระเจ้าจะได้รู้อย่างชัดเจนและมีความ
เข้าใจดีว่าราคาท่ีต้องจ่ายไปเพือ่ความรอด
ของพวกเขานั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย
สิ่งใด {GC 651.1}

กางเขนของพระคริสต์จะเป็นศาสตร์
และบทเพลงของผูท่ี้ได้รับการไถ่จากบาป
ไปตลอดชั่วนิรันดร์ เม่ือพวกเขามองดู
พระครสิต์ขณะทรงรับเกียรตยิศ พวกเขา
ก็จะแลเห็นพระคริสต์ขณะที่ทรงถูกตรึง
บนกางเขน พวกเขาจะไม่มีวันลืมว่า
พระองค์ผู้ทรงมีอํานาจในการทรงสร้าง
และค้ําจุนโลกจํานวนนับไม่ถ้วนท่ีอยู่ใน
ห้วงอวกาศกว้างใหญ่  พระองค์ผูท้รงเป็น
ที่รักยิ่งของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงฤทธา
นุภาพยิ่งใหญ่ในสวรรค์  พระองค์ที่เหล่า
เครูบและเสราฟิมที่ส่องแสงสุกใสกราบ
บูชาด้วยความชื่นชม พระองค์ผู้นี้ได้ทรง
ถ่อมพระองค์เองลงมาเพือ่ยกระดับมนุษย์
ที่ล้มลงในบาปให้สูงข้ึน พวกเขาจะไม่มี
วันลืมว่าพระองค์ทรงแบกความผิดและ
ความอบัอายของบาปรวมถึงการซ่อนพระ
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พักตร์ของพระบิดาจนกระทั่งความทุกข์
โศกเศร้าของโลกทีสู่ญเสยีไปทาํให้พระทัย
ของพระองค์แตกสลายและบีบคัน้ทาํลาย
ชวิีตของพระองค์บนกางเขนคาลวารี  เร่ือง
ราวของพระเจ้าพระผู้สร้างโลก พระเจ้า
ผูท้รงตัดสนิชะตากรรมทัง้ปวง  พระผู้ทรง
รักมนษุย์ในโลกนีม้ากจนได้ละสง่าราศีของ
พระองค์และลดเกียรตถ่ิอมพระองค์เองลง
มา   เรือ่งราวเหล่านีจ้ะทาํให้ทัว่ทัง้จกัรวาล
ระลึกถึงด้วยความอัศจรรย์ใจและเคารพ
บูชาไปจนตลอดกาล  ขณะท่ีเหล่าชนชาติ
ทั้งปวงท่ีได้รับความรอดจะมองไปยัง
พระผู้ไถ่ และมองเห็นพระสิริอันไม่รู้จบ
สิ้นของพระบิดาท่ีส่องอยู่บนพระพักตร์
ของพระองค์นั้น ขณะท่ีพวกเขามองดู
พระท่ีนั่งของพระองค์ที่มีอยู่ตลอดทุกยุค
ทุกสมัยนั้น และทราบดีว่าอาณาจักรของ
พระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด พวกเขาจะร้อง
เพลงด้วยความปีตยิินดีว่า “พระเมษโปดก
ผู้ถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นทรงสมควรได้
รับฤทธานุภาพ และด้วยพระโลหิตลํ้าค่า
ของพระองค์เองทรงไถ่พวกเราให้รอดพ้น
จากบาปกลับคืนมายังพระเจ้า” {GC 
651.2}

ความลกึลบัของกางเขนอธิบายความ
ลึกลับอืน่ๆ ท้ังปวง ภายใต้แสงสว่างท่ีส่อง
ออกมาจากกางเขนคาลวารีนั้น พระ
ลักษณะต่างๆ ของพระเจ้าทีเ่คยทาํให้เรา
เตม็ล้นด้วยความกลัวและความตะลึงพรึง
เพริดจะปรากฏออกมาเป็นความงดงาม

และน่าดึงดูด เราจะมองเห็นความเมตตา
กรุณา ความอ่อนโยนและความรักแบบ
บิดามารดาประสานอย่างกลมเกลียวกัน
เข้ากับความบริสุทธิ์ ความยุติธรรมและ
อํานาจ ในขณะท่ีเรามองดูความยิ่งใหญ่
ของพระที่นั่งของพระองค์ที่สูงตระหง่าน
และเป็นที่เทิดทูนนั้นเราจะมองเห็นพระ
ลักษณะของพระองค์ทีแ่สดงออกถงึความ
เมตตากรุณาและเราจะเข้าใจอย่างท่ีไม่
เคยเข้าใจมาก่อนถึงความสาํคญัของพระนาม
ซึง่เป็นท่ีรักน้ันคือ  “พระบิดาของเรา” {GC 
652.1}

เราจะมองเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงกอปร
ด้วยพระปัญญาอนัไร้ขอบเขตจํากัดจะไม่
ทรงวางแผนการแห่งความรอดบาปของ
เราด้วยวธิอีืน่ใดนอกจากการเสียสละของ
พระบุตรของพระองค์ ผลตอบแทนของ
การเสียสละน้ีคือความสุขของการมผีูท้ีถ่กู
ไถ่ให้รอดบาปแล้วท่ีบริสุทธิ์ มีความสุข
และมีชีวิตอมตะอยู่เต็มแผ่นดินโลก ผล
ของความขดัแย้งระหว่างพระผูช่้วยให้รอด
กับอํานาจมืด คือความสุขของผู้ที่ได้รับ
การไถ่ให้รอดจากบาปย้อนกลับไปถวาย
พระสิริแด่พระเจ้าตลอดชั่วนิรันดรกาล  
และนีคื่อคุณค่าของจติวิญญาณทีพ่ระบิดา
ทรงพอพระทัยกับราคาท่ีทรงชาํระในการ
ไถ่ และองค์พระคริสต์เองทรงมองดูผล
ของการเสียสละทีย่ิ่งใหญ่ด้วยความพงึพอ
พระทัยยิ่งนัก {GC 652.2}
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“เพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้น
ถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าทรงจําการ
อธรรมของนครน้ันแล้ว…ในถ้วยท่ีนครนัน้
ได้ผสมไว้ ก็จงผสมลงไปเป็นสองเท่า  นคร
นัน้ให้เกียรตติวัเองและอยูอ่ย่างฟุม่เฟือย
มากเพียงไร  ก็จงมอบความทรมานและ
ความโศกเศร้าแก่นครนั้นมากเพียงนั้น  
เพราะนครนัน้ราํพงึในใจว่า  ‘เรานัง่อยู่ใน
ตําแหน่งราชินี เราไม่ใช่หญิงม่าย และ
เราจะไม่ประสบความโศกเศร้าเลย’  เพราะ
เหตุนี้ภัยพิบัติต่างๆ จะมาถึงนครนั้น
ภายในวันเดียว คือโรคระบาด ความ
โศกเศร้าและการกันดารอาหาร และไฟ
จะเผานครน้ัน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือพระเจ้าผูท้รงพพิากษานครนัน้ทรงฤทธิ์  
บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ล ่วง
ประเวณีกับนครนั้นและอยู่ด้วยกันอย่าง
ฟุ่มเฟือย เม่ือเห็นควันไฟท่ีไหม้นครนั้น
ก็จะร้องไห้และทกุข์โศก…และจะกล่าวว่า 
‘วิบัติแล้ว วิบัติแล้ว นครที่ยิ่งใหญ่ นคร
บาบิโลนท่ีแข็งแกร่ง  เพราะการพพิากษา
มาถงึเจ้าแล้วภายในชัว่โมงเดียวเท่านัน้’”
วิวรณ์ 18:5-10 {GC 653.1} 

“พวกพ่อค้าบนแผ่นดินโลก” ที่ “ม่ังมี
ขึ้นจากความฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งของนคร
นั้น” “จะยืนอยู่ห่างๆ เพราะกลัวภัยจาก
การทรมานนคร พวกเขาจะร้องไห้และโศก
เศร้า...วิบัติแล้ว วิบัติแล้ว นครที่ยิ่งใหญ่  

นครที่สวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้า
สม่ีวงและผ้าสแีดงเข้ม นครทีป่ระดับด้วย
ทองคํา อัญมณีและไข่มุก เพราะภายใน
ชั่วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติที่มากมายเช่น
นี้ก็ยังสูญไปสิ้น” วิวรณ์ 18:11, 3, 15-17  
{GC 653.2}

การพพิากษาเช่นนีจ้ะลงมายงันครบา
บิโลนในวันทีพ่ระพโิรธของพระเจ้ามาเยอืน   
บาบิโลนเติมความไร้ศีลธรรมของเธอจน
เต็มล้น เธอสุกงอมพร้อมที่จะถูกทําลาย
แล้ว {GC 653.3}

ในขณะท่ีพระสุรเสียงของพระเจ้า
ปลดปล่อยประชากรของพระองค์นั้น มี
ความตื่นตระหนกด้วยความกลัวเกิดขึ้น
ในกลุ่มคนท่ีสูญเสียทุกส่ิงไปในการต่อสู้
ยิ่งใหญ่ของชีวิต ในช่วงเวลาที่ประตูแห่ง
พระกรุณาธิคุณยังคงเปิดอยู ่นั้น คน
เหล่าน้ีถกูซาตานมอมเมาด้วยการล่อลวง
ต่างๆ ของมัน และพวกเขาหาข้อแก้ตัว
ให้กบัวถิแีห่งบาปของตน คนร่ํารวยภูมิใจ
ว่าตนเหนือกว่าคนท่ีได้รับความชื่นชอบ
น้อยกว่า แต่พวกเขาได้ทรัพย์สมบัติมา
ด้วยการละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า 
พวกเขาละเลยการเล้ียงดูผูห้วิโหย ละเลย
ทีจ่ะสวมเสือ้ผ้าให้กับคนเปลอืยกาย ละเลย
ที่จะกระทําการยุติธรรม และละเลยการ
ให้ความรักด้วยความเมตตา พวกเขา
ต้องการยกชูตนเองขึน้และให้เพือ่นมนุษย์
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ทีพ่ระเจ้าทรงสร้างยกย่องพวกเขา บัดนี้ 
ทุกส่ิงที่ทําให้พวกเขาย่ิงใหญ่ถูกปลดท้ิง
ไปหมดและพวกเขาถูกปล่อยให้สิ้นเนื้อ
ประดาตวัและไร้สิง่ปกป้อง  พวกเขาหวาด
กลัวเม่ือต้องมองดูสิ่งต่างๆ ที่พวกเขา
เทิดทูนถกูทาํลายทิง้ไปต่อเบ้ืองพระพกัตร์
พระผู้สร้างของพวกเขา พวกเขาขายตัว
เองให้กับทรัพย์สมบตัแิละความสนุกสนาน
ทางฝ่ายโลก  และไม่ได้แสวงหาความม่ังมี
จําเพาะพระเจ้า ผลท่ีได้คือ ชีวิตของ
พวกเขาล้มเหลว บัดนี้ความสําราญของ
พวกเขาเปลีย่นไปเป็นความขมขืน่ ทรัพย์
สมบัติของพวกเขาเปื่อยเน่าไป ทรัพย์
สมบัตท่ีิพวกเขาหามาตลอดชวีติถูกกวาด
ไปหมดในชั่วพริบตาเดียว คนรวยร่ําไห้
เป็นทุกข์ถึงคฤหาสน์ที่ถูกทําลายไป 
ทองคําและเงินของเขาก็กระจัดกระจาย
ไป แต่ความโศกเศร้าของพวกเขาก็ถูก
ระงบัเพราะกลวัว่าตวัเขาเองจะต้องพนิาศ
ไปพร้อมกบัส่ิงของทีเ่ขาเทิดทูนด้วย {GC 
654.1}

การท่ีคนช่ัวทัง้หลายเตม็ไปด้วยความ
เสยีใจน้ันไม่ใช่เป็นเพราะบาปของพวกเขา
ที่ได้ละเลยพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่
เป็นเพราะพระเจ้าทรงได้รับชยัชนะ พวก
เขารํ่าไห้กับผลที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้กลับใจ
จากความชั่ว หากทําได้ พวกเขาจะ
พยายามเอาชยัชนะกลับคืนมา {GC 654.2}

โลกมองเหน็กลุ่มคนท่ีพวกเขาเยาะเย้ย
และเหยยีดหยามและต้องการกําจดัท้ิงไป
ให้หมด เป็นคนทีผ่่านโรคระบาด พายุ และ
แผ่นดินไหวโดยไม่ได้รับบาดเจบ็ พระองค์

ทรงเป็นด่ังไฟท่ีเผาผลาญสําหรับผู้ที่ล่วง
ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์แต่ทรง
เป็นป้อมปราการอันปลอดภัยสําหรับ
ประชากรของพระองค์ {GC 654.3}

ศาสนาจารย์ผูซ้ึง่ตลอดเวลาท่ีผ่านมา
ทีย่อมสละท้ิงสจัธรรมเพือ่จะรบัความนยิม
ชมชอบจากมนุษย์นั้น บัดนี้เขามองเห็น
สภาพและอิทธิพลของคําสอนของเขา   
เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าพระเนตรขององค์
สัพพัญญูติดตามเขาไปในขณะที่เขายืน
อยู่ที่โต๊ะ ในขณะที่เขาเดินอยู่ตามถนน  
และในขณะที่เขาปะปนอยู่กับมนุษย์ใน
เหตกุารณ์ต่างๆ ของชวิีต  ทกุอารมณ์ของ
จิตใจ ทุกประโยคที่เขียน ทุกคําท่ีกล่าว
ออกมา และทกุการกระทาํทีช่กันาํมนษุย์
ให้เข้าพกัพงิในป้อมปราการของความเทจ็
นั้น การกระทําต่างๆ เหล่านี้หว่านเมล็ด
ออกไป และบัดนี ้เขามองเหน็ผลของการ
เก็บเก่ียวในบรรดาจิตวิญญาณหลงหาย 
น่าสมเพชเวทนาทีย่นือยูร่อบตวัเขา {GC 
654.4}

พระเจ้าตรัสว่า “เขาได้รักษาแผลแห่ง
ประชากรของเราเพียงผิวเผิน กล่าวว่า 
สวสัดิภาพ  สวสัดภิาพเม่ือไม่มีสวสัดิภาพ
เสียเลย” “เพราะเจ้าทําให้คนชอบธรรม
ท้อใจด้วยการหลอกลวง ทั้งท่ีเราไม่ได้
ทาํให้เขาเศร้าใจเลย และเจ้าได้หนนุใจคน
อธรรมไม่ให้หันกลับจากทางอธรรมของ
เขา ทําให้ไม่อาจรักษาชีวิตของตนไว้”  
เยเรมีย์ 8:11 เอเสเคียล 13:22 {GC 655.1}

“วิบัติแก่ผู ้เลี้ยงแกะ ผู ้ทําลายและ
กระจายแกะแห่งลานหญ้าของเรา…นีแ่น่ะ 
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เราจะลงโทษเจ้า เพราะการกระทาํชัว่ของ
เจ้า” “ท่านผู้เลี้ยงแกะทั้งหลายเอ๋ย จง
คร่ําครวญและร้องเถิด ท่านเจ้าของฝงูแกะ 
จงกลิง้เกลอืกในขีเ้ถ้า เพราะวนัเวลาแห่ง
การสังหารท่านและวันเวลาท่ีท่านต้อง
กระจดักระจายมาถงึแล้ว…ผูเ้ลีย้งแกะจะ
ไม่มีทางหนี เจ้าของฝงูแกะไม่มีทางรอด”  
เยเรมีย์ 23:1, 2; 25:34, 35 {GC 655.2}

อาจารย์ทั้งหลายและประชาชนต่าง
มองเห็นว่า พวกเขาไมไ่ด้รักษาสัมพันธ-
ภาพท่ีถูกต้องกับพระเจ้า พวกเขามอง
เห็นว่า ตนได้กบฏมาตลอดต่อพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นแหล่งกําเนิดของธรรมบัญญัติ
ที่ยุติธรรมและชอบธรรม การเพิกเฉยต่อ
ข้อบังคับต่างๆ ของพระเจ้านาํมาซึง่ความ
ชัว่ ความไม่ปรองดองกัน ความเกลียดชงั 
และความอธรรมจํานวนนับพันๆ ที่พร่ัง
พรูขึ้นมา จนทั่วทั้งโลกกลายเป็นสนาม
กว้างใหญ่ของการแก่งแย่งชิงดีกันอีกท้ัง
ยังเป็นแหล่งรวมของความเส่ือมทราม
ชัว่ร้าย  ส่ิงนีเ้ป็นภาพมุมมองทีป่รากฏขึน้
ในเวลานี้แก่ผู้ท่ีปฏิเสธสัจธรรมและเลือก
ท่ีจะเก็บถนอมรักษาความผิดไว้ ไม่มี
ภาษาใดท่ีจะใช้บรรยายถึงความรู้สึกของ
ผู ้ท่ีไม่เชื่อฟังและไม่จงรักภักดีซึ่งต้อง
สูญเสียชีวิตนิรันดร์ไปตลอดกาลได้ ผู้ที่มี
ความสามารถและมีวาจาคล่องแคล่วซึ่ง
โลกยกย่องบูชานั้น ถึงเวลานี้พวกเขาจะ
มองเหน็สิง่เหล่านีด้้วยแสงสว่างทีแ่ท้จริง 
พวกเขาตระหนักแล้วว่า การล่วงละเมิด
ของพวกเขาทําให้สูญเสียสิ่งใดไป และ
พวกเขาหมอบลงแทบเท้าของผู้สัตย์ซื่อ

ที่ เขาเคยดูแคลนและเย ้ยหยัน และ
สารภาพว่าพระเจ้าทรงรกัผู้สัตย์ซื่อเหล่า
นั้นเสมอมา {GC 655.3}

ประชาชนมองเห็นว่าพวกเขาถกูหลอก   
พวกเขาต่างโทษซึ่งกันและกันว่าเป็นผู้ท่ี
นําความหายนะมาให้ แต่ทุกคนรวมตัว
กันต่อว่าบรรดาอาจารย์ด้วยคําตําหนิที่
ขมขื่นที่สุด ศาสนาจารย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ท้ัง
หลายล้วนทํานายแต่เรื่องราวร่ืนหู พวก
เขานําผู้ฟังให้ไม่ใส่ใจธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า  และกดขีผู่ท้ีถ่อืรักษาธรรมบัญญัติ
ให้บริสุทธิ์  บัดนี้ ผู้สอนเหล่านี้สารภาพ
ด้วยความส้ินหวังต่อหน้าโลกถึงผลงาน
หลอกลวงของพวกเขา ฝูงชนโกรธแค้น
ยิ่งนัก ต่างร้องขึ้นว่า “เราพินาศแล้ว และ
ท่านเป็นต้นเหตุความหายนะของเรา”  
แล้วฝูงชนหันเข้าใส่ผู้เล้ียงเทียมเท็จ ฝูง
ชนทีค่รัง้หนึง่เคยชืน่ชมพวกเขาท่ีสดุ กลับ
กลายเป็นผูท้ีแ่ช่งสาปพวกเขาด้วยคาํพดู
ท่ีน่ากลัวท่ีสุด มือท่ีคร้ังหนึง่เคยมอบรางวลั
เกียรติยศให้แก่พวกเขา จะชูขึ้นมาเพื่อ
ทําลายพวกเขา ดาบท่ีเคยใช้สังหาร
ประชากรของพระเจ้าบัดน้ีใช้เพื่อทําลาย
ศตัรูของประชากรของพระองค์  ทัว่ทกุหน
ทกุแห่งจะมีแต่การต่อสู้และการนองเลือด  
{GC 655.4}

“เสียงกัมปนาทจะก้องไปทั่วปลาย
พภิพ เพราะพระยาห์เวห์ทรงมคีดีกับบรรดา
ประชาชาติ พระองค์ทรงเข้าพพิากษาเนือ้
หนงัทัง้สิน้ ส่วนคนอธรรมนัน้ พระองค์จะ
ทรงฟันเสียด้วยดาบ” เยเรมีย์ 25: 31   
ความขัดแย้งยิ่งใหญ่ดําเนินมาเป็นเวลา
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หกพันปี พระบุตรของพระเจ้าและผู้สื่อ
ข่าวชาวสวรรค์ต่อสู้กบัอาํนาจชัว่ เพือ่เตอืน  
เพื่อให้ความกระจ่าง และเพื่อช่วยมนุษย์
ทัง้หลายให้รอด  บดันี ้ทกุคนตัดสินใจแล้ว  
คนช่ัวเข้าร่วมกับซาตานอย่างเต็มที่เพื่อ
ทําสงครามต่อสู้พระเจ้า ถึงเวลาแล้วที่
พระเจ้าจะทรงยืนยันอํานาจของธรรม-
บัญญัติของพระองค์ท่ีถูกเหยียบยํ่าไป   
บัดนีก้ารต่อสูไ้ม่ได้อยูท่ีซ่าตานเท่านัน้  แต่
มาอยู่ท่ีมนษุย์ด้วย “พระยาห์เวห์ทรงมีคดี
กับบรรดาประชาชาติ” “คนอธรรมนั้น 
พระองค์จะทรงฟันเสยีด้วยดาบ” {GC 656.1} 

ผู้ที่ “ถอนหายใจและคร่ําครวญเนื่อง
จากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนท้ังหมดที่ทํากัน
ในเมืองนัน้”  จะได้รบัเครือ่งหมายของการ
ปลดปล่อย บดันีทู้ตมรณะก้าวออกมาแล้ว  
เป็นทูตมรณะที่อยู่ในนิมิตของเอเสเคียล 
ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นคนที่มีอาวุธสังหาร 
พวกเขารับคําสั่งว่า  “จงฆ่าทําลายทั้งคน
แก่ คนหนุม่และหญงิสาว  ทัง้เด็กและพวก
ผูห้ญงิ แต่อย่าเข้าใกล้ผูมี้เคร่ืองหมายและ
จงเร่ิมต้นทีส่ถานนมัสการของเรา”  ผูเ้ผย
พระวจนะกล่าวต่อไปว่า  “เขาทัง้หลายจงึ
ตั้งต้นกับพวกชายแก่ผู้อยู่หน้าพระนิเวศ
นั้น”  เอเสเคียล 9:1-6  การทําลายล้างจะ
เร่ิมต้นขึน้ก่อนในท่ามกลางผูท้ีอ้่างตนเป็น
ผู้นําทางด้านจิตวิญญาณของประชาชน  
คนยามเทยีมเท็จจะเป็นกลุม่แรกทีถ่กูฆ่า  
จะไม่มีผูใ้ดสงสารเขาหรอืได้รบัการยกเว้น  
ทั้งคนหนุ่ม คนสาว ผู้หญิงและเด็กเล็ก
ต่างต้องพนิาศไปพร้อมๆ กนั {GC 656.2}

“เพราะ ดูเถดิ พระยาห์เวห์กําลังเสด็จ

ออกมาจากสถานที่ของพระองค์ เพื่อ
ลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาป
ผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะ
เผยโลหิต ซึ่งหล่ังอยู่บนมัน และจะไม่
ปิดบังผูถ้กูฆ่าของมันไว้อกี” อสิยาห์ 26:21  
“ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระยาห์เวห์จะ
ทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติท้ังหลายท่ีมา
ทาํสงครามกับเยรซูาเล็ม คือ เนือ้ของเขา
จะเน่าเสียเม่ือเขายังยนือยูไ่ด้  ตาของเขา
จะเน่าคาเบ้าตา  และล้ินของเขาจะเน่าคา
ปาก ในวนัน้ัน ความสับสนอลหม่านอย่าง
ใหญ่โตจากพระยาห์เวห์จะตกลงเหนือ
พวกเขา  แล้วคนหน่ึงจะจับมือเพ่ือนของ
ตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน”  
เศคาริยาห์ 14:12, 13 ในการต่อสู้อย่าง
บ้าคลัง่ของตณัหารุนแรงท่ีสุดของพวกเขา
เองและด้วยการหล่ังของพระพิโรธอย่าง
น่ากลัวของพระเจ้าซ่ึงไม่ระคนส่ิงใดนี้  
บรรดาคนชัว่ทีอ่าศยัอยูใ่นโลกทีมี่ท้ังพวก
ปุโรหติ ผูป้กครองและประชาชน คนรํา่รวย
และคนยากจน  คนช้ันระดับสูงและคนช้ัน
ระดับตํ่าถูกประหาร “และบรรดาผู้ที่พระ
ยาห์เวห์ทรงประหารในวันน้ันจะมีจากปลาย
โลกข้างนี้ถึงปลายโลกข้างโน้น เขาเหล่า
นั้นจะไม่มีใครครํ่าครวญให้ หรือรวบรวม
หรือฝังไว้ แต่จะเป็นเหมือนมูลสตัว์อยูบ่น
พื้นดิน” เยเรมีย์ 25:33 {GC 656.3}

ในขณะท่ีพระคริสต์เสด็จมา บรรดา
คนชั่วร้ายจะถูกทําลายให้สูญสิ้นไปจาก
พื้นผิวของทั่วท้ังโลก โดยถูกเผาผลาญ
ด้วยวิญญาณจากพระโอษฐ์ของพระองค์
และถูกทําลายด้วยพระสิริอันเจิดจ้าของ
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พระองค์ พระคริสต์ทรงนําประชากรของ
พระองค์ไปยังนครของพระเจ้าและโลกก็
จะว่างเปล่าไม่มีส่ิงมีชีวิตใดอาศัยอยู่ “นี่
แน่ะ พระยาห์เวห์จะทรงทําให้โลกร้างเปล่า  
ทั้งทําให้เป็นที่รกร้าง พระองค์จะทรงบิด
พืน้โลกและทําให้ผู้อาศยัของโลกกระจาย
ไป” “โลกจะร้างเปล่าและถูกปล้นอย่างสิน้
เชงิเพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสพระวจนะน้ี
แล้ว” “โลกเป็นมลทนิเนือ่งด้วยผูอ้าศยัของ
มัน  เพราะเขาทัง้หลายละเมิดธรรมบัญญตัิ  
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และหักทําลายพนัธสัญญา
นิรันดร์นั้น เพราะฉะนั้นคําสาปแช่งกลืน
กินโลกและผู้อาศัยในนั้นก็แบกรับความ
ผดิ เพราะฉะนัน้ผู้อาศยัของโลกจงึถกูเผา
ผลาญและคนเหลืออยู่มีน้อย” อิสยาห์ 
24:1, 3, 5, 6 {GC 657.1}

โลกท้ังใบมีลกัษณะคล้ายป่ากันดารท่ี
อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ซากปรักหักพังของ
เมืองและหมู่บ้านทีถ่กูทําลายจากแผ่นดิน
ไหว  ต้นไม้ถกูถอนรากถอนโคน  ก้อนหนิ
ขรุขระท่ีถูกซัดขึ้นมาจากมหาสมุทรหรือ
แตกออกจากพื้นโลกต่างกระจัดกระจาย
อยูท่ัว่พืน้ผวิโลก ในขณะท่ีโพรงขนาดยักษ์
หลายอันบอกถึงตําแหน่งที่ตั้งเดิมของ
ภเูขาซึง่ถกูฉกีกระชากออกไปจากรากฐาน
ของมัน {GC 657.2}

บัดนีเ้หตกุารณ์เกดิขึน้จริงตามทีบ่อก
ไว้ล่วงหน้าไว้ในพธิสํีาคญัตอนสดุท้ายของ
วนัลบมลทินบาป เม่ือพธิใีนอภสิทุธสิถาน
เสร็จส้ินลงและบาปของอิสราเอลถูกนํา
ออกไปจากสถานนมัสการโดยอาศยัอาํนาจ
ของเลือดที่ได้มาจากเคร่ืองบูชาลบล้าง

บาป จากน้ัน มีการนําแพะของอาซาเซล
ที่ยังมีชีวิตมาถวายเฉพาะพระพักตร์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อหน้าชุมนุมชน  
ปุโรหิตใหญ่สารภาพ “บาปต่างๆ ของคน
อิสราเอล การล่วงละเมิดของพวกเขา
ทั้งหมดและให้บาปท้ังสิ้นของพวกเขา
ตกลงบนหัวแพะนั้น” เลวีนิติ 16:21 ใน
ทํานองเดียวกัน เม่ือพระราชกิจของการ
ลบมลทนิบาปในสถานนมัสการบนสวรรค์
เสร็จสิน้ลงแล้ว หลงัจากนัน้ ต่อเบ้ืองพระ
พักตร์พระเจ้าและต่อหน้าทูตสวรรค์ทั้ง
ปวงและบรรดาคนทัง้หลายทีถ่กูไถ่ให้รอด  
จะมีการนาํบาปทัง้หมดของประชากรของ
พระเจ้าวางลงบนซาตานและประกาศ
ว่ามันต้องรับผิดกับความชั่วที่มันเป็นผู้
บงการ และเช่นเดียวกันกับที่แพะของ
อาซาเซลถูกส่งออกไปยังป่ากันดารซึ่ง
ไม่มีผูค้นอยู่อาศยั ซาตานก็จะถกูขับออก
ไปอยู่ในโลกทีอ้่างว้างเปล่าเปล่ียว ซึง่เป็น
ป่ากันดารแห้งแล้งทีไ่ม่มีผูค้นอาศยัอยูเ่ช่น
กัน {GC 658.1}

ผูเ้ขยีนพระธรรมวิวรณ์บอกไว้ล่วงหน้า
ถึงการขับไล่ซาตานให้ออกไปยังท่ีเปล่า
เปล่ียวรวมถึงสภาพยุ่งเหยิงและอ้างว้าง
ของโลก  และเขายังเปิดเผยอกีด้วยว่าโลก
จะมีสภาพเช่นน้ีเป็นเวลาหน่ึงพันปี ภาย
หลงัจากท่ียอห์นเสนอภาพเหตกุารณ์ของ
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเจ้าและการ
ทาํลายคนชัว่ไปแล้วน้ัน ท่านยงัพยากรณ์
ต่อไปอีกว่า “แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์
องค์หนึง่ลงมาจากสวรรค์ ท่านถอืลูกกุญแจ
ของบาดาลลึก  และถือโซ่เส้นใหญ่ในมือ
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ของท่าน และท่านจับพญานาคที่เป็นงู
ดึกดําบรรพ์ผูซ้ึง่เป็นมารและซาตาน  แล้ว
มัดมันไว้หนึ่งพันปี แล้วโยนมันลงไปใน
บาดาลลึกนัน้ ใส่กญุแจและประทับตราไว้ 
เพือ่ไม่ให้มันล่อลวงประชาชนต่างๆ ได้อกี
ต่อไป จนครบหนึ่งพันปี หลังจากนั้นจะ
ต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหน่ึง”  
วิวรณ์ 20:1-3 {GC 658.2}

“บาดาล” ในทีน่ีห้มายถงึโลกทีมี่สภาพ
สบัสนอลหม่านและมืดมิด ในหลักฐานจาก
ข้อพระคัมภีร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสภาพ
ของโลก พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ในปฐม-
กาล” โลกนั้นก็ “ว่างเปล่า ความมืดอยู่
เหนือนํ้า” ปฐมกาล 1:2 คําพยากรณ์นี้
สอนว่าสภาพเช่นนี้อย่างนอ้ยบางส่วนจะ
เกิดขึ้นมาอีกคร้ัง เม่ือผู ้เผยพระวจนะ
เยเรมีย์มองไปยังภายภาคหน้าถงึวนัย่ิงใหญ่
ของพระเจ้า เขาประกาศว่า  “ข้าพเจ้ามอง
ดูแผ่นดินและนีแ่น่ะเป็นทีร้่างและว่างเปล่า 
และมองดูท้องฟ้า  ในนัน้ก็ไม่มีความสว่าง  
ข้าพเจ้ามองดูภูเขา นี่แน่ะ มันกําลังส่ัน
สะเทือน เนนิเขาก็เคล่ือนตวัไปมา  ข้าพเจ้า
มองดู และนี่แน่ะ ไม่มีมนุษย์เลย นกทั้ง
ปวงบนท้องฟ้าได้หนไีปแล้ว ข้าพเจ้ามอง
ดู และนี่แน่ะ เรือกสวนไร่นาก็เป็นถิ่น
ทรุกันดาร และเมืองทัง้สิน้ก็ปรกัหกัพงัไป 
ต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ ต่อพระพิโรธ
ร้อนแรงของพระองค์” เยเรมีย์ 4:23-26  
{GC 658.3}

ที่นี่จะเป็นบ้านของซาตานและทูตชั่ว
ของมันเป็นระยะเวลาหนึง่พนัปี มันจะถกู
จาํกัดให้อยูแ่ต่ในโลก มันจะไม่มีทางเข้าไป

ในโลกอืน่เพือ่ล่อลวงและรบกวนผู้ทีไ่ม่เคย
ล้มลงในบาป ข้อความที่ว่า ซาตานถูก
ผูกมัด จึงมีความหมายในแง่นี้ ไม่มีผู้ใด
หลงเหลืออยู่ในโลกให้มันใช้อาํนาจของมัน
ได้อีกต่อไป มันถูกตัดขาดจากงานการ
ล่อลวงและงานการทําลายที่มันทําด้วย
ความชื่นชอบมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ  
{GC 659.1}

ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาห์มองไปยังเบ้ือง
หน้าเม่ือซาตานจะถูกทําลาย เขาอุทาน
ขึ้นมาว่า “โอ เจ้าร่วงลงจากฟ้าสวรรค์
อย่างไรหนอ เจ้าผู้ส่องแสง คือโอรสแห่ง
รุ ่งอรุณ เจ้าถูกเหวี่ยงลงมายังพื้นดิน
อย่างไรหนอ เจ้าผู้ทําให้ประชาชาติทั้ง
หลายตกตํา่  เจ้าเองรําพงึในใจของเจ้าว่า 
ข้าจะขึน้ไปยงัฟ้าสวรรค์  ‘ข้าจะตัง้พระทีน่ัง่
ของข้าเหนือดวงดาวทัง้หลายของพระเจ้า 
ข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งการชุมนุม  ณ สุด
ปลายอุดรอันไกลโพ้น ข้าจะข้ึนไปเหนือ
ความสงูของเมฆ ข้าจะทาํให้ตวัของข้าเอง
เหมือนองค์ผู้สูงสุด’ แต่เจ้าถูกนําลงมาสู่
แดนคนตาย  ยงัก้นบาดาล  บรรดาผู้เหน็
เจ้าจะจ้องมองเจ้า และจะคิดพิจารณาตัว
เจ้าว่า ชายคนน้ีหรือท่ีทําให้โลกส่ันสะเทอืน  
ทีเ่ขย่าอาณาจกัรท้ังหลาย ท่ีทาํให้โลกเป็น
เหมือนถิ่นทุรกันดาร และทําลายเมือง
ต่างๆ ในโลกเสีย ผู้ไม่ยอมปล่อยให้เชลย
ของตนกลบับ้าน”  อสิยาห์ 14:12-17 {GC 
659.2}

ตลอดเวลา 6,000 ปี ผลงานแห่งการ
กบฏของซาตาน “ทาํให้แผ่นดินหวัน่ไหว” 
มัน “ทําให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร
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และทําลายเมืองต่างๆ ในโลกเสีย” และ
มัน “ไม่ยอมปล่อยให้เชลยของตนกลับ
บ้าน” สดุดี 60:2  อิสยาห์ 14:17 ตลอด
เวลา 6,000 ปี เรือนจาํของมันจองจาํกกัขงั
ประชากรของพระเจ้าไว้  และมันต้องการ
กักเก็บคนเหล่านี้ไว้ตลอดกาล แต่พระ
คริสต์ทรงทาํลายเครือ่งจองจําของมันและ
ทรงปล่อยเชลยทีถ่กูคมุขงัอยูใ่ห้เป็นอสิระ  
{GC 659.3}

บัดนี้  แม้คนชั่วก็ยังถูกนําไปอยู่ไกล
โพ้นห่างจากอํานาจของซาตาน และมัน
ยังคงอยู่อย่างโดดเด่ียวด้วยกันกับทูตชั่ว
เพื่อจะให้รู ้สึกสํานึกถึงหายนะที่เป ็น
ผลลัพธ์จากบาป  “พระราชาทั้งหมดของ
บรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติ  
ต่างก็อยูใ่นอุโมงค์ของตน แต่เจ้าถกูเหวีย่ง
ออกไปจากหลุมศพของเจ้า  เป็นเหมือน
ก่ิงไม้ถูกทิ้ง...เจ้าจะไม่มีส่วนร่วมกับเขา
ในการฝังศพ เพราะเจ้าได้ทาํลายแผ่นดิน
ของเจ้า เจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้า 
‘ขออย่าให้มีใครเอ่ยถึงเชื้อสายของผู้ทํา
ความช่ัวตลอดไป’” อิสยาห์ 14:18-20  
{GC 660.1}

ตลอดระยะเวลาหนึ่งพันปีนี้ ซาตาน
จะท่องเที่ยวไปมาในโลกท่ีอ้างว้างเปล่า
เปลี่ยวเพื่อดูผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการกบฏ
ของมันในการต่อต้านธรรมบัญญัติของ
พระเจ้า  ในช่วงเวลานี ้ความทุกข์ทรมาน
ของมันนั้นรุนแรง ต้ังแต่มันล้มลงในบาป 
ชวีติของมันทีมี่กจิกรรมอย่างไม่รูจ้บได้ขบั
การใคร่ครวญไตร่ตรองนึกคิดออกไป แต่
บัดนี้มันไม่มีอํานาจของมันแล้วและถูก

ปล่อยให้ครุ่นคิดถึงบทบาททีมั่นได้กระทาํ
นับต้ังแต่มันเร่ิมก่อกบฏต่อต้านการ
ปกครองของสวรรค์ และให้มองไปข้าง
หน้าด้วยความสั่นสะเทือนและหวาดผวา
กับอนาคตอันน่ากลัวเม่ือมันต้องรับทุกข์
ทรมานจากความชัว่ท้ังหมดท่ีมันได้ทาํไป
และต้องถกูรบัโทษของบาปท้ังหลายท่ีมัน
เป็นผู้ทําให้เกิดขึ้น {GC 660.2}

สําหรับประชากรของพระเจ้า การ
จําจองซาตานจะนํามาซ่ึงความยินดีและ
ความเปรมปรีดิ์ ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า   
“เม่ือพระยาห์เวห์ประทานให้เจ้าได้หยุด
พักจากความเจ็บปวด และความวุ่นวาย
ของเจ้า  และจากงานหนกัซึง่เจ้าถูกบงัคับ
ให้ทาํ เจ้าจะยกคาํเย้ยหยันนีก้ล่าวกับพระ
ราชาของบาบิโลนว่า ‘เออ ผูบี้บบังคบัสงบ
ไปอย่างไรหนอ ความเกร้ียวกราดของเขา
ก็สงบไปด้วยหนอ พระยาห์เวห์ทรงหัก
ไม ้พลองของคนอธรรม คทาของผู ้
ครอบครอง ซ่ึงตีชนชาติทั้งหลายด้วย
ความพโิรธ ด้วยการตอีย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่
ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธ 
ด้วยการข่มเหงอย่างไม่รามือ’” อิสยาห์ 
14:3-6 {GC 660.3}

ในช่วงระยะเวลาหนึง่พนัปีระหว่างการ
เป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกกับการ
เป็นขึ้นมาจากความตายครั้งท่ีสองน้ัน  
การพจิารณาพพิากษาคนชัว่จะเกิดขึน้ใน
ช่วงเวลาน้ี อัครทูตเปาโลเน้นให้เห็นว่า
การพิพากษานี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังจากพระเยซูเสด็จมาครั้งท่ีสอง  
“อย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลา จงคอย
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จนกว่าองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเสด็จมา พระองค์
จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืด 
และจะทรงเผยความมุง่หมายของจติใจท้ัง
หลาย  เม่ือนัน้แต่ละคนจะได้รับคาํชมเชย
จากพระเจ้า” 1 โครินธ์ 4:5 ดาเนียลเปิด
เผยว่าเม่ือผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึง
แล้ว “การพิพากษาถูกมอบให้แก่บรรดา
ผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น” ดาเนียล 
7:22  ในช่วงเวลานีผู้ช้อบธรรมจะข้ึนครอบ
ครองเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า   
ยอห์นกล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์ว ่า  
“ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้
ที่นั่ งบนนั้นได ้ รับมอบอํานาจในการ
พิพากษา” “แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของ
พระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบ
ครองร่วมกับพระองค์หน่ึงพันปี” วิวรณ์ 
20:4-6  เปาโลกล่าวถึงเวลานี้ไว้ล่วงหน้า
ว ่า “ธรรมิกชนจะพิพากษาโลก” 1 
โครินธ์ 6:2 พวกเขาร่วมกับพระคริสต์
ในการพิพากษาคนชั่วทั้งหลาย โดย
เปรียบเทียบการกระทําของคนชั่วเทียบ
กับหนังสือกฎเกณฑ์ซึ่งก็คือพระคัมภีร์  
และตัดสินทุกคนตามการกระทําท่ีได้ทํา
ลงไปในกายนี้  หลังจากนั้น ส่วนที่คนชั่ว
จะต้องถูกรับโทษจะถูกตวงออกมาตาม
การกระทําต่างๆ ของพวกเขา  และบันทึก
ไว้ให้ตรงกับชือ่ของพวกเขาในหนงัสือแห่ง
ความตาย {GC 660.4}

พระคริสต์และประชากรของพระองค์
เป็นผูพ้พิากษาซาตานและทตูชัว่ท้ังหลาย
ของมัน เปาโลกล่าวว่า “พวกท่านรู้แล้ว
ไม่ใช่หรอืว่าเราจะพพิากษาพวกทูตสวรรค์  
ถ้าเช่นนั้นก็ย่ิงควรจะพิพากษาเรื่องของ
ชวิีตนี”้  1 โครินธ์ 6:3  และยูดายังประกาศ
ไว้ว่า “พวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอํานาจ
ครอบครองของตนเอง แต่ละทิ้งถิ่นฐาน
ของตน พระองค์ก็ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่อนั
ไม่รู ้จักสลายในท่ีมืดจนกว่าจะถึงเวลา
พิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้น” ยูดา 6 {GC 
661.1}

เมื่อส้ินสุดหน่ึงพันปี จะมีการเป็นขึ้น
มาจากความตายคร้ังทีส่อง บรรดาคนชัว่
จะเป็นขึน้จากความตายและปรากฏตัวต่อ
พระพกัตร์พระเจ้าเพือ่รับการลงโทษตาม  
“คําพิพากษาที่บันทึกไว้” สดุดี 149:9   
ด้วยเหตนุี ้ภายหลังจากผูเ้ขยีนพระธรรม
ววิรณ์ได้บรรยายถงึเหตุการณ์ผูช้อบธรรม
เป็นข้ึนจากตายแล้ว ท่านได้กล่าวต่อไป
ว่า “คนอ่ืนๆ ทีต่ายไปแล้วไม่ได้กลับมีชวีติ
อีกจนกว่าจะครบหน่ึงพันปี” วิวรณ์ 20:5  
และอสิยาห์กล่าวถงึคนอธรรมไว้ว่า  “พวก
เขาจะถูกรวบรวมไว้รวมกัน คล้ายนกัโทษ
ในคกุใต้ดนิ เขาทัง้หลายจะถูกขงัไว้ในคุก
และอีกหลายวันก็จะถูกลงโทษ” อิสยาห์ 
24:22 {GC 661.2}
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เม่ือส้ินสุดเวลาหนึ่งพันปี พระคริสต์
เสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกอีกคร้ังหนึ่ง   
พระองค์เสด็จมาพร้อมด้วยบรรดาผู้ที่ได้
รับการไถ่จากบาปจาํนวนมากและตามมา
ด้วยกลุ่มทูตสวรรค์ผู้ติดตาม ในขณะท่ี
พระองค์เสด็จลงมาด้วยความย่ิงใหญ่อัน
น่าสะพรึงกลัว  พระองค์ตรสัส่ังบรรดาคน
ชัว่ทีต่ายอยู่ให้มีชวีติเป็นขึน้เพือ่รับความ
พินาศของพวกเขา มีคนจํานวนมากมาย
ดุจเม็ดทรายในทะเลที่นับไม่ถ้วนลุกออก
มา   พวกเขาแตกต่างจากบรรดาคนทีเ่ป็น
ขึน้จากความตายคร้ังแรกอย่างลิบลับ   คน
ชอบธรรมสวมสภาพของความเยาว์วัย
และความงามของชีวิตอมตะ คนช่ัวมีร้ิว
รอยของโรคร้ายและความตายติดอยูต่าม
ร่างกาย {GC 662.1}

นยัน์ตาทกุดวงของฝงูชนจาํนวนมหมึา
นัน้หนัไปจ้องพระสริขิองพระบุตรพระเจ้า   
บรรดาคนชัว่ต่างร้องข้ึนเป็นเสยีงเดียวกนั
ว่า  “ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” มัทธิว 
23:39 ถ้อยคํานีไ้ม่ได้เกิดจากความรักทีมี่
ต่อองค์พระเยซู แต่ความจริงได้บังคับให้
พวกเขาเอ่ยถ้อยคําเหล่าน้ันออกมาจาก
ปากอย่างไม่เตม็ใจ คนชัว่เหล่านีล้งสูห่ลมุ
ศพไปอย่างไร พวกเขาก็กลับเป็นขึ้นมา
จากตายพร้อมด้วยความเป็นศตัรูต่อพระ
คริสต์เช่นเดิมและด้วยวิญญาณของการ

กบฏแบบเดียวกัน พวกเขาจะไม่ได้รับ
โอกาสแก้ไขจดุบกพร่องต่างๆ ของชีวิตที่
ผ่านมาในอดีตของพวกเขา เพราะการทํา
เช่นนีไ้ม่ทาํให้เกิดประโยชน์ใดทัง้ส้ิน การ
ล่วงละเมิดทีทํ่าไปตลอดช่ัวชวีติไม่ได้ทาํให้
จติใจของพวกเขาอ่อนลง หากเปิดโอกาส
แก้ไขจุดบกพร่องให้แก่พวกเขาเป็นคร้ัง
ที่สอง พวกเขาก็จะใช้เวลานั้นเพื่อหลีก
เล่ียงข้อกาํหนดต่างๆ ของพระเจ้าและยยุง
ให้กบฏต่อต้านพระองค์เหมือนที่ทํามา
แล้วในคร้ังแรก {GC 662.2}

พระคริสต์เสด็จลงมายังภูเขามะกอก
เทศ  ซึง่เป็นสถานทีเ่ดยีวกนักบัทีพ่ระองค์
เสด็จกลับสวรรค์ภายหลังจากที่พระองค์
ทรงเป็นข้ึนจากตาย  และเป็นสถานท่ีซึ่ง
ทูตสวรรค์กล่าวยํ้าถึงคําสัญญาของการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ ผูเ้ผยพระวจนะ
กล่าวว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะ
เสด็จมาและบรรดาทูตท้ังสิ้นจะมากับ
พระองค์” “พระบาทของพระองค์จะทรง
ยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้ากรุง
เยรูซาเล็มด้านตะวนัออก และภเูขามะกอก
เทศนั้นจะแยกออกเป็น 2 ส่วน จากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขา
กว้างมากค่ันอยู่” “และพระยาห์เวห์จะทรง
เป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งส้ิน ในวันนั้น
พระยาห์เวห์จะทรงเป็นเอก  และพระนาม
ของพระองค์ก็เป็นเอกด้วย” เศคาริยาห์ 
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14:5, 4, 9 เม่ือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งสง่า
งามอย่างน่าอัศจรรย์ลอยลงมาจากสวรรค์   
ก็จะมาตัง้อยูบ่นสถานทีซ่ึง่ได้รับการชาํระ
ให้บริสุทธิแ์ล้วและเตรียมพร้อมไว้สําหรับ
รองรับเมอืงนัน้ และพระคริสต์พร้อมด้วย
ประชากรของพระองค์และทูตสวรรค์ท้ัง
หลายก็เข้าไปในนครบริสุทธิแ์ห่งนัน้ {GC 
662.3} 

บัดนี ้ซาตานเตรียมพร้อมทีจ่ะเข้าต่อสู้
อย่างยิง่ใหญ่คร้ังสุดท้ายเพือ่แย่งชงิความ
เป็นใหญ่  ขณะท่ีเจ้าชายแห่งความชัว่สูญ
เสยีอาํนาจและตดัขาดจากงานการหลอก
ลวงของมนันัน้ มันรู้สึกหงดุหงดิและหดหู่
ใจ แต่เม่ือคนช่ัวถูกปลกุให้เป็นข้ึนจากตาย
และมันมองเห็นฝูงชนมากมายอยู่ฝ่าย
เดียวกบัมัน มนักลบัมามีความหวงัอกีครัง้
หนึง่และมุง่ม่ันไม่ยอมพ่ายแพ้ในความขดั
แย้งอันยิ่งใหญ่นี้ มันรวบรวมกองทัพ
ทั้งหมดของบรรดาผู้ที่ถึงความพินาศให้
มาอยูภ่ายใต้ร่มธงของมันและใช้คนเหล่า
นีเ้พือ่ทําตามแผนของมัน   คนชัว่ท้ังหลาย
เป็นเชลยของซาตาน การท่ีพวกเขา
ปฏิเสธพระคริสต์เท่ากับพวกเขาได้ยอมรับ
การปกครองของหัวหน้ากบฏ พวกเขา
พร้อมทําตามข้อเสนอและปฏิบัติตามคํา
สั่งของมัน  แต่กระนั้น มันยังคงความเจ้า
เล่ห์ท่ีมีมาแต่ด้ังเดิมโดยการไม่ยอมรับว่า
ตัวมันเองเป็นซาตาน มันอ้างตนเป็น
เจ้าชาย เป็นเจ้าของโลกโดยชอบธรรม 
และมรดกของมันถกูแย่งชงิไปโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มันแสดงตัวต่อพลเมืองที่
มันล่อลวงว่ามันเป็นผู้ไถ่บาป  ยืนยันกับ

พวกเขาว่าอํานาจของมันทําให้พวกเขา
กลับเป็นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ และมัน
กําลงัจะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากอํานาจ
กดขี่ที่โหดเห้ียมท่ีสุด เม่ือการทรงร่วม
สถติด้วยของพระคริสต์ถกูนาํออกไปแล้ว  
ซาตานจงึกระทําการอศัจรรย์เพือ่สนับสนุน
คํากล่าวอ้างของมัน มันทําให้คนอ่อนกําลัง
เข้มแขง็และดลใจทุกคนด้วยวญิญาณและ
อํานาจของมันเอง มันเสนอท่ีจะนําพวก
เขาเข้าต่อสู้กับค่ายของธรรมกิชนและเข้า
ยึดครองนครของพระเจ้า ด้วยความโหด
เห้ียมท่ีแฝงอยูภ่ายใต้สีห่น้าท่ีร่ืนรมย์  มัน
ชี้ให้ดูคนจํานวนนับล้านๆ ที่เป็นข้ึนมา
จากความตาย และประกาศว่าในฐานะ
ผู้นําของพวกเขานั้น มันมีความสามารถ
เป็นอย่างดีท่ีจะโค่นล้มเมืองนัน้และบุกเข้า
ยดึเอาบัลลังก์และอาณาจกัรของมันกลับ
คืนมา {GC 663.1}

ในหมู่ชนจํานวนมหาศาลน้ันมีฝูงชน
ที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อายุยืนซึ่งมีชีวิตอยู่
ในสมัยก่อนนํา้ท่วมโลก  เป็นคนท่ีมีรูปร่าง
สงูใหญ่สง่าผ่าเผย  และมีสตปัิญญาเฉยีบ
แหลม คนเหล่านี้ตกไปอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของทูตท่ีล้มลงในบาป พวกเขา
อทุศิความสามารถและความรู้ทัง้หมดเพือ่
ยกชูตนเอง พวกเขาใช้ความสามารถ
ทางศิลปะล้ําเลิศนําคนในโลกกราบบูชา
อัจฉริยภาพของตน แต่ความโหดเหี้ยม
และส่ิงประดิษฐ์อันชั่วร้ายของพวกเขา
ทําให้โลกเป็นมลทินและทําให้พระฉายา
ของพระเจ้ามรีอยตําหน ิ จนทําให้พระเจ้า
ต ้องกําจัดพวกเขาออกไปจากโลกท่ี
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พระองค์ทรงสร้างนัน้  ยงัมีบรรดากษัตริย์
และแม่ทพัทีย่ดึครองประชาชาติ  ยงัมีชาย
กล้าหาญที่ไม่เคยแพ้ในการทําสงคราม  
ยังมีนักรบที่หยิ่งและทะเยอทะยานผู้ที่
ทาํให้อาณาจกัรส่ันคลอน ความตายไม่ได้
ทําให้ประสบการณ์ของพวกเขาเปลี่ยน
แปลงเลย เม่ือพวกเขาก้าวออกมาจาก
หลุมฝังศพ พวกเขาก็ดําเนินแนวคิดต่อ
เนื่องจากจุดที่ได้ยุติ พวกเขาถูกกระตุ้น
ด้วยความปรารถนาเดิมท่ีควบคมุพวกเขา
ในวันที่พวกเขาล้มตาย  {GC 664.1}

ซาตานปรกึษากับทูตท้ังหลายของมัน  
แล้วปรึกษากับบรรดากษัตริย์และผู้พิชิต
และผู้ที่มีอํานาจทั้งหลาย   พวกเขามอง
ดูกองกาํลังและจาํนวนผูค้นทีอ่ยู่ฝ่ายเดียว
กับพวกเขา  แล้วประกาศว่ากองกําลังที่
อยู่ภายในเมืองนั้นมีจํานวนน้อยกว่าเม่ือ
เปรยีบเทยีบกับคนของพวกเขาและพวก
เขาจะเอาชนะได้ พวกเขาวางแผนในการ
ยดึครองทรัพย์สมบตัแิละสง่าราศีของกรุง
เยรูซาเลม็ใหม่ ทกุคนเร่ิมลงมือเตรียมตัว
ทําสงครามทันที ช่างฝีมือสร้างอาวุธ
สงคราม ผู้นํากองทัพท่ีมีชื่อเสียงในการ
ต่อสูจ้ดัการเตรียมทพัแบ่งนกัรบทัง้หลาย
ให้เป็นหมู่เป็นกอง {GC 664.2}

ในทีสุ่ดมีประกาศส่ังให้เคล่ือนทพั  และ
กองทัพที่มีจํานวนทหารนับไม่ถ้วนก็
เคลื่อนออกไป  ตั้งแต่มีสงครามในโลกยัง
ไม่เคยมีผู้นําใดในโลกรวมพลได้ยิ่งใหญ่
ขนาดนี ้เป็นกองทพัท่ีรวมพลงัจากทกุยุค
ทีไ่ม่มีใครเปรียบได้  ซาตานเป็นนกัรบย่ิง
ใหญ่ที่สุด มันนําอยู่ข้างหน้าและทูตของ

มันรวมกําลังท้ังหมดเข้าด้วยกันเพื่อการ
ต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ กษัตริย์และนักรบท้ัง
หลายอยู ่ ในขบวนของมันและฝูงชน
มากมายติดตามเป็นกองกําลังขนาดใหญ่  
แต่ละคนเดินตามผู้นําที่ได้รับการแต่งตั้ง    
ทหารเรียงแถวติดกนัอย่างมีระเบียบของ
กองทัพเดินไปตามพื้นผิวโลกท่ีแตกร้าว
และไม่เรียบ มุ่งหน้าตรงไปยังนครของ
พระเจ้า ประตูของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ปิด
ตามพระดํารัสส่ังของพระคริสต์ และ
กองทพัของซาตานล้อมนครไว้และเตรียม
พร้อมที่จะบุกเข้าโจมตีนครนั้น {GC 
664.3}

บัดนีพ้ระคริสต์ทรงปรากฏให้พวกศตัรู
ของพระองค์เห็นอีกคร้ังหนึ่ง สูงขึ้นไป
เหนือนครน้ัน  มีพระที่นั่งยกข้ึนตั้งอยู่บน
รากฐานท่ีทําด้วยทองคําขัดเงา  พระบุตร
ของพระเจ้าประทับอยู่บนพระท่ีนั่งและมี
พลเมืองแห่งอาณาจักรของพระองค์อยู่
รอบพระองค์ อํานาจและความงามสง่า
ของพระคริสต์นัน้ ไม่มีภาษาใดจะพรรณนา
และไม่มีปากกาใดจะเขียนบรรยายได้   
พระสิริของพระบิดาผู้ทรงชนม์นิรันดร์
ห้อมล้อมพระบุตรของพระองค์ ความ
สว่างเจิดจ้าแห่งการสถิตร่วมด้วยของ
พระองค์ส่องสว่างเตม็นครของพระเจ้าและ
ล้นออกไปนอกประตนูคร  ส่องความสว่าง
ไปทั่วทั้งโลก {GC 665.1}

กลุ่มคนท่ีอยูใ่กล้พระทีน่ัง่มากทีสุ่ดคือ
ผูท้ีค่ร้ังหนึง่เคยร้อนรนในอุดมการณ์ของ
ซาตาน แต่พวกเขาเป็นเหมือนดุ้นฟืนท่ี
ฉวยออกมาจากไฟ [เศคารยิาห์ 3:2] พวก



618 ปลายทางแห่งความหวัง

เขาติดตามพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความ
ภกัดีอนัแรงกล้า ถดัมาเป็นกลุ่มคนทีทํ่าให้
อุปนิสัยชีวิตคริสเตียนสมบูรณ์ขณะอยู่
ท่ามกลางความไม่ถูกต้องและความไม่
ซือ่สตัย์ เป็นผู้ทีถ่วายเกียรตธิรรมบัญญตัิ
ของพระเจ ้าในขณะที่ โลกคริสเตียน
ประกาศว่าธรรมบัญญัติเป็นโมฆะ และ
คนนับล้านจากทุกยุคท่ีพลีชีพเพื่อความ
เชื่อ และเลยออกไปเป็น “มหาชนท่ีไม่มี
ใครนบัจาํนวนได้ ท่ีมาจากทกุประชาชาติ  
ทุกเผ่า ทุกชนชาติและทุกภาษา ยืนอยู่
หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักตร์พระ
เมษโปดก พวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาว และ
ถือใบตาลอยู่ในมือ” วิวรณ์ 7:9 การต่อสู้
ของพวกเขาส้ินสุดลงแล้ว พวกเขาได้
ชยัชนะแล้ว  พวกเขาวิง่และไปถงึหลักชยั
แล้ว ใบตาลในมือเป็นเคร่ืองหมายแห่ง
ชัยชนะ เส้ือขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความชอบธรรมของพระคริสต์นั้น บัดนี้
เป็นของพวกเขาแล้ว {GC 665.2}

ผูท้ีไ่ด้รับการไถ่จากบาปร่วมร้องเพลง
สรรเสริญซึ่งส่งเสียงดังก้องสะท้อนไปมา
ทั่วสุดขอบฟ้าว่า “ความรอดขึ้นอยู่กับ
พระเจ้าของเราผูป้ระทับบนพระทีน่ัง่  และ
ขึน้อยูกั่บพระเมษโปดก” ววิรณ์ 7:10  และ
ทตูสวรรค์และเสราฟิมต่างร่วมประสานเสียง
ถวายคําสรรเสริญ  ในขณะทีผู่ท้ีไ่ด้รบัการ
ไถ่จากบาป มองเห็นอํานาจและความช่ัว
ร้ายของซาตานนั้น พวกเขาก็มองเห็น
อย่างท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนว่า ไม่มีกําลัง
อํานาจใดนอกจากอํานาจของพระคริสต์
ที่ทรงกระทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ท่ีมี

ชยัชนะได้ ในบรรดาฝงูชนทัง้หมดท่ีชืน่ชม
ยินดีนั้น ไม่มีสักคนเดียวท่ีจะอ้างได้ว่า
เขาได้รับความรอดด้วยตนเอง หรือทํา
ราวกับว่าพวกเขามีชยัชนะด้วยกําลังและ
ความดีของตวัเอง ไม่มีการพดูถงึส่ิงท่ีพวก
เขาได้ทาํหรือความทกุข์ยากทีต้่องทน  แต่
เนือ้ร้องจากทุกบทเพลงและเสียงร้องจาก
เพลงสรรเสริญทุกเพลง คือ ความรอด
ขึ้นอยู่กับพระเจ้าและขึ้นอยู่กับพระเมษ
โปดก {GC 665.3}

พระราชพิธีราชาภิเษกพระบุตรของ
พระเจ้ากระทําข้ึนต่อหน้าบรรดาคนทั้ง
หลายทีอ่าศัยอยู่บนแผ่นดินโลกและบรรดา
ชาวสวรรค์ท่ีมาชุมนุมกัน และเวลานี้  
พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย
ผู้ทรงพระสิริและฤทธานุภาพสูงสุดทรง
ประกาศโทษพวกที่กบฏต่อการปกครอง
ของพระองค์ และทรงตดัสินอย่างยตุธิรรม
ต่อผู้ทีล่่วงละเมิดธรรมบัญญตัขิองพระองค์
และกดขีป่ระชากรของพระองค์ ผูเ้ผยพระ
วจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น
พระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู ้
ประทับบนพระที่นั่งนั้น แผ่นดินโลกและ
ฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักตร์ของ
พระองค์ และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของ
พวกมนัอกีเลย  ข้าพเจ้ายังเหน็บรรดาคน
ตาย  ทัง้คนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยนือยู่
หน้าพระทีน่ัง่น้ัน  และหนงัสือต่างๆ ก็เปิด
ออก  และหนังสืออกีเล่มหนึง่ก็ถกูเปิดออก
ด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต คนตายก็ถูก
พพิากษาตามการกระทาํของเขาทัง้หลาย
ที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น” วิวรณ์ 
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20:11, 12  {GC 666.1}
ในทันทท่ีีหนงัสอืบันทกึต่างๆ ถกูเปิด

ออก และขณะท่ีพระเนตรของพระเยซู
เพ่งดูบรรดาคนชัว่  พวกเขาต่างรู้สึกสํานกึ
ถงึบาปทัง้หมดทีไ่ด้ทาํลงไป พวกเขามอง
เหน็แล้วว่า ณ จุดใดท่ีเท้าของพวกเขาก้าว
ออกไปจากทางบรสุิทธิแ์ละศกัด์ิสิทธิ ์ และ
มองเหน็ด้วยว่าความเย่อหยิง่และการกบฏ
ของพวกเขานาํพวกเขาให้ล่วงละเมิดธรรม
บัญญตัขิองพระเจ้ามากมายเพยีงไร  พวก
เขาสนบัสนนุการย่ัวยุของการทดลองด้วย
การปล่อยตวัให้กบับาป  การใช้พระพรไป
ในทางท่ีผิด  การดูหม่ินเหยยีดหยามผูส้ือ่
ข่าวของพระเจ้า  การปฏิเสธคาํเตอืน  และ
การผลักไสคล่ืนแห่งความปรานีออกไป
ด้วยจติใจทีด้ื่อแพ่งไม่สาํนกึผดิ  ส่ิงทัง้หมด
นีป้รากฏให้เหน็ประหนึง่เป็นตวัหนงัสือที่
เขียนด้วยไฟ {GC 666.2}

เหนือพระท่ีนั่งแห่งนั้นมีไม้กางเขน
ปรากฏข้ึนมา และภาพเหตุการณ์ต่างๆ 
ราวกับภาพท่ีเห็นได้รอบทิศก็ปรากฏขึ้น
มาให้เห็น ภาพการทดลองและการพ่าย
แพ้บาปของอาดัมรวมถึงลําดับขั้นตอนที่
เกิดขึน้ต่อๆ มาในแผนการอนัย่ิงใหญ่ของ
การทรงไถ่บาป การเสด็จมาบังเกิดใน
สภาพท่ีตํ่าต้อยของพระผู ้ช่วยให้รอด  
ชีวิตช่วงปฐมวัยที่เรียบง่ายและเชื่อฟัง 
การรับบัพติศมาในแม่นํ้าจอร์แดนของ
พระองค์ การอดอาหารและการทดลอง
ในป่ากันดารของพระองค์  พระราชกจิการ
รับใช้ประชาชนท่ีเปิดเผยให้มนษุย์เห็นถงึ
พระพรอันประเสริฐที่สวรรค์ประทานมา

ให้ วันเวลาที่เต็มล้นไปด้วยการกระทํา
แห่งความรักและความเมตตา บรรดา
ค่ําคืนแห่งการอธิษฐานและการเฝ้าเดี่ยว
ท ่ามกลางความเงียบสงบบนภู เขา  
แผนการปองร้ายท่ีเกิดจากความอิจฉา
เกลียดชังและผูกพยาบาทเพื่อตอบแทน
คุณประโยชน์ต่างๆ ของพระองค์  ความ
ปวดร้าวอนัลกึลับน่ากลัวในสวนเกทเสมนี
ภายใต้แรงบดขยีอ้นัหนกัหน่วงท่ีเกิดจาก
บาปต่างๆ ของโลกท้ังใบ พระองค์ทรง
ถกูทรยศให้ตกไปอยู่ในเง้ือมมือของฝูงชน
ที่เป็นฆาตกร เหตุการณ์น่ากลัวต่างๆ 
ของยามคํ่าคืนอันสยองขวัญ นักโทษ
ผูไ้ม่ขดัขนื  ถกูสาวกท่ีพระองค์ทรงรักมาก
ที่สุดทอดทิ้ง ถูกกระชากไปตามถนน
ต่างๆ ในกรุงเยรูซาเล็มอย่างหยาบคาย 
พระบุตรของพระเจ้าถูกนํามาประจาน
อย่างสนุกสนานต่อหน้าอนันาส  การกล่าว
โทษทีว่งัของมหาปุโรหติ  ในห้องพพิากษา
ของปีลาต ต่อหน้าเฮโรดที่ขลาดกลัวและ
เหีย้มโหด  ถูกเยาะเย้ย  ถกูหม่ินประมาท  
ถกูทรมานและถูกตดัสนิโทษให้ถงึแก่ความ
ตาย  ภาพทัง้หมดดังกล่าวมาน้ีปรากฏให้
เห็นอย่างชัดเจน {GC 666.3}

บัดนี ้ ภาพฉากสุดท้ายเปิดเผยข้ึนมา
ให้เห็นต่อหน้าฝูงชนท่ีเคล่ือนตัวไปมา  
เป็นภาพของพระองค์ผู ้ต ้องทนทุกข์
ทรมาน  ทรงเหยยีบย่างไปตามทางทีเ่ดิน
มุ่งหน้าไปยงัคาลวารีด้วยความอดทน  เจ้า
ชายแห่งสรวงสวรรค์ทรงถูกตรึงบน
กางเขน  พวกปุโรหติทีห่ยิง่ยโสและฝงูชน
ที่เย้ยหยันต่างหัวเราะเยาะความทรมาน
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ทีกํ่าลงัจะคร่าชีวติของพระองค์  ความมืด
มิดผิดธรรมชาต ิ แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  
ก้อนหินท่ีแตกร้าว และหลุมศพต่างๆ ที่
เปิดออก ล้วนชี้บอกถึงช่วงเวลาท่ีพระผู้
ไถ่ของโลกทรงพลีชีวิตของพระองค์เอง  
{GC 667.1}

ภาพอันน่ากลัวปรากฏให้เห็นตามที่
เกดิข้ึนจริง  ซาตาน  ทตูของมันและบรรดา
ผูท้ีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของมันล้วนไม่มี
กําลังทีจ่ะเมินหน้าหนไีปจากภาพผลงาน
ของตนเอง แต่ละคนหวนคิดถงึบทบาทที่
ตนเองได้ทาํลงไป  เฮโรดฆ่าเด็กไร้เดียงสา
ในหมู่บ้านเบธเลเฮมเพื่อหวังฆ่ากษัตริย์
ของชนชาติอิสราเอล นางเฮโรเดียสผู้
ตํ่าช้าช่ัวร้ายจะต้องรับผิดต่อโลหิตของ
ยอห์นผู้ให้บัพติศมา  ปีลาตผู้อ่อนแอและ
ยอมทําทกุสิง่เพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง  
ทหารท่ีเยาะเย้ย ปุโรหิตและผู้ปกครอง
และฝูงชนบ้าคล่ังที่ร้องว่า “ให้ความผิด
เร่ืองความตายของเขาตกอยู่แก่เราและ
ลูกๆ ของเรา” มัทธิว 27:25 คนทั้งหมด
เหล่านีม้องดูความเลวทรามของความผิด
ของตนเอง พวกเขาพยายามหลบซ่อนให้
พ้นจากพระพกัตร์อนัสง่าน่าเกรงขามของ
พระองค์ซึง่สว่างเจดิจ้ากว่าความสว่างของ
ดวงอาทติย์แต่กลับไร้ผล  ในทางตรงข้าม 
บรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาปต่างนํา
มงกฎุของตนเองมาวางแทบพระบาทของ
พระผู้ช่วยให้รอดและร้องว่า “พระองค์ทรง
ยอมส้ินพระชนม์เพื่อข้าพระองค์” {GC 
667.2}

ในท่ามกลางผูท่ี้ถกูไถ่ให้รอดแล้วมีอคัร-

ทูตของพระคริสต์รวมอยู่ด้วย เปาโลผูก้ล้า
หาญ เปโตรผู ้ร้อนแรง ยอห์นสาวกที่
พระองค์ทรงรักและเป็นคนที่เต็มไปด้วย
ความรัก  และพีน้่องผูจ้ริงใจท้ังหลายของ
พวกเขา  และผู้ที่ยอมพลีชีพเพราะความ
เชือ่จาํนวนมากก็อยู่ร่วมกับพวกเขาทีน่ัน่
ด้วย  ในขณะท่ีนอกกาํแพงเมืองพร้อมกบั
ส่ิงเลวทรามและน่าเกลียดน่าชัง มีพวกที่
กดขีพ่วกเขา พวกทีจ่บัพวกเขาเข้าคุมขงั
และพวกที่สังหารพวกเขาให้ตาย เนโรก็
อยูท่ี่นัน่ด้วย เขาเป็นคนโหดเห้ียมและเป็น
จอมมารแห่งความโหดร้ายและเลวทราม  
เขากําลังมองดูความสุขและความปล้ืมปีติ
ของคนเหล่าน้ันที่คร้ังหนึ่งเขาเคยจับมา
ทรมานและในความทุกข์ระทมอย่างแสน
สาหัสท่ีสุดของคนกลุ่มนี้เคยทําให้เขามี
ความสุขเยี่ยงมารร้าย  มารดาของเนโรก็
อยู่ท่ีนัน่ด้วยเพือ่เป็นพยานถงึผลงานของ
เธอเอง เพื่อดูว่าลักษณะชั่วท่ีเธอส่งต่อ
ให้ลกูชายของเธอรวมถงึอทิธพิลและแบบ
อย่างของเธอท่ีสนับสนุนและพัฒนาให้
เกิดกิเลสตัณหาน้ันได้บังเกิดผลเป็น
อาชญากรรมต่างๆ ที่ทําให้โลกต้องส่ัน
ระริกด้วยความกลัว {GC 667.3}

ท่ีนั่นมีบรรดาบาทหลวงของระบอบ
เปปาซีและพระราชาคณะท้ังหลายผู้ซึ่ง
อ้างตนว่าเป็นทูตานทุตูของพระคริสต์ แต่
กระนั้นยังใช้เคร่ืองมือทรมานดึงแขนขา  
คุกมืด และหลักประหารเผาท้ังเป็นเพื่อ
ควบคุมจิตใต้สํานึกของประชากรของ
พระองค์ ท่ีนั่นมีบรรดาพระสันตะปาปา
ผู้ภูมิใจในตนเอง ทรงยกย่องตัวเองข้ึน
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เหนือพระเจ้าและทรงอวดอ้างว่าเป็นผู้
เปลี่ยนธรรมบัญญัติขององค์ผู ้สูงสุด 
คุณพ่อผู้เสแสร้งเหล่านี้ของคริสตจักรมี
บัญชีที่ต้องส่งคืนต่อพระเจ้าซึ่งเป็นบัญชี
ทีพ่วกเขาเตม็ใจต้องการได้รบัการยกโทษ   
แต่สายไปเสยีแล้ว  พวกเขาถูกทาํให้เห็น
แล้วว่าพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูทรงหวน
แหนธรรมบัญญัติของพระองค์และจะไม่
ทรงถอืโทษก็หามิได้   บัดนีพ้วกเขาเรียน
รู้แล้วว่าพระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า  
พระองค์ทรงสนพระทัยในประชากรของ
พระองค์ทีต้่องทนทุกข์  และพวกเขาสัมผสั
ได้ถึงความหนักแน่นในพระดํารัสของ
พระองค์เองที่ว่า “ซึ่งพวกท่านได้กระทํา
กับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้อง
ของเรานี ้ ก็เหมือนทาํแก่เราด้วย”  มัทธวิ 
25:40 {GC 668.1}

คนชั่วท้ังโลกยืนอยู่เบ้ืองหน้าบัลลังก์
พพิากษาของพระเจ้าด้วยข้อหาการกบฏ
ต่อการปกครองของสวรรค์ ไม่มีผู้ใดแก้
คดีแทนพวกเขา พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัว  
และคําตัดสินถูกประกาศออกมาว่า ให้
พวกเขารับโทษตายตลอดช่ัวนรัินดร์  {GC 
668.2}

บัดนี้เป็นท่ีประจักษ์แก่ทุกคนแล้วว่า
ค่าจ้างของบาปไม่ใช่เสรีภาพที่ประเสริฐ
และชวิีตนรัินดร์  แต่เป็นทาส  หายนะและ
ความตาย  คนชั่วมองเห็นว่าการมีชีวิตที่
เป็นกบฏทําให้พวกเขาสูญเสียอะไรไปบ้าง   
เม่ือศกัด์ิศรนีรัินดร์มหาศาลย่ิงใหญ่ถกูย่ืน
ให้แก่พวกเขานั้น พวกเขากลับดูแคลน  
แต่บัดนีเ้ป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่ามันเป็นส่ิงท่ี

น่าปรารถนาเพยีงใด จติวญิญาณทีพ่นิาศ
ร้องว่า “ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ทีข้่าพเจ้าควรได้
รับ  แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะปัดทิ้งไปให้ไกล
จากตวัข้าพเจ้า  โอ  ช่างเป็นความหลงใหล
ที่งมงาย ข้าพเจ้าเอาความสงบ ความสุข
และเกียรตยิศแลกกับสิง่ท่ีน่าเวทนา ความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงและความส้ินหวัง” ทุก
คนมองเห็นว่าการที่พวกเขาไม่ได้เข้าไป
ในสวรรค์นัน้เป็นเร่ืองยตุธิรรม เพราะชวีติ
ของพวกเขาเองได้ประกาศว่า “เราจะไม่
ยอมให้บุคคลผู้นี้ [พระเยซู] ปกครองเรา”  
{GC 668.3}

ดูราวกบัว่าพวกคนอธรรมเฝ้ามองพระ
ราชพิธีราชาภิเษกของพระบุตรพระเจ้า
ด้วยอาการตกตะลงึ พวกเขามองเหน็แผ่น
ศิลาจารึกธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ใน
พระหตัถ์ของพระองค์  เป็นบญัญตัทิีพ่วก
เขาเหยยีบย่ําและล่วงละเมิด พวกเขาเป็น
พยานมองเห็นเหล่าผู้ที่ได้รับความรอด
เตม็ล้นไปด้วยความอศัจรรย์ใจและความ
สขุอันยิง่ใหญ่และการถวายสรรเสริญ  และ
ในขณะที่คลื่นเสยีงดนตรีดังออกไปถึงฝูง
ชนทีอ่ยูน่อกนครนัน้  ทกุคนร้องด้วยเสียง
เดียวกันว่า “ข้าแต่องค์พระผู ้เป็นเจ้า  
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  พระ
ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ 
ข้าแต่องค์พระมหากษัตริย์ของบรรดา
ประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค์
ยุติธรรมและสัตย์จริง”  วิวรณ์ 15:3 และ
เขาท้ังหลายหมอบกราบนมัสการเจ้าชาย
แห่งชีวิต {GC 668.4}

เม่ือซาตานมองดูพระสิริและความยิ่ง
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ใหญ่ของพระคริสต์นั้น ดูเหมือนว่ามันนิ่ง
งันไป ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครูบผู้พิทักษ์  
มันจําได้ดีว่ามันล้มไปได้อย่างไร จาก
เสราฟิมที่เปล่งประกาย เป็น “โอรสแห่ง
รุ่งอรุณ” อสิยาห์ 14:12  ถกูเปล่ียนไปมาก
เพยีงไร ตกตํา่ลงไปได้ถงึขนาดนี ้จากสภา
ที่ครั้งหนึ่งมันเคยได้รับเกียรติ บัดน้ีกลับ
ถูกขับออกไปตลอดกาล มันมองเห็นทูต
สวรรค์อกีองค์หนึง่ประทบัอยูใ่กล้พระบิดา  
ปกปิดพระสิริของพระองค์ไว้   มันเหน็ทตู
สวรรค์รูปร่างสงูใหญ่และมีกิริยาท่าทางที่
สง่างามวางมงกุฎลงบนพระเศียรของพระ
คริสต์ และมันรู้ดีแก่ใจว่าตําแหน่งสูงส่ง
ของทูตสวรรค์องค์นั้นควรเป็นของมัน  
{GC 669.1}

ความทรงจํานําให้มันหวนคิดไปถึง
บ้านของมันสมัยท่ีมันยังปราศจากบาป
และบริสุทธิ์ มันเคยมีสันติสุขและความ
พึงพอใจจนกระท่ังมันหมกมุ่นอยู่กับการ
บ่นติเตียนพระเจ้าและอิจฉาพระคริสต์  
คํากล่าวร้ายท้ังหลายของมัน  การกบฏ
ของมัน การหลอกลวงต่างๆ ของมันเพื่อ
ให้ได้รบัความเห็นใจและการสนบัสนนุจาก
ทูตสวรรค์  การยืนกรานอย่างด้ือแพ่งไม่
ยอมลงแรงเปลี่ยนใจตนเองของมันเม่ือ
พระเจ้าจะประทานการอภัยให้มัน ส่ิง
ทัง้หมดเหล่านีผ่้านเข้ามาให้มันเหน็อย่าง
ชัดเจน มันทบทวนส่ิงที่ มันทําไว ้ใน
ท่ามกลางมนุษย์และผลลัพธ ์ของสิ่ง
เหล่านัน้  ความเป็นศตัรูของมนษุย์ทีมี่ต่อ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  การทําลายชีวิต
อย่างน่ากลัว การเรืองอํานาจและการ

ล่มสลายของอาณาจักรต่างๆ การแย่งชงิ
ราชบัลลังก์ ความโกลาหล  ความขัดแย้ง  
และการจลาจลท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง มัน
หวนคิดถึงความพยายามอย่างไม่ลดละ
เพือ่ต่อต้านพระราชกิจของพระคริสต์และ
กดมนุษย์ให้ย่ิงตกตํ่าลงไป มันมองเห็น
ว่าแผนการอันร้ายกาจของมันนั้นไม่มี
อํานาจที่จะทําลายผู้ที่มอบความวางใจ
ของตนเองไว้ในพระเยซ ู  ในขณะท่ีซาตาน
มองดูอาณาจักรของมันเอง  ผลงานที่มัน
ทําไว้  มันมองเห็นแต่ความล้มเหลวและ
ความหายนะ   มันนําฝงูชนให้เชือ่ว่านคร
ของพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่เอาชนะได้
อย่างง่ายดาย  แต่มันรู้ดีแก่ใจว่านั่นเป็น
เร่ืองเท็จ  คร้ังแล้วคร้ังเล่าในขณะท่ีความ
ขัดแย้งอนัยิง่ใหญ่กาํลังดําเนินอยูน่ัน้  มัน
ต้องพบกับความพ่ายแพ้และถูกบังคับให้
ยอมแพ้   มันยิง่กว่ารู้ดแีก่ใจถึงอาํนาจและ
ความยิง่ใหญ่ของพระเจ้าแห่งนรัินดร์กาล  
{GC 669.2}

ความมุ่งหมายของกบฏผู้ยิ่งใหญ่คือ
ความพยายามอย่างไม่ลดละเพือ่แก้ตวัให้
กับสิ่งท่ีมันทําและพิสูจน์ว่ารัฐบาลของ
พระเจ้าทําให้เกิดการกบฏข้ึน มันทุ่มเท
พลังอํานาจของสติปัญญาอันยิ่งใหญ่
ทั้งหมดของมันเพื่อเป ้าหมายนี้  มัน
ทาํงานอย่างตัง้ใจและอย่างมีระบบและได้
รับความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อ มันนําพา
ให้คนกลุ่มใหญ่ยอมรับความขดัแย้งอนัย่ิง
ใหญ่ตามแบบฉบับของมันท่ีดําเนินมา
เนิ่นนานแล้ว เป็นเวลาหลายพันปีที่จอม
บงการผู้นี้เอาความเท็จอย่างจอมปลอม
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มาแทนที่ความจรงิ   แต่บัดนี้  เวลามาถึง
แล้ว เม่ือในท่ีสุดการกบฏจะถูกปราบให้
พ่ายแพ้และความเป็นมารวมถงึบุคลิกของ
ซาตานถูกเป ิดเผยให้เห็น ในความ
พยายามครั้งสุดท้ายของมันเพื่อแย่งชิง
บัลลังก์จากพระคริสต์ ทําลายประชากร
ของพระองค์และยึดนครของพระเจ้านั้น  
เจ้าจอมหลอกลวงถูกเปิดโปงให้เห็นจน
หมดส้ิน  ผู้ท่ีเข้าร่วมกับมันมองเหน็ว่า จดุ
ประสงค์ของมันนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง  
ผู้ติดตามของพระคริสต์และทูตสวรรค์ที่
ภกัดีมองเห็นแผนการร้ายท้ังหมดของมัน
ที่มันใช้ในการต่อต้านรัฐบาลของพระเจ้า  
มันเป็นเป้าหมายท่ีน่ารังเกียจของท่ัวทั้ง
จักรวาล {GC 670.1}

ซาตานมองเห็นแล้วว่าการกบฏท่ีมัน
เลือกเองนั้นทําให้มันไม่คู่ควรกับสวรรค์   
มันฝึกอํานาจของมันไว้เพือ่ต่อสู้กับพระเจ้า  
ความบริสุทธิ์และสันติสุขและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์จะเป็นสิ่ง
ทรมานมันอย่างยิ่ง   บัดน้ี  การกล่าวร้าย
ของมันต่อพระเมตตาคุณและความ
ยตุธิรรมของพระเจ้ายตุลิงแล้ว  คาํตําหนิ
ทีมั่นพยายามซดัทอดใส่พระยาห์เวห์ตกลง
ใส่ตวัมันเองท้ังหมด และบัดนีซ้าตานกราบ
ลงและสารภาพว่า การตัดสินที่มันได้รับ
นั้นยุติธรรมดีแล้ว {GC 670.2}

“ข้าแต่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า มีใครบ้างไม่
เกรงกลัวพระองค์  และไม่ถวายพระเกยีรติ
แด่พระนามของพระองค์  เพราะพระองค์
ผู ้เดียวทรงเป็นผู ้บริสุทธิ์ ประชาชาติ
ทั้งหมดจะมานมัสการเฉพาะพระพักตร์

พระองค์ เพราะว่าพระราชกิจอนัชอบธรรม
ของพระองค์ปรากฏให้เห็นแล้ว” วิวรณ์ 
15:4  ข้อสงสยัทุกข้อท่ีเก่ียวข้องกบัความ
จริงและความไม่ถูกต้องซึ่งเกิดข้ึนใน
ความขัดแย้งท่ีมีมาอย่างยาวนานนัน้ บัดนี้
ก็ถูกทําให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งแล้ว   
ผลลัพธ์ของการกบฏและผลพวงของการ
ละท้ิงกฏเกณฑ์ต่างๆ ของพระเจ้าได้ถูก
วางแผ่ออกให้สิ่งมีชีวิตท่ีมีสติปัญญา
ทัง้หมดทีพ่ระเจ้าทรงสร้างได้มองเหน็   ผล
งานจากการปกครองของซาตานซ่ึงตรง
ข้ามกับรัฐบาลของพระเจ้าก็ถกูนาํมาเปิด
เผยแก่จกัรวาลท้ังหมด ผลงานของซาตาน
ปรับโทษตวัมันเอง พระปัญญาของพระเจ้า
รวมถึงความยตุธิรรมของพระองค์และคุณ
ความดีของพระองค์ได้รับการยืนยันว่าถกู
ต้องอย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆ อกีต่อไป   
เป็นท่ีประจักษ์ชัดแล้วว่าสิ่งต่างๆ ที่
พระองค์ทรงจัดการในระหว่างที่มีความ
ขดัแย้งอันย่ิงใหญ่นัน้  พระองค์ทรงจัดการ
ลงไปด้วยการคาํนงึถึงผลประโยชน์อนัเป็น
นรินัดร์ของประชากรของพระองค์และเพือ่
ผลประโยชน์ของโลกทั้งหมดท่ีพระองค์
ทรงสร้าง “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชกิจ
ทัง้ส้ินของพระองค์จะขอบพระคณุพระองค์  
และผู ้จงรักภักดีท้ังสิ้นของพระองค์จะ
ถวายสาธุการแด่พระองค์”  สดุดี 145:10  
ประวัติศาสตร์ของบาปจะย่ังยืนตลอด
ทุกยุคชั่วนิรันดร์เพื่อเป็นพยานว่าธรรม
บัญญตัขิองพระเจ้าทีดํ่ารงอยู่นัน้มีไว้เพือ่
ความผาสุกของสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรง
สร้าง   เม่ือท่ัวทัง้จกัรวาลซึง่มีทัง้ผูท่ี้ภกัดี
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และผู้ที่กบฏได้มองเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ 
ทัง้หมดของความขดัแย้งอนัย่ิงใหญ่นีแ้ล้ว  
พวกเขาประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่า  
“บรรดามรรคาของพระองค์ยุติธรรมและ
สัตย์จริง” วิวรณ์ 15:3 {GC 670.3}  

ต่อหน้าจกัรวาล การเสยีสละอันยิง่ใหญ่
ที่พระบิดาและพระบุตรทรงกระทําเพื่อ
มนษุย์นัน้ถกูนาํเสนอให้เหน็อย่างชดัเจน   
เวลาท่ีกาํหนดไว้มาถึงแล้วทีพ่ระคริสต์จะ
ทรงเข้าครอบครองตาํแหน่งอนัชอบธรรม
ของพระองค์และได้รับเกยีรตเิหนอืเทพผู้
ครองท้ังหลายรวมทั้งอํานาจและนามทุก
นามท่ีได้รับการตั้งชื่อขึ้นมา เป็นเพราะ
ความสุขทีท่รงตัง้ไว้เบ้ืองหน้าของพระองค์ 
คือ การจะทรงนําบุตรมากมายเข้ามายัง
พระสริิ จงึทําให้พระองค์ทรงทนต่อกางเขน
และทรงดูหม่ินความอับอายได้  ความโศก
เศร้าและความอับอายน้ันย่ิงใหญ่เกินกว่า
ทีใ่ครจะเข้าใจ  แต่ถงึกระนัน้ความสุขและ
เกียรติศักดิ์ศรีกลับยิ่งใหญ่กว่า  พระองค์
ทรงทอดพระเนตรไปยังบรรดาผู้ที่ได้รับ
การไถ่จากบาปซึ่งเป็นผู ้ ท่ีได ้รับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ตามแบบพระฉายาของ
พระองค์ จิตใจทุกดวงมีรอยประทับท่ี
สมบรูณ์ของพระเจ้า  และใบหน้าทกุหนา้
สะท้อนพระลกัษณะของพระเจ้าผูท้รงเป็น
กษัตริย์ของพวกเขา พระองค์ทรงเห็น
ผลลพัธ์ความยากลาํบากของจติวิญญาณ
ของพระองค์ที่เกิดขึ้นในตัวพวกเขา และ
พระองค์ทรงรูสึ้กพอพระทยั  หลงัจากนัน้ 
ในพระสุรเสียงที่ดังไปถึงฝูงชนที่รวมตัว
กันอยูซ่ึง่มีท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรม

นั้น พระองค์ทรงประกาศว่า “ดูเถิด ผู้ที่
เราได้ไถ่มาด้วยพระโลหิตของเรา เพือ่เขา
เหล่านี้เราได้ผ่านความทุกข์ยากลําบาก 
เพ่ือเขาเหล่านี้เราได้สิ้นพระชนม์  เพื่อ
เขาท้ังหลายจะได้มาอาศัยอยู ่กับเรา
ตลอดช่ัวนิ รันดร ์กาล” และบทเพลง
แห่งการสรรเสริญทีม่าจากเหล่าคนทีส่วม
เส้ือคลุมสขีาวดงัไปถงึรอบพระบัลลังก์ว่า  
“พระเมษโปดกผู้ปลงพระชนม์แล้วนัน้ทรง
สมควรได้รับฤทธานุภาพ ทรัพย์สมบัติ  
พระปัญญา  พระกําลัง  พระเกียรติ  พระ
สริิ และคาํสดุด”ี  ววิรณ์ 5:12 {GC 671.1}

ถึงแม้ซาตานจะถูกฝืนใจให้ยอมรับ
ความยุติธรรมของพระเจ้าและก้มศีรษะ
ลงคํานับต่อความย่ิงใหญ่ของพระคริสต์
ก็ตาม แต่อุปนิสัยของมันยังคงไม่เปลี่ยน
แปลง วิญญาณของการกบฏท่ีเหมือนกับ
คล่ืนเชี่ยวกราดระเบิดขึ้นมาอีก ด้วย
ความบ้าคล่ังอันเต็มล้นมันตัดสินใจที่จะ
ไม่ยอมแพ้ในความขัดแย้งอันย่ิงใหญ่นี้   
ถึงเวลาแล้วที่มันต้องด้ินรนอย่างสิ้นหวัง
เป็นคร้ังสุดท้ายเพื่อต่อต้านกษัตริย์แห่ง
สวรรค์  มันว่ิงกรูเข้าไปในท่ามกลางสมุน
ของมันและพยายามดลใจพวกเขาด้วย
ความเกร้ียวกราดของมันเองและมันปลุก
ระดมพวกเขาให้ทําสงครามทันที   แต่ใน
บรรดาคนจํานวนเป็นล้านๆ นบัไม่ถ้วนท่ี
มันเคยล่อลวงให้กบฏน้ัน  บัดนี้ไม่มีผู้ใด
ยอมรับความยิ่งใหญ่ของมันแล้ว อํานาจ
ของมันมาถึงจุดสิ้นสุด จิตใจของคนชั่ว
นั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่ซาตานเกลียดชัง  แต่พวก
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เขามองเห็นแล้วว่ากรณีของตนเองนั้น
ตกอยู่ในสภาพส้ินหวัง พวกเขาไม่อาจ
เอาชนะพระยาห์เวห์ได้  ความโกรธของ
พวกเขาจงึพุง่เข้าใส่ซาตานรวมถึงคนเหล่า
นัน้ท่ีเคยเป็นตวัแทนของมันในการหลอก
ลวง  และด้วยความโกรธเยีย่งผร้ีาย พวก
เขาหันไปต่อสู้กับตัวแทนเหล่านั้น {GC 
671.2} 

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เพราะเจ้าถือว่า
ความคิดเจ้าเป็นเหมือนความคิดพระเจ้า  
ดังนั้น ดูสิ เราจะนําคนต่างด้าวมาสู้เจ้า  
เป็นพวกทารณุท่ีสดุในบรรดาประชาชาติ  
เขาจะชักดาบออกสู ้กับความงามแห่ง
ปัญญาของเจ้าและลบหลู่สง่างามราศีของ
เจ้า พวกเขาจะผลักเจ้าลงไปท่ีในหลุม
มรณะแล้วเจ้าจะตายอย่างคนถูกฆ่าที่
ใจกลางทะเล” “เราขับเจ้าไปจากภูเขาของ
พระเจ้าอย่างไร้เกียรติและเครูบผู้พิทักษ์
นั้นก็ขับเจ้าออกไปจากท่ามกลางศิลา
เพลิง...เราเหว่ียงเจ้าลงบนดินแล้ว  เราให้
เจ้าถกูกษตัริย์ท้ังหลายมองอย่างดูแคลน...
เราทาํให้เจ้ากลายเป็นเถ้าถ่านบนพืน้โลก  
ในสายตาของทกุคนทีเ่หน็เจ้า...เจ้าสญูส้ิน
ไปอย่างน่าครัน่คร้ามและจะไม่ดาํรงต่อไป
เป็นนติย์”  เอเสเคยีล 28:6-8, 16-19 {GC 
672.1} 

“รองเท้าทหารทุกคู่ที่กระทืบจนสั่น
สะเทือนและเสือ้คลมุทกุตวัท่ีเกลอืกอยู่ใน
โลหติจะถกูเผาเป็นเชือ้เพลิงใส่ไฟ”  “พระ
ยาห์เวห์ทรงเกร้ียวกราดต่อประชาชาตทิัง้
สิ้น และทรงพระพิโรธต่อกองทัพทั้งหมด
ของเขา  พระองค์ทรงทาํลายพวกเขา  และ

ทรงมอบให้แก่การฆ่าฟัน” “พระองค์จะ
ทรงเทถ่านเพลิงและไฟกํามะถันใส่คน
อธรรม  ลมท่ีแผดเผาจะเป็นส่วนท่ีเขาได้
รับ” อิสยาห์ 9:5; 34:2 สดุดี 11:6 ไฟจาก
พระเจ้าลงมาจากสวรรค์ โลกถูกทําลาย  
อาวุธต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของมัน
ถกูดึงออกมา  เปลวเพลิงเผาผลาญระเบิด
ออกมาจากเหวลึกทีเ่ปิดกว้าง ก้อนหินลุก
เป็นไฟ วันนั้นมาถึงแล้วคือวันท่ีถูกเผา
ผลาญเหมือนเตาอบ โลกธาตสุลายไปด้วย
ไฟ และแผ่นดินกับสิง่สารพดัท่ีมีอยู่บนนัน้
ถูกเผาจนหมดส้ิน มาลาคี  4:1 2 เปโตร 
3:10 ดูประหน่ึงว่าพ้ืนผิวโลกถูกหลอม
ละลายกลายเป็นก้อนเดียวคือเป็นทะเล
เพลิงกว้างใหญ่ท่ีเดอืดพล่าน  มันเป็นเวลา
แห่งการพิพากษาและความหายนะของ
คนอธรรม  “พระยาห์เวห์ทรงมีวนัเพือ่การ
แก้แค้น มีปีแห่งการตอบแทนเพื่อกรณี
พิพาทของศิโยน” อิสยาห์ 34:8 {GC 
672.2}   

คนชั่วได้รับการตอบแทนของเขาใน
แผ่นดินโลก  สุภาษติ 11:31  “พระยาห์เวห์
จอมทัพตรัสว่า [พวกเขา] จะเป็นเหมือน
ตอข้าว  วันทีจ่ะมานัน้จะไหม้เขาหมด  จน
ไม่มีรากหรือก่ิงเหลืออยู่เลย”  มาลาคี 
4:1 บางคนถูกทําลายไปในช่ัวพริบตา  
ในขณะที่คนอื่นๆ ต้องทนทุกข์หลายวัน 
ทุกคนได้รับโทษ “ตามการกระทาํของเขา” 
อิสยาห์ 59:18 บาปท้ังหลายของคน
ชอบธรรมถูกย้ายไปไว้ที่ซาตาน มันไม่
เพยีงแต่ต้องทนทุกข์สําหรบัการกบฏของ
ตัวมันเองเท่านั้น แต่รวมถึงบาปทั้งหมด
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ทีมั่นเป็นต้นเหตใุห้ประชากรของพระเจ้า
ทําลงไปด้วย โทษที่มันรับจะรุนแรงกว่า
ของผูท่ี้ถกูมันล่อลวง หลังจากทีค่นท้ังหมด
ซึง่ตกเป็นเหยือ่การหลอกลวงของมนัต้อง
พนิาศไปหมดทกุคนแล้ว มันยงัคงอยู่และ
รับความทรมานต่อไปอีก ในที่สุด เปลว
ไฟแห่งการชําระจะทําลายคนชั่วไปจน
หมดสิ้นรวมท้ังรากและก่ิงด้วย คือท้ัง
ซาตานผูเ้ป็นราก และผูต้ดิตามของมันซ่ึง
เป็นกิ่ง   การลงโทษเต็มขนาดของธรรม
บัญญัตนิัน้มาถึงแล้ว คาํเรียกร้องขอความ
ยุติธรรมก็ได้รับการตอบสนองแล้ว ทั้ง
สวรรค์และแผ่นดินโลกซึ่งเฝ้ามองอยู่
ร้องประกาศถึงความชอบธรรมของพระ
ยาห์เวห์  {GC 673.1}

ผลงานแห่งการทาํลายของซาตานจบ
สิน้ไปตลอดกาล ตลอดระยะเวลาหกพนัปี
ทีผ่่านมามันกระทําการตามความมุง่หมาย
ของมันแล้ว ซึง่ทําให้โลกเตม็ไปด้วยความ
ทุกข์และเป็นเหตุให้ทั่วท้ังจักรวาลได้รับ
ความโศกเศร้า ทุกๆ สิ่งท่ีพระเจ้าทรง
สร้างมาต่างร้องคร่ําครวญและทุกข์ระทม
ร่วมกันด้วยความเจ็บปวด  บัดนี้ ส่ิงมี
ชีวิตท่ีพระเจ้าทรงสร้างมานั้นได้รับการ
ปลดปล่อยให้พ้นจากการเป็นอยู่ของ
ซาตานและจากการทดลองของมันไป
ตลอดกาล  “ท่ัวทั้งโลกกห็ยดุพักและสงบ
อยู่ เขาท้ังหลายโห่ร้องด้วยความยินดี”  
อิสยาห์ 14:7 และเสียงโห่ร้องแห่งการ
สรรเสริญและชัยชนะได้ลอยขึ้นจาก
จกัรวาลทัง้ปวงทีภ่กัดีต่อพระองค์  “เสียง
เหมือนอย่างเสียงมหาชน เหมือนอย่าง

เสียงนํ้ามากหลายและเหมือนอย่างเสียง
ฟ้าร้องกึกก้องว่า ฮาเลลูยา เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่”  วิวรณ์ 
19:6 {GC 673.2}

ในขณะที่แผ่นดินโลกถูกไฟแห่งการ
ทําลายเผาอยู่นั้น บรรดาผู้ชอบธรรมอยู่
อย่างปลอดภัยในนครศักด์ิสิทธิ์ ผู ้ท่ีมี
ส่วนร่วมในการเป็นข้ึนจากความตายครัง้
แรกนั้น  ความตายครั้งที่สองไม่มีอํานาจ
เหนอืพวกเขา   ในขณะทีพ่ระเจ้าทรงเป็น
เพลิงท่ีเผาผลาญสําหรับคนชัว่แต่สาํหรับ
ประชากรของพระองค์แล้ว พระองค์ทรง
เป็นทั้งดวงอาทิตย์และโล่ป้องกัน วิวรณ์ 
20:6 สดุดี 84:11 {GC 673.3}  

“ข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่แล ะแผ่น
ดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์ เดิมและ
แผ่นดินโลกเดิมน้ันหายไปแล้ว”  วิวรณ์ 
21:1  เพลิงที่เผาผลาญคนชั่วนั้นชําระ
โลกให้บริสุทธิ์ ร่องรอยแห่งคําสาปแช่ง
ทั้งหมดถูกกําจัดทิ้งไป ไม่มีนรกท่ีมีไฟ
เผาอยูต่ลอดกาลทีค่อยเตอืนถงึผลน่ากลวั
ของบาปอยู่เบ้ืองหน้าผูท้ีถ่กูไถ่ให้รอดแล้ว  
{GC 674.1}

สิง่เตอืนใจเพยีงอย่างเดียวทีห่ลงเหลือ
อยู ่  คือ พระผู ้ ไถ ่ของเราจะยังคงมี
เคร่ืองหมายของการตรึงกางเขนตดิตวัอยู่
ตลอดไป บาดแผลบนพระเศียรของ
พระองค์  ทีส่ข้ีางของพระองค์  ทีพ่ระหตัถ์
และพระบาทของพระองค์ เป็นร่องรอย
เดียวของความโหดเหีย้มของบาปท่ียงัคง
เหลอือยู่   ผูเ้ผยพระวจนะกล่าวในขณะท่ี
เฝ้ามองเห็นพระคริสต์ในพระสิริของ



42 ความขัดแย้งสิ้นสุดแล้ว 627

พระองค์ว่า “พระรัศมีของพระองค์ดงัแสง
สว่าง  มีลําแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของ
พระองค์  ที่นั่น พระองค์ทรงซ่อนฤทธา-
นภุาพของพระองค์”  ฮาบากุก 3: 4   สข้ีาง
ที่ถูกแทงซึ่ ง มี เลือดแดงก่ําไหลเป ็น
ทางออกมานั้นได้นํามนุษย์กลับมาคืนดี
กับพระเจ้า นั่นคือพระสิริของพระผู้ช่วย
ให้รอด เป็นท่ี “ซ่อนฤทธานุภาพของ
พระองค์” “อานุภาพท่ีจะช่วยให้รอด”  
อิสยาห์ 63:1 เนื่องจากการเสียสละ
พระองค์เองเพื่อการไถ่บาปนั้น พระองค์
จึงทรงมีกําลังเข้มแข็งที่จะกระทําการ
ยุติธรรมแก่ผู้ท่ีดูแคลนพระเมตตาของ
พระเจ้าได้ และเคร่ืองหมายแห่งความ
อัปยศของพระองค์เป็นเกียรติยศสูงสุด
ของพระองค์  ตลอดทุกยุคชั่วนิรันดรน้ัน
บาดแผลแห่งคาลวารจีะแสดงออกถึงการ
สรรเสริญและประกาศถึงอํานาจของ
พระองค์ {GC 674.2}

“โอ หอคอยทีเ่ฝ้าฝงูสัตว์เอ๋ย เจ้าผูเ้ป็น
เขาแห่งบุตรีศโิยน  ราชอาํนาจจะมาสู่เจ้า  
อาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมา”  มีคาห์ 4: 8   
เวลาน้ันมาถึงแล้วซึ่งเป็นเวลาที่เหล่า
มนษุย์ผูบ้ริสทุธิเ์คยคอยเฝ้ามองด้วยความ
คาดหวังไปในภายภาคหน้านับตั้งแต่วัน
ที่กระบี่เพลิงได้ขวางกั้นมนุษย์คู่แรกจาก
สวนเอเดน เป็นเวลา “รับมรดกของเรา  
จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่”  
เอเฟซัส 1:14 โลกซ่ึงแต่เดิมได้ทรงโปรด
มอบให้มนษุย์เพือ่เป็นแผ่นดินของเขาและ
ถูกมนุษย์ทรยศให้ตกไปอยู่ในมือของ
ซาตานและถูกศัตรูยึดครองมาเนิ่นนาน

นั้นถูกนํากลับคืนมาโดยแผนการย่ิงใหญ่
แห่งการทรงไถ่บาป ทุกส่ิงที่เคยสูญหาย
ไปเน่ืองจากบาปก็ถูกนํากลับคืนมา 
“พระยาห์เวห์ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค์  ..ผูท้รง
ป้ันแผ่นดินโลกและทํามันไว้  พระองค์ทรง
สถาปนามันไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมัน
ให้ว่างเปล่า พระองค์ทรงป้ันมันไว้ให้มีคน
อาศัย” อิสยาห์ 45:18  แผนการดั้งเดิม
ของพระเจ้าในการสร้างโลกข้ึนมานั้นก็
สําเร็จจริงแล้วด้วยการให้เป็นที่พักอาศัย
ของผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาป “คนชอบ
ธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก  และอาศัย
อยู่ทีน่ัน่เป็นนติย์” สดุดี 37:29  {GC 674.3} 

ความวติกกังวลในเร่ืองการจดัหามรดก
ในอนาคตซึ่งดูเหมือนเป็นเชิงวัตถุมาก
เกินไปนั้น  ส่งผลให้คนมากมายทําความ
จริงของการมองว่าเป็นบ้านของเรากลาย
เป็นเร่ืองของฝ่ายจิตวิญญาณไปเลย  
พระคริสต์ประทานความมัน่ใจให้แก่สาวก
ของพระองค์ว่า  พระองค์เสด็จไปเพื่อจัด
เตรียมคฤหาสน์หลายแห่งในพระนิเวศ
ของพระบิดาให้แก่เขาทั้งหลาย ยอห์น 
14:2 KJV ผูท่ี้รับคําสอนในพระวจนะของ
พระเจ้าจะไม่เป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เกี่ยวกับสวรรค์เบ้ืองบน และถึงกระนั้น  
“สิ่งท่ีตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจ
มนุษย์คิดไม่ถึงคือส่ิงท่ีพระเจ้าทรงจัด
เตรียมไว้สําหรบัคนท้ังหลายทีร่กัพระองค์”  
1 โครินธ์ 2:9 ภาษามนุษย์นั้นไม่เพียง
พอที่จะบรรยายถึงบําเหน็จของผู้ชอบ
ธรรมได้  มีเพยีงผูท่ี้เหน็เท่าน้ันจึงจะเข้าใจ   
สมองอนัจาํกัดของมนษุย์ไม่สามารถหยัง่
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รู้รัศมีภาพของสวรรค์ของพระเจ้าได้  {GC 
674.4}

พระคัมภีร์เรียกมรดกของผู้ที่ได้รับ
ความรอดว่า  “เมือง”  ฮีบรู 11:14-16   ณ 
ทีน่ัน่ พระผูเ้ลีย้งแห่งสวรรค์ทรงนาํฝงูแกะ
ของพระองค์ไปยงันํา้แห่งชวีติ ต้นไม้แห่ง
ชวีติออกผลทกุเดือนและใบของต้นนัน้จะ
รับใช้ประชาชาต ิทีน่ัน่มีลาํธารหลายสาย
ซึ่งไหลอยู่ชั่วนิรันดร์  ใสด่ังแก้ว และข้าง
ลาํธารจะมีต้นไม้ทีโ่บกก่ิงไสวไปมาซึง่ทอด
ร่มเงาบนทางเดินทีถ่กูจดัเตรียมไว้สาํหรับ
ผูท่ี้องค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรงไถ่ให้รอดแล้ว   
ท่ีนั่นมีพื้นราบอันกว้างใหญ่ที่โค้งข้ึนไป
เป็นเนนิเขาอนังดงามและภเูขาของพระเจ้า
ยนืตระหง่านอยู่ด้านหลัง   บนพืน้ราบอนั
สงบข้างธารนํา้ทีมี่ชวีติเหล่าน้ัน  ประชากร
ของพระเจ้าซึง่แสวงหาและเดินทางมาเนิน่
นานจะได้พบบ้านพักอาศัยท่ีนั่น {GC 
675.1}

“ชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในที่อยู่
แห่งสนัตสิขุ ในบ้านเรือนปลอดภัยและใน
ทีพ่กัสงบ”  “จะไม่ได้ยนิถึงความรนุแรงใน
แผ่นดินของเจ้าอีก  และไม่ได้ยินถึงการ
ล้างผลาญหรอืการทาํลายในเขตแดนของ
เจ้า เจ้าจะเรียกกําแพงเจ้าว่าความรอด  
และเรียกประตูเมืองเจ้าว่าการสรรเสริญ”  
“พวกเขาจะสร้างบ้านและเข้าอยู่ในนั้น  
เขาจะปลูกสวนองุ ่นและกินผลของมัน  
พวกเขาจะไม่สร้างบ้านแล้วคนอ่ืนได้เข้า
อาศยัอยู ่ เขาจะไม่ปลกูสวนแล้วคนอืน่ได้
กิน...ผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานจาก
มือของเขาไปนาน” อสิยาห์  32:18; 60:18; 

65:21, 22 {GC 675.2}  
ณ ทีน่ัน่ “ถิน่ทุรกันดารและพืน้ดินแห้ง

แล้งจะยินดี ที่ราบแห้งแล้งจะเปรมปรีด์ิ
และผลิดอกอย่างต้นดอกฝรัน่” “ต้นสนสาม
ใบจะงอกขึน้แทนต้นหนาม ต้นนํา้มนัเขียว
จะงอกขึน้แทนต้นไมยราบ  และมันจะเป็น
อนุสรณ์แด่พระยาห์เวห์เพื่อเป็นหมาย
สําคัญนิรันดร์ท่ีจะไม่ถูกตัดออกเลย”   
“สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะ
นอนอยูกั่บลูกแพะ  ลูกโคกับสงิโตหนุม่จะ
หากินอยูด้่วยกัน  และเด็กเลก็ๆ จะนาํมัน
ไป” “จะไม่มีการทําให้เจ็บปวดหรือการ
ทาํลายท่ัวภเูขาศกัด์ิสทิธิข์องเรา”  อสิยาห์ 
35:1; 55:13; 11:6, 9 {GC 675.3}

ความเจ็บปวดจะไม่มีในบรรยากาศ
ของสวรรค์ จะไม่มีนํ้าตาอีกต่อไป ไม่มี
ขบวนแห่ศพ  ไม่มีเครื่องหมายแสดงการ
ไว้ทกุข์   “ความตายจะไม่มีอกีต่อไป  การ
โศกเศร้า การร้องไห้  และการเจ็บปวดจะ
ไม่มีอกีต่อไป เพราะยคุเดมินัน้ผ่านไปแล้ว”  
“ไม่มีชาวเมืองคนไหนจะพูดว่า ‘ข้าป่วย
อยู่’ ประชาชนผู้อาศยัอยูท่ี่นัน่จะได้รบัการ
อภัย”  วิวรณ์ 21:4   อิสยาห์ 33:24 {GC 
676.1}

กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะอยู่ที่นั่น เป็น
เมืองหลวงของโลกใหม่ที่ได้รับเกียรติ   
“ท่านจะเป็นมงกุฎงามในพระหตัถ์ของพระ
ยาห์เวห์ และเป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์
พระเจ้าของท่าน” “ใสสว่างเหมือนอย่าง
อญัมณี  เหมือนอย่างพลอยสเีขียวทีใ่สดงั
แก้วผลึก” “ประชาชาติต่างๆ จะเดินโดย
อาศัยแสงสว่างของนครนั้น และกษัตริย์
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ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนําศักด์ิศรีของ
ตนเข้ามาในนครนัน้”  พระเจ้าตรัสว่า  “เรา
จะเปรมปรด์ิีเพราะเยรูซาเล็ม  และชืน่บาน
เพราะประชากรของเรา” “ท่ีประทับของ
พระเจ้าอยูกั่บมนษุย์แล้ว และพระองค์จะ
ประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็น
ชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิต
กับเขา  และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา”  
อสิยาห์  62:3  วิวรณ์  21:11, 24  อสิยาห์ 
65:19  วิวรณ์ 21:3 TKJV {GC 676.2}

ในนครของพระเจ้าน้ัน “กลางคืนจะ
ไม่มีอกีต่อไป”  ไม่มีผูใ้ดต้องการหรืออยาก
พักผ่อน การทําตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าหรือการถวายสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ไม่สร้างความเหน็ดเหนื่อย   
เราจะรู้สึกถึงความสดช่ืนของยามเช้า
ตลอดไปและจะอยู่ห่างไกลตลอดไปจาก
ช่วงเวลาท้ายของวัน  “เขาไม่จําเป็นต้อง
มีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์  เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็น
แสงสว่างของเขาทั้งหลาย” วิวรณ์ 22:5  
รัศมีเจิดจ้าซึ่งไม่ทําให้แสบตาจะเข้ามา
แทนที่แสงของดวงอาทิตย์ แต่กระนั้น  
แสงนั้นจะสว่างกว่าแสงในยามเท่ียงวัน
ของเรา พระสิริของพระเจ้าและของพระ
เมษโปดกเตม็ล้นปกคลุมเมืองบริสทุธิด้์วย
แสงท่ีไม่เลือนหายไป  ผู้ท่ีได้รับการไถ่จาก
บาปจะเดินในความสว่างจ้าที่ปราศจาก
ดวงอาทิตย์ของกลางวันตลอดกาล  {GC 
676.3}

“ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวหิารในนครน้ัน  
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า

ทรงฤทธานภุาพสงูสุด  และพระเมษโปดก
เป็นพระวิหารในนครนั้น” วิวรณ์ 21:22  
ประชากรของพระเจ้าได้รับสิทธิพิเศษที่
จะสนทนาอย่างเปิดเผยกับพระบิดาและ
พระบุตร  “เวลานี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดู
ในกระจก” 1 โครินธ์ 13:12 เรามองเห็น
พระฉายาของพระเจ้าสะท้อนออกมาด่ัง
กระจกเงาจากธรรมชาติทีพ่ระเจ้าทรงสร้าง
และในการจัดการของพระองค์ท่ีมีต่อ
มนษุย์  แต่ต่อจากน้ีเราจะเห็นพระองค์ตวั
ต่อตวัโดยไม่มีม่านขวางก้ันเลย เราจะยืน
อยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองค์และเหน็พระ
สริิบนพระพกัตร์ของพระองค์  {GC 676.4}

ที่นั่น ผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาปจะได้
รู้จกัพระองค์เหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงรู้จกั
พวกเขา ที่นั่น ความรักและความเห็นใจ
ทีพ่ระเจ้าเองทรงปลูกฝังลงในจติวญิญาณ
จะได้พบกับการฝึกฝนอย่างแท้จริงและ
หวานชื่นที่สุด การสนทนาอันบริสุทธิ์กับ
สิ่งมีชีวิตท่ีศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย ชีวิตทาง
สังคมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทูต
สวรรค์ผู้ประเสริฐและกับเหล่าผู้ซื่อสัตย์
จากตลอดทุกยุคซึ่งได้ชําระเสื้อคลุมของ
พวกเขาและทําให้ขาวด้วยพระโลหติของ
พระเมษโปดก  ความสัมพนัธ์อนัศกัด์ิสทิธิ์
ที่เชื่อม “ทุกตระกูลในสวรรค์ [และ] บน
แผ่นดินโลก”  (เอเฟซัส 3:15)  สิ่งเหล่านี้
ประกอบกันขึน้เป็นความสุขของผูท้ีถ่กูไถ่
จากบาป  {GC 677.1}

ณ ท่ีแห่งนั้น สมองอันเป็นอมตะจะ
ใคร่ครวญด้วยความสขุใจอย่างไม่มีวันจาง
หายถึงความมหัศจรรย์ของอํานาจแห่ง
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การทรงสร้างและความลึกลับของความ
รกัแห่งการไถ่ให้พน้จากบาป จะไม่มศีตัรู
ผูโ้หดเหีย้มและการหลอกลวงเพ่ือล่อลวง
ให้ลมืพระเจ้า  อวยัวะทุกส่วนของร่างกาย
จะพัฒนาขึ้นมาและความสามารถก็เพิ่ม
ขึ้น  การแสวงหาความรู้จะไม่ทําให้สมอง
อ่อนเปล้ียหรือใช้พลังงานไปจนหมดส้ิน   
ณ ทีน่ัน่  กิจการงานยิง่ใหญ่ท่ีสุดจะดําเนนิ
ต่อไป ความปรารถนาอนัสูงส่งท่ีสุดจะก้าว
ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความมุ่งหวังที่สูง
ที่สุดจะสําเร็จ และก็ยังจะมีความสูงส่ง
ใหม่ๆ ทีจ่ะให้พชิติ มีความมหัศจรรย์ใหม่ๆ 
ที่จะให้ชื่นชม มีความจริงใหม่ๆ ที่จะให้
ทาํความเข้าใจ  มีสิง่ใหม่ๆ ท่ีจะก่อให้เกิด
พลังอํานาจของจิตใจ จิตวิญญาณและ
ร่างกาย {GC 677.2}

สมบัติทั้งหมดของจักรวาลจะถูกเปิด
ออกให้แก่คนของพระเจ้าที่ได้รับการไถ่
จากบาปได้ศึกษา เม่ือไม่ถูกความตาย
ผูกมัดไว้แล้ว พวกเขาจึงบินด้วยปีกซึ่ง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไปยังโลกท่ีไกลโพ้น
ออกไป  ซึง่เป็นโลกทีต่วัสัน่ด้วยความโศก
เศร้าเม่ือเหน็ภาพความทุกข์โศกเศร้าของ
มนุษย์และร้องเพลงแห่งความช่ืนชมเมื่อ
ทราบข่าวของจิตวิญญาณที่ถูกไถ่ให้รอด
แล้ว ด้วยความสขุใจทีไ่ม่อาจเปล่งออกมา
เป็นวาจาได้นั้น  บุตรทั้งหลายของโลก
ก้าวเข้าสู่ความสุขและสติปัญญาของผู้ที่
ไม่เคยล้มลงในบาป  พวกเขาแบ่งปันทรัพย์
สมบัตแิห่งปัญญาและความเข้าใจทีไ่ด้รบั
เพิ่มมาตลอดทุกยุคจากการไตร่ตรองถึง
พระหัตถกิจของพระเจ้า พวกเขามอง

ด้วยสายตาท่ีไม่พร่ามัวและเหน็รัศมีภาพ
ของสิง่ท่ีถกูสร้างขึน้มา คือดวงอาทิตย์และ
ดวงดาวและระบบท้ังปวง  ทุกอย่างอยูใ่น
ลําดับทีถ่กูกําหนดไว้โคจรเป็นวงกลมรอบ
พระบัลลังก์ของพระเจ้า พระนามของ
พระเจ้าจารึกอยู่ในทกุส่ิงนบัต้ังแต่สิง่ทีเ่ล็ก
ทีส่ดุจนถึงส่ิงยิง่ใหญ่ทีสุ่ด  และในท้ังหมด
นั้นอํานาจของพระองค์จะปรากฏให้เห็น
อย่างบริบูรณ์  {GC 677.3}

ในขณะทีเ่วลาแห่งนิรันดร์กาลแล่นผ่าน
ไป จะเปิดเผยให้เหน็พระเจ้าและพระคริสต์
ด้วยพระสริิท่ีเพิม่มากข้ึนและงามสง่าอย่าง
อดุมมากขึน้  ในขณะทีค่วามรู้เพิม่มากข้ึน
นั้น ความรักและความเคารพบูชาและ
ความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน  
มนุษย์ย่ิงเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร  
พวกเขาก็จะชื่นชมพระลักษณะของ
พระองค์มากย่ิงข้ึนเท่านั้น เม่ือพระเยซู
ทรงเปิดเผยให้พวกเขาเหน็ความไพบูลย์
ของการทรงไถ่บาปและความสาํเร็จอย่าง
น่าอัศจรรย์ใจของความขดัแย้งยิง่ใหญ่กับ
ซาตานแล้ว จิตใจของผูท้ีถ่กูไถ่ให้รอดแล้ว
จะส่ันรัวด้วยความภักดีอันแรงกล้าและ
ด้วยความสขุอนัล้นเหลือมากย่ิงขึน้  พวก
เขาดีดพิณทองคํา และเสียงของคนนับ
แสนๆ ล้านๆ ก็ร่วมกันเปล่งเสียงร้อง
สรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่ {GC 678.1}

“แล้วข้าพเจ้าได้ยนิเสียงส่ิงทีท่รงสร้าง
ทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก ใต้
แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และทุกสิ่งซึ่ง
อยู่ในท่ีเหล่านั้น ร้องว่า ขอให้คําสดุดี  
พระเกียรติ พระสิริและอานุภาพ จงมีแด่



42 ความขัดแย้งสิ้นสุดแล้ว 631

พระองค์ผูป้ระทับบนพระท่ีนัง่และแด่พระ
เมษโปดกตลอดไปเป็นนติย์”  ววิรณ์  5:13  
{GC 678.2}

ความขัดแย้งยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว  
บาปและคนบาปไม่มีอีกต่อไป จักรวาล
ทั้งหมดสะอาดบริสุทธิ์ ชีพจรหนึ่งเดียว
แห่งความปรองดองและความชืน่ชมยินดี
เต้นผ่านสรรพส่ิงท้ังปวงท่ีได้ทรงสร้าง   

ชวีติและความสว่างและความชืน่บานหล่ัง
ไหลมาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพส่ิง
ทั่วทั้งห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขต จาก
อะตอมท่ีเล็กทีสุ่ดไปจนถงึโลกทีใ่หญ่ทีส่ดุ
นัน้ ทุกสิง่ทัง้ท่ีมีชวีติและไม่มีชวีติ ในความ
งามทีไ่ม่ถกูเงามืดบดบงัและความยนิดีอนั
สมบูรณ์ของพวกเขา ต่างร่วมกันประกาศ
ว่า พระเจ้าทรงเป็นความรกั  {GC 678.3}
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