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ผูเ้ชือ่เซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเชือ่ว่าพวกเขาคอืกลุม่คนทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกให้

ออกไปประกาศข่าวดีเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในเวลาอันใกล้ แก่โลกที่
วุน่วายและกำาลังจะพินาศ เอเลน ไวท ์เคยเขียนไวว้่า “ความเจบ็ปวดสาหัสจะเกดิ
ขึน้เพ่ือเรือ่งราวเหลา่นีจ้ะเปน็ทีป่ระจกัษแ์กค่นทัง้หลาย” (Fundamentals of Christian 

Education, 336) ในหนังสือ The Great Controversy between Christ and 
Satan ท่านได้วาดภาพให้เห็นลำาดับเหตุการณ์ยิ่งใหญ่และอันตรายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและไมม่หีนังสอืเลม่ใดจะเสมอเหมือนเลม่นี ้หนงัสอื Maranatha, a 1976 
เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เรียบเรียงงานเขียนของท่านซึ่งกล่าวถึงคำาพยากรณ์ในพระคัมภีร์
ที่จะสำาเร็จในวาระสุดท้าย LDE 7.1

เนือ่งด้วยมีความพยายามมากขึน้ทีจ่ะให ้“เรือ่งราวเหลา่นีเ้ปน็ทีป่ระจกัษแ์ก่
คนทั้งหลาย” เราได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา “เหตุการณ์วาระสุดท้าย” มี
บทความหลายตอนที่ยกมาจากหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์หลายเล่มของเอเลน ไวท์ 
แต่มขีอ้ความไมน่อ้ยทีไ่ม่เคยถกูตพีมิพม์ากอ่น ถงึแมเ้ราไมไ่ดร้วบรวมบทความของ
เอเลน ไวท์ ทุกตอนเกี่ยวกับวาระสุดท้าย แต่เราคัดเลือกข้อความที่สำาคัญที่สุดมา
เรียบเรียงไว้ในเล่มนี้ LDE 7.2

ในแต่ละขอ้ความทีน่ำามาเรยีบเรยีง จะมีอ้างองิแหลง่ทีม่ารวมถงึวนัทีท่ีเ่ขยีน 
หรือวันที่ที่ข้อความนั้นได้รับการตีพิมพ์ในช่วงเวลาของเอเลน ไวท์ นอกจากนี้เรา
เพิ่มเชิงอรรถในบางที่ โดยหวังว่าคำาอธิบายที่เพิ่มเข้ามาเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน

เราพยายามจะนำาเสนอคำาสอนของเอเลน ไวท์ ที่เกี่ยวข้องกับวาระสุดท้าย 
ให้เป็นไปตามลำาดับของเหตุและผล อย่างไรก็ดีเราไม่อาจบอกได้ว่าเหตุการณ์ใน
อนาคตจะเกิดขึ้นตามลำาดับเหล่านี้หรือไม่ หากกล่าวถึงเรื่องที่สำาคัญมากย่ิง คือ
ประสบการณ์ความเชื่อของคนของพระเจ้าในอนาคต เมื่อทุกคนต้องยืนอยู่เพียง
ลำาพัง “เหมือนในโลกนี้ไม่มีใครอื่นอีกแล้ว” (The S.D.A. Bible Commentary 7:983) 



นับเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างมากที่คริสเตียนทุกคนจะตัดสินใจเชื่อด้วยตัวเอง จากการ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและการมีประสบการณ์ความเชื่อส่วนตัวกับพระเจ้า                                                                                     

เอเลน ไวท์ กล่าวไว้ว่า “โลกใบเล็กๆ ของเราคือบทเรียนสำาหรับจักรวาล
ทัง้ปวง ดงันัน้โลกทีเ่ราไม่สามารถมองเหน็ดว้ยตาเปล่ากำาลงัจดจอ่มองมาทีเ่รา “ดว้ย
ความสนใจอย่างสุดคำาบรรยาย” (Prophets and Kings, 148) มองมาที่ฉากสุดท้ายของ
ประวติัศาสตร์โลก ขอใหเ้ราทกุคนพยายามเขา้ใจความสำาคญัของเหตกุารณอ์นัเปน็
สุดยอดแห่งวาระสุดท้าย โดยมองในมุมของการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว 
และขอใหเ้ราเผยแพรค่วามจรงิยิง่ใหญค่อืความจรงิทีว่า่พระเยซกูำาลงัเสดจ็กลบัมา
ในอีกไม่นาน

คณะผู้ดูแล
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1วิกฤตสุดท้ายของโลก

วิกฤตสุดท้ายของโลก

ความเข้าใจเรื่องอนาคตเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

ทุกวันนี้ผู้คนต่างให้ความสนใจอย่างยิ่งยวด ผู้นำาประเทศ ผู้ครองบ้านเมือง 
ผู้มีตำาแหน่งและอำานาจ ปัญญาชนจากทุกชนชั้นต่างให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ พวกเขาเฝ้าติดตามความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆ คอย
สังเกตความตึงเครียดที่กำาลังเกิดขึ้นในทั่วทุกหัวระแหงของโลก และตระหนักว่ามี
เหตุการณ์บางอยา่งทีใ่หญโ่ตและลอ่ลวงกำาลงัจะอบุตัขิึน้ พาใหโ้ลกเขา้ใกลจ้ดุวกิฤต
ที่น่าตระหนกอย่างยิ่ง - Prophets and Kings, 537 (c. 1914). LED 11.1

หายนะในแผ่นดินและทะเล ประชาคมที่สั่นคลอน สัญญาณเรื่องสงคราม 
เหล่านี้ล้วนบ่งบอกลางร้ายนำาไปสู่เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ ความชั่วร้ายมากมายเริ่มผนึก
กำาลงัเป็นหนึง่เดยีว สรา้งความเขม้แขง็สูม่หาวกิฤตครัง้สดุทา้ย โลกกำาลงัพบกบัการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ความเคลื่อนไหวต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน - Testi-
monies for the Church, 9:11 (1909). LED 11.2

บทที่ 1



2 บทที่หนึ่ง

เวลาแห่งความยากลำาบากใกล้เข้ามาแล้ว

เวลาแห่งความยากลำาบากซึ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นจนวันสุดท้ายน้ันกำาลังย่าง
เข้ามา ไม่เหลือเวลาให้รอคอย โลกถูกปลุกปั่นด้วยภัยสงคราม คำาพยากรณ์ใน    
ดาเนียลบทที่ 11 ใกล้จะเป็นจริงแล้ว - Review and Herald Nov. 24, 1904. 
LED 12.1

เวลาแห่งความยากลำาบาก จะยากลำาบากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มา
ก่อน (ดนอ. 12:1) และกำาลงัจะเกดิขึน้ เราเปน็เหมอืนหญงิพรหมจรรย์ทีก่ำาลงัหลบั
ไหล ให้เราตื่นและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าหอบอุ้มเราด้วยพระหัตถ์นิรันดร์ ให้ผ่าน
ช่วงเวลาแห่งอุปสรรคนี้ไปได้ - Manuscript Releases, 3:305 (1906). LED 12.2

โลกนีไ้รซ้ึง่ระเบยีบกฏเกณฑข์ึน้ทกุวันๆ อีกไมน่านปญัหาครัง้ใหญจ่ะเกดิขึน้
กับประเทศต่างๆ และจะไม่หยุดจวบจนพระเยซูเสด็จกลับมา - Review and 
Herald Feb. 11, 1904  LED 12.3

เราเข้าใกล้เวลาแห่งความยากลำาบาก อีกไม่นานจะเกิดความพิศวงงงงวย
อย่างที่ไม่เคยวาดฝันมาก่อน - Testimonies for the Church, 9:43 (1909). 
LED 12.4

เรากำาลงัยืนอยูท่ีข่อบเหวแหง่วิกฤตของยคุนี ้การพพิากษาของพระเจา้แตล่ะ
อย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไฟไหม้ น้ำาท่วม แผ่นดินไหว สงครามและการนอง
เลือด - Prophets and Kings, 278 (c. 1914). LED 12.5

เวลาแห่งอุปสรรคปัญหากำาลงัถาโถมเข้ามา แต่ขอให้เราอย่าได้ทอ้ถอยหรือ
เปล่งวาจาแห่งความสงสัยออกมาแม้คำาเดียวเลย - Christian Service, 136 
(1905). LED 12.6

พระเจ้าทรงเตือนเรื่องการพิพากษามาโดยตลอด

พระเจ้าประทานคำาเตือนเกี่ยวกับการพิพากษาให้กับมนุษย์เสมอมา ไม่ว่า
เขาจะอยู่ในช่วงเวลาใด หากเขาเชื่อถ้อยคำาและประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองคก็์จะรอดพน้จากการพพิากษาซึง่ตกกบัผูท้ีไ่มเ่ชือ่ฟงัและมใีจสงสยั LED 13.1



3วิกฤตสุดท้ายของโลก

พระยาห์เวห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไป
ในเรอื เพราะในชัว่อายคุนรุน่นีเ้ราเหน็เจา้เปน็ผูช้อบธรรมตอ่หนา้เรา” โนอาหเ์ชือ่
ฟังและรอดจากภัย พระองค์ตรัสแก่โลทว่า “ลุกขึ้น ออกจากที่นี่เถอะ เพราะพระ
ยาหเ์วหก์ำาลงัจะทำาลายเมอืงนี”้ (ปฐก. 7:1; 19:14) โลทยอมเชือ่ฟงัผูส้ง่ขา่วจงึรอด
ปลอดภัย พระคริสต์ทรงเตือนสาวกของพระองค์ว่ากรุงเยรูซาเล็มกำาลังพินาศ ผู้ที่
เฝา้สงัเกตสญัญาณแหง่ความวิบตัแิละหนีออกจากเมอืงก็รอดจากภัยครัง้นัน้ ในเวลา
นีพ้ระครสิต์ทรงเตอืนเรือ่งการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องรวมถงึภยัตา่งๆ ทีก่ำาลงัจะเกดิ
ขึน้กับโลก ผูท่ี้เชือ่และเฝา้ระวังกจ็ะรอดเชน่กนั - Desire of Ages, 634 (1898). 
LED 13.2 

พระเจ้าตรัสให้เรารู้ถึงสิ่งที่จะเกิดในยุคของเรา

ก่อนทีพ่ระผู้ชว่ยใหร้อดจะถกูตรงึกางเขน พระองคท์รงอธบิายใหส้าวกทราบ
ว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์และกลับเป็นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ และทูตสวรรค์ก็
อยูท่ีน่ัน่เพ่ือประทบัพระดำารสัของพระองคล์งไปในความทรงจำาและจติใจของสาวก 
แต่สาวกทั้งหลายกำาลังมองหาการช่วยกู้ฝ่ายเน้ือหนังจากแอกของชาวโรมัน และ
พวกเขาทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของพวกเขาจะต้อง
ทนกับความตายอันน่าอับอายเช่นนี้ พระดำารัสที่พวกเขาต้องจดจำานั้นจึงอันตรธาน
หายไปจากความคิด และเมื่อเวลาแห่งการทดลองมาถึงพวกเขาจึงไม่พร้อม ความ
ตายของพระเยซูทำาลายความหวังของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิงเสมือนหนึ่งว่าพระองค์
ไม่ได้ทรงเตือนพวกเขาไว้ก่อน - GC 594 (1911) (ปลายทางแห่งความหวังหน้า 
549-550). LED 13.3

คำาพยากรณ์เกีย่วกบัอนาคตทีไ่ด้เปดิเผยให้พวกเราทราบนัน้ ชดัเจนเชน่เดยีว
กับพระดำารัสของพระครสิตท์ีไ่ดเ้ปดิเผยใหส้าวกทราบ  เหตกุารณเ์กีย่วกบัเวลาแหง่
พระกรณุาธคิณุสิน้สดุลง และการเตรยีมพรอ้มสำาหรบัเวลาแหง่ความทกุขย์ากไดเ้ปดิ
เผยไว้อย่างชัดเจน แต่คนมากมายไม่เข้าใจความจริงสำาคัญเหล่านี้ ราวกับว่ายังไม่
เคยมีการเปิดเผยมาก่อน - GC (ปลายทางแห่งความหวัง) 594 (1911). LED 14.1



4 บทที่หนึ่ง

เราต้องให้ความสนใจกับคำาพยากรณ์เรื่องวาระสุดท้าย

ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์ที่สาม (วิวรณ์ 14:9-11) ทูตสวรรค์ที่อยู่ด้วยกับ
ข้าพเจ้ากล่าวว่า “งานของท่านน่าครั่นคร้าม ภารกิจของท่านก็น่ากลัว ท่านเป็นทูต
สวรรคท์ีท่ำาหนา้ทีแ่ยกขา้วสาลจีากขา้วละมานแลว้ประทบัตราหรอืรวบรวมเขา้ไวใ้น
ยุ้งฉางแห่งสวรรค์ เราควรจดจ่อและให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้” - Early 
Writings, 118 (1854). LED 14.2

เราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาทั้งหลายเพ่ือยืนยันความภักดีที่มีต่อพระ
บัญญัติของพระเจ้าและเหตุผลที่เราเชื่อ คนหนุ่มสาวควรเข้าใจสิ่งเหล่านี้ LED 14.3

พวกเขาควรรู้ถึงสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นก่อนที่เวลาของโลกจะสิ้นสุดลง เรื่อง
เหลา่นีม้คีวามเก่ียวขอ้งกบัความรอดนรินัดรข์องเรา ครแูละนกัเรยีนจงึควรใหค้วาม
สนใจมากขึ้น - Testimonies for the Church, 1:128, 129 (1900). LED 14.4

เราควรศึกษาหมายสำาคัญที่บ่งบอกช่วงเวลาของเราในขณะนี้ 4MR 163 
(1895). LED 14.5

ผู้ที่ยอมให้พระเจ้าควบคุมและอยู่ภายใต้การทรงนำา จะสามารถล่วงรู้ลำาดับ
เหตุการณ์ที่พระองค์ทรงกำาหนดให้เกิดขึ้น - Testimonies for the Church, 
7:14 (1902). LED 15.1

เราควรเห็นคำาพยากรณ์ที่สำาเร็จในประวัติศาสตร์ ควรศึกษาการทรงนำาใน
สมัยของการปฏิรูปครั้งใหญ่ และควรเข้าใจขั้นตอนเหตุการณ์ที่ประชาชาติต่างๆ 
เตรียมตัวเข้าสู่ความขัดแย้งและสงครามครั้งสุดท้าย - Testimonies for the 
Church, 8:307 (1904). LED 15.2

ศึกษาพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์เป็นพิเศษ

เราจำาเป็นต้องศึกษาพระคำาของพระเจ้าให้ถ่ีถ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะพระ
ธรรมดาเนยีลและวิวรณใ์หม้ากกว่าแตก่อ่น... ความรูท้ีด่าเนยีลไดร้บัจากพระเจา้นัน้
เป็นความรู้สำาหรับวาระสุดท้ายนี้เป็นพิเศษ - Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers 112, 113 (1896). LED 15.3
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ให้เราอ่านและศึกษาพระธรรมดาเนียลบทที่สิบสอง เป็นคำาเตือนที่เราต้อง
เข้าใจก่อนสิ้นสุดเวลาของโลกนี้ - Manuscript Releases, 15:228 (1903) LED 15.4

พระธรรมเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่เต็มไปด้วยความจริงที่เราต้อง
เข้าใจ - Christ’s Object Lessons 133 (1900). LED 15.5

คำาพยากรณท์ีย่งัไมส่ำาเรจ็ในพระธรรมววิรณก์ำาลงัจะสำาเรจ็ลง เวลานีค้นของ
พระเจ้าควรศึกษาคำาพยากรณ์น้ีอย่างขยันหมั่นเพียรจนเข้าใจแจ่มแจ้ง เป็นคำา
พยากรณ์ที่ไม่ปิดบังความจริงแต่อย่างใด แต่มีคำาเตือนชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน
อนาคต - Notebook Leaflets, 1:96 (1903). LED 15.6

เนือ้หาทีก่ลา่วอยา่งจรงิจงัในพระธรรมววิรณค์วรเปน็สิง่แรกทีค่นของพระเจา้
ให้ความสำาคัญ - Testimonies for the Church, 8:302 (1904). LED 16.1

ให้ผู้คนรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้

มีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาคำาพยากรณ์เกี่ยวกับยุคน้ีและพวกเขาจำา
ต้องเข้าใจ คนยามและอาสาต่างมีหน้าที่เป่าแตรให้เสียงเตือน - Evangelism, 
194, 195 (1875). LED 16.2

บัดนี้ให้คนยามส่งเสียงร้องบอกข่าวความจริงแห่งปัจจุบัน ให้เราแสดงให้
ผู้คนเห็นว่าเรากำาลังอยู่ในจุดไหนของเวลาแห่งคำาพยากรณ์ - Testimonies for 
the Church, 5:716 (1889). LED 16.3

พระเจ้าทรงกำาหนดวันหน่ึงทีป่ระวัตศิาสตรโ์ลกจะมาถงึจดุจบ “ขา่วประเสรฐิ
เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าน้ีจะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำาพยานแก่บรรดา
ประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” คำาพยากรณ์กำาลังสำาเร็จอย่างรวดเร็ว เราควร
กล่าวถึงเรื่องที่สำาคัญยิ่งนี้ให้มากขึ้นๆ วันที่มนุษย์จะถูกตัดสินชะตาใกล้เข้ามามาก
แล้ว... LED 16.4

เราควรใส่ใจเปิดเผยเรื่องน้ีแก่คนอ่ืนๆ ไม่ใช่สำาหรับคนทั่วไปเท่านั้นแต่
สำาหรับคริสตจักรของเราด้วย ความจริงที่ว่าพระเจ้าจะกลับมาในฉับพลัน ไม่คาด
ฝนั คำาพยากรณน์ีม้คีำาเตอืนทีน่า่กลวัสำาหรบัมนษุยท์กุคน อยา่ใหใ้ครนิง่นอนใจทีว่นั
หนึง่เขาอาจคาดไม่ถงึ อยา่ให้การตีความคำาพยากรณ์ของคนใดชวนให้เขา้ใจผดิคดิ
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ว่าเหตุการณ์ยิ่งใหญ่คงยังไม่มาในเวลาอันใกล้นี้ - Fundamentals of Chris-
tian Education, 335, 336 (1895). LED 16.5

มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต

เรายังไม่สามารถบรรยายภาพเหตุการณ์ของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างแม่นยำา แต่ที่เรารู้คือนี่เป็นเวลาที่เราต้องเฝ้าระวังด้วยการอธิษฐาน เพราะวัน
อันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว - Selected Messages, 2:35 
(1901). LED 17.1

ความหมายของเครื่องหมายของสัตว์ร้ายคือที่เราเข้าใจมาโดยตลอด เรายัง
ไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จนกระทั่งหนังสือม้วนนั้นถูกเปิดออก 
- Testimonies for the Church, 6:17 (1900). LED 17.2

หลายคนจะเพกิเฉยตอ่หน้าที ่พระพรและความสงบสขุทีเ่ขาไดร้บัในปจัจบุนั 
แลว้ดว่นกอ่ใหเ้กดิความยากลำาบากอยา่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เปน็การสรา้งปญัหา
ให้เกิดขึ้นก่อนเวลา เราจะไม่ได้รับพระเมตตาช่วยเหลือสำาหรับปัญหาที่เราสมมุติ
ขึ้นเองเช่นนี้เลย - Selected Messages, 3:383, 384 (1884). LED 17.3

เวลาแห่งความยากลำาบากสำาหรับคนของพระเจ้าจะมาถึง แต่เราไม่ควร
ตอกย้ำาจนก่อให้เกิดความตึงเครียดเร่งเร้าให้เกิดความยากลำาบากก่อนเวลา         
ในอนาคตคนของพระเจ้าจำาต้องถูกเขย่า แต่น่ีไม่ใช่หัวข้อที่จะนำามาบอกกับ           
คริสตจักรในเวลานี้ - Selected Messages, 1:180 (1890). LED 17.4
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หมายสำาคัญของการเสด็จกลับมา          
ครั้งที่สองอันใกล้

คำ�พย�กรณ์ที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้�

พระครสิตท์รงเตอืนสาวกถงึการลม่สลายของเยรซูาเล็มและเครือ่งหมายต่างๆ 
ที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาของบุตรมนุษย์ มัทธิวบทที่ย่ีสิบสี่ทั้งบทเป็นคำา
พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ส่วนการแตกพ่ายของกรุงเยรูซาเล็มเปรียบได้
กับการล่มสลายของโลกนี้ด้วยไฟกำามถัน - Manuscript, E. G. White 77, 
1899. LED 18.1

พระคริสต์ทรงเปรยถึงการพิพากษาที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับ
มาครั้งที่สองว่า “ท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม... ประชาชาติ
กับประชาชาติ และอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและ
แผน่ดนิไหวในท่ีตา่งๆ แตส่ิง่ท้ังหมดน้ีเป็นการเริม่ตน้ของความทกุข”์ (มทัธวิ 24:6-8) 

บทที่ 2
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คำาพยากรณ์นี้แม้จะสำาเร็จเพียงบางส่วนในเหตุการณ์กรุงเยรูซาเล็มถูกทำาลาย      
แต่จะสำาเร็จอย่างสมบูรณ์ในวาระสุดท้าย - Testimonies for the Church   
5:753 (1899). LED 18.2

หม�ยสำ�คัญในท้องฟ้�

เมื่อสิ้นสุดการกดขี่ข่มเหงของระบอบเปปาซี พระคริสต์ตรัสว่าดวงอาทิตย์
จะมืดและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง จากนั้นดวงดาวต่างๆ จะตกจากท้องฟ้า แล้ว
พระองค์ตรัสว่า “จงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เม่ือใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่อ
ออ่นและออกใบ ทา่นทัง้หลายกร็ูว้า่ฤดรูอ้นใกลจ้ะถงึแลว้ เชน่เดยีวกนั เมือ่ทา่นทัง้
หลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่า พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว” (มัทธิว 
24:32, 33) LED 19.1

พระครสิตท์รงแจง้เรือ่งเครือ่งหมายกอ่นการเสดจ็กลบัมา ตรสัวา่เพือ่เราจะ
รู้เมื่อพระองค์ใกล้เข้ามา จะถึงประตูแล้ว พระองค์ตรัสถึงคนที่จะเห็นหมายสำาคัญ
เหล่านี้ว่า “คนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น” หมายสำาคัญเหล่า
นี้ปรากฏขึ้นแล้ว (ดู “ปลายทางแห่งชีวิต” หน้า 277-280, 303, 304) บัดนี้เรารู้
แน่ชัดแล้วว่าพระเจ้าใกล้เสด็จกลับมาแล้ว DA 632 (1898). LED 19.2

หม�ยสำ�คัญในแผ่นดิน

พระเยซูทรงประกาศว่า “จะมีหมายสำาคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และ
ที่ดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินนั้น ชาติต่างๆ ก็จะมีความทุกข์ร้อน” (ลูกา 
21:25; มัทธิว 24:29; มาระโก 13:24-26; วิวรณ์ 6:12-17) คนทั้งหลายที่เฝ้ามอง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่บ่งไว้ถึงการเสด็จมาของพระองค์ “ก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้
จะถึงประตูแล้ว” (มัทธิว 24:33) - Great Controversy, 37, 38 (1911) 
(ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 20). LED 19.3

ประชาชาติต่างอยู่ในความโกลาหล เราทั้งหลายอยู่ในช่วงเวลาแห่งความ
งนุงง มนษุยต์กอยูใ่นความกลวักบัสิง่ตา่งๆ ทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ในโลก แตท่กุคนทีเ่ชือ่
ในพระเจ้าจะได้ยินเสียงของพระองค์ดังที่กลางพายุว่า “นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” 
- Signs of the Times Oct. 9, 1901  LED 19.4
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เหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ คือ
เหตุการณ์ซึ่งกล่าวว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพียงครู่สั้นๆ ทุกสิ่ง
ทกุอยา่งในโลกอยูใ่นสภาวะทีส่ัน่คลอน - Manuscript Releases, 3:313 (1908). 
LED 20.1

ผู้เผยพระวจนะเท็จ

พระเยซูทรงกลา่วถงึหมายสำาคญัเกีย่วกบัการลม่สลายของเยรซูาเลม็ไวอ้ย่าง
หนึ่งว่า “ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้น และล่อลวงคนจำานวนมาก” 
(มัทธิว 24:11) ผู้เผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นจริง ล่อลวงผู้คนมากมาย นำาเข้าไปใน
ถิ่นกันดาร นักเวทย์ พ่อมด หมอผี แสดงอำานาจปาฏิหาริย์ ชักนำาให้ผู้คนติดตาม
เขา้ไปทีภ่เูขาเปลา่เปลีย่ว คำาพยากรณเ์ดยีวกนันีจ้ะเกดิขึน้ในวาระสดุทา้ย เปน็หมาย
สำาคัญแห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง - Desire of Ages, 631 (1898). LED 20.2

เราจะพบกับคำาสอนเทียมเท็จ ผู้เผยพระวจนะเท็จจะเกิดขึ้น กับความฝัน
และนมิติเทยีมเทจ็ แตพ่วกเขาเทศนาพระคำาของพระเจา้ ใหเ้ราอยา่ไดห้ลงไปจาก
พระสรุเสยีงของพระเจา้จากพระวจนะของพระองคเ์ลย - Selected Messages, 
2:49 (1894). LED 20.3

ขา้พเจา้เหน็วา่จะมีหลายคนอ้างวา่ไดร้บัการสอนจากพระเจา้ พยายามนำาคน
อืน่ๆ ความเขา้ใจผิดๆ เกีย่วกบัหน้าทีข่องตนเองนีจ้ะเปน็เหตุใหพ้วกเขาลงมอืทำางาน
ที่พระเจ้ามิได้มอบให้ทำา เกิดความสับสบวุ่นวาย ขอให้เราทุกคนแสวงหาพระเจ้า
อย่างจริงจังเพื่อจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์อย่างแท้จริง - Selected 
Messages, 2:72 (1893). LED 20.4

ประสบก�รณ์เกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ

เมื่อคืนมีชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งอ้างว่าเป็นพี่น้องที่มาจากวิคตอเรีย 
(ออสเตรเลีย) ขอคุยกับคุณไวท์ (เอเลน) ขณะนั้นค่ำาแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่ได้พูดคุย
กับเขา อย่างไรก็ตามเราชวนให้เขาพักกับเราในคืนนั้นแล้วรุ่งขึ้นค่อยรับประทาน
อาหารเช้าด้วยกัน หลังจากนมัสการเช้าตามปกติขณะที่เรากำาลังจะออกไปทำางาน 
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ชายหนุ่มผู้นี้ลุกขึ้นแล้วออกท่าทางสั่งเราให้นั่งลง พูดว่า “คุณมีหนังสือเพลงไหม 
ใหเ้รารอ้งกันสกัเพลงจากนัน้ผมมขีา่วจะบอก” ขา้พเจา้พดูขึน้วา่ “ถา้คณุมอีะไรจะ
บอกก็ขอให้รบีบอกมา เพราะเราตอ้งรบีเขยีนจดหมายใหเ้สรจ็ เราไมม่เีวลาสกัเทา่
ไหร่” ชายหนุ่มจึงเริ่มอ่านสิ่งที่เขาเขียน มีข้อความตอนหน่ึงบอกว่าการพิพากษา
สำาหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่เริ่มขึ้นแล้ว... LED 21.1

ข้าพเจ้าฟังเขาพูด ที่สุดจึงพูดว่า “หนุ่มเอ๋ย ตอนนี้เธอไม่ได้พูดด้วยสติ    
ขอให้บอกตรงๆ ว่าข่าวสารนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร อย่ารีรอเลย เธอกำาลังเครียด
เกินไป กำาลังเข้าใจผิด สิ่งที่เธอพูดสอดคล้องกับพระคัมภีร์ เราเชื่อทุกอย่างที่พูด
มา แต่เธอตื่นตระหนกจนเกินไป บอกเราสิว่าเราควรทำาอย่างไร” LED 21.2

ชายหนุม่พดูว่าเราตอ้งเกบ็ข้าวของแลว้ยา้ยไปทีแ่บเทลิครกีโดยดว่น ขา้พเจา้
ถามว่าเพราะอะไรแล้วเขาตอบว่า “เพื่อจะบอกข่าวว่าการพิพากษามนุษย์เริ่มขึ้น
แล้ว” ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “งานที่พระเจ้าทรงมอบให้เรายังทำาไม่เสร็จ เมื่อเสร็จ
แล้วแน่นอนว่าพระเจ้าจะบอกกับเราว่าถึงเวลาย้ายไปแบเทิลครีกเม่ือไหร่”       
LED 21.3 

เขาบอกคณุสตารว่์าตอนทีค่ณุไวทพู์ดกบัตนดว้ยทา่ทางใจดแีตม่คีวามเดด็ขาด
นั้น ตนเริ่มรู้ตัวว่ากำาลังเข้าใจผิด เพราะสิ่งที่พูดไม่ได้เกิดจากความคิดที่เที่ยงและ
มีเหตุผล แม้ว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกสิบคนไม่รวมแขกอีกสามคน เรา
ตัดสนิใจให้ชายหนุม่นีอ้าศยัอยูก่บัเราเปน็ระยะเวลาหนึง่ เราไมก่ลา้ปลอ่ยใหเ้ขาไป
กับคนที่อาจกลั่นแกล้งหรือประณามเขาและไม่อยากให้เขาแพร่เรื่องนิมิตของเขา
ไปทัว่ เราจะให้เขาพกัอยูก่บัเราสกัชัว่ขณะหน่ึงเพือ่จะไดพ้ดูคยุและหวงัวา่จะนำาให้
เขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัย - Letter 66, 1894. LED 22.1

คว�มตะกละและไม่พอประม�ณ

ความตะกละและไมพ่อประมาณเปน็รากของความเสือ่มทางศลีธรรมในโลก
ของเรา ซาตานรู้ดีถึงสิ่งนี้และมันกำาลังล่อลวงชายหญิงอยู่เรื่อยๆ ให้ปล่อยใจไปกบั
รสชาติจนเสียสุขภาพและแม้แต่เสียชีวิต โลกสอนว่าการกิน การดื่ม และการแต่ง
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กายเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดในชีวิต นี่คือสภาพของสังคมในสมัยก่อนน้ำาท่วมโลก       
การใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้ออย่างนี้เป็นหมายสำาคัญอย่างหน่ึงที่ทำาให้รู้ว่าโลกกำาลังจะถึง
ซึ่งอวสาน - Letter 34, 1875. LDE 22.2

สภาพของสงัคมในปจัจบุนักำาลงัเรง่รดุไปสู่สภาพของโลกในสมยักอ่นน้ำาทว่ม
ที่ทรงให้ข้าพเจ้าเห็นนั้น - Patriarchs and Prophet, 102 (1890). LDE 22.3

เรารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำาลังเสด็จกลับมาอีกไม่นาน โลกกำาลังกลายเป็น
เหมือนสมัยของโนอาห์อย่างรวดเร็ว ผู้คนหมกมุ่นอย่างเห็นแก่ตัว กินดื่มกันอย่าง
เมามาย มนุษย์กำาลังดื่มยาพิษที่ก่อให้เกิดความบ้าคลั่ง - Letter 308, 1907.        
LDE 23.1

อ�ชญ�กรรมและคว�มคว�มรุนแรง

ในสมัยของโนอาหผู้์คนมากมายสว่นใหญต่อ่ตา้นความจรงิ ลุม่หลงกบัส่ิงเทจ็
ดาษดื่น แผ่นดินเต็มไปด้วยความรุนแรง สงคราม อาชญากรรม ฆาตกรรม เกิด
ขึ้นไม่เว้นวัน และจะเป็นเช่นนั้นก่อนพระคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง - Bible 
Commentary, The SDA, Vol. 1 1.1090 (1891). LDE 23.2

มวลมนุษย์จะเร่งเร้าสู่ความรุนแรงเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ผู้คนต่างหลงทาง
ไปจากพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น ไม่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดที่จะอธิบาย
สาเหตุของการก่อขบวนแห่งความชั่วร้ายภายใต้การนำาของซาตานจอมแม่ทัพ      
ทูตแห่งความชั่วร้ายกำาลังปลุกปั่นให้มนุษย์ก่อตัวลุกขึ้นสร้างความรุนแรง LDE 23. 3

ความปา่เถือ่นวติถารของมนษุยจ์ะทวมีากขึน้จนพระเจา้ตอ้งสำาแดงพระองค์
ด้วยพระศิริ อีกไม่นานโลกจะถึงขีดสุดของความชั่วร้าย แล้วพระเจ้าจะเสด็จมา
พิพากษาเหมือนในสมัยของโนอาห์ - Upward Look, 334 (1903). LDE 23.4

ทกุวนันีข้า่วคราวเกีย่วกบัฆาตกรรม จีป้ลน่ อบุตัเิหตรุถไฟตกราง และความ
รุนแรงต่างๆ เป็นสัญญาณให้รู้ว่าจุดจบของทุกสิ่งกำาลังใกล้เข้ามาแล้ว บัดนี้เราจำา
ต้องเตรียมตัวสำาหรับการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า - Letter 308, 
1907. LDE 23.5
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สงคร�มและห�ยนะ

พายใุหญก่ำาลงัพดัเข้ามา เราตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มสำาหรบัแรงกระหน่ำา โดย
การกลับใจหาพระเจ้าและเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเจ้า
จะทรงเขย่าโลกนี้ให้ระส่ำาระสาย เราจะเห็นความลำาบากในทั่วทุกทิศ เรือนับพันๆ 
จะจมสูก่น้ทะเล ทัง้กองทพัเรอืจะดิง่ลงไปและชวิีตมนษุย์นบัลา้นจะกลายเปน็เครือ่ง
สังเวย จะเกิดเพลิงใหญ่อย่างไม่ทันตั้งตัวซ่ึงไม่มีใครสามารถดับได้ คฤหาสน์
มากมายจะมอดไหม้ในเปลวไฟ อุบัติเหตุบนรางรถไฟจะเกิดถี่ขึ้นๆ บนเส้นทาง
สัญจรมากมายจะเกิดความวุ่นวาย ยานพาหนะชนกันอย่างที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วง
หน้าเลย จุดสิ้นสุดใกล้เข้ามาแล้ว ประตูพระกรุณากำาลังจะปิด โอ้ ให้เราแสวงหา
พระเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้ ทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้                 
- Messages to Young People 89, 90 (1890). LDE 24.1

ในหน้าสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกจะบังเกิดสงคราม โรคติดต่อร้ายแรง 
โรคระบาดและการกันดารอาหาร แหล่งน้ำาต่างๆ จะเอ่อท่วม อัคคีภัยและอุทกภัย
คร่าชีวิตและทรัพย์สินมากมาย เราควรเตรียมตัวสำาหรับบ้านที่พระคริสต์เสด็จไป
เตรียมไว้ให้คนที่รักพระองค์ - Maranatha, 174 (1897). LDE 24.2

ลูกไฟมหึม�

เชา้วนัศกุรท์ีผ่่านมา กอ่นทีข้่าพเจา้จะตืน่ ข้าพเจ้าเหน็ฉากทีน่า่ต่ืนตา ขา้พเจา้
เหมอืนต่ืนจากหลบัอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มใ่ชบ่า้นของขา้พเจา้ มองออกจากหนา้ตา่งเหน็
ไฟไหม้อยู่ทั่ว ลูกไฟมหึมามากมายร่วงลงมาใส่บ้านช่อง ลูกไฟเหล่านี้เหมือนมีลูก
ศรเพลงิพลุง่ออกไปทัว่ทกุทศิ ยากมากทีจ่ะบอกได้วา่ไฟไหมไ้ปมากขนาดไหน สถาน
ทีห่ลายแหง่ถูกทำาลายสิน้ ผูค้นหวาดกลวัอยา่งไม่อาจอธบิายได ้ครูห่นึง่ขา้พเจา้กต็ืน่
พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้าน - Evangelism, 29 (1906). LDE 24.3

ขา้พเจา้เหน็ลกูไฟมโหฬารตกลงมาใสต่กึทีส่วยงามหลายแหง่ ทำาใหพ้งัทลาย
ในพรบิตา ขา้พเจา้ไดย้นิมคีนพดูวา่ “เรารูว้า่การพพิากษาของพระเจา้จะเกดิขึน้กบั
โลกแต่ไม่รู้ว่าจะมาเร็วถึงเพียงนี้” คนอื่นๆ พูดขึ้นด้วยความเจ็บปวดว่า “พวกคุณ
รู้นี่ แล้วทำาไมไม่บอกเรา เราไม่รู้เลย” - Testimonies for the Church,    
9:28 (1909). LDE 25.1
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แผ่นดินไหวและน้ำ�ท่วม

ศตัรทูำางานมาตลอดและมนักำาลงัทำางานอยู ่มนัลงมาดว้ยอำานาจยิง่ใหญแ่ละ
พระวิญญาณของพระเจ้าละโลกนี้ไป พระเจ้าทรงถอนพระหัตถ์ของพระองค์ ดูสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับเมืองจอห์นสทาวน์ (เพนซิลเวเนีย) พระองค์ไม่ได้ห้ามมารกวาดล้าง
เมืองทั้งเมืองนั้นเลย (วันที่ 31 พฤษภาคม 1889 ประชาชนกว่า 2,200 คนเสียชีวิต
ในเหตุการณ์อุทกภัยที่เมืองจอห์นสทาวน์หลังจากที่เขื่อนแตกเพราะฝนตกหนัก
ติดต่อกันหลายวัน) เหตกุารณอ์ยา่งน้ีจะเกดิถีข่ึน้จนถงึวาระสิน้สดุของประวตัศิาสตร์
โลก - Sermons and Talks, 1. 109 (1889). LDE 25.2

ธาตตุ่างๆ ทีอ่ยูใ่นสว่นลกึใตพ้ภิพจะปะทขุึน้ทีเ่ปลอืกโลก เมือ่ปะทขุึน้มามนั
จะทำาลายลา้งสมบตัพิสัถานทีส่่ำาสมมาหลายป ีความมัง่คัง่ทีเ่กดิจากการกอบโกยและ
เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างที่ลำาบากหิวโหย ศาสนาในโลกจะระส่ำาระสาย เพราะที่สุด
ของทุกสิ่งกำาลังใกล้เข้ามา - Manuscript Releases, 3:208 (1891). LDE 25.3

เวลานัน้มาถงึแลว้ เวลาทีแ่ผน่ดนิม่ันคงซึง่เรายนือยูน่ีจ้ะแปรปรวนอยูใ่ตเ้ทา้
ของเรา จะเกิดแผ่นดินไหวอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน - Testimonies to              
Ministers, 421 (1896). LDE 26.1

ไฟไหม้ น้ำาท่วม แผ่นดินไหว ความพิโรธของมหาสมุทร ภัยพิบัติบนบก
และในน้ำา ล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ต่อสู้เคียงข้าง
มนุษย์ตลอดไป - Manuscript Releases, 3:315 (1897). LDE 26.2

ก่อนที่บุตรมนุษย์จะปรากฏในท้องฟ้าเบื้องบน ทุกสิ่งในธรรมชาติจะ
แปรปรวน สายฟา้ทีฟ่าดลงมาบวกกบัไฟทีล่กุพลา่นจะทำาใหภ้เูขาลกุไหมเ้หมอืนเตา
หลอมมีลาวาพวยพุ่งออกมากวาดล้างบ้านเรือนและเมืองมากมาย ก้อนหินที่
หลอมละลายจะกระเด็นไปตกในทอ้งน้ำาด้วยแรงปะทจุากใตพ้ภิพ กระทำาใหน้้ำาเดอืด 
มีดิน หิน ปลิวว่อนไปทั่ว จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง มนุษย์พากันล้มตายเป็นเบือ 
- Bible Commentary, The SDA, 7:946 (1907). LDE 26.3

อ�ชญ�กรรม ก�รอันด�รอ�ห�ร และโรคระบ�ด

ซาตานกำาลังจัดการกับชั้นบรรยากาศ มันทำาให้บรรยากาศเป็นพิษ ส่วนเรา
ฝากชวีติพึง่ในพระเจา้ ทัง้ชวีติในโลกนีแ้ละชวีตินรินัดร ์เมือ่มองสภาพทีเ่ราเปน็อยู่
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ตอนนี้ เราจำาต้องตื่นขึ้น ใส่ใจ เปลี่ยนใหม่ และอุทิศให้พระเจ้าอย่างแท้จริง แต่
เหมอืนวา่เรายงัทำาตวันิง่อัมพาตอยู ่พระเจา้แหง่ฟา้สวรรค ์โปรดปลกุเราใหต้ืน่ดว้ย
เถิด - Selected Messages, 2:52 (1890), LDE 26.4

พระเจา้ไม่ได้หยดุยัง้อำานาจมดื จากการกระทำาให้อากาศทีเ่ป็นดังแหลง่ชีวติ
และสารอาหารของเรานั้น สกปรกด้วยพิษร้าย ไม่เพียงแค่ผักผลไม้ที่ได้รับผลกระ
ทบแต่โรคระบาดนี้ก็ส่งผลแก่ชีวิตมนุษย์เช่นกัน ... สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากถ้วยแห่ง
พระพิโรธที่หยดลงมา (พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่พระองค์อนุญาตหรือมิได้
ยับยั้งให้เกิดขึ้น ดู อพยพ 7:3; 8:32; 1 พงศาวดาร 10:4, 13, 14) ในโลก เป็นเครื่อง
บ่งถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอันใกล ้- Selected Messages, 3:391 (1891). LDE 27.1

การกนัดารอาหารจะทวเีพิม่ขึน้ โรคระบาดจะครา่ชวีติคนเปน็พนัๆ อนัตราย
รอบตัวเราเกิดขึ้นจากอำานาจและผลงานของซาตาน แต่พระเจ้ายังคงยับยั้งด้วย
อำานาจของพระองค์อยู่ในขณะนี้ - Manuscript Releases, 19:382 (1897). LDE 27.2

พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากำาลังจะละจากโลก
นี้ไป อำานาจคุ้มครองของพระเจ้ากำาลังจะสิ้นสุดลงสำาหรับผู้ที่ยังคงไม่เชื่อฟังพระ
บัญญัติของพระองค์ ข่าวคราวเรื่องการฉ้อโกง ฆาตกรรม และอาชญากรรมทุก
ประเภทมใีหเ้รารบัฟงัอยูท่กุวัน ความไรศ้ลีธรรมตา่งๆ กลายเปน็เรือ่งชนิชาไมท่ำาให้
สลดใจเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว - Letter 258, 1907. LDE 27.3

พระประสงค์ของพระเจ้�ที่ให้เกิดภัยพิบัติต่�งๆ

หายนะน่ากลัวในท้องทะเลกำาลังบอกอะไร ทั้งเรือที่ถูกพัดซัดกระหน่ำาไม่มี
ใครเตือนภัย ภัยที่เกิดในแผ่นดินบ่งบอกถึงอะไร ทั้งเพลิงที่เผาคนมั่งมีมากมายที่
กอบโกยได้มาเพราะการเอาเปรยีบคนยากจน พระเจา้จะไมเ่ขา้มาขวางเพือ่ปกปอ้ง
ทรพัยส์นิของคนทีล่ะเมดิพระบญัญตั ิทำาลายพนัธสญัญา และเหยยีบย่ำาวนัสะบาโต
ของพระองค์กระทำาให้เป็นวันหยุดจอมปลอม  LDE 27.4

ภัยพิบัติจากพระเจ้าตกลงมาในโลกแล้ว เพลิงไหม้จากฟ้ากวาดล้างอาคาร
หรหูรามรีาคา บทลงโทษเหลา่นีย้งัไมท่ำาใหผู้ท้ีอ่า้งตนเปน็ครสิเตยีนรูส้ำานกึบา้งหรอื 
พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อโลกจะสำาเหนียก ว่าคนบาปจะกลัวจนตัวสั่นต่อ
หน้าพระองค์ - Manuscript Releases, 3:311 (1902). LDE 28.1



15หมายสำาคัญของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองอันใกล้

พระเจา้ทรงมีประสงคเ์ม่ืออนุญาตใหเ้กดิหายนะเหลา่นี ้สิง่เหลา่นีเ้ปน็เครือ่ง
เตอืนมนษุยช์ายหญงิใหรู้ต้วั พระองคท์รงใชป้รากฏการณท์ัว่ไปในธรรมชาติ บนัดาล
ให้มนุษย์ช่างสงสัยได้ประจักษ์ถึงสิ่งที่ตรัสไว้ชัดเจนในพระคำาของพระองค์            
- Manuscript Releases, 19:279 (1902). LDE 28.2

เราไดย้นิข่าวเกีย่วกบัแผ่นดนิไหว พายทุอรน์าโด ภัยจากไฟไหมแ้ละน้ำาทว่ม 
ผู้คนเสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อยเสียจริง เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการที่ธรรมชาติ
แปรปรวนเสียสมดุลขึ้นอย่างกะทันหันซึ่งมนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ แต่เราเห็นพระ
ประสงค์ของพระเจ้าจากเหตุการณ์เหล่านี้ พระองค์กำาลังปลุกชายหญิงให้ตื่นตัวต่อ
อันตรายที่กำาลังจะเกิดขึ้น - Prophets and Kings 277 (c. 1914). LDE 28.3

พระเจ้�ทรงควบคุมเหตุก�รณ์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น

โลกนี้ไม่ได้ถูกทิ้งให้ไร้ผู้ปกครอง เหตุการณ์เบื้อหน้าที่กำาลังจะเกิดขึ้นล้วน
อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า องค์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ทรงกุมชะตาของประชาชาติ 
ทัง้ครสิตจกัรของพระองคแ์ละผูท้ีพ่ระองคท์รงเฝา้ดแูล - Testimonies for the 
Church, 5:753 (1889). LDE 29.1

เหตุการณ์อันเป็นเครื่องหมายเหล่านี้ (งูพิษในถิ่นกันดาร) ล้วนมีนัยสำาคัญ
สองประการ คือไม่เพียงคนของพระเจ้าจะได้รู้ว่าพลังอำานาจทางกายภาพทุกอย่าง
ในโลกนีอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของพระผู้สรา้ง พวกเขาจะรูว้า่ภายใตก้ารควบคมุของ
พระองค์ จะเกิดความเคลื่อนไหวด้านศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของการบีบบังคับ
ให้ถือวันอาทิตย์ - Manuscript Releases, 19:281 (1902). LDE 29.2

ในวาระสิ้นสุด เราจะพบกับความสับสนที่ไม่รู้จะหาคำาตอบอย่างไร แต่อย่า
ให้เราลืมว่าพระอำานาจยิ่งใหญ่ทั้งสามแห่งสวรรค์กำาลังทำางาน พระหัตถ์ของพระองค์
กมุลอ้ไวอ้ยู่ จะทรงทำาใหพ้ระประสงคส์ำาเรจ็ลลุว่ง - Evangelism, 65 (1902). LDE29.3

เหมือนที่พระองค์ทรงนำาพาจัดการวงล้อแห่งความสับสนยุ่งยากด้วยมือที่ใต้
ปกีของเครบู ความวุน่วายของเหตกุารณท์ีเ่กดิกบัมนษุยก์อ็ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ
พระเจ้า พระองค์ผู้ประทับอยู่เหนือเครูบยังทรงดูแลสิ่งที่เกิดกับโลกนี้ แม้ใน
ท่ามกลางประชาชาติที่สับสนอลหม่าน (ดูเอเสเคียล 1:4, 26; 10:8; ดาเนียล 4:17, 
25, 32) - Education, 178 (1903). LDE 29.4



16 บทที่สอง

บันทึกประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ การเติบโตของมนุษยชาติ การเกิดและ
ลม่สลายของอาณาจกัรมากมาย ดเูหมือนจะเกดิจากความวาดฝนัและความกลา้หาญ
ของมนุษย์ เหมือนว่ามนุษย์เป็นผู้กำาหนดเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยอำานาจ ความ
ทะเยอทะยาน และเลห่เ์พทบุาย แตโ่ดยพระคำาของพระเจา้เรามองเหน็เหมอืนเปดิ
ม่านออก ว่าในเบื้องลึกและเบื้อหลังของทุกฉากแห่งมวลมนุษย์ ทั้งอำานาจ ความ
ปรารถนานั้น องค์ผู้ทรงเมตตากำาลังทำางานให้สำาเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์
อยู่ - Prophets and Kings 499, 500 (c. 1914). LDE 29.5

สวรรค์เฝ้�ดูคว�มเป็นไปของโลก

พระเจ้าทรงไว้ชีวิตฆาตกรคนแรกของโลกเพื่อให้ทั้งจักรวาลประจักษ์ถึงบท
เรียนแห่งการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว ... พระองค์มีพระประสงค์ไม่เพียง
กำาราบกบฏ แต่เพื่อทั้งจักรวาลจะเห็นว่าการกบฏนั้นเป็นอย่างไร ... ผู้บริสุทธิ์ที่
อาศัยในโลกอื่นกำาลังเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างใจจดใจจ่อ ... LDE 30.1

ทัง้จกัรวาลเหน็ใจและรว่มรบัรูใ้นแผนการของพระเจา้ทีด่ำาเนนิไปในทกุขัน้
ตอนจนสำาเร็จลุล่วง - Patriarchs and Prophets 78, 79 (1890). LDE 30.2

การสิน้พระชนม์ของพระครสิตเ์พือ่ความรอดของมนษุยไ์มเ่พยีงทำาใหม้นษุย์
สามารถขึ้นสวรรค์ได้เท่านั้น แต่ทั้งจักรวาลจะประจักษ์ร่วมกันว่าพระเจ้ากับพระ
บตุรของพระองคไ์ดจ้ดัการกบัการกบฏของซาตานอยา่งยตุธิรรมแลว้ - Patriarchs 
and Prophets 68, 69 (1890). LDE 30.3

ทั้งจักรวาลกำาลังเฝ้ามองฉากสุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว
อย่างใจจดจ่อยิ่ง - Prophets and Kings 148 (c. 1914). LDE 30.4

โลกใบเล็กๆ ของเราคือหนังสือเรียนแห่งจักรวาล - DA 19 (1898)         
(เอเลน ไวท์กล่าวว่าโลกอื่นๆ ที่บริสุทธิ์และทูตสวรรค์ต่างมองดูพระคริสต์ทรมาน
ที่เกธเสมนี “ด้วยใจจดจ่อ” (Desire of Ages 693) ปรารภถึงสี่พันปีแห่งการ
ต่อสูกั้บซาตานและชยัชนะทีก่างเขน นางใชค้ำาว่า “ทัง้สวรรคแ์ละจกัรวาลเฝา้มอง” 
“สวรรค์และโลกที่ไม่หลงผิดร่วมเป็นพยาน” “พวกเขาได้ยิน” “พวกเขาเห็น” 
“สวรรค์มองดู” “เป็นภาพที่ทั้งสวรรค์และจักรวาลมองเห็น” ดู Patriarchs and 
Prophets. 693, 759, 760) LDE 31.1



17เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

สาวกถามพระคริสต์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมา

เมื่อพระคริสต์ตรัสถ้อยคำ� (มัทธิว 24:2) มีผู้คนจำ�นวนม�กได้ยิน แต่ขณะ
เมื่อพระองคน์ั่งอยู่ที่ภูเข�มะกอกเทศต�มลำ�พัง เปโตร ยอห์น ย�กอบ และอันดรูว์
เข้�ม�พูดกับพระองค์ว่� “ขอโปรดให้พวกข้�พระองค์ทร�บว่�เหตุก�รณ์เหล่�นี้จะ
เกิดขึน้เมือ่ไหร ่อะไรคอืหม�ยสำ�คญัทีจ่ะแสดงว�่เหตกุ�รณท์ัง้หมดนีใ้กลจ้ะสำ�เรจ็”  
LDE 32.1

เมื่อพระองค์ทรงตอบส�วก พระองค์มิได้แยกเรื่องวิบัติของกรุงเยรูซ�เล็ม
ออกจ�กก�รเสด็จกลับม�ของพระองค์ แต่รวมคำ�อธิบ�ยของสองเรื่องนี้เข้�ด้วยกัน 
ห�กพระองค์เผยเหตุก�รณ์อน�คตที่ทรงมองเห็น ส�วกของพระองค์คงมองภ�พไม่
ออก จงึทรงเมตต�ผส�นเรือ่งร�วของเหตกุ�รณค์รัง้ใหญท่ัง้สองเข�้ดว้ยกนั ใหส้�วก
ศึกษ�ห�คว�มหม�ยด้วยตนเอง - Desire of Ages, 628 (1898). LDE 32.2

บทที่ 3
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ไม่มีใครรู้วันเวลาที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมา

หล�ยคนทีเ่รยีกตวัเองว่�แอ๊ดเวนตสีตัง้ตวัเปน็คนจบัเวล� กำ�หนดเวล�เสดจ็
กลบัม�ของพระครสิตก์ลบักล�ยเปน็ผดิพล�ดครัง้แลว้ครัง้เล�่ ไมม่มีนษุยค์นใดลว่ง
รูว้นัเวล�ทีแ่นช่ดัทีพ่ระเจ�้จะม�ได ้แมแ้ตท่ตูสวรรคผ์ูซ้ึง่ทำ�หน�้ทีช่ว่ยเหลอืท�ย�ท
แห่งคว�มรอดก็ไม่รู้วันและเวล�นั้น “แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวล�แม้แต่บรรด�
ทูตแห่งฟ้�สวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิด�องค์เดียว” - Testimonies for the 
Church 4:307 (1879). LDE 32.3

ไม่ใช่หน้�ที่ของเร�ที่จะรู้ว่�พระเจ้�จะประท�นพระวิญญ�ณบริสุทธิ์เมื่อใด 
หรือพระคริสต์จะเสด็จม�เมื่อใด ... เหตุใดพระเจ้�จึงไม่ให้เร�รู้ เพร�ะเร�จะไม่
ใช้สิ่งที่รู้ให้เกิดประโยชน์ จะมีหล�ยสิ่งหล�ยอย่�งเกิดขึ้นกับพวกเร�เพร�ะคว�มรู้
นี้ สิ่งเหล่�นั้นจะทำ�ให้ง�นของพระเจ้�ในก�รเตรียมผู้คนให้พร้อมยืนหยัดในวันอัน
ยิ่งใหญ่นั้นล่�ช้�ลง เร�ต้องไม่อยู่เพื่อตื่นตระหนกเรื่องกำ�หนดเวล� ...LDE 33.1

ท่�นไม่อ�จบอกได้ว่�พระองค์จะกลับม�ในอีกหนึ่งปี สองปี หรือห้�ปี อีก
ด้�นหนึ่งท่�นต้องไม่พูดในเชิงว่�พระองค์ยังจะไม่กลับม�ในอีกสิบหรือย่ีสิบปีนี้         
- Review and Herald March 22, 1892 LDE 33.2

เร�เข้�ใกล้วันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้� หม�ยสำ�คัญต่�งๆ เกิดขึ้นแล้ว แต่เร�
ยังไม่รู้ว่�พระคริสต์จะเสด็จม�ในวันหรือโมงไหน พระเป็นเจ้�ทรงปิดซ่อนเรื่องนี้
ไว้อย่�งช�ญฉล�ดเพื่อเร�จะเตรียมพร้อมและเฝ้�หวังต้อนรับก�รเสด็จกลับม�ครั้ง
ที่สองของพระเยซูคริสต์ในท้องฟ้�อยู่เสมอ - Letter 28, 1897 LDE 33.3

กำ�หนดวันที่แน่ชัดเกี่ยวกับก�รเสด็จกลับม�ครั้งที่สองของบุตรมนุษย์นั้นคือ
เรื่องลึกลับของพระเจ้� - Desire of Ages, 633 (1898). LDE 33.4

ข่าวสารของเราไม่ใช่การกำาหนดวันและเวลา

เร�ไม่ใช่คนที่จะระบุแจ้งเรื่องเวล�ก่อนก�รเสด็จม�ครั้งที่สองของพระเยซู
ด้วยฤทธ�นุภ�พยิ่งใหญ่ บ�งคนระบุเวล�และเมื่อผ่�นเวล�นั้นไป พวกเข�อวดดี
และไมย่อมรบัคำ�ว่�กล�่วตกัเตอืน จงึระบเุวล�อ่ืนครัง้แลว้ครัง้เล�่ จนคว�มผดิพล�ด
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เหล�่นีเ้ปน็เหตใุหพ้วกเข�กล�ยเปน็ผูเ้ผยพระวจนะเทยีมเทจ็ - Fundamentals 
of Christian Education, 335 (1895). LDE 34.1

พระเจ้�มิได้ทรงบอกให้มนุษย์รู้ว่�โลกจะถึงจุดสิ้นสุดในอีกห้�ปี หรือสิบปี 
หรอืยีส่บิปี พระองคไ์ม่ทรงโปรดใหม้นุษยค์นใดมขีอ้อ�้งเพือ่ไมเ่ตรยีมพรอ้มสำ�หรบั
ก�รม�ของพระองค์ จะไม่ทรงทำ�ให้ใครพูดเหมือนบ่�วอสัตย์ที่พูดว่� “น�ยของข้�
คงจะม�ช้�” เพร�ะจะทำ�ให้เร�ประม�ทและละเลยสิทธิและโอก�สทีจ่ะพรกัพร้อม
สำ�หรับวันอันยิ่งใหญ่ - Review and Herald Nov. 27, 1900 LDE 34.2

การกำาหนดเวลานำาพาไปสู่ความไม่เชื่อ

เพร�ะมีก�รกำ�หนดวันไว้บอ่ยครัง้ โลกนีจึ้งไมไ่ดเ้ชือ่ว�่พระครสิต์ใกลจ้ะกลับ
ม�เหมือนอย่�งแต่ก่อน พวกเข�รู้สึกเอือมระอ�คนพวกนั้นที่กำ�หนดเวล�ผิดๆ เมื่อ
โดนหลอกเช่นนี้จึงเลิกเชื่อคว�มจริงจ�กพระคำ�ของพระเจ้�ว่�ทุกสิ่งใกล้ถึงอวส�น
แล้ว - Testimonies for the Church 4:307 (1879). LDE 34.3

ข้�พเจ้�เข้�ใจว่�คุณ (อี.พี.) ด�เนียลชี้ระบุเรื่องเวล�ว่�พระเจ้�จะกลับม�
ภ�ยในห้�ปี ข้�พเข้�หวังว่�คนอื่นๆ จะไม่เข้�ใจผิดว่�เร�คือพวกกำ�หนดเวล� ขอ
อย่�ให้เป็นอย่�งนั้นเลย มีแต่ส่งผลเสีย อย่�ให้ก�รฟื้นฟูคว�มเชื่อตั้งอยู่บนพื้นฐ�น
ของเรือ่งนี ้แตใ่หเ้ร�กล่�วดว้ยคว�มระมัดระวงัเพือ่คนทีม่กัเชือ่อย�่งคลัง่ไคลจ้ะไม่
ฉวยเอ�ข้อมูลนี้สร้�งคว�มตื่นเต้น กระทำ�ให้พระวิญญ�ณของพระเจ้�เสียพระทัย  
LDE 34.4

เร�ไมต่อ้งก�รปลกุปัน่ผูค้นใหต้ืน่ตระหนก ใชค้ว�มรูส้กึนำ�หน�้แลว้ลมืคดิถงึ
หลักก�ร ข้�พเจ้�รู้สึกว่�เร�ต้องระวังในทุกด้�น เพร�ะซ�ต�นพย�ย�มอย่�งหนัก 
แทรกซมึด้วยสิง่ทีแ่ยบยลเปน็กลอุบ�ยเพือ่ทำ�ล�ย อะไรกต็�มทีส่ร�้งแรงปลกุปัน่ให้
เกิดคว�มต่ืนเตน้บนหลกัก�รทีผ่ดิคอืภยัทีต่อ้งหลกีหน ีเพร�ะผลร�้ยจะต�มม�อย�่ง
แน่นอน - Letter 34, 1887 LDE 35.1

กลุม่คนทีอ่ยูใ่นครสิตจกัรซึง่อ้�งว่�พระเจ�้ทรงนำ� พ�คนม�กม�ยใหค้ลัง่ไคล้
อย่�งผิดๆ นั้น จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ คือพวกคนที่ออกวิ่งทั้งที่ยังไม่ได้กำ�หนดให้วิ่ง 
ออกประก�ศวนัเดอืนปทีีค่ำ�พย�กรณจ์ะสำ�เรจ็ ศตัรพูออกพอใจทีพ่วกเข�ทำ�เชน่นัน้ 
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เพร�ะข้อมูลผิดๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกนี้จะทำ�ให้ผู้คนหลงท�งสร้�งคว�มสับสน
และคว�มไม่เชื่อ - Selected Messages, Book 2 84 (1897). LDE 35.2

ไม่มีกำาหนดเวลาแห่งคำาพยากรณ์ใดๆ นอกจากปี 1844

ที่ค่�ยแจ็คสันข้�พเจ้�พูดตรงๆ กับกลุ่มที่เชื่ออย่�งคล่ังไคล้ว่�ส่ิงที่พวกเข�
สอนเป็นภัยต่อจิตวิญญ�ณ พวกเข�อยู่ในคว�มมืด เข�อ้�งว่�ได้รับส�รที่ยิ่งใหญ่ว่�
ประตูพระกรณุ�จะปดิในเดอืนตลุ�คมป ี1884 ข�้พเจ�้จงึพดูตอ่หน�้ทกุคนในวนันัน้
ว่� องค์พระผู้เป็นเจ้�ทรงเมตต�เปิดเผยแก่ข้�พเจ้�ว่�นับตั้งแต่ปี 1844 พระองค์
จะไม่มีก�รแจ้งเรื่องวันเวล�ที่แน่นอนใดๆ เลย - Selected Messages, Book 
2 73 (1885). LDE 35.3

หน้�ที่ของเร�คือก�รเฝ้�รอและเฝ้�ระวัง ไม่มีก�รประก�ศเรื่องวันเวล�ใดๆ 
ระหว�่งช่วงเวล�สิน้สดุคำ�พย�กรณใ์นปี 1844 จนถงึวนัทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจ้�จะเสด็จ
ม� - Manuscript Releases, 10:270 (1888). LDE 36.1

จะไมม่ขี�่วส�รเรือ่งวนัเวล�อีก ภ�ยหลงัจ�กชว่งเวล�ตัง้แตป่ ี1842 ถงึ 1844 
(ววิรณ ์10:4-6) จะไมม่คีำ�พย�กรณเ์รือ่งวนัเวล�ทีแ่นน่อนอกี นบัชว่งเวล�ย�วน�น
ทีส่ดุถึงฤดูใบไมร้ว่งป ี1844 - Bible Commentary, The SDA, 7:971 (1900). 
LDE 36.2

นางเอเลน ไวท ์เฝา้คอยพระครสิตเ์สดจ็กลบัมาในชว่งชวีติของนาง

ทูตสวรรค์กล่�วแก่ข้�พเจ้�ในก�รประชุมคร�วนั้นว่� “บ�งคนเป็นอ�ห�รให้
หนอน บ�งคนเป็นเหยื่อของภัยพิบัติเจ็ดประก�รสุดท้�ย บ�งคนยังมีชีวิตในโลกรอ
ก�รเปลี่ยนใหม่เมื่อพระเยซูเสด็จม� - Testimonies for the Church, 1:131, 
132 (1856). LDE 36.3

เพร�ะเวล�สั้นแล้ว เร�ควรทำ�ง�นด้วยคว�มขยันขันแข็งเป็นสองเท่� ลูกๆ 
ของเร�อ�จจะไม่ได้เข้�เรียนในวิทย�ลัยอีกเลย - Testimonies for the 
Church, 3:159 (1872). LDE 36.4
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เวล�นีไ้ม่เหม�ะทีจ่ะมีลกู เวล�สัน้เข�้ม�แลว้ อนัตร�ยต�่งๆ ในว�ระสดุท�้ย
ใกล้จะเกิดขึ้น เด็กเล็กๆ ม�กม�ยจะทนอยู่ไม่ได้ - Letter 48, 1876 LDE 36.5

โลกในยคุปจัจบุนั ขณะทีฉ่�กแหง่ประวตัศิ�สตรก์ำ�ลงัจะสิน้สดุและเร�กำ�ลงั
จะเข้�สู่เวล�แห่งคว�มย�กลำ�บ�กอย่�งที่ไม่เคยมีม�ก่อน ยิ่งช�ยหญิงแต่งง�นกัน
น้อยลงเท่�ใดก็จะยิ่งดีกว่�สำ�หรับพวกเข� - Testimonies for the Church, 
5:366 (1885). LDE 37.1

เวล�นั้นกำ�ลังใกล้เข้�ม� อีกไม่น�นเลย พวกเร�บ�งคนที่มีคว�มเชื่อจะยังมี
ชีวิตอยู่และเห็นคำ�พย�กรณ์สำ�เร็จ จะได้ยินเสียงหัวหน้�ทูตสวรรค์และเสียงแตร
ของพระเจ�้ดงัม�จ�กภเูข� ทีร่�บ และทะเลไปยงัสดุปล�ยแผน่ดนิโลก - Review 
and Herald July 31, 1888 LDE 37.2

เวล�แหง่ก�รทดลองอยูเ่บือ้งหน้�เร�เพร�ะเสยีงรอ้งอนัดงัของทตูสวรรคอ์งค์
ที่ส�มเริ่มต้นแล้ว เมื่อคว�มชอบธรรมของพระคริสต์พระผู้ไถ่ผู้ทรงอภัยบ�ปผิดได้
ปร�กฏขึ้น - Selected Messages, Book 1 363 (1892). LDE 37.3

เหตุใดจึงยังทรงล่าช้า

ย�มค่ำ�คืนอ�จดูเนิ่นน�นแสนลำ�บ�ก แต่ย�มเช้�จะยืนย�วตลอดก�ล เพร�ะ
ห�กองค์เจ้�น�ยเสด็จกลับม�ในตอนนี้คงมีม�กม�ยที่ไม่พร้อมสำ�หรับพระองค์           
- Testimonies for the Church 2:194 (1868). LDE 37.4

ห�กแอ็ดเวนตีสที่อยู่ภ�ยหลังสมัยคว�มผิดหวังครั้งใหญ่ในปี 1844 ยืนหยัด
ด้วยคว�มเชือ่ผนกึกำ�ลงัในพระคณุของพระเจ�้ รบัเอ�ข�่วทตูสวรรคอ์งคท์ีส่�มและ
ฤทธิ์อำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ออกประก�ศแก่คนทั้งโลก พวกเข�คงได้เห็น
คว�มรอดของพระเจ้� พระองค์คงได้ทำ�ทุกอย่�งให้สำ�เร็จด้วยฤทธ�นุภ�พและด้วย
คว�มบ�กบั่นของพวกเข� พระคริสต์คงได้เสด็จกลับม�รับคนของพระองค์ไปแล้ว 
... พระเจ้�ไม่ทรงมีพระประสงค์ให้พระคริสต์เสด็จม�อย่�งล่�ช้�เลย LDE 37.5 

เพร�ะสี่สิบปีแห่งคว�มไม่เชื่อ พร่ำ�บ่น และมักกบฏ ทำ�ให้อิสร�เอลในสมัย
โบร�ณไมไ่ดเ้ข้�สูเ่มืองค�น�อัน คว�มบ�ปเดยีวกนันีเ้ปน็เหตใุหอ้สิร�เอลในปจัจบุนั
เข�้สูเ่มอืงสวรรคค์�น�อันไดอ้ย�่งล�่ช�้ แตท่ัง้หมดนีไ้มไ่ดท้ำ�ใหพ้ระเจ�้ผดิคำ�สญัญ� 
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เป็นเพร�ะคว�มไม่เชื่อ คว�มลุ่มหลงของโลก คว�มไม่บริสุทธิ์ และคว�มขัดแย้ง
ท�่มกล�งคนของพระเจ�้ รัง้เร�ไว้ในโลกแหง่คว�มบ�ปและทกุขต์รมเปน็เวล�หล�ย
ปี - Evangelism 695, 696 (1883). LDE 38.1

ห�กครสิตจกัรของพระครสิตท์ำ�หน้�ทีท่ีอ่งคพ์ระผูเ้ปน็เจ�้ทรงมอบหม�ย โลก
นี้คงได้รับก�รเตือน องค์พระเยซูเจ้�คงได้เสด็จม�ด้วยฤทธ�นุภ�พและพระสิริยิ่ง
ใหญ่น�นแล้ว - Desire of Ages, 633, 634 (1898). LDE 38.2

พระสัญญาของพระเจ้านั้นมีเงื่อนไข

ข่�วส�รที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้�มอบให้มนุษย์บอกว่�เวล�นั้นสั้นเหลือเกิน 
(ดู โรม 13:11, 12; 1 โครินธ์ 7:29; 1 เธสะโลนิก� 4:15, 17; ฮีบรู 10:25; ย�ก
อบ 5:8, 9; 1 เปโตร 4:7; วิวรณ์ 22:6, 7) ข้�พเจ้�ได้รับข่�วส�รนี้อยู่เสมอ เป็น
คว�มจรงิทีเ่วล�แหง่ก�รเสดจ็ม�ยดืย�วกว่�ในสมัยทีข่�่วส�รถกูเขยีนขึน้ พระผูช้ว่ย
ให้รอดไม่ได้กลับม�ในเร็ววันอย่�งที่เร�ค�ดหวัง แต่พระเจ้�ทรงผิดคำ�สัญญ�หรือ
ไม่ ไม่เลย! เร�ต้องไม่ลืมว่�พระสัญญ�และคำ�ขู่เตือนจ�กพระเจ้�ล้วนมีเงื่อนไข
เสมอ (ดู เยเรมีห์ 18:7-10; โยน�ห์ 3:4-10)... LDE 38.3

เร�คงต้องอ�ศัยอยู่ในโลกนี้ต่ออีกหล�ยปีเพร�ะคว�มไม่เชื่อฟังเหมือน
ตวัอย�่งของคนอสิร�เอล แตข่ออย�่ใหค้นของพระเจ�้ทำ�บ�ปเพิม่ขึน้แลว้ใหพ้ระเจ�้
รับผลของก�รทำ�ชั่วของเข�ทั้งหล�ยเลย - Evangelism 695, 696 (1901). LDE 39.1 

พระคริสต์ทรงรอคอยอะไร

พระครสิตท์รงรอคอยทีจ่ะปร�กฏใหค้รสิตจกัรของพระองคเ์หน็ เมือ่ใดทีค่น
ของพระเจ�้ปลกูฝังพระลกัษณะของพระครสิตใ์นชวีติของพวกเข�อย�่งสมบรูณแ์ล้ว 
เมื่อนั้นจะเสด็จม�รับพวกเข�ไปเป็นของพระองค์ LDE 39.2

ครสิเตียนทกุคนมีสทิธพิเิศษทีจ่ะไม่เพยีงแตเ่ฝ�้รอ แตเ่รง่วนัทีอ่งคพ์ระเยซู
คริสต์จะเสด็จม� ห�กผู้ที่เชื่อในพระน�มของพระองค์เกิดผลเพื่อพระเกียรติแด่
พระเจ้� ทั้งโลกคงได้ยินถึงข่�วประเสริฐอย่�งรวดเร็ว ท้องทุ่งคงสุกงอมพร้อมเก็บ
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เกี่ยว และพระคริสต์คงได้เสด็จม�เก็บพืชผลที่ล้ำ�ค่�นั้นแล้ว - Christ’s Object 
Lessons, 69 (1900). LDE 39.3 

เร�ส�ม�รถเรง่วันแหง่ก�รเสดจ็กลบัม�ไดด้ว้ยก�รเผยแพรข่�่วประเสรฐิ เร�
ไม่เป็นเพียงผู้เฝ้�รอเท่�นั้น แต่เป็นผู้เร่งให้วันของพระเจ้�ม�ถึงเร็วขึ้น (2 เปโตร 
3:12) - Desire of Ages, 633 (1898). LDE 39.4

พระองค์ทรงให้เร�มีส่วนในง�นน้ี เพื่อร่วมมือกับพระองค์ยุติคว�มทุกข์
ลำ�บ�กทั้งปวง - Education, 264 (1903). LDE 39.5

ขีดจำากัดของความอดกลั้นของพระเจ้า

พระเจ้�ผู้ไม่ผิดพล�ดและผู้ไม่มีที่สิ้นสุดยังคงไม่ปิดบัญชีสำ�หรับประช�ช�ติ
ทั้งปวง ในเวล�ที่ยังทรงเมตต�เรียกให้กลับใจ บัญชีสำ�หรับพวกเข�ยังคงไม่ปิด 
แต่เมื่อถึงขีดสุดของพระองค์แล้ว จะทรงเทพระพิโรธลงทัณฑ์ - Testimonies 
for the Church 5:208 (1882). LDE 39.6

พระเจ้�ทรงบันทึกก�รกระทำ�ของชนช�ติทั้งหล�ย คว�มบ�ปกำ�ลังเพิ่มขึ้น
ทว่มทน้ในหนงัสอืแหง่สวรรค ์เม่ือใดทีก่�รละเมดิวนัทีห่นึง่ของสปัด�หก์ล�ยเปน็ก�ร
ฝ่�ฝืนกฎหม�ยมีผลต้องโทษ เมื่อนั้นถ้วยของพวกเข�ก็จะเต็ม - Bible Com-
mentary, The SDA, 7:910 (1886). LDE 40.1

พระเจ�้ยงัคงนบับญัชกีบัชนช�ตทิัง้หล�ย ... เมือ่ถงึเวล�หนึง่คว�มบ�ปพวย
พุ่งเกินขีดพระเมตต�ของพระเจ้� พระองค์จะไม่ทรงอดกลั้นอีกต่อไป เมื่อตัวเลข
บ�ปในหนงัสอืแหง่สวรรคมี์ผลรวมไดท้ีแ่ลว้ พระพโิรธจะบงัเกดิ - Testimonies 
for the Church 5:524 (1889). LDE 40.2

ขณะทีพ่ระเจ�้ยงัทรงอดกลัน้พระทยัตอ่คนบ�ป แตม่จีดุหนึง่ทีค่ว�มผดิบ�ป
ผิดจะไม่อ�จเกินไปกว่�นั้นได้ เมื่อถึงจุดนั้นพระเมตต�จะไม่มีอีกต่อไป แล้วก�ร
พิพ�กษ�จะบังเกิดขึ้น - Patriarchs and Prophets 162, 165 (1890) LDE 40.3

เวล�นั้นกำ�ลังม�ถึงเมื่อก�รฉ้อโกงและคว�มทะนงของมนุษย์จะถึงขีดจำ�กัด 
พวกเข�จะเรยีนรูว่้�พระย�หเ์วหท์รงมีขีดคว�มอดทนของพระองค ์- Testimonies 
for the Church 9:13 (1909). LDE 40.4
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เมือ่ถึงจดุหน่ึงก�รพพิ�กษ�ของพระย�หเ์วหจ์ะไมล่�่ช�้อกีตอ่ไป - Proph-
ets and Kings, 417 (c. 1914). LDE 40.5

ใกล้ถึงขีดจำากัดของความบาปแล้ว

เหลือเวล�อีกไม่น�นก่อนที่มนุษย์โลกจะเติมคว�มบ�ปชั่วให้เต็ม แล้ว
พระพิโรธของพระเจ้�ซึ่งเงียบงันม�ช้�น�น จะปะทุขึ้น ดินแดนแห่งแสงสีนี้จะดื่ม
ถ้วยแห่งพระพิโรธที่ไม่เจือปนสิ่งใดเลย - Testimonies for the Church,   
1:363 (1863). LDE 41.1

ถ้วยแห่งคว�มบ�ปใกล้จะเต็มแล้ว ผู้กระทำ�ผิดกำ�ลังได้รับก�รตัดสินอย่�ง
ยุติธรรมจ�กพระเจ้� - Testimonies for the Church, 4:489 (1880). LDE 41.2

คว�มบ�ปชัว่ของมนษุยโ์ลกกำ�ลงัจะเพิม่พนูขึน้จนเตม็ขดีจำ�กดั โลกกำ�ลงัถงึ
จุดที่พระเจ้�จะทรงอนุญ�ตให้ถูกทำ�ล�ย - Testimonies for the Church,   
7:141 (1902). LDE 41.3 

คว�มบ�ปใกล้ถึงขีดสูงสุด โลกเต็มไปด้วยคว�มสับสนวุ่นว�ย อีกไม่น�น
มนุษย์กำ�ลังเผชิญกับคว�มกลัวสุดขีด ปล�ยท�งใกล้เข้�ม�แล้ว เร�ผู้ซึ่งรู้จักคว�ม
จริงควรเตรียมตัวรับสิ่งที่ไม่ค�ดคิดที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นกับโลก - Testimonies for the 
Church, 8:28 (1904). LDE 41.4

เราควรเฝ้าคำานึงถึงวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอ

เร�ต้องเฝ้�คิดคะนึงถึงวันแห่งก�รพิพ�กษ�ยิ่งใหญ่ที่กำ�ลังใกล้เข้�ม� เมื่อ
เร�ระลึกถึงวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้�อยู่เสมอแล้วเมื่อทุกสิ่งปร�กฏชัด จะเกิดผล
แก่ลกัษณะอปุนสิยัของเร� เคยมีคนหนึง่ถ�มข�้พเจ�้ว�่ “คณุไวท ์คณุคดิว�่พระเจ�้
จะกลับม�ในอีกสิบปีไหม” ข้�พเจ้�จึงถ�มว่� “จะต่�งอะไรห�กพระองค์จะเสด็จ
ม�ในอีกสองปี สี่ปี หรือสิบปี” เข�ตอบว่� “ทำ�ไมน่ะหรือ ผมคิดว่�ผมจะทำ�บ�ง
สิ่งให้แตกต่�งกว่�ที่ทำ�อยู่ตอนนี้ห�กรู้ว่�พระเจ้�จะกลับม�ในอีกสิบปี” LDE 41.5

ข้�พเจ้�ถ�มต่อว่� “คุณจะทำ�อะไรหรือ” LDE 42.1
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เข�ตอบว่� “ผมจะข�ยทรัพย์สินแล้วเริ่มศึกษ�พระวจนะของพระเจ้� แล้ว
จะออกไปเตือนผู้คนให้พร้อมสำ�หรับก�รเสด็จกลับม� แล้วผมจะเฝ้�อ้อนวอนจะ
ได้พร้อมต้อนรับพระองค์” LDE 42.2

ข�้พเจ�้จงึถ�มว่� “แลว้ห�กคณุรูว้�่พระเจ�้จะยงัไมก่ลบัม�ในอกียีส่บิป ีคณุ
จะใช้ชีวิตอีกแบบหรือ” LDE 42.3

เข�ตอบว่� “ผมก็คิดอย่�งนั้นนะ” LDE 42.4

ช่�งมีคว�มคดิที่เห็นแกต่ัวเสยียิ่งเมื่อเข�บอกว�่จะใช้ชีวิตให้ต่�งจ�กนี้ห�กรู้
ว่�พระเจ้�จะเสด็จม�ในอีกสิบปี ทำ�ไมหรือ เพร�ะเอโนคดำ�เนินกับพระเจ้�ถึง 300 
ปี นี่คือบทเรียนสำ�หรับเร�ให้รู้ว่�เร�ควรเดินกับพระเจ้�ในทุกๆ วัน เร�จะไม่
ปลอดภัยเลยตร�บใดที่เร�ไม่เฝ้�รอและระวังอยู่เสมอ - Manuscript, E. G. 
White 10, 1886. LDE 42.5

เวลาอันแสนสั้น

ขอพระเจ้�ไม่ทรงร�มือทั้งกล�งวันและกล�งคืน ต่อผู้ที่ไม่เอ�ใจใส่และ
เกียจคร้�นต่อง�นของพระองค์ ใกล้จะถึงปล�ยท�งแล้ว เรื่องที่พระเยซูปร�รถน�
ให้เร�จดจำ�อยู่ตลอดเวล� คือเวล�นั้นแสนสั้นเหลือเกิน - Letter 97, 1886            
LDE 42.6

เมือ่เร�ไดย้นือยูก่บัผู้ทีไ่ดร้บัก�รไถ ่ทีท่ะเลแกว้ มพีณิทองคำ�กบัมงกฎุงดง�ม 
และเบื้องหน้�คือคว�มเป็นนิรันดร์ห�ที่สุดไม่ เร�จะพบว่�เวล�แห่งพระกรุณ�นั้น
ช่�งแสนสั้นเหลือเกิน - Manuscript Releases, 10:266 (1886). LDE 42.7
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คริสตจักรของพระเจ้าในวาระสุดท้าย

คนของพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์

พระเจา้ทรงใหค้รสิตจกัรของพระองคย์กชกูฎเกณฑท์ีก่ำาลงัถกูย่ำาย ีและสอน
ให้โลกรู้จักพระเมษโปดกของพระเจ้าซึ่งรับเอาความบาปไปจากโลก ... LDE 43.1

มีอยู่คริสตจักรเดียวในโลกผู้ซึ่งขณะนี้กำาลังสมานรอยแยก ล้อมรั้ว สร้างสิ่ง
ปรักหักพังขึ้นใหม่ ... LDE 43.2

ให้เราระวังไม่ตอ่ตา้นคดัคา้นผูค้นกลุม่เดยีวทีม่คีณุสมบตัขิองพงศพ์นัธุเ์หลอื
อยู่ ผู้ยึดถือในพระบัญญัติของพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซู ... พระเจ้าทรง
มกีลุม่คนเฉพาะคอืครสิตจกัรในโลก ไม่เปน็รองใครในเรือ่งของการประกาศสัง่สอน
ความจริง ปกป้องกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ... หากคุณสอนว่าคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสคือบาบิโลน คุณสอนผิดแล้ว - Manuscript Releases, 10:266 
(1886). LDE 43.3

บทที่ 4
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(พระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงคนของพระเจ้าอยู่สองกลุ่ม-กลุ่มพงศ์พันธุ์ที่เหลือ
อยู่ (วิวรณ์ 12:17) และ “ชนชาติของเรา” ในบาบิโลน (18:4) บทนี้จะพูดถึงกลุ่ม
แรก ส่วนบทที่ 14 “เสียงร้องอันดัง” จะพูดถึงกลุ่มหลัง) LDE 43.4

พวกเขามีคำาพยานของพระเยซู

ขณะที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาและงานประกาศเตือนโลกครั้งสุดท้ายยืดยาว
ออกไป เปน็เรือ่งสำาคญัสำาหรบัผูท้ีร่บัความจรงิแหง่กาลสมยัทีจ่ะเขา้ใจลกัษณะและ
อิทธิพลของคำาพยานเหล่านั้น ซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันไว้กับงานของทูตสวรรค์องค์ที่
สามตั้งแต่ต้นแล้ว - Testimonies for the Church 5:654 (1889). LDE 44.1

หลายคนอาจสร้างแผนลวงครั้งแล้วครั้งเล่าและศัตรูหาหนทางล่อลวงผู้คน
จากความจริง แต่ทุกคนที่เชื่อว่าพระเจ้าตรัสผ่านนางเอเลน ไวท์ และประทาน
ข่าวสารให้นาง ก็จะพ้นจากคำาลวงมากมายซึ่งจะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย                       
- Selected Messages, 3:83, 84 (1906). LDE 44.2

จะมีคนมากมายอ้างว่าได้รับนิมิต เมื่อพระเจ้าทรงพิสูจน์ให้ท่านรู้ว่านิมิตนั้น
มาจากพระองค์ ท่านก็รับไว้ได้ แต่อย่าเชื่อเพราะมีหลักฐานอื่นๆ เพราะจะมีคนอีก
มากถูกล่อลวงให้หลงมากขึ้นๆ ทั้งที่ต่างประทาศและในอเมริกา - Selected 
Messages, 2:72 (1905). LDE 44.3

“เครื่องหมาย” คือหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากปี 1844 นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เราตื่นตาตื่นใจด้วย
เรือ่งการชำาระสถานศกัดิส์ทิธิท์ีป่รากฏในสวรรค ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบัคนของพระเจา้ในโลก 
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง และองค์ที่สามที่เปิดผนึกความจริงเรื่อง 
“พระบัญญัติของพระเจ้าและความเชื่อของพระเยซู” เครื่องหมายอย่างหน่ึงใน
ข้อความนี้คือพระวิหารของพระเจ้า พลไพร่แห่งสวรรค์ผู้รักความจริงล้วนเป็นพยาน 
มีหีบซึ่งบรรจุพระบัญญัติของพระเจ้า ความจริงเรื่องวันสะบาโตคือพระบัญญัติข้อที่
สีน่ัน้สาดแสงเจดิจา้ไปบนเสน้ทางของผูท้ีล่ะเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา้ เครือ่งหมาย
เก่าแก่อย่างหนึ่งคือความเป็นมตะของมนุษย์ผู้มีบาป ข้าพเจ้าไม่อาจคิดถึงสิ่งอื่นใด
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อีกที่จัดว่าอยู่ภายใต้เครื่องหมายเก่าแก่เหล่านี้ - Counsels to Writers and 
Editors  30, 31 (1889). LDE 44.4

พันธกิจของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ไม่เหมือนใคร

พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราเป็นผู้ดูแลพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์
ทรงมอบความจรงิอันเปน็นิรนัดรแ์ละล้ำาคา่แกเ่รา เพือ่ส่งต่อความจรงินีอ้ยา่งซือ่สัตย์
ให้ผู้อื่นด้วยการตักเตือน ติเตียน และให้กำาลังใจ - Testimonies for the 
Church, 5:381 (1885). LDE 45.1 

เซเวน่ธเ์ดย์แอ๊ดเวนตสีคอืกลุม่คนท่ีพระเจา้ทรงเลอืกใหม้คีวามพเิศษ แยกออก
มาจากโลก ทรงใช้ความจริงยิ่งใหญ่เป็นเครื่องตัดพวกเขาออกจากเหมืองแห่งโลกนี้
แลว้นำาพวกเขาเขา้สนทิกบัพระองค ์พระองคท์รงใชพ้วกเขาใหไ้ปเปน็ตวัแทนและทตู
ในภารกิจแห่งความรอดของพระองค์ ความจริงดังขุมทรัพย์ที่เลอค่าที่สุดที่ทรงฝากฝัง
ไว้ให้มนุษย์ และคำาเตือนจริงจังและน่าครั่นคร้ามที่สุดที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ คือ
ข่าวสารทีม่อบไวเ้พือ่ใหเ้ขาสง่ตอ่ยงัผูค้นในโลก - Testimonies for the Church, 
7:138 (1902). LDE 45.2

เซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีได้รบัมอบหมายหนา้ทีพ่เิศษให้เปน็คนยามและผูด้แูล
ตะเกียงส่องแสงแก่โลกนี้ พวกเขามีข่าวสารคำาเตือนสุดท้ายสำาหรับโลกที่กำาลังจะ
เสื่อมสูญ เขาได้รับแสงที่งดงามจากพระคำาของพระเจ้า อีกทั้งงานสูงส่งที่สุด นั่น
คอืการประกาศขา่วของทตูสวรรคอ์งคท์ีห่นึง่ องคท์ีส่อง และองคท์ีส่าม ไมม่งีานใด
ที่สำาคัญไปกว่านี้แล้ว พวกเขาต้องไม่ปล่อยให้ส่ิงใดมาหันเหความตั้งใจในงานนี้ 
- Testimonies for the Church 9:19 (1909). LDE 45.3

เหตุผลที่ก่อตั้งคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เรามีสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าหากเราไม่วางระบบบริหารคงเกิด
ความสับสนอย่างมาก และงานต่างๆ ก็จะไม่บังเกิดผลสำาเร็จ ระบบบริหารมีความ
จำาเป็นเพื่อเอื้ออำานวยงานรับใช้ เพื่องานประกาศในสถานที่ใหม่ เพื่อปกป้อง         
ครสิตจกัรและงานรบัใชจ้ากสมาชกิทีไ่ม่ประสงคด์ ีเพือ่ดแูลทรพัยส์นิของครสิตจกัร 
เพื่อการตีพิมพ์ข่าวสารความจริง และเพื่อกิจการอื่นๆ ... LDE 46.1
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พระวญิญาณของพระองคบ์นัดาลใหข้้าพเจา้รูว้า่ครสิตจักรต้องมรีะเบยีบและ
วนิยัทีดี่ งานองคก์รจงึมีความสำาคญั เราเหน็ระบบระเบยีบในกจิการของพระเจา้ทัว่
ทั้งจักรวาล ระเบียบคือข้อบังคับของสวรรค์และควรเป็นข้อบังคับของคนของ
พระเจ้าในโลกเช่นกัน - Testimonies to Ministers, 26 (1902). LDE 46.2

การบริหารองค์กรมีความสำาคัญอยู่เสมอ

หากคริสตจักรไม่มีระเบียบการบริหารที่ดี ไม่มีข้อบังคับที่ใช้ได้ คริสตจักร
ก็ไม่มีความหวังในอนาคตเลย - Testimonies for the Church 1:270 (1862). 
LDE 46.3

ในชว่งเวลาทีค่รสิตจกัรจำาเปน็ตอ้งมรีะบบบรหิารทีร่ดักมุทีจ่ะปอ้งกนัจากคำา
สอนและคำากล่าวอ้างที่ผิดเพี้ยนไม่สอดคล้องกับพระคำาของพระเจ้า ซาตานจะดีใจ
อยา่งมากหากมนัสามารถแทรกซึมแลว้ทำาให้คนเหลา่นีล้ม้เหลวไม่เปน็ระเบียบ เรา
ปรารถนาจะเห็นงานดำาเนินไปอย่างราบรื่น อย่าให้ระบบงานที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง
รอบคอบปราณีตนั้นต้องล้มเหลวเลย จะต้องไม่วางอำานาจให้ใครที่อาจคิดควบคุม
งานในตอนนี้ LDE 47.1

บางคนคิดไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อใกล้ถึงวาระสุดทา้ยคนของพระเจ้าแต่ละคนจะ
ทำางานเปน็อสิระจากองคก์รศาสนา แตอ่งคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรงสอนขา้พเจา้วา่ในงาน
นีท้กุคนจะไมม่คีำาว่าเปน็อิสระจากองคก์ร (จากข้อเขยีนทีอ่า่นตอ่หนา้ตวัแทนในการ
ประชุมสำานักงานใหญ่ที่วอชิงตัน ดีซี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 1909) - Testimo-
nies for the Church, 9:257, 258 (1909). LDE 47.2

เมือ่เราเขา้ใกลวิ้กฤตสดุทา้ย แทนทีจ่ะรูส้กึวา่ระเบยีบและการทำางานรว่มกนั
นั้นมีความสำาคัญน้อยลง แต่เราควรมีระบบให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน - Selected 
Messages, 3:26 (1892). LDE 47.3

สิทธิอำานาจพิเศษสำาหรับคริสตจักรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงมอบสิทธิอำานาจพิเศษแก่คริสตจักรของพระองค์ซึ่งไม่มีใคร
สามารถดูหมิ่นไม่เชื่อฟัง เพราะหากกระทำาดังกล่าวก็เท่ากับดูหมิ่นน้ำาพระทัยของ
พระเจ้า - Testimonies for the Church, 3:417 (1875). LDE 47.4
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พระเจา้ประทานอำานาจสงูสดุในโลกแกค่รสิตจักรของพระองค ์คอืน้ำาพระทยั
ของพระเจ้าที่ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งสำาแดงผ่านทางกลุ่มคนที่เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว
กันในคริสตจักร - Testimonies for the Church, 3:451 (1875). LDE 47.5

ช่วงเวลาที่มืดบอดและอ่อนแอด้านจิตวิญญาณ

ขา้พเจา้ไดร้บัการยนืยนัอยา่งทีก่ลา่วไวท้ีม่เินยีโพลสิวา่การปฏริปูจติวญิญาณ
ต้องดำาเนนิการผา่นครสิตจกัร จำาเปน็ตอ้งมีการฟืน้ฟเูพราะเกดิความมดืบอดและจติ
วญิญาณออ่นแอทา่มกลางผูค้นทีไ่ดร้บัพระพรแหง่ความจรงิย่ิงใหญแ่ละสทิธโิอกาส
ล้ำาค่ามากมาย พวกเขาเป็นผู้ปฏิรูปที่ออกมาจากคริสตจักรเดิม แต่ขณะนี้ก็ยัง
ประพฤติเหมือนเดิมอยู่ เราหวังว่าคงไม่ต้องมีการแยกตัวอีกครั้งหนึ่ง (นี่นับว่าเป็น
ประโยคเดียวจากปลายปากกาของเอเลน ไวท์ ซึ่งระบุว่าท่านเคยผิดหวังในองค์กร
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส จากนั้นอีกยี่สิบหกปีในชีวิตของนาง นางไม่เคย
เขียนข้อความอย่างนี้อีกเลย)

ขณะทีเ่ราพยายามรกัษาความเปน็น้ำาหนึง่ใจเดยีวในพระวญิญาณเพือ่ใหเ้กดิ
สันติสุข เราก็จะไม่หยุดเขียนหรือเปล่งเสียงติเตียนความดื้อรั้นหัวแข็ง - The 
Ellen G White  88 356, 357 (1889). LDE 48.1

สำาหรับคนที่อวดอ้างความจริงของตนแต่ไม่ได้ดำาเนินชีวิตตามความจริงน้ัน 
พระคริสต์ตรัสว่า “แต่ในวันพิพากษานั้น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะ
เบากว่าโทษของพวกเจ้า ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม (เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสผู้
ที่ได้รับความจริงยิ่งใหญ่) เจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือ (ได้รับโอกาส) เปล่าเลย 
เจา้จะต้องลงไปถงึแดนคนตายตา่งหาก เพราะการอศัจรรยต์า่งๆ ซึง่ทำาในทา่มกลาง
เจ้านั้น ถ้าทำาในเมืองโสโดม เมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้” (ข้อความในวงเล็บ
เขียนโดยเอเลน ไวท์) - Review and Herald Aug. 1, 1893 LDE 48.2

คริสตจักรกำาลังอยู่ในสภาพของเลาดีเซีย พระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในนั้น
เลย - Notebook Leaflets, 1:99 (1898). LDE 49.1
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การใช้อำานาจในทางที่ผิดของคริสตจักรสำานักงานใหญ่

สำานกังานใหญก่ลบักลายเปน็ผูก้ระทำาผดิหลกัการและมทีศันคตทิีผ่ดิเสยีเอง 
.... LDE 49.2

มนุษย์ได้เอาเปรียบผู้ที่อยู่ใต้ขอบเขตการบริหารปกครองของตน พวกเขา
พยายามกำาหนดให้คนอื่นๆ เชื่อฟัง ถ้าไม่ได้ปกครองก็จะทำาลายเสีย ... LDE 49.3

ตำาแหน่งฐานะที่ดูเหมือนทำาให้คนกลายเป็นพระเจ้า กลายเป็นอำานาจที่ไม่
คำานึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัว และย่อมก่อให้เกิด
ความกลวั เหมอืนเปน็คำาสาปสำาหรบัใครกต็ามทีห่ลงใชอ้ำานาจนัน้ - Testimonies 
to Ministers, 359-361 (1895). LDE 49.4

ภาระความรับผิดชอบมากมายที่มีเพียงไม่กี่คนดูแลก็มากอยู่แล้ว และบาง
คนไมไ่ดใ้หพ้ระเจา้เปน็ทีป่รกึษา พวกเขาจะรูไ้หมวา่งานในตา่งประเทศสำาคญัขนาด
ไหน พวกเขาจะทำาอย่างไรถึงจะสามารถตอบคำาถามเพื่อให้ข้อมูลคนที่ส่งมาถาม 
ต้องใช้เวลาถึงสามเดือนกว่าที่พี่น้องในต่างประเทศจะได้รับจดหมายถึงแม้จะรีบ
เขียนตอบไปก็ตาม - Testimonies to Ministers, 321 (1896). LDE 49.5

คนที่อยู่ในประเทศห่างไกลจะไม่เริ่มปฏิบัติเพราะรู้ว่ายังไม่ควร ตราบใดที่
เขาได้รับอนุญาตจากแบเทิลครีก เขาจะรอฟังว่า “ได้” หรือ “ไม่ได้” - SpT-
A(9) 32 (1896) LDE 49.6

ไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะเลือกให้คนๆ เดียวเป็นประธานสำานักงานใหญ่ งานนั้น
มีมากขึ้น บางอย่างก็ทำาให้ซับซ้อนเกินไป เราต้องคิดใตร่ตรองให้ดี ควรมีการกระ
จายอำานาจการทำางาน หรือควรมีแผนอื่นรองรับปรับเปลี่ยนการบริหารที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน - Testimonies to Ministers, 342 (1896)

(คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสก่อตั้งขึ้นในปี 1863 โดยมีสมาชิก 3,500 
คน สำานักงานท้องถิ่นหกแห่ง ผู้รับใช้ด้านการประกาศประมาณสามสิบคน และ
สมาชิกคณะกรรมการของสำานักงานใหญ่สามคน ประธานสำานักงานใหญ่จึงสามารถ
ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรเล็กๆ น้ีได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าร่วมการ     
ประชุมสำาคัญๆ ไดท้กุครัง้รวมถงึใชเ้วลาเข้าไปใหค้ำาปรกึษางานดา้นการพมิพไ์ดโ้ดย
สว่นตัว อยา่งไรกต็ามในป ี1896 งานของครสิตจกัรขยายตวัขึน้อยา่งมากทัง้ในสหรฐั 
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ยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา เป็นไปไม่ได้แล้วที่ชายเพียงคนเดียวจะสามารถ
ดูแลงานที่กำาลังเติบโตเช่นนี้ นางเอเลน ไวท์ ผลักดันให้มีการกระจายอำานาจการ
ทำางาน เพื่อคริสตจักรทั่วทั้งโลกจะไม่ต้องคอยรับการปรึกษาจากคนเพียงคนเดียว 
จึงก่อเกิดการกระจายงานให้เป็นสหมิชชั่นและสำานักงานภาคพื้นต่างๆ) LDE 50.1

ผู้นำาที่ไม่เอาไหนไม่ได้ทำาหน้าที่เพื่อพระเจ้า

คำาแนะนำาของแบเทลครีก ซึ่งเคยเป็นที่ยอมรับให้เป็นแนวทางการทำางาน 
บัดนี้ไม่ใช่ตัวแทนแห่งน้ำาพระทัยของพระเจ้าแล้ว - Manuscript Releases, 
17:185 (1896). LDE 50.2 

เป็นเวลาหลายปทีีข่า้พเจา้เคยคดิว่าสำานกังานใหญค่อืตวัแทนแหง่น้ำาพระทยั
ของพระเจ้า - Manuscript Releases, 17:216 (1898). LDE 50.3

คนเหล่านี้ควรยืนอยู่ในที่ที่บริสุทธิ์ เป็นตัวแทนแห่งน้ำาพระทัยของพระเจ้า
เพื่อคนอื่นๆ เหมือนที่ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าสำานักใหญ่เคยเป็น น่ันเป็นอดีตไปแล้ว 
- General Conference Bulletin April 3, 1901, p. 25 LDE 50.4

ไม่จำาเป็นต้องก่อตั้งคณะนิกายใหม่

ทา่นจะนำาขอ้ความจากคำาพยานซึง่กลา่วถงึการสิน้สดุแหง่เวลาพระกรณุา อกี
ทัง้การเขยา่ทา่มกลางคนของพระเจา้ และทา่นจะพดูกนัวา่จะมกีลุม่คนทีแ่ยกตวัออก
มาจากคนของพระเจา้ คอืกลุม่คนทีมี่ความบรสิทุธิแ์ละชอบธรรมกวา่ การเหลา่นีจ้ะ
ทำาให้ศตัรพึูงพอใจ ... หากมีหลายคนเชือ่สิง่ทีท่า่นเหน็ลว่งหนา้นี ้แลว้นำาไปพดูและ
ปฏิบัติตาม เราก็จะได้เห็นกลุ่มคลั่งไคล้สุดกู่อย่างที่เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไม่เคย
เห็นมาก่อน นี่คือสิ่งที่ซาตานปรารถนา - Selected Messages, 1:179 (1890). 
LDE 51.1

องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่นเรยีกเซเวน่ธเ์ดยแ์อด๊เวนตสีวา่บาบโิลน 
แล้วเรียกให้คนของพระเจ้าออกจากคริสตจักร ทุกส่ิงที่ท่านกล่าวมาน้ีไม่มีน้ำาหนัก
พอสำาหรับข้าพเจ้า เพราะพระเจ้าทรงสำาแดงความจริงแน่ชัดแก่ข้าพเจ้า และซึ่ง
ขัดกับข่าวสารนี้ ... LDE 51.2
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ขา้พเจา้รูว้า่พระเจา้ทรงรกัครสิตจกัรของพระองค ์ครสิตจกัรไมค่วรแตกออก
เป็นกลุ่มย่อยๆ เป็นอิสระจากกัน เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานใดสนับสนุนเลย
แม้แต่น้อย - Selected Messages, 2:63, 68, 69 (1893). LDE 51.3

ข้าพเจ้าขอบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระกายที่มีระบบระเบียบ ซึ่ง
พระองค์ทรงใช้ในการทำางาน ... เมื่อใดที่ใครก็ตามแยกตัวออกจากกลุ่มคนที่รักษา
พระบัญญัติคือพระกายที่ประกอบกันอย่างเป็นระเบียบนี้ และเมื่อเขาเริ่มให้ความ
สำาคัญแก่คริสตจักรตามความคิดอย่างมนุษย์แล้วเริ่มต่อต้านตำาหนิ เมื่อนั้นท่านจะรู้
ว่าพระเจ้าไม่ได้นำาผู้นั้น เขากำาลังเดินบนเส้นทางที่ผิด - Selected Messages, 
3:17, 18 (1893). LDE 51.4

พระเจ้าจะทำาทุกอย่างให้เรียบร้อย

ไม่จำาเป็นต้องสงสัย ไม่ต้องกลัวว่างานจะไม่สำาเร็จ พระเจ้าทรงเป็นหัวหน้า
งานนี้และพระองค์จะทำาให้ทุกอย่างให้เรียบร้อย หากมีงานส่วนบริหารที่ต้องปรับ
เปลี่ยนพระเจ้าจะจัดการเองและแก้สิ่งผิดให้ถูกต้อง ให้เรามีความเชื่อในพระเจ้า
ว่ าพระองค์จะนำาเรือ ซ่ึงโดยสารคนของพระองค์ไปถึงท่าอย่างปลอดภัย                        
- Selected Messages, 2:390 (1892). LDE 52.1

พระเจ้าไม่ได้มีคริสตจักรของพระองค์หรอกหรือ พระองค์ทรงมี แต่เป็นผู้
เชือ่ในโลกนี ้ไมใ่ชผู่เ้ชือ่แหง่สวรรค ์เราเสยีใจทีเ่หน็สมาชกิทีม่คีวามบกพรอ่งอาศยั
อยู่ในคริสตจักร เหมือนข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลี ... แม้ว่าจะมีความชั่วร้ายอยู่
ในคริสตจักรตอนนี้และเรื่อยไปจนถึงสิ้นโลก คริสตจักรในยุคสุดท้ายก็ยังต้องเป็น
แสงสว่างแก่โลกซึ่งกำาลังเปื่อยเน่าด้วยความบาป คริสตจักรที่อ่อนแอและบกพร่อง
จำาต้องได้รับการตักเตือน ว่ากล่าว และแนะแนวเช่นนี้ คือสิ่งเดียวบนโลกที่พระ
คริสต์ทรงใส่พระทัยเป็นที่สุด - Testimonies to Ministers 45, 49 (1893). 
LDE 52.2

ทีม่ัน่ของซาตานจะไมม่วีนัมัน่คงได้ชัย ขา่วของทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามจะบงัเกดิ
ผล แม่ทัพของพระเจ้าจอมโยธาทลายกำาแพงเมืองเยริโคได้ฉันใด ผู้ปฏิบัติตามพระ
บัญญัติของพระเจ้าจะได้ชัยชนะปราบข้าศึกได้ฉันนั้น - Testimonies to Min-
isters, 410 (1898). LDE 52.3
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จำาเป็นต้องกระจายความรับผิดชอบ

สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือการจัดระเบียบใหม่ เริ่มจากพ้ืนฐานแล้วสร้างขึ้น
บนหลักการที่ต่างออกไป ... LDE 53.1

เรามีผู้นำามากมายจากสถาบันต่างๆ ทั้งจากสถาบันการศึกษาและสำานักงาน 
ท้องถิ่งที่ตั้งอยู่ในรัฐต่างๆ บุคคลเหล่านี้ควรเป็นตัวแทน มีสิทธิออกความคิดเห็น
เพื่อวางแผนงานที่กำาลังจะทำา ควรมีมากกว่าหนึ่งคน สองคน หรือสามคน ที่จะมา
ร่วมกันหารืองานที่มีอยู่มหาศาล งานนั้นมีมากมายเกินกว่าที่สมองของคนเพียงคน
เดียวจะสามารถวางแผนงานที่ต้องทำาได้... LDE 53.2

ตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่า “พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบอำานาจเบ็ดเสร็จแก่
เราเพื่อควบคุมงานด้านนั้นหรือด้านนี้ ที่ผ่านมาเราใช้ความพยายามอย่างมากที่จะ
ควบคุมงานของทุกฝ่าย ... บัดนี้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ จัดระเบียบใหม่ อำานาจและ
การตัดสินใจจะต้องขึ้นกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง” (จากคำากล่าวเปิดงานการ
ประชุมสำานักงานใหญ่ที่แบเทิลครีก ในวันที่ 2 เมษายน 1901) - General 
Conference Bulletin April 3, 1901, pp. 25, 26  LDE 53.3

ต้องมีการจัดตั้งสำานักงานใหม่ พระเจ้าทรงมีประประสงค์ให้จัดตั้งสำานักงาน
สหมิชชั่นขึ้นที่ออสเตรเลีย ... ไม่จำาเป็นที่ต้องส่งคำาร้องไกลถึงกว่าพันไมล์มาที่แบ
เทิลครีกแล้วต้องรอหลายสัปดาห์เพื่อจะได้คำาตอบ สำานักงานที่อยู่ในภาคพื้นนั้น
สามารถตัดสินใจได้ว่าควรทำาอย่าง - General Conference Bulletin April 
5, 1901, pp. 69, 70  LDE 53.4

ผลตอบรับจากการประชุมสำานักงานใหญ่ในปี 1901

ท่านคิดว่าใครคือผู้ที่อยู่กับเราในที่ประชุมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มแรก ใครคือผู้ที่
ขดัเกลาเนือ้หาทีมั่กถกูคดัคา้นในการประชมุอยา่งนี ้ใครคอืผูท้ีเ่ดนิขึน้ลงบนทางเดนิ
ในห้องประชุมแห่งนี้ ก็คือพระเจ้าและเหล่าทตูสวรรค์ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้
มาเพื่อฉีกท่านออกเป็นชิ้นๆ แต่ทรงให้ท่านมีความคิดที่สงบและถูกต้อง ทรงอยู่
ท่ามกลางเราเพื่อเราจะทำางานของพระเจ้า ยับยั้งอำานาจแห่งความมืด เพื่องานที่
พระเจา้ทรงวางไว้น้ันจะสำาเรจ็ไม่ถกูขัดขวาง ทตูสวรรคข์องพระเจา้ทำางานทา่มกลาง
เราเสมอมา ... LDE 54.1
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ข้าพเจ้าไม่เคยประหลาดใจในชีวิตเท่าได้เห็นส่ิงที่เกิดขึ้นในที่ประชุมครั้งน้ี 
นี่ไม่ใช่ผลงานของเรา พระเจ้าทรงทำาให้เกิดขึ้น สิ่งที่พระองค์ทรงบอกกับข้าพเจ้า
ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจนกระทั่งผลการประชุมออกมา ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
เดินขึน้ๆ ลงๆ ในทีป่ระชมุแหง่นี ้ขา้พเจา้ใครใ่หทุ้กทา่นจำาไว ้และขา้พเจา้ตอ้งการ
ให้ท่านจำาเช่นกันว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะรักษาแผลที่เกิดกับคนของพระองค์ 
- General Conference Bulletin April 25, 1901, pp. 463, 464 LDE 54.2

ระหวา่งการประชมุสำานกังานใหญ ่พระเจา้ทรงทำาการยิง่ใหญส่ำาหรบัคนของ
พระองค์ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดถึงการประชุมครั้งนั้น ความปลาบปลื้มก็เกิดขึ้นในใจ 
เกิดความสำานึกในพระคุณ เราเห็นแต่ละย่างก้าวที่สง่าผ่าเผยขององค์พระผู้ไถ่ เรา
สรรเสริญพระนามศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์เพราะทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์   
- Review and Herald Nov. 26, 1901 LDE 54.3

ทีผ่า่นมามีความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งจดัตัง้สำานักงานสหมชิชัน่ ทีซ่ึง่สำานกังานใหญ่
จะไมเ่ขา้ไปทำาการตดัสนิใจเรือ่งตา่งๆ ในสำานกังานนัน้ๆ อำานาจของสำานกังานจะไม่
ขึ้นอยู่กับคนคนเดียว หรือสองคน หรือหกคน ควรมีคณะบุคคลท่ีจะประจำาอยู่ใน
แต่ละสำานักงาน - Ms 26, April 3, 1903 (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในประชุมสำานักงานใหญ่ปี 1901 ได้ที่ SEVENTH-
DAY ADVENTIST ENCYCLOPAEDIA (VOL. 10 OF THE COMMENTARY 

REFERENCE SERIES), REVISED EDITION, PP. 1050-1053) LDE 55.1

ย้ำาความมั่นใจที่มีต่อองค์กร SDA

ขณะนี้เราไม่สามารถก้าวออกมาจากรากฐานที่พระเจ้าทรงก่อต้ัง ขณะนี้เรา
ไม่สามารถจัดตั้งองค์กรใหม่ เพราะการทำาเช่นนี้จะหมายถึงการละทิ้งความจริง    
- Selected Messages, 2:390 (1905). LDE 55.2

ข้าพเจ้าได้รับการแจ้งให้กล่าวแก่เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก พระเจ้า
ทรงเรียกเราให้เป็นสมบัติล้ำาค่าของพระองค์ ทรงมอบหมายให้คริสตจักรของ
พระองค์ในโลกนี้ยืนหยัดอยู่ในพระวิญญาณและคำาสอนของพระเจ้าจอมโยธาจวบ
จนถึงกาลอวสาน - Selected Messages, 2:397 (1908). LDE 55.3
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บางครัง้เม่ือกลุม่บคุคลซ่ึงไดร้บัหนา้ทีด่า้นบรหิาร ดำาเนนิแผนงานสะเพรา่สง่
ผลใหเ้กิดอปุสรรคในงานของพระเจา้ จงึกลา่วไปวา่ขา้พเจา้ไมอ่าจเหน็พอ้งกบัการ
ตัดสินใจของสำานักงานใหญ่ และไม่เห็นพ้องว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นตัวแทนส่ง
ทอดน้ำาพระทัยของพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเคารพการตัดสินใจ
ของสำานกังานใหญท่ีป่ระกอบไปดว้ยตวัแทนจากทกุภาคพืน้ซึง่ไดร้บัการเลือกมาแล้ว
อย่างถูกต้อง LDE 55.4

พระเจ้าทรงกำาหนดไว้ว่าเมื่อตัวแทนของคริสตจักรจากทุกส่วนของโลกมา
รวมกันที่สำานักงานใหญ่ พวกเขาจะมีอำานาจในการตัดสิน บางคนอาจหลวมตัวทำา
ผิดพลาด โดยการยอมให้อำานาจการตัดสินใจทุกอย่างซึ่งพระเจ้าประทานแก่คริสต
จักรของพระองค์ผ่านทางสำานักงานใหญัอันมีเป้าหมายส่งเสริมให้งานของพระองค์
ก้าวหน้านั้น ตกอยู่ในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเล็กๆ - Testimonies for 
the Church, 9:260, 261 (1909). LDE 56.1

พระเจา้ทรงมอบสทิธแิละอำานาจพเิศษแกค่รสิตจกัรของพระองคซ์ึง่ไมม่ใีคร
มีสิทธิ์ดูหมิ่นและไม่เคารพ เพราะการกระทำาดังกล่าวคือการดูหมิ่นน้ำาพระทัยของ
พระเจ้า - Acts of the Apostles, 164 (1911). LDE 56.2

ข้าพเจ้ามีกำาลังใจและมีความสุขเมื่อตระหนักว่าพระเจ้าของอิสราเอลยังคง
นำาพาคนของพระองคแ์ละพระองคจ์ะทรงอยูก่บัพวกเขาตอ่ไปจนถงึสุดปลาย - 2SM 
406 (1913) (จากคำากล่าวส่งท้ายของเอเลน ไวท์ แก่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสในการประชมุสำานกังานใหญ ่ประธานสำานกังานใหญ ่เอ เจ ดาเนยีลไดอ้า่นถอ้ยคำา
ให้กำาลังใจเหล่านี้ในการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 1913) LDE 56.3

คำากล่าวของ ดับเบิลยู ซี ไวท์

ข้าพเจ้าบอกกับเธอ (คุณลิด้า สก๊อต) ว่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคริสตจักรที่
เหลืออยู่จะเป็นอย่างไร และความมั่นใจที่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คริสตจักร
หลงผดิแยกตวัออกไปเปน็อีกครสิตจกัร - ดบัเบลิย ูซ ีไวท ์ฝากถงึ อ ีอ ีแอนดรอส 
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 1915 White Estate Correspondence File LDE 56.4 
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การฟื้นฟูจิตวิญญาณยังเป็นสิ่งที่จำาเป็น

เที่ยงวันหนึ่งข้าพเจ้ากำาลังเขียนบทความซึ่งควรจะเขียนเสร็จเมื่อคราวการ
ประชมุของสำานกังานใหญค่รัง้ลา่สดุ (1901) หากเพยีงผูท้ีอ่ยูใ่นตำาแหนง่นัน้ทำาตาม
น้ำาพระทยัและหนทางของพระเจา้ คนทีมี่ความจรงิยิง่ใหญไ่มไ่ดด้ำาเนนิในความจรงิ
นัน้เลย ไมม่ชีว่งพกัใดๆ กอ่นสิน้สดุการประชมุ คนเหลา่นัน้ไมไ่ดถ้อ่มตวัตอ่พระเจา้
อย่างที่ควรจะเป็น พระวิญญาณมิได้เสด็จมาอยู่ด้วย LDE 57.1

ข้าพเจ้าเขียนได้ถึงนั้นแล้วก็หมดสติไป รู้สึกว่ากำาลังเห็นฉากที่แบเทิลครีก  
LDE 57.2

 เรากำาลังรวมตัวกันในห้องโถงท่ีอาคารนมัสการ มีการอธิษฐาน ร้องเพลง
สรรเสริญ แล้วก็อธิษฐานอีก เป็นคำาอธิษฐานที่จริงใจที่สุดถวายแด่พระเจ้า พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับการประชุมนมัสการในครั้งนั้น ... LDE 57.3

เหมือนว่าไม่มีใครกล้าพอที่จะกล่าวสารภาพความบาปอย่างจริงใจ แต่ผู้นำา
ในงานนัน้ได้สรา้งแรงบนัดาลใจ กลา้กลา่วสารภาพบาปของตนอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้
มาก่อน LDE 57.4

มีเสียงแห่งความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สถาน
นมัสการในวันนั้น LDE 57.5

แลว้ขา้พเจา้กต็ืน่จากภวังค ์คดิไม่ออกอยูค่รูห่นึง่วา่ขา้พเจา้อยูท่ีไ่หน ปากกา
ยงัอยูใ่นมอืของขา้พเจา้ มีเสยีงบอกกบัขา้พเจา้วา่ “นีอ่าจเปน็สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงคอย
มาตลอดที่จะทำาเพื่อคนของพระองค์ ทั้งสวรรค์เฝ้ารอที่จะทำาเพื่อเรา” ข้าพเจ้าจึง
คดิถึงวา่เราคงไดไ้ปไกลถงึไหนหากเราทำางานแลว้เสรจ็อยา่งรอบคอบเมือ่คราวการ
ประชุมสำานักงานใหญ่ที่ผ่านมา - Testimonies for the Church, 8:104-106 
(5 มกราคม 1903). LDE 57.6

ขา้พเจา้รูส้กึประทบัใจอยา่งสดุซึง้กบัภาพฉากทีป่รากฏแกข่า้พเจา้ในชว่งคนื
นั้น เหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เป็นงานฟื้นฟูซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆ ที่ คน
ของเราตอบรบัการทรงเรยีกของพระเจา้ดว้ยกนัอยา่งพรกัพรอ้ม - TM 515 (1913) 
(จากข้อความฉบับแรกถึงการประชุมของสำานักงานใหญ่ในปี 1913) LDE 58.1
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ความอดทนของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์

คริสตจักรทำาให้พระผู้ไถ่ของพวกเขาผิดหวังอย่างน่าเศร้า กระนั้นพระเจ้าก็
ไม่ได้ละทิ้งคนของพระองค์  ยังทรงอดทนต่อพวกเขาไม่ใช่เพราะพวกเขามีความ
ดี แต่เพื่อพระนามของพระองค์จะไม่เป็นที่ลบหลู่ท่ามกลางปฏิปักษ์แห่งความจริง
และความชอบธรรม เพื่อว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายซาตานจะไม่อาจมีชัยในความพินาศของคน
ของพระเจ้า พระองค์ทรงอดทนต่อการหลงเจิ่น ความไม่เชื่อ และการปลิ้นปล้อน
ของพวกเขามาชา้นาน ทรงลงโทษเขาดว้ยความอดกลัน้พระทยัและพระเมตตา หาก
เขาเชื่อฟังพระคำาของพระองค์ พระองค์จะทรงชำาระล้างใจที่ดื้อรั้น กอบกู้พวกเขา
ด้วยความรอดนิรนัดรแ์ละทำาใหเ้ขาเปน็ดงัอนุสรณแ์หง่ฤทธานภุาพและพระคณุของ
พระองค์ - Signs of the Times Nov. 13, 1901. LDE 58.2

เราควรจดจำาไว้ว่าแม้ครสิตจกัรจะอ่อนแอและมคีวามบกพรอ่ง พวกเขากย็งั
เป็นผูท้ีพ่ระครสิตท์รงใสพ่ระทยัอยา่งเปน็ทีส่ดุ พระองคท์รงเฝา้ดพูวกเขาดว้ยความ
กังวลและเสริมกำาลังด้วยพระวิญญาณของพระองค์ - Selected Messages,      
2:396 (1902). LDE 58.3

พระเจ้าทรงทำางานร่วมกับผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

องคพ์ระเยซเูจา้ทรงมีผูเ้ลอืกสรรทีจ่ะรับใชพ้ระองคอ์ยูเ่สมอ ในวนัทีช่าวยวิ
ปฏเิสธพระครสิตผ์ูเ้ปน็องคช์ายแหง่ชวีติ พระองคท์รงยกเอาอาณาจกัรของพระเจา้
ไปจากพวกเขาแล้วมอบแก่ชาวต่างชาติ พระเจ้าจะยังทรงทำาเช่นนี้ในงานทุกอย่าง
ของพระองค์ LDE 59.1

เมื่อใดที่เห็นว่าคริสตจักรเกิดความไม่ซื่อสัตย์ในพระคำาของพระเจ้า ไม่ว่า
พวกเขาจะอยู่ในตำาแหน่งใด ไม่ว่าการทรงเรียกนั้นจะสูงส่งหรือศักดิ์สิทธิ์เพียงใด 
พระเจา้ไมอ่าจทำางานรว่มกบัพวกเขาไดอี้ก แล้วผูอ้ืน่จะถกูเลอืกใหม้ารบัภาระความ
รับผิดชอบที่สำาคัญต่างๆ แต่หากทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำาให้พวกเขาชำาระชีวิตของตนจาก
การทำาผดิ หากพวกเขายงัไม่ดำาเนินชวิีตในทกุดา้นใหส้อดคล้องกบัหลักการทีบ่รสุิทธิ ์
พระเจ้าจะทรงกำาราบพวกเขาและทำาให้ต้องเจ็บปวดอย่างสาหัส จะทรงปลดพวก
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เขาออกและให้ถึงความเสื่อมเสีย หากพวกเขายังไม่ยอมกลับใจ - Manuscript 
Releases, 14:102 (1903). LDE 59.2

ตัดสินด้วยความจริงที่ทรงประทานให้

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะถูกชั่งบนตราชั่งในสถานศักดิ์สิทธิ์ พวก
เขาจะถูกตัดสินจากสิทธิและโอกาสที่เขาได้รับ หากชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไม่
สอดคล้องกับสิทธิโอกาสที่พระคริสต์ประทานให้ด้วยมูลค่าที่นับไม่ถ้วน หรือหาก
พระพรทีพ่วกเขาไดร้บัไม่ไดท้ำาใหเ้ขาสำานกึและทำางานทีท่รงมอบหมายให ้พวกเขา
จะถูกตีตราที่ตาช่างว่า “ใช้ไม่ได้” คริสตจักรจะถูกตัดสินด้วยความจริงและสิทธิ
โอกาสที่ได้รับ... LDE 59.3

จากเหตุวินาศกรรมที่เกิดกับอาคารปฏิบัติงานที่เรารักนั้น บังเกิดเป็นเสียง
เตือนทีน่า่ครา้มวา่ “เพราะฉะน้ันจงระลกึถงึสภาพเดมิทีเ่จา้ตกลงมาแลว้นัน้ จงกลบั
ใจใหมแ่ละทำาตามทีป่ระพฤตใินตอนแรก” (วิวรณ ์2:5) ... (สถานอีนามยัแบเทลิค
รีกเป็นสถาบันแอ๊ดเวนตีสที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักที่สุดในโลก เกิดเพลิงใหม้ย่อยยับ
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1902 จากนั้นตามด้วยเหตุเพลิงใหม้ทำาลายสำานักพิมพ์ 
REVIEW AND HERALD ในวันที่ 30 ธันวาคม 1902) LDE 60.1  

หากคริสตจักรซึ่งกำาลังจมอยู่ในความผิดบาป ยังขืนไม่กลับใจและเปลี่ยน
ใหม่ พวกเขาจะกินผลแห่งการกระทำาของตนจนต้องรังเกียจตัวเอง เมื่อพวกเขา
หยดุทำาความช่ัวแลว้เลอืกทางด ีแสวงหาพระเจา้ดว้ยใจถอ่มอย่างแทจ้รงิ รบัเอาการ
ทรงเรียกในพระคริสต์ ยืนอยู่บนความจริงนิรันดร์ และมุ่งสู่ภารกิจที่วางไว้ให้ พวก
เขาจะได้รับการรักษา คริสตจักรจะใช้ชิวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์อย่างพระองค์ 
แยกออกจากความกังวลตามธรรมดาโลก และพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงได้ปลด
ปลอ่ยพวกเขาให้เป็นอิสระ จากนั้นสมาชิกคริสตจักรจะกลายเป็นตัวแทนทีพ่ระเจ้า
ทรงเลอืกไวอ้ยา่งแนน่อน - Testimonies for the Church 8:247-251 (April 
21, 1903). LDE 60.2
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ประวัติศาสตร์อิสราเอลเป็นเครื่องเตือนเรา

ในวาระสุดท้ายคนของพระเจ้าจะได้พบกับอันตรายอย่างเดียวกันกับที่
อิสราเอลสมัยก่อนเคยประสบ ผู้ที่ไม่ฟังคำาเตือนจากพระเจ้าจะตกอยู่ในอันตราย
เฉกเชน่เดียวกบัทีอิ่สราเอลเคยพลาดจากวนัเวลาทีส่งบเพราะความไมเ่ชือ่ พวกเขา
ประสบกับหายนะมากมายเพราะจิตใจที่บาปและแข็งกร้าว เหตุการณ์เสียชาติครั้ง
สุดท้ายเป็นผลจากความไม่เชื่อ หลงในตัวเอง ไม่สำานึกผิด จิตใจมืดบอด และหัว
รั้น ประวัติศาสตร์ของพวกเขาจึงกลายเป็นเครื่องเตือนภัยสำาหรับเรา LDE 60.3

 “นีแ่นะ่ พีน่อ้งทัง้หลาย จงระวงัใหด้ ีเพือ่จะไมม่คีนหนึง่คนใดในพวกทา่น
มีใจชั่วและไม่เชื่อ คือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ... เพราะเรา
มีส่วนร่วมกับพระคริสต์ ถ้าเราเพียงแต่ยึดความม่ันใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้
มั่นคงจนถึงที่สุด” (ฮีบรู 3:12, 14) - Letter 30, 1895 LDE 61.1

ผู้เชื่อในโลกนี้คือผู้เชื่อที่ไม่สมบูรณ์แบบ

ผู้เชื่อในโลกน้ีไม่ใช่ผู้เชื่อที่อยู่ในสวรรค์ โลกก็ไม่ใช่สวรรค์ คริสตจักร
ประกอบไปด้วยชายหญิงที่บกพร่อง ทำาผิด เป็นนักเรียนในโรงเรียนของพระคริสต์
ที่กำาลังได้รับการฝึกฝน ฝึกวินัย เรียนรู้ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า คือชีวิตที่เป็น
อมตะ - Signs of the Times Jan. 4, 1883 LDE 61.2

บางคนคดิว่าการจะเข้าสว่นในครสิตจกัรนัน้ พวกเขาตอ้งไดอ้ยา่งทีค่าดหมาย
ทุกอย่างและพบปะกับผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากด่างพร้อยเท่านั้น พวกเขามีความเชื่อ
แรงกล้าดังนั้นเมื่อเห็นความผิดในตัวสมาชิกโบสถ์ ก็จะพูดว่า “เราออกมาจากโลก
เพ่ือจะไมต้่องคบคา้สมาคมกบัคนชัว่แตค่นชัว่กลบัอยู่ในนีเ้สยีเอง” และพวกเขาตัง้
คำาถามเหมือนทาสในคำาอุปมาว่า “ข้าวละมานมาจากไหน” แต่เราไม่ต้องรู้สึกผิด
หวัง เพราะสำาหรับพระเจ้าแล้วคริสตจักรยังไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบ และความ
พยายามอย่างหนักของเราทั้งหมดนั้นก็ไม่อาจทำาให้ผู้เชื่อในโลกนี้บริสุทธิ์ได้เท่าผู้
เชื่อแห่งสวรรค์ - Testimonies to Ministers, 47 (1893). LDE 61.3
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ผู้เชื่อในโลกนี้จะซื่อสัตย์และมีความเป็นเหมือนพระคริสต์

ใกลถึ้งเวลาเสรจ็งานแลว้ สมาชกิผูเ้ชือ่ในโลกนีซ้ึง่ประพฤตอิยา่งซือ่สตัยจ์ะ
รับความรอดดังผู้เชื่อแห่งสวรรค์ - Evangelism, 707 (1892). LDE 62.1

ชีวิตของพระคริสต์เต็มไปด้วยข้อความแห่งความรักของพระเจ้า พระองค์
ทรงปรารถนาอย่างมากที่จะส่งต่อรักนี้แก่คนอื่นๆ อย่างท่วมท้น พระพักตร์ของ
พระองค์ฉายพระเมตตาและการกระทำาของพระองค์เปี่ยมด้วยพระคุณ ความถ่อม
ใจ ความจรงิและความรกั สมาชกิผูเ้ชือ่ทกุคนในโลกตอ้งประกอบไปดว้ยคณุสมบตัิ
เหล่านี้ หากเขาปรารถนาเข้าร่วมกับบรรดาผู้เชื่อแห่งสวรรค์ - Fundamentals 
of Christian Education, 179 (1891). LDE 62.2
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ชีวิตแห่งความเชื่อของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่

ชีวิตที่ร้อนรนทั้งสองด้าน

ในยุคน้ีไม่นานก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์ในท้องฟ้า งานของยอห์น   
บัพติสโตจะตอ้งเกดิขึน้อีกครัง้ พระเจา้ทรงเรยีกใหผู้ร้บัใชอ้อกไปเตรยีมคนเพือ่จะ
พร้อมสำาหรับวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจา้ ... การจะประกาศเตือนอย่างทีย่อห์นทำาได้
นั้น เราต้องมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเหมือนกัน งานอย่างเดียวกันนี้จะมอบไว้ให้เรา 
เราต้องเพ่งมองที่พระเจ้าและการมองที่พระองค์ก็จะทำาให้เรามองไม่เห็นตัวเอง 
- Testimonies for the Church 8:332, 333 (1904). LDE 63.1

การสื่อสารกับพระเจ้าจะทำาให้อุปนิสัยและชีวิตสูงส่งขึ้น ผู้คนจะรับรู้ว่าเรา
ติดสนิทกับพระเยซูเหมือนพวกสาวกกลุ่มแรกที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์ ผู้รับใช้จะมี
กำาลังอำานาจที่ไม่มีใครอื่นสามารถให้ได้ เขาต้องระวังไม่ทำาตัวให้ต้องถูกริบอำานาจ
นั้นไป เราต้องใช้ชีวิตให้ร้อนรนทั้งสองด้าน-ด้านความคิดและด้านการกระทำา, 

บทที่ 5
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อธิษฐานในมุมสงบและทำางานด้วยความขยัน - The Ministry of Healing, 
512 (1905). LDE 63.2

อธิษฐานและลงมือทำา ลงมือทำาและอธิษฐาน นี่คือชีวิตการรับใช้ของท่าน 
ท่านต้องอธิษฐานให้เสมือนว่าประสิทธิภาพของงานและคำาเยิรยอทั้งสิ้นมาจาก
พระเจ้า แล้วก้มหน้าทำางานให้เสมือนว่าหน้าที่ทั้งหมดนั้นเป็นของท่านเอง - Tes-
timonies for the Church 4:538 (1881). LDE 63.3

ไม่มีมนุษย์คนใดจะอยู่รอดปลอดภัยได้เกินหนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมงโดย
ปราศจากการอธิษฐาน - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 492

ผู้ที่ไม่ทำาอะไรนอกจากอธิษฐานเพียงอย่างเดียว ไม่ช้าไม่นานก็จะเลิก
อธิษฐาน - ก้าวตามพระเยซูคริสต์ หน้า 104

ฝังรากมั่นคงในพระคริสต์

พายุกำาลังใกล้เข้ามา คือพายุที่จะทดสอบว่ามนุษย์มีความเชื่อเช่นไร บัดนี้ผู้
เชือ่จำาต้องฝงัรากม่ันคงในพระครสิตมิ์ฉะน้ันพวกเขาจะถกูซดัใหห้ลงไปในดา้นทีไ่ม่
ถูกต้อง - Evangelism, 361, 362 (1905). LDE 64.3

เปน็การดสีำาหรบัเราทีจ่ะใชเ้วลาวันละชัว่โมงอยา่งมคีา่ ใครค่รวญและคะนงึ
ถึงชีวิตของพระคริสต์ ใคร่ครวญไปที่ละจุด จินตนาการถึงแต่ละฉาก โดยเฉพาะ
ฉากท้ายๆ ในชีวิตของพระองค์ - The Desire of Ages, 83 (1898). LDE 64.4

เครือ่งปอ้งกนัความชัว่อยา่งเดยีวคอืการมีพระครสิตส์ถติในจติใจโดยการเชือ่
มั่นในความชอบธรรมของพระองค์ หากเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าอย่างเหนียวแน่น
เราก็ไม่มีทางต้านทานต่อจิตใจต่ำาช้าที่มีแต่รักในตัวเองและปล่อยตัวระเริงให้หลง
ในความบาป เราอาจทิ้งนิสยัไม่ดีหลายอย่างแลว้ออกห่างจากซาตานเป็นระยะเวลา
หนึ่ง แต่เมื่อไม่ได้สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าด้วยการจำานนตัวต่อพระองค์ในทุกๆ วัน 
เราก็จะพ่ายแพ้ หากเราไม่เข้าสนิทกับพระคริสต์เป็นการส่วนตัวและสื่อสารกับ
พระองค์เป็นประจำาศัตรูจะมีชัยเหนือเรา ท้ายที่สุดเราจะตกอยู่ในอำานาจของมัน 
- The Desire of Ages, 324 (1898). LDE 64.5
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พระครสิตแ์ละการทีพ่ระองคท์รงถกูตรงึจะตอ้งเปน็เรือ่งทีเ่ราไตรต่รอง เปน็
เรื่องที่เราสนทนาและเป็นเรื่องที่ให้ความสุขมากที่สุดของเรา - ก้าวตามพระเยซู
คริสต์ หน้า 107, 108 LDE 65.1

ปั้นแต่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

หัวใจมนุษย์จะไม่รู้จักกับความสุขจนกว่าจะยอมรับการปั้นแต่งโดยพระ
วญิญาณของพระเจา้ พระวิญญาณจะทรงทำาจติวญิญาณทีไ่ดร้บัการสรา้งใหมใ่หเ้ปน็
เหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง โดยอิทธิพลของพระวิญญาณ ความ
เปน็ศตัรกูบัพระเจา้จะถกูเปลีย่นเปน็ความศรทัธาและความรกั ความหยิง่ยโสสู่ความ
ออ่นนอ้มถ่อมตน จติวิญญาณจะรบัรูถ้งึความงดงามแหง่ความจรงิและพระครสิตจ์ะ
ทรงได้รับเกียรติในความยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบของอุปนิสัย - Our High 
Calling, 152 (1896). LDE 65.2

นี่ไม่ได้เกิดจากแรงขับของเราเอง ไม่ใช่เพราะศักยภาพของสมองหรือ
ธรรมชาตขิองจติใจ แตจ่ะตอ้งเกดิจากการควบคมุของพระวญิญาณของพระเจา้ใน
ทุกขณะเรื่อยไป - Patriarchs and Prophets, 421 (1890). LDE 65.3

พระวิญญาณทรงเปลีย่นความมืดมนของเราใหก้ลบักลายเปน็ความสวา่ง ทรง
แนะนำาในสิง่ทีเ่ราละเลย และชว่ยเหลอืในสิง่ทีจ่ำาเปน็ทัง้หลายของเรา แตค่วามคดิ
ของเราจะต้องมุ่งแสวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำาเสมอ หากเรายอมเปิดทางให้กับฝ่าย
โลก ไมอ่ยากอธษิฐาน ไมอ่ยากตดิตอ่กบัพระองคผ์ูท้รงเปน็แหลง่ของกำาลงัและสติ
ปัญญา พระวิญญาณกจ็ะไม่ทรงสถติกบัเรา” - Our High Calling, 154 (1904). 
LDE 65.4

การศึกษาพระคัมภีร์มีความจำาเป็น

ไม่มีหัวใจใหม่ดวงใดจะสามารถคงอยู่ในสภาพที่ดีได้หากไม่นำาเกลือแห่ง 
พระวจนะมาใช้ในชีวิตทุกวัน มนุษย์จะต้องได้รับพระคุณของพระเจ้าทุกๆ วัน     
มิเช่นนั้นเขาก็ไม่อาจคงสภาพแห่งการกลับใจใหม่ไว้ได้....” - Our High    
Calling, 215 (1897). LDE 65.5
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ใหค้วามเชือ่ของทา่นมาจากพระคำาของพระเจา้ ยดึคำาพยานแหง่ความจรงินัน้
ไว้ให้มั่น เชื่อมั่นว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยท่านให้รอด พระองค์ทรงเป็นพระ
ศิลานิรันดร์ทั้งในอดีตและสืบไปเป็นนิจ - Evangelism, 362 (1905). LDE 66.1

คริสเตียนควรพรักพร้อมสำาหรับสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นกับโลกอย่างไม่ทันคาด
คิด จงเตรียมตัวโดยการขยันศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและดำาเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับคำาสอนของพระองค์ - Prophets and Kings, 626 (c. 1914). 
LDE 66.2

ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดจนผ่านพ้นความขัดแย้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ไปได้นอกจาก
ผู้ที่เสริมสมองของตนเองด้วยสัจธรรมต่างๆ ในพระคัมภีร์เท่านั้น - ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 549 LDE 66.3

มีเฉพาะผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความความขยันหม่ันเพียรเสมอมาและผู้ที่
ยอมรับความรักของสัจธรรมเท่านั้นที่จะถูกปกป้องจากการหลอกลวงอันรุนแรงซึ่ง
จับโลกนี้ไว้เป็นเชลย - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 580 LDE 66.4

คนของเราจำาเปน็ตอ้งเข้าใจพระดำารสัของพระเจ้า พวกเขาต้องมคีวามรูอ้ย่าง
เป็นระบบเก่ียวกบัหลกัการแหง่ความจรงิทีถ่กูเปดิเผย ซึง่จะชว่ยใหเ้ขาพรอ้มรบัมอื
กับสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ในโลกและปอ้งกนัไม่ใหเ้ขาถกูซดัไปซดัมาดว้ยลมคำาสอนทกุอยา่ง 
- Testimonies for the Church 5:273 (1885). LDE 66.5

ท่องจำาพระคำาไว้ในจิตใจ

ควรจัดเวลาหลายๆ ครั้งในแต่ละวัน ให้เป็นเวลาอันมีค่าดังทองคำาเพื่อการ
อธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ หากบรรจุพระคำาไว้ในความทรงจำาแล้ว จิตวิญญาณ
ของคนๆ นั้นจะบังเกิดมีชีวิต - Testimonies for the Church 4:459 (1880). 
LDE 66.6

พระคำาอันล้ำาค่าของพระเจ้าคือมาตรฐานสำาหรับคนหนุ่มสาวผู้ที่จะภักดีต่อ
พระราชาแห่งสวรรค์ ให้พวกเขาศึกษาพระคัมภีร์ ให้พวกเขาท่องจำาพระคัมภีร์ข้อ
แล้วข้อเล่า เรียนรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัส - My Life Today, 315 (1887).       
LDE 67.1
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สร้างกำาแพงแห่งพระวจนะล้อมรอบท่านไว้ แล้วจะเห็นว่าโลกไม่สามารถ
ทำาลายลงได้ ท่องจำาพระคัมภีร์และเมื่อซาตานยื่นการทดลองมาให้ ให้ตอกกลับไป
ดว้ยคำาว่า “พระคมัภรีก์ลา่วไวว้า่” นีค่อืวธิท่ีีพระเจา้ของเราเผชญิกบัการทดลองและ
ทรงต้านทานไว้ได้ - The Review and Herald, April 10, 1888. LDE 67.2

ให้พระคำาล้ำาค่าของพระคริสต์ประดับไว้ในความทรงจำาของเรา ยกพระคำา
นั้นให้สูงค่ามากยิ่งกว่าเงินหรือทองคำา - Testimonies for the Church 6:81 
(1900). LDE 67.3

พกพาพระคัมภีร์ไว้ในกระเป๋าของท่าน แล้วแสวงหาทุกโอกาสที่จะท่องจำา
พระสัญญาอันล้ำาค่ามากมาย - The Review and Herald, April 27, 1905. 
LDE 67.4

จะมเีวลาหนึง่ทีค่นจะไมม่พีระคมัภรีใ์หอ้า่น แตห่ากพระคำาถกูจารกึไวใ้นใจ
ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้ - Manuscript Releases 20:64 (1906).    
LDE 67.5

ศกึษาพระคำาของพระเจา้ จดจำาพระสญัญาไวใ้นใจเพือ่วา่เมือ่ไมม่พีระคมัภรี์
ให้อ่านแล้ว เรายังคงมีพระคำาของพระเจ้าอยู่เสมอ - Manuscript Releases 
10:298 (1909). LDE 67.6

วิวรณ์บทที่ 14 เป็นดังสมอของพลไพร่ของพระเจ้า

ในวาระสุดท้ายเช่นนี้เรามีหน้าที่ที่จะสืบค้นความหมายทั้งหมดของข่าวทูต
สวรรค์องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง และองค์ที่สาม กิจการงานของเราทั้งสิ้นควรมีความ
สอดคล้องกับพระคำาของพระเจ้า ข่าวทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง และองค์ที่
สามมีความเกี่ยวพันกัน ถูกเปิดเผยไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่สิบสี่จากข้อที่หกจน
ข้อสุดท้าย - Manuscript Releases 13:68 (1896). LDE 68.1

คนมากมายทีร่บัเอาข่าวสารของทตูสวรรคอ์งคท์ีส่าม ยงัไมเ่คยมปีระสบการณ์
จากข่าวของทูตสวรรค์สององค์แรก ซาตานเข้าใจดี สายตาของมันจับจ้องพวกเขา
หวังทำาให้พวกเขาล้มลง แต่ข่าวทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามชี้ให้พวกเขามองทีห่้องบริสทุธิ์
ทีส่ดุ สว่นผูท่ี้มีประสบการณจ์ากขา่วทตูสวรรคอ์งคก์อ่นๆ กไ็ดช้ว่ยใหพ้วกเขาเขา้ใจ
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ความหมายของสถานศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ หลายคนเมื่อเห็นความจริงที่สัมพันธ์กัน
อย่างสมบูรณ์ในข่าวสารของทูตสวรรค์เหล่านี้จึงยอมรับข่าวสารทุกอย่างตามลำาดับ
ด้วยใจยินดี และติดตามพระเยซูเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ด้วยใจศรัทธา 
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่าข่าวสารเหล่านี้เป็นดังสมอของพลไพร่ของพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจ
และยอมรับไว้จะปลอดภัยจากคำาล่อลวงมากมายของซาตาน - Early Writings, 
256 (1858). LDE 68.2

ฝึกจิตใจให้เชื่อในพระคำาของพระเจ้า

ผู้ที่รู้สึกว่าตนมีสิทธิ์ตั้งข้อกังขาต่อพระคำาของพระเจ้า สงสัยทุกอย่างที่อาจ
เอื้อโอกาสให้ไม่ต้องเชื่อ ก็จะพบว่าเมื่อเวลายากลำาบากมาถึงซึ่งจะมีความเชื่อได้ก็
ยากเย็นเหลือเกิน แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะอิทธิพลที่เกิดจากการฝึกฝนความ
คิดให้ช่างสงสัย เพราะนี่เป็นเหตุให้จิตวิญญาณติดกับดักของซาตานและอ่อนแอ
เกินกว่าที่จะหลุดจากตาข่ายที่กำาลังห่อรัดจิตวิญญาณอยู่นั้น - LDE 68.3

เมื่อมนุษย์เลือกที่จะสงสัยเขาจะแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ฝ่าย
ซาตาน แต่ความหวงัเดยีวสำาหรบัผูท้ีถ่กูฝกึฝนความคดิใหช้า่งสงสยัคอืการวางความ
ไมรู่ท้กุอยา่งไวต้อ่หน้าพระผู้ชว่ย เปน็เหมือนเดก็นอ้ยทีย่อมจำานนทกุความปรารถนา
และวถีิทางของเขาแกพ่ระครสิตผ์ูซ้ึง่สามารถนำาเขาออกจากความมดืสูแ่สงสวา่งอนั
อัศจรรย์ มนุษย์ไม่มีกำาลังที่จะช่วยตัวเองให้รอดจากกับดักของซาตานได้ ผู้ที่ถูก
ฝึกฝนความคิดให้ช่างสงสัย ตั้งคำาถาม และวิพากษ์วิจารณ์ ก็กำาลังเสื่อมถอยด้าน
ความเชื่อลงเรื่อยๆ - Manuscript 3, 1895. LDE 69.1

เตรียมตัวสำาหรับการทดลองที่จะมาถึง

ผู้รับใช้ของพระคริสต์ไม่มีเวลานั่งเตรียมคำาตอบเม่ือเวลาแห่งการทดสอบ
ความเชื่อมาถึง ทุกๆ วันคือเวลาที่พวกเขาต้องเตรียมตัว โดยการจดจำาความจริง
ล้ำาคา่ในพระคำาของพระเจา้ จดจำาคำาสอนของพระครสิต ์และเพิม่พลงัความเชือ่โดย
การอธิษฐาน แล้วเมื่อพวกเขาตกอยู่ในการทดลองพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วย
ให้เขารำาลึกถึงคำาสอนเหล่านั้นที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง เมื่อพวกเขา   



49ชีวิตแห่งความเชื่อของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่

สืบเสาะพระคำาอย่างเพียรพยายามพระเจ้าจะบันดาลให้เขานึกถึงพระคำาขึ้นได้ใน
เวลานั้น - Counsels on Sabbath School Work, 40, 41 (1900). LDE 69.2

เมือ่เวลาแหง่การทดลองมาถงึ คนมากมายทีก่ำาลงัเทศนาสอนผูอ้ืน่อยูใ่นขณะ
นี้จะถูกตั้งคำาถามว่าเชื่อเพราะอะไร พวกเขาจะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่
สามารถใหเ้หตผุลตอบได้อยา่งน่าพอใจ พวกเขาไมรู่ตั้ววา่กำาลงัเพกิเฉยอยู่จนกระทัง่
ถูกทดสอบ หลายคนในคริสตจักรทึกทักเอาว่าเข้าใจในสิ่งที่ตนเชื่อแล้วจนกระทั่ง
เมื่อเวลาแห่งความลำาบากมาถึงพวกเขาจึงเห็นความอ่อนแอของตนเอง เมื่อพวก
เขาถูกแยกออกมาให้ยืนแต่ลำาพังเพื่ออธิบายถึงส่ิงที่เชื่อ พวกเขาจะประหลาดใจ
เมื่อพบว่ากำาลังสับสนกับความคิดมากมายที่ตนเองยอมรับว่าเป็นความจริง            
- Testimonies for the Church 5:707 (1889). LDE 70.1

ควบคุมพลังด้านศีลธรรม

การให้เหตุผลสำาหรับความเชื่อของเราได้นั้นนับว่าดี แต่ถ้าความจริงไม่
สามารถหยั่งรากลงไปลึกกว่านี้ จิตวิญญาณก็จะไม่มีทางได้รับความรอด หัวใจจะ
ต้องได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์จากมลทินด้านศีลธรรมทั้งปวง - Our High     
Calling, 142 (1893). LDE 70.2

มเีพยีงน้อยคนทีต่ระหนักว่าการฝึกควบคุมความคดิและจินตนาการเป็นหนา้ที่
ของพวกเขา เป็นการยากที่จะทำาให้จิตใจซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนจับจ้องอยู่กับส่ิงที่
เป็นประโยชน ์หากไม่ใชค้วามคดิอยา่งเหมาะสมศาสนากจ็ะไมส่ามารถเตบิโตในจติ
วิญญาณได้ จำาต้องครองใจด้วยสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์ หาไม่แล้วใจจะยึด
ติดอยู่กับความคิดตื้นๆ ไม่ลึกซึ้งและไม่สำาคัญ จำาต้องควบคุมพลังแห่งปัญญาและ
ศีลธรรม พลังนี้จะแกร่งกล้าและดีขึ้นได้โดยการฝึกฝน - Our High Calling, 
111 (1881). LDE 70.3

เราจำาเปน็ตอ้งเกือ้หนุนและฝึกฝนใหเ้กดิจิตใจทีบ่รสุิทธิแ์ละดงีาม เสรมิแรง
พลงัด้านศลีธรรม ไม่ใชพ่ลงัดา้นเนือ้หนงัและตณัหา พระเจา้ทรงชว่ยใหเ้ราพน้จาก
กิเลสด้านอาหารการกิน - Medical Ministry, 278 (1896). LDE 70.4
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ตัวอย่างของเอโนค

เอโนคดำาเนนิกบัพระเจา้เปน็เวลาสามรอ้ยปกีอ่นจะถกูรบัขึน้สูส่วรรค ์สภาพ
ของโลกในสมัยนั้นไม่ใช่สภาพที่จะเอื้ออำานวยให้เกิดอุปนิสัยอย่างคริสเตียนที่ดีไป
กวา่ในทกุวนันีเ้ลย แลว้เอโนคดำาเนนิชวีติกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร เขาฝกึฝนความคดิ
และจติใจให้รูส้กึว่ากำาลงัอยูก่บัพระเจา้เสมอ และเมือ่ถงึคราวสบัสนเขาจะอธษิฐาน
เพื่อพระเจ้าจะทรงปกปักรักษาเขา - LDE 71.1

เขาปฏิเสธทุกสิ่งที่จะทำาให้เขาทำาผิดต่อพระเจ้า เขามีพระองค์นำาหน้าอยู่
เสมอ และจะอธิษฐานวา่ “ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค ์เพื่อข้าพระองคจ์ะ
ไม่ทำาบาป ข้าพระองค์จะเป็นที่พอพระทัยได้อย่างไร ทำาอย่างไรจึงจะถวายเกียรติ
แด่พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค”์ ดงันัน้เขาจงึทำาทางชวีติใหส้อดคลอ้งกบัพระ
บัญญัติของพระเจ้าและเชื่อวางใจในพระบิดาแห่งสวรรค์อย่างสุดใจว่าพระองค์จะ
ทรงช่วยเขา เขาไม่มีความคิดความปรารถนาใดๆ ของตัวเอง แต่จะยอมตามพระ
ประสงค์ของพระบิดาสิ้นทุกอย่าง - LDE 71.2

บดันีเ้อโนคคอืตวัแทนของคนทัง้หลายทีมี่ชวีติอยูใ่นโลกเมือ่พระครสิตเ์สดจ็
มา ผู้ซึ่งจะเข้าสู่สวรรค์โดยไม่ผ่านความตาย - Sermons and Talks 1, 32 
(1886). LDE 71.3

เอโนคเจอการทดลองเหมือนเรา เขาอยู่ท่ามกลางสังคมที่ไม่มีชอบธรรมไป
กวา่สงัคมทีเ่รากำาลงัอยูใ่นขณะน้ี บรรยากาศทีเ่ขาสดูหายใจกแ็ปดเปือ้นไปดว้ยความ
บาปชั่วเหมือนกับที่เราเผชิญอยู่ ถึงกระนั้นเอโนคก็ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ดีงาม เขาไม่
ด่างพร้อยไปด้วยบาปที่ดาษดื่นอยู่ในช่วงสมัยที่เขามีชีวิตอยู่ จึงขอให้เรารักษาชีวิต
ให้บริสุทธิ์และสะอาดเถิด - Testimonies for the Church 2:122 (1868). 
LDE 71.4

จดจำาพระพรของพระเจ้าในอดีต

เมื่อมองย้อนไปในอดีตของเรา คิดถึงก้าวทุกก้าวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
ขา้พเจา้พูดได้วา่ สรรเสรญิพระเจา้! ขณะทีเ่หน็สิง่ทีพ่ระองคท์รงกระทำาขา้พเจา้เกดิ
ความประหลาดใจและเชื่อมั่นในพระคริสต์พระผู้ทรงนำา ไม่มีอะไรที่ทำาให้เราต้อง
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กลัวเรื่องอนาคต เว้นแต่เรื่องที่เราอาจหลงลืมว่าพระเจ้าทรงนำาเราอย่างไร อีกทั้ง
คำาสอนของพระองคท์ีท่รงสอนไว้ในอดตี - Life Sketches of Ellen G. White, 
196 (1902). LDE 72.1

ถึงเวลาใคร่ครวญอย่างจริงจัง

ไม่มีเวลาอื่นใดเท่าเวลานี้ที่ผู้ยำาเกรงในพระเจ้าจะคิดใคร่ครวญอย่างจริงจัง
ถึงความเชื่อระหว่างเขากับพระเจ้า เราควรถามว่า “ข้าพเจ้าคือใคร และอะไรคือ
งานรับใช้สำาหรับข้าพเจ้าในเวลานี้ ข้าพเจ้ากำาลังทำางานให้ฝ่ายไหน ให้ฝ่ายพระ
ครสิต์หรอืฝา่ยศตัร”ู บดันีใ้หท้กุจติวญิญาณถอ่มลงตอ่พระเจา้เพราะเรากำาลงัอาศยั
อยูใ่นชว่งเวลาแหง่วันลบมลทนิบาปอยา่งแน่นอน พระเจา้ทรงตรวจสอบทกุชวีติแม้
ผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วเพราะพวกเขาจะเพียงหลับในหลุมฝังศพเพียงครู่เดียว ความ
เชื่อของท่านไม่ได้ทำาให้ท่านรอดในวันนั้นหากแต่เป็นจิตใจของท่าน วิหารแห่งจิต
วญิญาณของทา่นสะอาดปราศจากมลทนิหรอืไม ่ขา้พเจ้าสารภาพความบาปและกลบั
ใจตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้เพ่ือพระองคจ์ะทรงขจดับาปนัน้ออกไปแลว้หรอืยงั ขา้พเจา้
เห็นคณุคา่ในตวัเองเพยีงนอ้ยนดิหรอืไม ่ขา้พเจา้พรอ้มจะสละทกุสิง่แลว้ทุม่เทเพือ่
จะได้รู้จักพระเยซูคริสต์หรือไม่ ข้าพเจ้ารู้สึกอยู่เสมอหรือไม่ว่าชีวิตของข้าพเจ้าก็
ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเองแต่เป็นของพระคริสต์ อยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า - Manuscript 87, 1886. LDE 72.2

เราควรถามตัวเองว่า “เรามีชีวิตอยู่และทำางานเพื่ออะไร แล้วที่สุดผลที่ได้
จากทุกสิ่งทุกอย่างนี้คืออะไร” - The Signs of the Times, November 21, 
1892. LDE 73.1

ใช้ชีวิตให้พร้อมสำาหรับวันแห่งการพิพากษา

ข้าพเจ้าเกิดคำาถามในใจ ขณะที่เห็นผู้คนในเมืองนี้วิ่งหรี้ไปมากับธุรกิจการ
งาน เคยไหมที่พวกเขาจะคิดถึงวันของพระเจ้าที่กำาลังใกล้เข้ามา เราทุกคนควรใช้
ชีวิตให้พร้อมสำาหรับวันอันยิ่งใหญ่ที่กำาลังจะมา - Sermons and Talks 1:25 
(1886). LDE 73.2
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เราจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายสู่วันแห่งการพิพากษาไม่ได้ เพราะแม้จะ
ผ่านมาเนิ่นนาน วันนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว มาถึงที่ประตู และเร่งมาก เสียงแตรของ
หัวหน้าทูตสวรรค์ใกล้จะดังก้องสะดุ้งคนเป็นและปลุกคนตายให้ฟื้น - Child 
Guidance, 560, 561 (1892). LDE 73.3

พร้อมสำาหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์

หากว่าเวลานี้เราไม่ใส่ใจใคร่ครวญถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบน หากเราไม่สนใจใฝ่รู้
เรือ่งพระเจา้ ไมย่นิดสีงัเกตอุปนสิยัของพระครสิต ์หากเราไมส่นใจสิง่ทีบ่รสิทุธิ ์ให้
เรามั่นใจเถิดว่าสิ้นหวังแล้วที่จะได้เข้าสู่เมืองสวรรค์ การอยู่ให้สมกับพระประสงค์
ของพระเจา้อยา่งสมบรูณค์อืเปา้หมายสงูสง่ทีค่รสิเตยีนพงึม ีเขาจะชอบสนทนาเรือ่ง
พระเจ้า เรื่องพระเยซู เรื่องบ้านแสนสำาราญอันบริสุทธิ์ที่พระคริสต์ทรงจัดเตรียม
สำาหรับผู้ที่รักพระองค์ เมื่อพวกเขาปราศรัยกันถึงเรื่องเหล่าน้ี เมื่อเขาปลาบปล้ืม
กับพระสัญญางดงามของพระเจ้า เมื่อนั้นเขาจะได้ลิ้มรสถึง “ฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะ
มาถึง” ดังทีอ่คัรทตูไดก้ลา่วไว ้- Testimonies for the Church 5:745 (1889). 
LDE 73.4

หากวนันีท้า่นอยูใ่นทางของพระเจา้ วนันีท้า่นกพ็รอ้มแลว้ถา้พระครสิตเ์สดจ็
มา - In Heavenly Places, 227 (1891). LDE 74.1
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กิจกรรมและการดำาเนินชีวิต                      
ของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่

หัวใจของการรับใช้และการเสียสละตน

นานแล้วที่พระเจ้าทรงรอให้ทั้งคริสตจักรของพระองค์มีหัวใจของการรับใช้
เพ่ือทกุคนจะทำางานตามความสามารถของตน เมือ่สมาชกิของครสิตจกัรของพระเจา้
ทำางานที่มอบหมายในด้านที่ยังขาดแคลน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ งาน
ประกาศขา่วประเสรฐิจะสำาเรจ็ ทัง้โลกจะไดร้บัการเตอืน และองคพ์ระเยซจูะเสดจ็
กลับมาในโลกด้วยอำานาจและพระสิริยิ่งใหญ่ - The Acts of the Apostles, 
111 (1911). LDE 75.1

ทุกแห่งมีแนวโน้มที่การทำางานแบบองค์กรจะเข้ามาแทนที่ความพยายาม
ทำางานด้วยตนเอง มักมีการรวมเอาสติปัญญาของมนุษย์ไว้ด้วยกัน เป็นศูนย์กลาง 
สรา้งเป็นครสิตจกัรและสถาบนัใหญ่ๆ  คนจำานวนมากทิง้งานบำาเพญ็ประโยชนไ์วใ้ห้

บทที่ 6
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องค์กรทำา พวกเขาขอตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลก หัวใจของเขาจึงเยือกเย็นลง สนใจแต่
ความรู้สึกของตนเอง จิตใจด้านชา ความรักในพระเจ้าและมนุษย์ตายไปจากจิต
วิญญาณ - LDE 75.2

พระครสิตท์รงมอบหมายงานสำาหรบัทกุคน - งานซึง่ไมส่ามารถทำาแทนกนัได ้
การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและคนยากไร้ อีกทั้งเล่าข่าวประเสริฐให้ผู้ที่หลงหาย เหล่านี้
ไม่ใช่งานของคณะกรรมการหรือสังคมสงเคราะห์ ความรับผิดชอบส่วนตัว ความ
เพียรพยายามส่วนตัว และความเสียสละตนคือคุณสมบัติสำาหรับงานด้านข่าว
ประเสริฐ - The Ministry of Healing, 147 (1905). LDE 76.1

“จงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมา”

พระครสิตต์รสัวา่ “จงเอาไปคา้ขายจนกวา่เราจะกลบัมา” (ลกูา 19:13) อาจ
เหลอืเวลาเพยีงไมก่ีป่กีอ่นทีช่วีติของเราบนโลกจะสิน้สดุลง แตย่งัตอ้งทำางานจนถงึ
วันนั้น - The Review and Herald, April 21, 1896. LDE 76.2

พระคริสต์ทรงปรารถนาให้ทุกคนเรียนรู้ท่ีจะใคร่ครวญถึงการปรากฏของ
พระองค์ครั้งที่สองด้วยใจสงบ ทุกคนควรศึกษาพระคำาของพระเจ้าในทุกๆ วัน แต่
ไม่ควรละเลยหน้าที่ในปัจจุบัน - Letter 28, 1897. LDE 76.3

พระครสิต์ทรงแจง้ว่าเม่ือพระองคเ์สดจ็มาผูท้ีร่อคอยพระองคบ์างคนจะกำาลัง
ทำาธุรกิจการงาน บางคนกำาลังหว่านอยู่ในทุ่ง บางคนกำาลังเก็บเกี่ยว และคนอื่นๆ 
กำาลงัสขี้าวอยูใ่นโรงส ีพระเจา้ไมท่รงประสงคใ์ห้คนของพระองคท์ิ้งหน้าทีค่วามรับ
ผิดชอบในชีวิต แล้วเฝ้ารออยู่นิ่งๆ เชื่อในศาสนาอย่างเพ้อฝัน - Manuscript 
26, 1901. LDE 76.4

ทำางานทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ - Testimonies for the 
Church 5:488 (1889). LDE 76.5

ให้เหมือนว่าทุกวันคือวันสุดท้ายของเรา

เราควรเฝ้าระวัง ทำางาน และอธิษฐานเสมือนว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เรายังมี
ชีวิตอยู่ - Testimonies for the Church 5:200 (1882). LDE 77.1
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อย่างเดียวที่ทำาให้เราปลอดภัยได้คือการทำางานของเราในแต่ละวัน ทำางาน 
เฝ้าระวัง และรอคอย ให้ทุกเวลาของเราพึ่งพาในพระกำาลังของพระองค์ผู้
สิ้นพระชนม์และฟื้นพระชนม์ ผู้ทรงชนม์นิรันดร์ - Letter 66, 1894. LDE 77.2

ในแต่ละเชา้อุทศิชวิีตของทา่นและลกูๆ ใหพ้ระเจา้สำาหรบัวนันัน้ อยา่คำานวณ
เดือนหรือปีเพราะเวลาเหล่านั้นไม่ใช่ของท่าน พระองค์ประทานวันสั้นๆ วันเดียว
ใหแ้กท่า่น ทำางานในเวลาทีมี่เพ่ือพระเจา้เสมือนเป็นวนัสุดทา้ยในชวีติ มอบแผนการ
ทกุอยา่งใหพ้ระเจา้ เพ่ือพระองคจ์ะสำาแดงว่าควรทำาหรอืไมค่วรทำา - Testimonies 
for the Church 7:44 (1902). LDE 77.3

รักษาวันสะบาโตด้วยใจยินดี

[1. ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ “THE OBSERVANCE OF THE SAB-
BATH,” ในหนังสือ TESTIMONIES FOR THE CHURCH , VOL. 6, 
PP. 349-368.] พระบดิาแหง่ฟา้สวรรคท์รงปรารถนาใหม้นษุยร์กัษาความรูเ้กีย่วกบั
พระองคโ์ดยการรกัษาวันสะบาโต ทรงปรารถนาใหว้นัสะบาโตเปน็เครือ่งนำาพาจติใจ
เข้าหาพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงชนม์ และเมื่อรู้จักกับพระองค์เขาจะมี
ชีวิตและสันติสุข - Testimonies for the Church 6:349 (1900). LDE 77.4

ตลอดทั้งสัปดาห์เราควรคิดถึงวันสะบาโตและเตรียมตัวเพื่อรักษาไว้ให้
สอดคล้องกับพระบัญญัติ เราไม่ควรเพียงรักษาไว้ให้ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่
ควรให้จิตวิญญาณแห่งสะบาโตเข้าถึงทุกกิจการในชีวิต ... LDE 77.5

เมื่อรักษาสะบาโตได้เช่นน้ันแล้วสิ่งที่ไม่ย่ังยืนจะไม่สามารถกล้ำากรายจิต
วิญญาณได้ อย่าให้งานใดๆ ในหกวันล่วงล้ำาเข้าสู่วันสะบาโตเลย - Testimonies 
for the Church 6:353, 354 (1900). LDE 78.1

จะต้องจัดการสิ่งที่สำาคัญๆ ในชีวิต ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ผู้ยากไร้ต้อง
ได้รับการเอื้อเฟื้อ หากปฏิเสธที่จะบรรเทาผู้ท่ีทุกข์ลำาบากในวันสะบาโตเท่ากับว่า
ไมมคีวามผดิกห็ามิได ้วันบรสิทุธิข์องพระเจา้มไีวเ้พือ่มนษุย ์การกระทำาทีก่อปรดว้ย
เมตตาจึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าไม่ทรงประสงค์



56 บทที่หก

ให้สิ่งมีชีวิตของพระองค์ต้องทรมานแม้สักชั่วโมงทั้งที่สามารถรักษาได้ในวัน        
สะบาโตหรือในวันไหนๆ - The Desire of Ages, 207 (1898). LDE 78.2

ซื่อสัตย์ในสิบลดและเงินถวาย

เงนิสบิลดคอืเงนิศกัดิส์ทิธิ ์พระเจา้ทรงกำาหนดใหเ้ปน็ของพระองค ์เปน็เงนิ
ที่จะนำามาไว้ในคลังของพระองค์เพื่อสนับสนุนงานของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ... 
ให้เราอ่านบทที่สามของพระธรรมมาลาคีให้ดี ดูว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเงิน
สิบลด - Testimonies for the Church 9:249 (1909). LDE 78.3

พระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหม่ไม่ไดก้ลา่วถงึขอ้บญัญตัเิรือ่งเงนิสบิลด หรอืเรือ่ง
วันสะบาโต เพราะเป็นที่รู้ว่าทั้งสองเรื่องนี้นำามาปฏิบัติกันอยู่แล้ว และความหมาย
ด้านจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ก็เป็นที่เข้าใจแล้ว - Counsels on Stewardship, 
66 (1882). LDE 78.4

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในทุกๆ สถานที่อุทิศ
ตัวเพื่อพระเจ้า ช่วยงานของพระองค์ให้ดีที่สุดตามแต่สถานการณ์ของพวกเขา 
พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขาแสดงความชื่นชมในพระพรและสำานึกในพระ
เมตตาของพระองค์โดยการมอบทรัพย์และของถวายด้วยใจกว้างขวาง - Testi-
monies for the Church 9:132 (1909). LDE 78.5

เมื่อคนเริ่มไม่ช่วยเหลือกัน ชีวิตก็เริ่มไร้ซึ่งความเมตตา - 5T 155 (1882)  
LDE 79.1

โลกจะต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นขณะเข้าใกล้วาระสุดท้าย        
- Testimonies for the Church 5:156 (1882). LDE 79.2

เรากำาลังถูกทดสอบในโลกนี้เพื่อจะรู้ว่าเหมาะสำาหรับชีวิตหน้าหรือไม่ ไม่มี
ใครที่มีอุปนิสัยที่ด่างพร้อยด้วยคราบสกปรกของความเห็นแก่ตัวสามารถขึ้นสวรรค์
ได้ ดังนัน้พระเจา้จงึทรงทดสอบเราโดยการมอบทรพัยไ์มจ่รีงัไวใ้หค้รอบครอง เพือ่
วา่วธิทีีเ่ราใชท้รพัยเ์หลา่น้ีจะเปน็เครือ่งบอกว่าเราเหมาะทีจ่ะเปน็ผูค้รอบครองทรพัย์
จีรังมหาศาลได้หรือไม่ - Counsels on Stewardship, 22 (1893). LDE 79.3
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ก่อตั้งสถาบันใหม่ๆ 

บางคนบอกว่า “หากว่าพระเจ้ากำาลังเสด็จกลับมาในไม่ช้า ทำาไมต้องสร้าง
โรงเรียน สถานีอนามัย หรือโรงงานอาหารด้วย ทำาไมคนหนุ่มสาวจึงจำาเป็นต้อง
เรียนเกี่ยวกับการค้าขาย” - LDE 79.4

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระทัยว่าเราควรพัฒนาความสามารถที่พระองค์
ประทานให้ เราพัฒนาไม่ได้หากไม่ใช้ความสามารถเหล่านั้น ความหวังแห่งการ
เสด็จมาของพระคริสต์ในเวลาอันสั้นนี้ไม่ควรทำาให้เราเกียจคร้าน ตรงกันข้ามควร
ผลักดันให้เราพยายามถึงที่สุดเท่าที่จะทำาได้เพื่อเพื่อนมนุษย์จะได้รับส่ิงดีและคุณ
ประโยชน์ - Medical Ministry 268 (1902). LDE 79.5

เราตอ้งทำางานยิง่ใหญน่ีใ้หท้ัว่ทัง้โลก อยา่ใหใ้ครสรปุวา่วาระสดุทา้ยใกลเ้ขา้
มาแลว้จงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งสรา้งสถาบนัตา่งๆ ทัง้ทีย่งัเปน็ทีต่อ้งการ .... เมือ่ใดทีพ่ระเจา้
ตรัสสั่งไม่ให้เราเดินหน้าสร้างอาคารประชุม ตั้งโรงเรียน สถานีอนามัย และสำานัก
พิมพ์แล้ว ก็จะถึงเวลาที่เราวางมือแล้วปล่อยให้พระองค์ยุติการงาน แต่ขณะนี้เป็น
โอกาสของเราที่จะแสดงความร้อนรนเพ่ือพระเจ้าและความรักเพื่อเพื่อนมนุษย์  
- Testimonies for the Church 6:440 (1900). LDE 80.1

งานด้านมิชชันนารีการแพทย์

ขณะที่ความรุนแรงทางศาสนาทำาลายอิสรภาพของชาติเรา ผู้ที่ยึดมั่นใน
เสรีภาพทางความเชื่อจะตกอยู่ในที่นั่งลำาบาก เพื่อประโยชน์ของพวกเขา เมื่อมี
โอกาสควรศึกษาหาความเชี่ยวชาญด้านโรค สาเหตุของโรค การป้องกันและการ
บำาบัด เมื่อมีความรู้แล้วจะสามารถหางานทำาที่ไหนก็ได้ มีผู้คนมากมายทรมานซึ่ง
ต้องการความชว่ยเหลอื ไม่เพยีงพีน่อ้งในความเชือ่เดยีวกนัแตค่นมากมายทีไ่มรู่จ้กั
ความจริง - Counsels on Health, 506 (1892). LDE 80.2

ข้าพเจ้าใคร่จะบอกท่านว่าอีกไม่นานจะไม่มีงานรับใช้ด้านอื่นใดยกเว้นงาน
ด้านมัชชันนารีการแพทย์ - Counsels on Health, 533 (1901). LDE 80.3
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คนของพระเจ้าให้ความสำาคัญกับสุขภาพของพวกเขา

พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการปฏิรูปสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของข่าว       
ทูตสวรรค์องค์ที่สาม เป็นส่วนที่ผูกพันกันมากเหมือนมือกับแขนที่ติดกับร่างกาย   
คนเรา - Testimonies For The Church 1:486 (1867). LDE 80.4

สำาหรับชา กาแฟ ยาสูบ และแอลกอฮอล์ เราต้องจัดว่าเป็นการลุ่มหลงใน
บาป นอกจากนั้นเราจะไม่วางเนื้อ ไข่ เนย ชีส ไว้บนโต๊ะอาหาร อย่าให้สิ่งเหล่า
นี้ทำาให้เกิดภาระสำาหรับงานของเรา ส่วนชา กาแฟ ยาสูบ เบียร์ ไวน์ และเครื่อง
ด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้เลี่ยงโดยสิ้นเชิง ไม่เสพหรือดื่มแม้แต่น้อยเลย             
- Selected Messages 3:287 (1881). LDE 81.1

ความพอเพียงทีแ่ทส้อนให้เราเวน้จากทกุสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิอันตรายและรบัสิง่ทีม่ี
ประโยชน์อย่างพอเหมาะ - Patriarchs and Prophets, 562 (1890). LDE 81.2

อากาศบริสุทธิ์ แสงแดด การประมาณตน การพักผ่อน การออกกำาลังกาย 
การรับประทานอาหารที่ดี น้ำาดื่ม การวางใจในพระเจ้า เหล่านี้คือวิธีบำาบัดที่แท้จริง 
- The Ministry of Healing, 127 (1905). LDE 81.3

สิ่งใดที่บั่นทอนสุขภาพไม่เพียงทำาให้ร่างกายอ่อนแอแต่ทำาให้พลังด้านศีล
ธรรมและจติใจลดลงเชน่กนั การมีพฤตกิรรมใดๆ ทีก่อ่ผลเสยีแกส่ขุภาพมผีลทำาให้
คนคนหนึ่งแยกแยะผิดถูกได้ยากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ยากต่อการต้านทานความชั่ว
ได้ - The Ministry of Healing, 128 (1905). LDE 81.4

กลับมารับประทานอาหารแบบดั้งเดิม

พระเจา้ทรงพยายามทีจ่ะนำาเราทีล่ะกา้วๆ ใหก้ลับมาสูส่ภาพเดมิของพระองค ์
คอืเมือ่มนษุยด์ำารงชวิีตดว้ยอาหารทีม่าจากธรรมชาต ิในทีส่ดุแลว้บรรดาผูท้ีก่ำาลงัรอ
คอยการเสดจ็กลบัมาขององคพ์ระผู้เปน็เจา้จะเลกิรบัประทานเนือ้สตัว ์อาหารทีพ่วก
เขารับประทานจะไม่มีเนื้อสัตว์เลย เราควรคำานึงถึงเรื่องนี้เสมอและพยายามอย่าง
แน่วแน่เพื่อจะทำาได้ - Counsels on Health, 450 (1890). LDE 81.5

การปฏิรูปครั้งใหญ่ขึ้นควรเกิดกับผู้ที่ได้ชื่อว่ากำาลังรอคอยการเสด็จมาของ
พระครสิต์ ใหก้ารปฏริปูดา้นสขุภาพอยา่งทีไ่ม่เคยมมีากอ่นเกดิขึน้ทา่มกลางคนของ
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เรา มีหลายคนที่ยังคงรับประทานเนื้อสัตว์ ควรตื่นตัวรับรู้ถึงอันตรายที่กำาลังเกิดกับ
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ หลายคนที่ยังสงสัยแล้วเลิกกินเน้ือเพียงครึ่งเดียว
จะละคนของพระเจ้าไป ไม่เดินไปกับพวกเขาอีกแล้ว - The Review and 
Herald, May 27, 1902. LDE 82.1

เวลาแห่งการอธิษฐานและอดอาหาร

จากนีเ้ปน็ตน้ไปจนถงึวาระสดุทา้ยคนของพระเจา้ควรตืน่ตวัและกระตอืรอืรน้
มากขึ้น ไมพ่ึ่งพาสติปญัญาของตนเองแต่ในพระปัญญาของพระองคผ์ูท้รงนำา พวก
เขาควรกำาหนดวนัไวส้ำาหรบัการอธษิฐานและอดอาหาร อาจไมใ่ชก่ารงดทานอาหาร
โดยสิน้เชงิแตท่านอาหารธรรมดาๆ ในปรมิาณนอ้ยๆ - Counsels on Diet and 
Foods, 188, 189 (1904). LDE 82.2

การอดอาหารที่แท้จริงที่ควรแนะนำาให้กระทำาคือการเว้นจากอาหารที่มีฤทธิ์
กระตุ้นทกุประเภทและทานอาหารเรยีบงา่ยมปีระโยชนซ์ึง่พระเจา้ประทานใหอ้ยา่ง
อดุม มนษุยจ์ะตอ้งคดิใหน้อ้ยลงว่าจะหาอาหารของโลกอะไรมากนิมาดืม่ด ีและควร
คิดถึงอาหารจากสวรรค์ให้มากขึ้น อาหารซึ่งจะช่วยให้เขามีกำาลังวังชาด้านศีลธรรม
และความเชื่อ - Medical Ministry, 283 (1896). LDE 82.3

เชื้อขนมปังแห่งความดียังไม่สิ้นฤทธิ์ไปเสียทั้งหมด ในเวลาที่อันตรายและ
การกดขีข่ม่เหงครัง้ใหญท่ีส่ดุเกดิกบัครสิตจกัร จะมคีนกลุ่มเล็กซึง่ยืนอยู่ในแสงสวา่ง
กำาลังถอนหายใจร่ำาไห้เพราะสิ่งที่น่าเกลียดชังมากมายบนแผ่นดิน แต่พวกเขาจะ
อธิษฐานเป็นพิเศษสำาหรับคริสตจักรเพราะสมาชิกในนั้นกำาลังทำาตามวิถีของโลก  
- Testimonies for the Church 5:209, 210 (1882). LDE 83.1

วางใจในพระเจ้าสุดหัวใจ

เพราะมีคนงานหลายคนมิได้อุทิศตนบางครั้งจึงเกิดความผิดพลาด ท่านอาจ
คร่ำาครวญเพราะผลการกระทำาของคนอื่นแต่อย่ากังวลไปเลย งานนี้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของพระผู้เป็นเจ้านาย พระองค์เพียงร้องขอให้คนงานมารับพระบัญชาและ
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เชื่อฟังคำาสอนของพระองค์ แล้วงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคริสตจักร พันธกิจต่างๆ 
โรงเรียนสะบาโต สถาบันต่างๆ จะดำาเนินไปตามน้ำาพระทยัของพระองค์ เหตุใดถึง
กังวล ความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากเห็นคริสตจักรมีชีวิตจะต้องเกิดจากความ
วางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจ ... LDE 83.2

อย่าให้มีผู้ใดหักโหมกำาลังจากพระเจ้าเพื่อพยายามทำางานของพระองค์ให้
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กำาลังของมนุษย์ไม่สามารถเร่งงานได้ พวกเขาต้องพึ่ง
อำานาจจากสวรรค ์... หากแม้คนงานทีก่ำาลงัแบกภาระหนกัทีส่ดุจะวางงานนัน้ลง งาน
ของพระเจ้าก็ยังจะดำาเนินต่อไป - Testimonies for the Church 7:298 
(1902). LDE 83.3

การนมัสการในครอบครัว

เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ากับลูกๆ ของท่านทุกเช้าเย็น อ่านพระคำาและ
สรรเสรญิพระองค ์สอนใหพ้วกเขาจดจำาพระบญัญตัขิองพระเจา้ - Evangelism, 
499 (1904). LDE 83.4

ให้ช่วงเวลาของการนมัสการในครอบครัวสั้นและมีคุณภาพ อย่าปล่อยให้
เด็กๆ หรือคนใดในครอบครัวรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะรายการนมัสการน่าเบื่อ เวลาที่
ต้องอ่านและอธิบายพระคัมภีร์บทยาวๆ และอธิษฐานนานๆ เวลาอันมีค่าเช่นนี้กลับ
กลายเป็นความเหนื่อยหน่าย เสร็จเมื่อไหร่ก็โล่งใจ... - LDE 84.1

ให้คณุพ่อเลอืกขอ้พระคมัภรีม์าตอนหน่ึงทีน่า่สนใจและงา่ยตอ่การเขา้ใจ ไม่
กี่ข้อที่เพียงพอสำาหรับบทเรียนที่จะศึกษาและนำาไปใช้ตลอดทั้งวัน อาจมีการถาม
คำาถามบ้าง ให้ความเห็นในบางจุดอย่างกระตือรือร้นและน่าสนใจ หรือยกตัวอย่าง
เหตุการณ์สัน้ๆ และตรงประเดน็ขึน้มาประกอบ รอ้งเพลงทีม่คีวามหมายดีๆ  สกัสอง
สามข้อ และอธิษฐานให้สั้นไม่อ้อมค้อม ผู้ที่นำาการอธิษฐานไม่ควรอธิษฐาน
ครอบคลุมทุกสิ่งแต่ให้เอ่ยถึงสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาง่ายๆ แล้วสรรเสริญพระเจ้า
พร้อมขอบพระคุณ - Child Guidance, 521, 522 (1884). LDE 84.2
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ระวังเรื่องการเข้าสังคมกับโลก

 (ดูพระธรรมวิวรณ์ 18:1-3 ประกอบ) ขณะที่ข่าวสารนี้กำาลังถูกประกาศ 
ขณะที่การประกาศความจริงกำาลังทำาการแยกผู้คน เราซึ่งเป็นคนเฝ้ายามผู้ซื่อสัตย์
ของพระเจ้าจะต้องมองให้ออกว่าเราอยู่ในจุดไหนจริงๆ เราจะไม่เข้าร่วมกับฝ่าย
โลกเกลือกว่าเราจะมีใจเหมือนอย่างพวกเขา เกลือกว่าเราจะสับสนในความเข้าใจ
ด้านจิตวิญญาณแล้วมองผู้ที่มีความจริงและรักษาข่าวสารของพระเจ้าด้วยทัศนคติ
ของครสิเตียนทัว่ๆ ไป ในเวลาเดยีวกนัเราไมใ่ชฟ่ารสิทีีป่ลกีตวัออกหา่งจากพวกเขา 
- The Ellen G. White 1888 Materials, 1161 (1893). LDE 84.3

ผู้ที่กำาลังเฝ้าระวังและรอคอยการปรากฏของพระคริสต์ในท้องฟ้าเบ้ืองบน
จะไมเ่ปน็เหมือนคนในสงัคมโลกทีแ่สวงหาความสุขสำาราญและสะสมเพยีงเพือ่ความ
บันเทิงของตนเอง - Manuscript 4, 1898. LDE 85.1

การผูกตัวเราเองกับสัญญาหรือหุ้นส่วนหรือข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ กับผู้ที่
ไมเ่ชือ่เป็นเรือ่งทีข่ดัตอ่พระประสงคข์องพระเจา้ - The Review and Herald, 
August 4, 1904. LDE 85.2

เราควรผกูพนักบัผูอ่ื้นเพยีงเทา่ทีส่ามารถทำาไดแ้ละไมข่ดัตอ่หลกัการของเรา 
นี่ไม่ได้แปลว่าเราควรเข้าร่วมในสังคมของเขา แต่เราควรให้พวกเขารับรู้ว่าเรายึด
หลักการประมาณตนอย่างแท้จริงเช่นกัน - Temperance, 220 (1884). LDE 85.3

กิจกรรมนันทนาการที่พระคริสต์ทรงพอพระทัย

เป็นสิทธิพิเศษและหน้าที่ของคริสเตียนที่จะแสวงหาโอกาสเติมความสดชื่น
ใหจ้ติใจและสรา้งความกระปีก้ระเปรา่ใหร้า่งกายดว้ยกจิกรรมนนัทนาการทีไ่มม่พีษิ
ภัย โดยมุ่งหวังเพื่อจะใช้ร่างกายและจิตใจของพวกเขาถวายพระสิริแด่พระเจ้า 
- Messages to Young People, 364 (1871). LDE 85.4

คริสเตียนทุกคนรู้ว่าพวกเขาสามารถหาความสุขได้จากที่ไหน และสามารถ
บอกได้อย่างถูกต้องว่าอะไรที่ขัดหรือไม่ขัดต่อคำาสอน พวกเขาสามารถเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมเหล่านั้น แต่จะไม่บั่นทอนจิตใจหรือทำาให้จิตวิญญาณเสื่อมถอย นำามา
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ซึ่งความโศกเศร้าผิดหวังแล้วเลิกเคารพในตัวเองหรือกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ 
หากพวกเขาพาพระเยซูไปด้วยและอธิษฐานอยู่เสมอพวกเขาจะปลอดภัยที่สุด     
- Messages to Young People, 38 (1884). LDE 85.5

เราควรควบคมุการชมุชนของเราและควบคุมตวัเราเองใหด้ ีเพือ่วา่เมือ่กลบั
มาบ้านเราจะได้ไม่ผิดตอ่พระเจา้และมนษุย ์ไม่รูส้กึผดิวา่ทำารา้ยหรอืสรา้งความเจบ็
ปวดในรูปแบบใดๆ กับคนรู้จักหรือเคยบาดหมางกัน ... LDE 86.1

กจิกรรมบนัเทงิใดๆ ทีท่า่นมสีว่นรว่มเมือ่อธษิฐานขอพระพรจากพระเจา้ดว้ย
ความเชื่อ กิจกรรมนั้นก็ไม่อันตราย แต่กิจกรรมที่ไม่เอื้อให้เกิดการอธิษฐานในที่ลับ 
ไม่เอื้อให้มีเวลาอุทิศอธิษฐาน หรือการร่วมประชุมอธิษฐาน ก็ไม่ปลอดภัยแต่เป็น
กิจกรรมที่อันตราย - Messages to Young People, 386 (1913). LDE 86.2

ดนตรีที่ยกระดับจิตใจ

ขณะเมื่อคนอิสราเอลเดินทางในถิ่นกันดารเบิกบานใจด้วยเสียงเพลง
ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้คนของพระองค์มีความสุขกับเส้นทางแห่งความ
เชือ่ มเีพียงไมก่ี่วิธทีีท่ำาใหพ้ระคำาของพระองคฝ์งัในความทรงจำาไดด้ไีปกวา่การรอ้ง
เปน็เพลง เพลงเชน่นีม้พีลงัทีง่ดงาม พลงัขม่ความปา่เถือ่นหยาบคาย พลงัความคดิ
ที่ฉับไวเกิดความเห็นอกเห็นใจ สร้างสามัคคีกลมเกลียว และขับไล่ลางมืดที่ทำาลาย
ความกล้าและบั่นทอนความเพียร - Education, 167, 168 (1903). LDE 86.3

ดนตรีเป็นรูปแบบหน่ึงของการนมัสการพระเจ้าในสรวงสวรรค์ เราควร
พยายามทำาให้เพลงของเรามีความใกล้เคียงกับเสียงเพลงที่ประสานอยู่ในสวรรค์
มากที่สุด ... การร้องเพลงในพิธีนมัสการจึงมีความสำาคัญเทียบเท่าการอธิษฐาน  
- Patriarchs and Prophets, 594 (1890). LDE 86.4

การใช้เครื่องดนตรีต่างๆ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้าม สมัยก่อนก็มีการใช้เครื่อง
ดนตรีในพิธีทางศาสนา ผู้คนนมัสการพระเจ้าด้วยพิณและฉาบ ดนตรีควรมีบทบาท
ในรายการนมัสการของเรา - Evangelism, 500, 501 (1898). LDE 87.1
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โทรทัศน์และโรงภาพยนต์

หนึ่งในบรรดาสถานบันเทิงที่อันตรายที่สุดคือโรงภาพยนต์ แทนที่จะเป็น
แหล่งศีลธรรมความดีอย่างที่อ้างกันบ่อยๆ โรงภาพยนต์จัดว่าเป็นแหล่งพอกพูน
ความช่ัวร้าย สื่อบันเทิงเหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดนิสัยเสียและชวนให้ทำาบาป        
ทั้งเพลง.... ท่าทางการแสดงออกและท่าทีที่ยั่วตัณหาทำาให้จินตนาการอับเฉาและ
ศีลธรรมเสื่อมทราม - LDE 87.2

เยาวชนที่ชมสื่อเหล่านี้เป็นประจำาจะมีอุปนิสัยที่ผุกร่อน ในแผ่นดินนี้ไม่มี
อะไรที่เป็นพิษทางจินตนาการ กีดกันใจไม่ให้เข้าถึงศาสนา ทำาให้เบื่อหน่ายความ
สงบสุข ออกจากโลกแห่งความจริงได้เท่ากับโรงภาพยนต์ พวกเขาชื่นชอบมัวเมา
ฉากเหล่านี้มากขึ้นเหมือนการได้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในปริมาณที่มากขึ้นๆ             
- Testimonies for the Church 4:652, 653 (1881). LDE 87.3

พระพรของพระเจ้าจะไม่หลั่งไหลลงมาในเวลาที่ถูกใช้ไปในโรงภาพยนต์
หรือในสถานเต้นรำา อย่าให้มีคริสเตียนคนใดต้องจบชีวิตลงในที่เหล่านั้น อย่าให้
พบเลยว่ามีใครอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมา - Messages to 
Young People, 398 (1882). LDE 87.4

ความบันเทิงลักษณะน้ีเท่าน้ันที่ปลอดภัยและไม่ทำาให้เราสูญเสียความคิด 
และความจริงจังทางศาสนา สถานที่ปลอดภัยเดียวของเราคือที่ที่สามารถจะพาพระ
เยซูไปด้วยกับเราได้ Our High Calling, 284 (1883). LDE 88.1 

การแต่งกายและเครื่องประดับ

ไม่จำาเป็นให้การแต่งกายเป็นเรื่องหลักในศาสนาของเรา มีเรื่องที่สำาคัญกว่า
นี้ที่เราควรพูดถึง พูดถึงเรื่องพระคริสต์เพราะเมื่อหัวใจถูกเปลี่ยนใหม่แล้วทุกสิ่งที่
ไมส่อดคลอ้งกบัพระคำาของพระเจา้กจ็ะไม่มีอีกแลว้ - Evangelism, 272 (1889). 
LDE 88.2

หากเราเปน็ครสิเตยีนเราจะตดิตามพระครสิต ์ถงึแมว้า่เสน้ทางนีจ้ะฝนืความ
ชอบของเราก็ตาม ไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามท่านไม่ให้สวมนั่นหรือสวมนี่ เพราะหาก
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ความรกัสิง่ของไม่จรีงัเหลา่น้ียงัอยูใ่นหวัใจของทา่น เมือ่ทา่นถอดเครือ่งประดบัออก
ก็เหมอืนเพียงการลดิใบไม้ออกจากตน้เทา่น้ัน ความชอบในใจกจ็ะผดุขึน้มาอกี ทา่น
ต้องคิดเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควร - Child Guidance, 429, 430 (1892).         
LDE 88.3

ข้าพเจ้าขอร้องให้คนของเราดำาเนินชีวิตอย่างระวังและรอบคอบกับพระเจ้า 
สวมใส่เครื่องแต่งกายให้คำานึงคือหลักสุขภาพ ให้ผู้หญิงสวมใส่อย่างเรียบง่าย
เหมือนที่หลายคนใส่ ใช้เนื้อผ้าที่ดีคงทนและเหมาะกับช่วงวัย และอย่าพะวงกับ
เรื่องการแก่งกาย ผู้หญิงควรแต่งกายให้เรียบง่าย แต่งกายให้ดูเรียบร้อยดูดีและ
สง่างาม ให้โลกเห็นความงามแห่งพระคุณของพระเจ้าภายในชีวิตของท่าน          
- Selected Messages 3:242 (1897). LDE 88.4

รปูลกัษณ์ภายนอกคอืเครือ่งบง่ชีจ้ติใจ - Testimonies For The Church 
1:136 (1856). LDE 89.1

ความสำาคัญของงานพิมพ์

สิ่งตีพิมพ์ควรเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายธรรมดา อธิบายสิ่งที่มีความสำาคัญ
น่าสนใจ และบอกถึงสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นกับโลก - The Home Missionary, 
February 1, 1890. LDE 89.2

ข่าวทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองถูกเผยแพร่ในปี 1843 และ 1844 
และตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของทูตสวรรค์องค์ที่สาม แต่ยังต้องประกาศข่าวของทั้ง
สามองค์ ... เราต้องประกาศข่าวเหล่านี้ให้โลกรู้ด้วยสิ่งตีพิมพ์ ด้วยการบอกเล่า 
แสดงให้เห็นถึงคำาพยากรณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและกำาลังจะเกิด        
- Counsels to Writers and Editors, 26, 27 (1896). LDE 89.3

ความจริงที่ตรงไปตรงมานี้ต้องถูกเผยแพร่ด้วยใบปลิว แผ่นพับ และต้อง
แจกออกไปให้เหมือนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง Testimonies for the Church 
9:230 (1896)  LDE 89.4

หนังสือบรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ ดาเนียลกับวิวรณ์ และปลายทางแห่ง
ความหวัง มีความสำาคัญมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ควรแจกไปให้ทั่วเพราะความจริง
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ที่เน้นย้ำาในหนังสือเหล่าน้ีจะเปิดดวงตาของหลายๆ คน - Colporteur                 
Ministry, 123 (1905). LDE 89.5

ตราบใดที่ประตูพระกรุณายังเปิดอยู่ ก็ยังมีโอกาสในการเผยแพร่             
- Testimonies for the Church 6:478 (1900). LDE 90.1

อย่าให้มีเนื้อหาเชิงโจมตีในงานพิมพ์ของเรา

อย่าให้คนเหล่านั้นที่เขียนให้เรา เขียนเนื้อหาเชิงโจมตีหรือพาดพิงซึ่งย่อม
ก่อให้เกิดอันตรายปิดกั้นเรา เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงคนในทุกกลุ่ม รวมถึงผู้เชื่อ
คาธอลิก เรามีหน้าที่บอกความจริงด้วยความรัก อย่าให้ความจริงนั้นเจือปนด้วยใจ
ที่ไม่บริสุทธิ์ของเรา และพูดถ้อยคำาที่มีรสเดียวกันกับของศัตรูของเรา ... LDE 90.2

เราจะไม่ใช้ถ้อยคำาที่รุนแรงเหน็บแนม อย่าให้มีถ้อยคำาเหล่านี้ในบทความ
ใดๆ หรอืคำาพดูใดๆ ของเราเลย ใหพ้ระคำาของพระเจา้ตกัเตอืนวา่กลา่ว สว่นมนษุย์
ผู้มีข้อจำากัดอย่างเราให้หลบซ่อนอยู่ในพระเยซูคริสต์เถิด - Testimonies for 
the Church 9:240, 241, 244 (1909). LDE 90.3

ถ้อยคำาใดในงานเขียน ในคำาพูดของเราที่เม่ืออ่านแล้วอาจแปลไปในทาง
ผิดๆ ให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎและข้อบังคับ ให้เรากรองข้อความเหล่านั้นออกไป เรา
ควรทำาทุกอย่างให้รอบคอบมากๆ เกรงว่าสิ่งที่เรากล่าวจะทำาให้ดูเหมือนว่าเรากำาลัง
ละเมิดกฎหมายและประเทศของเรา - Letter 36, 1895. LDE 90.4

ศาสนาคริสต์ ไม่ ใช่ศาสนาที่ ช่ า งกล่ าวหาโจมตีหรือชอบประจาน                                  
- Testimonies for the Church 6:397 (1900). LDE 90.5

ระวังข้อมูลที่ไม่มีความสำาคัญ

พระเจา้ไมท่รงขา้มผา่นคนของพระองคแ์ลว้เลอืกคนใดคนหนึง่จากทีน่ัน่ทีน่ี่
เพื่อสำาแดงความจริงให้เขา พระองค์ไม่ทรงมอบความจริงใหม่ๆ ให้คนเพียงคน
เดียวแล้วขัดกับกลุ่มผู้เชื่อที่มีอยู่แล้ว ในการปฏิรูปทุกครั้งมักมีคนที่ลุกขึ้นมากล่าว 
อ้างเช่นนี้ .... อย่าให้ผู้ใดมีความมั่นใจในตัวเองเสมือนว่าพระเจ้าประทานความ
จริงพิเศษนี้ให้เหนือพี่น้องของเขาเอง ... LDE 90.6
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บางคนอาจรับเอาข้อมูลใหม่ๆ หรือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งดูเหมือนไม่ขัดกับความ
จริง เขาครุ่นคิดอยู่กับข้อมูลนั้นจนมองเห็นความงดงามและความสำาคัญ เพราะ
ซาตานเองก็สามารถทำาให้เกิดความงามจอมปลอมนี้ได้ ในที่สุดข้อมูลนั้นกลายเป็น
ประเด็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง และแล้วความจริงก็ถูกถอนออกไปจากจิตใจ 
... LDE 91.1

ข้าพเจ้าขอเตือนให้ท่านระวังข้อมูลที่ไม่สำาคัญเหล่านี้ ซึ่งอาจหันเหความคิด
ไปจากความจรงิได ้ความผดิเพีย้นไมเ่คยทีจ่ะไมเ่ปน็ภยั ไมเ่คยมคีวามถกูตอ้ง แต่
มักก่อให้เกิดความสับสนและการแตกแยก - Testimonies for the Church 
5:291, 292 (1885). LDE 91.2

ส่งเสริมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่แตกแยกกัน

มกีารทดลองเปน็พนัๆ ทีแ่อบแฝงอยูค่อยลอ่ลวงผูท้ีร่กัษาความจรงิ วธิเีดยีว
ทีจ่ะปลอดภยัคอืการไม่เปดิรบัหลกัคำาสอนใหม่หรอืการตคีวามพระคมัภรีใ์หม่ๆ  หาก
ไม่มีการนำาไปปรึกษากับพี่น้องผู้มีประสบการณ์เสียก่อน นำาไปให้พวกเขาด้วยใจ
ถ่อมและไม่โอหัง ด้วยการอธิษฐานอย่างจริงใจ และหากไม่มีความจริงอยู่ในนั้น
เลยก็จงยอมรับการตัดสินนั้น เพราะ “มีที่ปรึกษามาก ก็มีความปลอดภัย”           
... LDE 91.3

จะมีชายหญิงมากมายลุกขึ้นอ้างว่าได้รับการเปิดเผยความจริงใหม่ๆ ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะสั่นคลอนความเชื่อต่อหลักคำาสอนดั้งเดิม คำาสอนของพวกเขาจะไม่
สอดคล้องกับพระคำาของพระเจ้า ถึงกระนั้นคนมากมายจะถูกล่อลวง คำากล่าวอ้าง
จอมปลอมจะแพรอ่อกไป และบางคนจะตดิกบั ... เราไมส่ามารถเฝา้ระวงัตอ่ความ
เท็จทุกรูปแบบนี้ได้ เพราะซาตานกำาลังหาทางชักนำามนุษย์ให้ออกจากความจริงอยู่
เรื่อยๆ - Testimonies for the Church 5:293, 295, 296 (1885). LDE 91.4 

เราต้องให้ความสำาคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่เพราะเราต้องการให้
คนอื่นมารับความคิดของเรา แต่หากทุกคนแสวงหาจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง
พระคริสต์ ก็จะมีใจเหมือนอย่างพระองค์ จากน้ันจะเกิดความเป็นหน่ึงเดียวกัน 
- Letter 15, 1892. LDE 92.1



67กิจกรรมและการดำาเนินชีวิตของพงศ์พันธ์ที่เหลืออยู่

ข้าพเจ้าขอเร่งเร้าให้ผู้ที่กล่าวว่าเชื่อในความจริงให้เดินไปด้วยกันกับพี่น้อง
อย่างกลมเกลียว อย่าให้โลกฉวยโอกาสเรียกเราว่าพวกคลั่งไคล้ในศาสนา พวกที่
แตกแยกกัน พวกทีค่นหน่ึงสอนอยา่งอีกคนสอนอย่าง ใหเ้ราหลกีเลีย่งการแตกแยก
กัน -  Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 57 (1893). 
LDE 92.2

เผชิญหน้ากับคำาวิพากษ์วิจารณ์

ผูท้ีล่ะทิง้ความจรงิจะเขา้มาในครสิตจกัรของเราเพือ่เบนความตัง้ใจจากงาน
ของพระเจ้า ท่านไม่อาจทนฟังเรื่องหลอกลวงที่ไม่มีความจริงนี้ได้เลย อย่าให้ท่าน 
พยายามเปลีย่นความคดิของผูท้ีด่า่วา่การทำางานของทา่นแตใ่หเ้ขาเหน็วา่ทา่นมพีระ
วิญญาณของพระคริสต์ แล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะใส่ถ้อยคำาที่ริมฝีปากท่านเพื่อ
เปลีย่นใจคนทีต่อ่ตา้น หากพวกเขายงัยนืกรานตอ่ตา้น สมาชกิครสิตจกัรทีม่เีหตผุล
ก็จะเข้าใจได้ว่าท่านมีความคิดที่สูงส่งกว่า ฉะน้ันจงพูดเพื่อให้คนเห็นว่าพระเยซู
คริสต์ตรัสผ่านตัวท่าน - Testimonies for the Church 9:148, 149 (1909). 
LDE 92.3

ยกชูพระคำาของพระเจ้า

หากเราทำางานเพื่อสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ก็จะเป็นไปตามนั้นและมากจน
เราไม่รู้ว่าจะควบคุมได้อย่างไร ให้เราเทศนาพระคำาอย่างชัดเจนและด้วยใจสงบ 
อย่าคิดว่าเป็นงานของเราที่จะสร้างความตื่นเต้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
เท่านั้นที่ทรงทำาให้เกิดความกระตือรือร้นที่เหมาะสม ให้พระเจ้านำาหน้าและมนุษย์
อย่างเราเดินตามเบาๆ เฝ้ามอง รอคอย อธิษฐาน มองที่พระเยซูเสมอ ให้พระ
วิญญาณผู้เป็นแสงสว่างและชีวิตนำาพาเราไป - Selected Messages 2:16, 17 
(1894). LDE 93.1

เราตอ้งออกไปหาผูค้นดว้ยพระคำาของพระเจา้ทีเ่ชือ่ถอืได ้และเมือ่พวกเขา
รับเอาพระคำาน้ันพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา แต่อย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้ 
พระองคจ์ะมาในลกัษณะอยา่งทีผู้่คนไดร้บัพระคำาเสมอ คำาพดูของเรา การรอ้งเพลง
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ของเราและการแสดงออกด้านความเชื่อทั้งหมด ควรให้เห็นถึงความสุขุม ความมี
เกียรติและความยำาเกรงในพระเจ้าซึ่งควรอยู่ในตัวบุตรหลานของพระเจ้าทุกคน 
- Selected Messages 2:43 (1908). LDE 93.2

เราต้องการชักนำาให้ผู้คนเชื่อฟังความจริงด้วยพระคำา ไม่ใช่ด้วยความรู้สึก
หรือความตื่นเต้น เรายืนอยู่อย่างปลอดภัยได้ในพระคำาของพระเจ้า - Selected 
Messages 3:375 (1908). LDE 93.3
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ชีวิตในชนบท

สิ่งที่ดีเลิศจากพระเจ้า

แมว้า่ทกุสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงสรา้งเปน็ความงามทีส่มบรูณ ์และทกุสิง่ทีท่รงสรา้ง
เพื่อความสุขของอาดัมและเอวา ดูเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้จะเป็นที่ต้องการอีก 
แต่พระองค์ได้สำาแดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยสร้างสวนให้เขาทั้งสอง
โดยเฉพาะ ส่วนหนึ่งของเวลาจะใช้ไปในการแต่งสวนให้สวยงาม และใช้เวลาอีก
ส่วนหนึ่งต้อนรับทูตสวรรค์ที่มาเยี่ยมเป็นประจำา ฟังคำาชี้แจงต่างๆด้วยใจจดจ่อ
เป็นสุข การทำางานไม่ได้ทำาให้เขาอิดโรย แต่กลับทำาให้เขามีความชื่นชมมีชีวิตชีวา 
สวนอันสวยงามน้ีจะเป็นบ้านของเขา จะเป็นที่พักพิงพิเศษของเขาทั้งสอง            
- Spiritual Gifts 3:34 (1864). LDE 94.1

พระบิดาผู้เป็นอมตะทรงเลือกสภาพที่อยู่อาศัยอย่างไรให้แก่พระบุตร บ้าน
ทีห่่างออกไปทางเนนิเขากาลลิ ีครอบครวัทีท่ำางานดว้ยความภมูใิจและซือ่สตัย ์ชวีติ

บทที่ 7
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ทีเ่รยีบงา่ย ลำาบากและพบเจอปญัหาตา่งๆ ในแตล่ะวนั ชวีติทีเ่สยีสละ รูจ้กัประหยดั
อดออม ชีวิตที่อดทน รับใช้ด้วยใจยินดี มีช่วงเวลาร่ำาเรียนกับแม่ โดยใช้พระคำา
จากหนังสือม้วน ชีวิตที่อยู่กับบรรยากาศยามเช้าและยามเย็นแสนสงบท่ามกลาง
หุบเขาทีเ่ขยีวขจ ีอยูก่บัธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ ์ไดศ้กึษาถงึการทรงสรา้งและการทรงนำา
ของพระเจ้า และจิตวิญญาณที่ติดสนิทกับพระองค์ เหล่าน้ีคือสภาพความเป็นอยู่
และโอกาสของพระเยซูในวัยเยาว์ - The Ministry of Healing, 365, 366 
(1905). LDE 94.2

ห่างจากเมืองใหญ่

ออกจากเมืองใหญ่ให้เร็วที่สุด และหาซื้อที่ดินเล็กๆที่พอจะทำาสวนได้ ที่ที่
ลกูๆ เห็นดอกไม้งอกงาม และเรยีนรูถ้งึความบรสิทุธิแ์ละความเรยีบงา่ยจากดอกไม้
เหล่านั้น - Selected Messages 2:356 (1903). LDE 95.1

ขา่วทีข่า้พเจา้อยากจะบอกขณะน้ีคอื ออกจากเมอืงใหญ ่จงมัน่ใจเถดิวา่พวก
เราทัง้หลายต้องยา้ยออกจากเมืองใหญ่ๆ  ใหไ้กลออกไปหลายกโิลเมตร ดเูมอืงซาน
ฟรานซิสโกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สิ คงจะทำาให้ท่านฉลาดพอที่จะคิดได้ว่าจำาเป็นที่
ท่านต้องย้ายออกจากเมืองใหญ่ ... LDE 95.2

พระเจา้ทรงเรยีกใหป้ระชากรของพระองคอ์อกหา่งจากเมอืง เพราะวา่จะถงึ
เวลาทีท่า่นคดิไมถ่งึ ไฟกำามะถนัจะสาดจากสวรรคล์งมายงัเมอืงเหลา่นี ้ความรนุแรง
ทีจ่ะมาถึงก็เทา่กับความบาปของพวกเขา เมือ่เหน็เมอืงหนึง่ถกูทำาลาย อยา่ใหผู้เ้ชือ่
คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ และอย่าคิดว่าอาจจะยังคงสร้างบ้านใหม่ในเมืองนั้นอีกหาก
โอกาสอำานวย ... LDE 95.3

ขอให้ผู้ที่จะเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้อ่านจากวิวรณ์บทที่สิบเอ็ด อ่าน
ทุกข้อและศึกษาสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในเมืองเหล่านั้น และอ่านวิวรณ์บทที่สิบแปดที่
บรรยายถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย - MR 1518 (May 10, 1906). LDE 95.4

พ่อแมท่ีม่ทีีด่นิเปน็ของตนเองและปลกูบา้นอยู่สักหลังหนึง่กเ็ปน็เหมอืนราชา
กับราชินีแล้ว - The Adventist Home, 141 (1894). LDE 96.1
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ทำางานในเมืองแต่อาศัยอยู่นอกเมือง

ในฐานะที่เป็นผู้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า เราจะต้องออกจากเมือง เรา
ต้องเข้าไปทำางานในเมืองแต่ต้องไม่อาศัยอยู่ในนั้นเหมือนกับชีวิตของเอโนค        
- Evangelism, 77, 78 (1899). LDE 96.2 

ทำางานในเมืองแต่อาศัยอยู่นอกเมือง ผู้สื่อข่าวของพระเจ้าแจ้งไว้ว่า “เรา
ไมค่วรเตือนคนทีอ่ยูใ่นเมืองหรอื ควรส ิไม่ใชโ่ดยการทีป่ระชากรของพระเจา้อาศยั
อยู่ในนั้น แต่โดยไปเยี่ยมและเตือนถึงสิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นในโลก” - Selected 
Messages 2:358 (1902). LDE 96.3

หลายปแีลว้ทีข้่าพเจา้ไดร้บัความจรงิทีพ่เิศษนีว้า่เราจะตอ้งไมใ่หจ้ดุศนูยร์วม
ของงานประกาศอยู่ในเมือง ความยุ่งยากและความสับสนอลหม่านที่มีอยู่ในเมือง
เหล่านี้ อีกท้ังปัญหาของสหภาพแรงงานและการชุมนุมประท้วง จะก่อให้เกิด
อุปสรรคใหญ่โตขัดขวางงานของเรา - Testimonies for the Church 7:84 
(1902). LDE 96.4

เมือ่ความชัว่ชา้ทวีขึน้ในแผน่ดนิมักจะมกีารเตอืนและการชีแ้จง เหมอืนครัง้
ทีโ่ลทถกูเตอืนในเมืองโสโดม โลทคงรกัษาครอบครวัของเขาจากความชัว่ชา้มากมาย
ได้หากเขาไมต่ัง้รกรากอยูใ่นเมืองอันชัว่รา้ยเชน่นี ้แตแ่มว้า่เขาจะอยูใ่นทีท่ีห่า่งไกล
ออกไปจากเมือง โลทกับครอบครัวก็ยังคงจะทำาทุกอย่างเหมือนกับที่ทำาในเมือง     
โสโดม - Evangelism, 78 (1903). LDE 96.5

ปัจจุบันมีบางคนจะยังมีความจำาเป็นที่จะต้องทำางานในชิคาโก แต่ควร
เป็นการเตรยีมสำานักงานไว้ในทีห่า่งเมืองออกไปเพือ่สนบัสนนุงานในเมอืง พระองค์
คงมีแผนการให้ประชากรของพระองค์แสวงหาที่ที่ไม่ใหญ่ เรียบง่ายและไม่แพง
สร้างเป็นสำานักงานของเขา พวกเขาจะเห็นว่ามีการขายที่เป็นระยะๆ เป็นที่ที่ใหญ่
ขึ้น ซึ่งจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงเลย - Evangelism, 402 (1906).             
LDE 96.6
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พระพรมากมายในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

เราจะพูดอีกครั้งว่า “ให้ออกมาจากเมือง” อย่าคิดว่าการอยู่ที่เนินเขาหรือ
ภูเขาคือความสูญเสีย แต่แสวงหาเวลาแห่งการหยุดพักเพื่อท่านสามารถจะอยู่กับ
พระเจ้าตามลำาพังได้ เพื่อเรียนรู้น้ำาพระทัยและหนทางของพระองค์... LDE 97.1

ขา้พเจา้ขอหนุนใจผู้เชือ่ใหก้ารแสวงหาชวิีตฝา่ยจติวญิญาณเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุ
ในชีวิต  การเสด็จกลับมานั้นใกล้เข้ามาทุกที นี่เป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าพูดกับผู้เชื่อว่า 
“อยา่คดิวา่เป็นการสญูเสยีถา้ทา่นถกูเรยีกใหอ้อกจากเมอืง และยา้ยไปอยูใ่นชนบท 
เมื่อได้มองธรรมชาติและผลงานของพระผู้สร้าง ด้วยการศึกษาพระหัตถกิจของ
พระองค์แล้ว ท่านจะถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับพระองค์มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว                      
- Selected Messages 2:355, 356 (1908). LDE 97.2

อุปนิสัยจะได้รับการพัฒนาได้ง่ายกว่าหากอาศัยในชนบท

หลายครอบครัวเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ ด้วยความคิดว่าจะสะดวกสบายกว่า
ในชนบท เด็กๆ เม่ือไม่ไดอ้ยูใ่นโรงเรยีนและไม่มีอะไรทำากจ็ะอยูก่บัสงัคมทีอ่ยู่ตาม
ข้างถนน เมื่อได้คบเพ่ือนที่ ไ ม่ ดีก็จะเกิดนิ สัยเสีย เกิดความสุรุ่ย สุร่ าย                               
- Testimonies for the Church 5:232 (1882). LDE 97.3

ถ้าส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่อยู่ในเมือง ที่ที่มีการทดลองทุกรูปแบบคอยล่อลวง
และทำาให้เสื่อมศีลธรรม การสร้างอุปนิสัยที่ดีจะยากเป็นสิบเท่าทั้งในผู้ใหญ่และ
เด็กๆ - Fundamentals of Christian Education, 326 (1894). LDE 98.1

ในเมืองเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ เราควรวางแผนการทำางานเพื่อจะรักษาเยาวชน
ของเราให้ห่างใกลจากสิ่งแปดเปื้อนเหล่านี้ - The Adventist Home, 136 
(1902). LDE 98.2

ถึงเวลาแลว้ทีพ่วกเราจะพาครอบครวัออกจากเมอืงไปยงัทีท่ีห่า่งไกลออกไป 
หากไมเ่ชน่นัน้จะมเียาวชนและคนอืน่ๆ อีกมากมายติดกบัดักและถกูศตัรูพาให้หลง
ไป - Testimonies for the Church 8:101 (1904). LDE 98.3

ในร้อยครอบครัว ไม่มีแม้สักครอบครัวเดียวเลยที่สมาชิกจะสามารถพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณถ้าปักหลักอยู่ในเมือง เราจะพัฒนาความเชื่อ 
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ความหวงั ความรกั ความสขุไดม้ากกว่าหากอยูใ่นสถานทีท่ีห่า่งไกล ทีม่ทีุง่หญา้ เนนิ
เขา และต้นไม้ นำาเดก็ๆ ออกจากเมืองทีมี่แสงและเสยีง หา่งจากถนนทีม่รีถราเสยีง
ดังและสังคมที่ยุ่งเหยิง แล้วจิตใจของเขาจะมีความแจ่มใสกว่า หัวใจของเขาจะ
เปิดรับความจริงจากพระคำาของพระเจ้าได้ง่ายขึ้น - The Adventist Home, 
137 (1905). LDE 98.4

สิ่งแวดล้อมในชนบทจะทำาให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีกว่า

พระเจา้ไม่ทรงประสงคท์ีจ่ะใหป้ระชากรของพระองคต์ัง้รกรากอยูใ่นเมอืงที่
มีแต่ความยุ่งยาก สับสนวุ่นวายอยู่เรื่อยๆ เขาควรนำาลูกๆ ออกห่างจากที่แบบนั้น 
เพราะศีลธรรมของสังคมในเมืองทั้งหมดเสื่อมเสียไปเพราะความรีบเร่ง การ
แก่งแย่ง และเสียงดังอึกทึก - Selected Messages 2:357 (1902). LDE 98.5

หลายคนที่อยู่ในเมืองไม่เคยเหยียบหญ้าสีเขียว ปีแล้วปีเล่าก็เจอแต่ลานที่
สกปรก ซอยแคบๆ กำาแพงอิฐ ถนนราดยาง และท้องฟ้าที่มีแต่เมฆหมอกมลภาวะ 
ถา้เขาไดไ้ปอยูท่ีท่ีมี่สวนหรอืไร ่รายลอ้มด้วยทุง่หญา้เขยีวชอุม่ ปา่ไม ้เนนิเขา ลำาธาร  
ทอ้งฟ้าทีแ่จม่ใส อากาศทีส่ดชืน่บรสิทุธิใ์นชนบท เทา่นีก้เ็กอืบจะเหมอืนสวรรคแ์ลว้ 
- The Ministry of Healing, 191, 192 (1905). LDE 99.1

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในเมืองมักก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ มีโอกาสที่
จะตดิเชือ้โรคอยา่งตอ่เนือ่ง อากาศอบอวลดว้ยมลพษิ น้ำาและอาหารมสีารปนเปือ้น 
ที่อยู่อาศัยที่แออัด มืด ไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของความชั่วร้าย
ทีจ่ะต้องพบเจอ พระเจา้ไม่ทรงประสงคใ์หป้ระชากรของพระองคอ์าศยัอยา่งแออดั
ในเมือง เบียดเสียดกันในห้องแถวและบ้านเช่า - The Ministry of Healing, 
365 (1905). LDE 99.2

เพาะปลูกเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง

พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ย้ายออกสู่ชนบท ที่เขา
จะตั้งรกรากได้ มีที่ดินไว้ปลูกต้นไม้ ผลไม้และผักต่างๆ ที่ที่เด็กๆ จะสัมผัสกับ
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ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างได้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าอยากบอกกับท่านว่าให้นำา
ครอบครัวออกจากเมือง - Selected Messages 2:357, 358 (1902). LDE 99.3

ครัง้แลว้ครัง้เลา่ทีพ่ระเจา้ทรงแจง้แกป่ระชากรของพระองคใ์หน้ำาครอบครวั
ออกจากเมือง ไปอยู่ในชนบท ที่ที่เขาจะเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้ เพราะใน
อนาคตการซื้อการขายจะเป็นปัญหาย่ำาแย่ เราควรเริ่มใส่ใจคำาเตือนที่มาถึงเราครั้ง
แล้วครั้งเล่า ออกจากเมืองไปอยู่ในต่างจังหวัด ที่ซึ่งบ้านเรือนไม่แออัดจนเกินไป 
และที่ที่ท่านจะไม่ถูกศัตรูรบกวน - Selected Messages 2:141 (1904).               
LDE 99.4

จัดตั้งสถาบันให้ไกลจากเมือง

ใหแ้ต่งตัง้ผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจไดด้ ีไมจ่ำาเปน็ตอ้งประกาศวตัถปุระสงค ์แต่
เพื่อออกไปหาที่ดินที่ห่างจากเมือง แต่สามารถเข้าถึงเมืองได้สะดวก เหมาะที่จะ
เปน็โรงเรยีนเลก็ๆ เพือ่ฝึกฝนคนงาน และมีเครือ่งมอืสำาหรบับำาบดัรกัษาผูป้ว่ย และ
จิตวิญญาณที่อ่อนล้าที่ยังไม่รู้จักความจริง หาที่ที่อยู่นอกเมือง มีอาคารที่เหมาะสม 
อาจเป็นการบริจาคจากเจ้าของเดิม หรือซื้อด้วยราคาที่สมเหตุสมผลด้วยเงินเรี่ยไร
จากพี่น้องของเรา อย่าสร้างอาคารในเมืองที่มีเสียงดังอึกทึกเลย - Evangelism, 
77 (1909)

โคโอเรนบอง นิวเซาท์เวลส์

โรงเรียนพระคริสธรรมออสเตรเลียของเราควรจะตั้งที่ไหน ... หากตั้ง
โรงเรยีนให้ห่างจากเมืองเพยีงไม่กีก่โิลเมตรกค็งยากมากทีจ่ะตา้นอทิธพิลทีน่กัเรยีน
เคยถูกปลกูฝงักันมาเกีย่วกบัเทศกาลวันหยดุและวถิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การแขง่
ม้า การพนัน และการชิงรางวัลต่างๆ ... LDE 100.2

เราจะพบว่ามีความจำาเปน็ทีจ่ะตัง้โรงเรยีนของเราใหห้า่งออกไปจากตวัเมอืง
แต่ไมไ่กลเกินไปทีน่กัเรยีนจะสามารถไปหาผูค้นในเมอืง ทำาคณุประโยชนแ์ละเปน็
แสงสว่างส่องเข้าไปในที่มืดมนด้านศีลธรรม - Fundamentals of Christian 
Education, 310, 313 (1894). LDE 101.1
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ขา้พเจ้าประทบัใจและชอบสถานทีน้ี่ทกุอยา่ง ยกเวน้ทีเ่ราอยูห่า่งไกลเสน้ทาง
สัญจร และจะไม่มีโอกาสได้ส่องสว่างท่ามกลางความมืดของศีลธรรมที่กำาลัง
ครอบคลุมเมืองใหญ่เหมือนหมอกเมฆแห่งความตาย นี่เป็นเรื่องเดียวที่ใจของ
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย แต่อย่างไรก็ดีก็ไม่แนะนำาให้ตั้งโรงเรียนของเราในเมืองใหญ่
ที่ไหนเลย - Manuscript Releases 8:137 (1894). LDE 101.2

ข้าพเจ้ามีความแน่ใจมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนว่า น่ีคือทำาเลที่ควรจะต้ัง
โรงเรียน - Manuscript Releases 8:360 (1894). LDE 101.3

ฮันต์สวิลล์ รัฐอะลาบามา

ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลงานของโรงเรียนที่เกรสวิลล์กับฮันต์สวิลล์ควรศึกษาดูว่า
โรงเรียนเหล่านี้จะสามารถสร้างงานอย่างไรได้บ้าง เพื่อพี่น้องของเราที่ปรารถนา
ออกจากเมืองจะได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีโดยไม่ต้องลงทุนมากและสามารถมีงานทำาด้วย 
(ทีดิ่นทีเ่กรสวลิล ์รฐัเทนเนสซ ีตัง้อยูท่างเหนอืของแชทตนันกูา้ไป 50 ไมล ์มขีนาด
เก้าเอเคอร์ ติดกับหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชากรประมาณ 200 คน โรงเรียนถูกย้ายไป
อยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือ คอลเลจเดล ในปี ค.ศ 1916)  - Letter 25, 1902.      
LDE 101.4

เป็นการทรงนำาของพระเจ้าที่สามารถซื้อที่ดินไว้เป็นที่เพาะปลูกในโรงเรียน
ฮันต์สวิลล์ อยู่ในทำาเลที่ดี ใกล้ๆ มีเรือนเพาะชำาใหญ่ๆ มากมายหลายแห่ง และ
ในช่วงฤดูร้อนนักเรียนหลายคนจะทำางานในเรือนเพาะชำาเหล่าน้ีเพื่อหารายได้เป็น
ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนฮันต์สวิลล์ - Special Testimonies, Series B 12:11 
(1904). LDE 102.1

พื้นที่เพาะปลูกของโรงเรียนฮันต์สวิลล์เป็นที่ที่สวยงามที่สุด ในที่ดินขนาด
สามรอ้ยกวา่เอเคอรน้ี์จะสามารถสรา้งใหเ้กดิงานและการฝกึฝนรวมถงึทำาการเกษตร
เพราะปลูกได้ - Special Testimonies, Series B 12x:13 (1904). LDE 102.2

ไม่นานมานี้มีคนถามข้าพเจ้าว่า “จะดีกว่าไหมถ้าจะขายที่ดินของโรงเรียนที่
ฮันต์สวิลล์แล้วไปซื้อที่ที่เล็กกว่า” มีคำาชี้แนะมาว่าจะต้องไม่ขายที่ดินนี้ เพราะจะ
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สร้างประโยชน์มากมายให้กับกิจการโรงเรียนของนักเรียนผิวสี - Spalding and 
Magan Collection, 359 (1904). LDE 102.3

เบอร์เรียนสปริงส์ รัฐมิชิแกน 

ขา้พเจา้ไดย้นิวา่มีความคดิทีจ่ะตัง้โรงเรยีนทีเ่บอรเ์รยีนสปรงิส ์ซึง่ตัง้อยูท่าง
ทศิตะวนัตกเฉยีงใตข้องมิชแิกน ขา้พเจา้พอใจกบัลกัษณะของพืน้ทีน่ีเ้ปน็อยา่งมาก 
... สถานทีเ่ชน่นีจ้ะทำาใหเ้กดิการเรยีนรู ้ขา้พเจา้หวงัวา่จะไมม่ใีครคดัคา้นไมใ่หง้าน
นี้ได้ดำาเนินไป - Manuscript Releases 4:407 (July 12, 1901). LDE 102.4

พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงนำาผู้เชื่อของพระองค์ในการเลือกสถานที่ตั้ง
โรงเรียน เป็นสถานที่ที่สอดคล้องกับที่ข้าพเจ้าได้รับคำาแนะนำามา มีเนื้อที่มากพอที่
จะใช้ในการเพาะปลูก และการสร้างบ้านก็จะไม่ใกล้กันจนเกินไป เนื้อที่กว้างพอที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการทำางานกับดิน - The Review and Herald, 
January 28, 1902. LDE 102.5

การย้ายวิทยาลัยจากแบตเทิลครีก ไปตั้งที่เบอร์เรียนสปริงส์นั้น คุณเมแกน
และคณุซทัเธอรแ์ลนดไ์ดท้ำาในสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัทีพ่ระเจา้ทรงประสงค ์เขาทัง้สอง
ทำางานอย่างหนักท่ามกลางปัญหามากมาย ... พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและทรงเห็น
ชอบในความเพียรพยายามของพวกเขา - Manuscript Releases 4:260, 261 
(1904). LDE 103.1

สโตนฮัม รัฐแมสซาชูเซตส์

พระผูเ้ปน็เจา้ทรงโปรดนำาใหค้นงานของพระองคข์ยายงานไปทีน่วิองิแลนด ์
ที่ที่งานพิเศษมากมายจะได้รับความสำาเร็จ พี่น้องที่นั้นสามารถที่จะจัดการย้ายที่ตั้ง
ของสถานีอนามัยจากเซาท์แลนคาสเตอร์ไปที่เมลโรส ที่ที่ใกล้กับบอสตันมาก แต่
ก็ไกลพอที่จะห่างความยุ่งเหยิงในเมือง เพื่อว่าผู้ป่วยจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย การย้ายสถานีอนามัยนิวอิงแลนด์ไปในที่ที่สะดวก
สบายในบอสตันนั้นเป็นการทรงนำาของพระเจ้า LDE 103.2
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เมื่อพระเป็นเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์เตรียมทางให้กับเรา พระองค์ทรงห้ามให้
ใครปฏิเสธล้มเลิก หรือสงสัยไม่เดินหน้าต่อไป หรือไม่ยอมให้กำาลังใจหรือความ
ช่วยเหลือ ข้าพเจ้าได้รับสำาแดงว่าการย้ายสถานีอนามัยนิวอินแลนด์จากเซาท์แลน
คาสเตอร์ไปท่ีเมลโรสน้ันเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า - Special 
Testimonies, Series B 13:3 (1902). LDE 103.3

ทาโคมาพาร์ค รัฐวอชิงตัน ดีซี

สถานที่ที่ถูกจับจองไว้สำาหรับโรงเรียนและสถานีอนามัยของเรานั้นมีทุกสิ่งที่
เรามองหา ทีด่นินัน้คลา้ยกบัทีพ่ระเจา้ทรงสำาแดงใหก้บัขา้พเจา้ สามารถปรบัใชต้าม
วตัถุประสงคท์ีเ่ราตอ้งการ มีพืน้ทีม่ากพอสำาหรบัการสรา้งโรงเรยีนและสถานอีนามยั
โดยที่ไม่ต้องเบียดเสียดกัน อากาศและน้ำาบริสุทธิ์ มีธารน้ำาไหลผ่านที่ดินจากเหนือ
ไปใต้ ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทอง จุดที่สร้างอาคารก็อยู่บนพื้นที่สูงพอเหมาะและมี
ระบบระบายน้ำาที่ดีเยี่ยม LDE 104.1

วันหนึ่งเราขับรถอยู่นานผ่านบริเวณต่างๆ ของทาโคมาพาร์ค บริเวณส่วน
ใหญ่ของเมืองเป็นป่าไม้ธรรมชาติ บ้านช่องก็ไม่เล็กและไม่แออัด แต่ปลูกไว้ห่าง
กันดูสะดวกสบาย รายล้อมด้วยต้นสนรุ่นที่สองที่กำาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มี
ต้นโอ๊ค ต้นเมเปิล และต้นไม้ที่สวยงามอื่นๆ เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ 
หลายคนเป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐัในกรงุวอชงิตนั พวกเขาจะเดนิทางเขา้ไปในเมอืงทกุ
วัน ตอนเย็นกลับมาอยู่บ้านที่เงียบสงบ LDE 104.2

เราเลือกทำาเลที่ตั้งสำานักพิมพ์ไว้แล้ว อยู่ใกล้ที่ทำาการไปรษณีย์ จุดที่ตั้งของ
ห้องประชุมก็มีแล้ว ดูเหมือนว่าทาโคมา พาร์คได้ถูกเตรียมไว้เป็นพิเศษสำาหรับเรา 
รอให้สถาบันต่างๆ ของเรามาตั้งรวมถึงคนงานได้มาอยู่อาศัย - The Signs of 
the Times, June 15, 1904. LDE 104.3

พระผู้เปน็เจา้ทรงเปดิเผยเรือ่งน้ีกบัข้าพเจา้อยา่งชดัเจนไมม่ขีอ้สงสยั วา่งาน
โรงพิมพ์ที่เคยทำาอยู่ที่แบตเทิลครีกควรย้ายมาทำาต่อใกล้กับวอชิงตัน ถ้าหลังจากนี้
หากพระผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่าให้ย้ายออกจากวอชิงตันเราก็จะย้าย - The Review 
and Herald, August 11, 1903. LDE 105.1
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แมดิสัน รัฐเทนเนสซี

ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจขณะกำาลังพูดถึงการเริ่มงานทางตอนใต้ พวกเขา
พูดถึงเรื่องตั้งโรงเรียนในที่ที่อยู่ห่างไกลจากแนชวิลล์ พระเจ้าทรงสำาแดงให้รู้ว่านี่
ไม่ใช่เป็นทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าบอกกับพวกเขาแล้ว จากประสบการณ์ที่พี่น้องสอง
ท่านคือ อี เอ ซัทเธอร์แลนด์ กับ พี ที เมแกน ได้เรียนรู้ที่เบอร์เรียนสปริงส์ ควร
ใหพ้วกเขาสานตอ่งานในพืน้ทีท่ีไ่ม่ไกลจากแนชวิลล์มาก เพราะงานทีน่ัน่ยงัไมส่ำาเรจ็
เท่าที่ควร และจะเป็นพระพรอย่างยิ่งสำาหรับคนงานในโรงเรียนถ้าตั้งใกล้กับ   
แนชวิลล์พอที่จะสามารถเข้าไปปรึกษาให้ความช่วยเหลือกันและกันได้ LDE 105.2

ในขณะที่หาสถานที่สำาหรับโรงเรียน พี่น้องเหล่านั้นไปพบที่ดินขนาดสี่ร้อย
เอเคอร์ที่ประกาศขายอยู่ ห่างจากแนชวิลล์ไปประมาณเก้าไมล์ เมื่อดูราคาซึ่งไม่
มากเกินไป ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ที่เหมาะแก่การสร้างโรงเรียน เราขอแนะนำาให้
ซื้อที่ดินนี้ไว้ ข้าพเจ้ารู้ว่าในที่สุดแล้วเราจะจำาเป็นต้องใช้ทุกพื้นที่ที่มีอยู่ - The 
Review and Herald, August 18, 1904. LDE 105.3

เมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้าพเจ้าได้รับการชี้นำาว่าสำานักพิมพ์แปซิฟิกควรย้ายออกจากโอ๊คแลนด์ 
เนื่องจากวันเวลาผ่านไปหลายปีเมืองขยายตัวมากขึ้น ถึงเวลาที่จำาเป็นต้องตั้งสำานัก
พมิพใ์นทีห่า่งตวัเมือง พ้ืนทีท่ีส่ามารถสรา้งบา้นสำาหรบัคนงาน ผูท้ีท่ำางานในสำานกังาน
ของเราจะตอ้งไมรู่ส้กึถกูกดดนัใหไ้ปอาศยัในเมอืงแออดั พวกเขาควรจะมโีอกาสมี
บ้านและใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งค่าแรงสูง LDE 105.4

เมาน์เทนวิวเป็นเมืองที่มีข้อได้เปรียบมาก รายล้อมไปด้วยสวนผลไม้ที่
สวยงามมากมาย อากาศเย็นสบายสามารถปลูกผักและผลไม้หลากหลายชนิด ตัว
เมืองไม่ใหญ่มากแต่มีไฟฟ้า ไปรษณีย์ และสิ่งอำานวยความสะดวกอีกหลายอย่างที่
ปกติจะมีในเมืองใหญ่ -  Letter 141, 1904. LDE 106.1

หลายคนอาจสงสยัว่าทำาไมตอ้งยา้ยสำานักพิมพจ์ากโอค๊แลนดไ์ปทีเ่มานเ์ทนววิ 
พระเจ้าทรงเรียกให้ประชากรของพระองค์ย้ายออกจากเมืองมาโดยตลอด เยาวชน
ที่อาศัยอยู่ในสถาบันของเราไม่ควรข้องแวะกับการทดลองและความเสื่อมด้าน     
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ศีลธรรมในเมืองใหญ่ ดูเหมือนว่าเมาน์เทนวิวจะมีลักษณะที่เหมาะสมในการต้ัง
สำานักพิมพ์ - Country Living, 29 (1905). LDE 106.2

โลมาลินดา รัฐแคลิฟอร์เนีย

เราขอบคุณพระเจ้าสำาหรับสถานีอนามัยที่ดีที่พาราไดส์วาเล่ย์ ตั้งอยู่เจ็ดไมล์
จากแซนดีเอโก สถานีอนามัยทีเ่กลน็เดลซ่ึงอยูห่า่งจากลอสแอนเจลสิแปดไมล ์และ
สถานทีท่ีใ่หญแ่ละสวยงามทีโ่ลมาลนิดาตัง้อยูทิ่ศตะวนัออกของลอสแอนเจลิสไปหก
สิบสองไมล์และใกล้กับเรดแลนด์ รีเวอร์ไซด์ และซานเบอร์นาดิโน ที่โลมาลินดา
เป็นจดุทีต้ั่งสถานอีนามัยทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่เทา่ทีข่า้พเจา้เคยเหน็มา - Loma 
Linda Messages, 141 (1905). LDE 106.3

โลมาลินดาเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ให้เป็นศูนย์กลางอบรมมิชชัน
นารีด้านการแพทย์ - Letter 188, 1907. LDE 107.1

ที่นี่มีสิ่งที่เอื้ออำานวยดีๆ มากมายสำาหรับการตั้งโรงเรียน ทั้งพื้นที่ทำาไร่ สวน
ผลไม้ ทุ่งหญ้า อาคารใหญ่โต บริเวณที่กว้างขวาง พื้นที่ที่สวยงาม ทั้งหมดนี้เป็น
พระพรอันมากมาย - Loma Linda Messages, 310 (1907). LDE 107.2

โลมาลินดาคือสถานที่ที่มีความได้เปรียบมากมาย และถ้าผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็นมิชชันนารีด้านการแพทย์ พวก
เขาจะเป็นแสงสว่างส่องออกไปให้กับผู้ที่อยู่รอบๆ เราจะต้องแสวงหาพระเจ้าทุก
วันเพื่อพระองค์จะประทานพระปัญญาแก่เรา - Letter 374, 1907. LDE 107.3

ที่นี่มีสภาพที่เอื้ออำานวยมากมายเหมาะสำาหรับที่จะเป็นโรงเรียนและสถานี
อนามัย มีสิ่งเอ้ือประโยชน์สำาหรับนักเรียนและประโยชน์มากมายสำาหรับผู้ป่วย 
ขา้พเจา้ได้รบัการแนะนำาใหส้รา้งโรงเรยีนทีจ่ะดำาเนนิการตามแนวทางของโรงเรยีน
ผู้ เผยพระวจนะในอดีต ... แพทย์จะได้รับการศึกษาจากสถานที่แห่งนี้                      
- Medical Ministry, 75, 76 (1907). LDE 107.4
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แองกวิน รัฐแคลิฟอร์เนีย

ขณะที่ดูที่ดินผืนนี้ข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นที่ที่มีความยอดเยี่ยมในหลายๆด้าน 
ไม่มีที่ไหนที่จะตั้งโรงเรียนได้ดีกว่าที่นี่อีกแล้ว สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากเซนต์เฮเลนา
แปดไมล์ และปลอดภัยจาการทดลองต่างๆในเมือง... - LDE 107.5

เมือ่เวลาผา่นไปเราคงตอ้งสรา้งบา้นพกัสำาหรบันกัเรยีนเพิม่ขึน้ นกัเรยีนเหล่า
นี้สามารถสร้างบ้านเองได้ด้วยการดูแลของครูที่มีความชำานาญ ไม้ต่างๆ จะจัดสรร
ไว้ให้ได้ใช้ และนักเรียนจะเรียนรู้วิธีการสร้างที่ถูกต้อง LDE 108.1

เราไม่ต้องกลัวว่าจะดื่มน้ำาที่ไม่สะอาดเพราะที่นี่พระเจ้าทรงประทานน้ำาให้
เราจากคลงัของพระองค ์ขา้พเจา้ไม่ทราบว่าจะขอบคณุอยา่งไรกบัสิง่ดมีากมายทีไ่ด้
รับ... LDE 108.2

เราตระหนกัว่าพระเจา้ทรงรูว่้าเราขาดอะไรและทีเ่ราอยูน่ีไ่ดก้เ็พราะการทรง
นำาของพระองค์ ... พระเจ้าทรงต้องการให้เรามาที่นี่และพระองค์ทรงนำาเรามาถึงที่ 
ข้าพเจ้าเกิดความมั่นใจเมื่อได้มาถึงที่ดินผืนนี้ ... ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อท่านเดินไปจน
ตลอดทีด่นิแหง่น้ีทา่นจะเหน็ด้วยกบัข้าพเจา้ ว่าพระเจา้ทรงเตรยีมทีด่นิแหง่นีส้ำาหรบั
เรา - Manuscript Releases 1:340, 341, 343 (1909). LDE 108.3
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เมืองและนครต่างๆ

ผู้ริเริ่มสร้างเมือง

หลังจากที่คาอินถูกพระเจ้าสาปแช่ง เขาได้หนีออกจากบ้านของบิดาไป ทำา
มาหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นชาวไร่ชาวนา เขาได้สร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่ง เรียกชื่อ
เมืองนั้นตามบุตรชายคนโตของเขา (ปฐมกาล 4:17) เขาได้ออกไปจากพระพักตร์
ของพระเจ้าและละทิ้งพระสัญญาของพระองค์ที่จะทรงให้มีสวนเอเดนขึ้นอีกครั้ง 
ออกไปแสวงหาทรพัยส์มบตัแิละความเพลดิเพลนิในโลกทีต่อ้งคำาสาปแหง่ความบาป 
เขาจึงเป็นบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ที่บูชาพระของโลกนี้ - Patriarchs and 
Prophets, 81 (1890). LDE 109.1

ลูกหลานของโนอาห์ยังคงอาศัยอยู่ตามภูเขาในที่ที่เรือเกยอยู่เป็นเวลาหนึ่ง 
เมื่อจำานวนคนเพิ่มขึ้นไม่นานความไม่เชื่อฟังก็ส่งผลให้เกิดการแตกแยก พวกคนที่
ต้องการจะลืมพระผู้สร้างของพวกเขาและละทิ้งกฎเกณฑ์ของพระองค์ ก็รู้สึกเบื่อ

บทที่ 8
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หน่ายคำาสอนและชีวิตของพี่น้องที่ยำาเกรงพระเจ้า จากนั้นไม่นานพวกเขาแยกตัว
ออกจากคนที่นมัสการพระเจ้า ออกเดินทางไปยังที่ราบแห่งชินาร์ ที่ชายฝั่งแม่น้ำา  
ยูเฟรตีส ... LDE 109.2

พวกเขาตดัสนิใจสรา้งเมืองข้ึนมาเมืองหน่ีงทีน่ัน่ และสรา้งหอคอยมหมึาและ
สงูเทยีมฟา้ กลายเปน็สิง่อัศจรรยข์องโลก (ปฐมกาล 11:2-4) - Patriarchs and 
Prophets, 118, 119 (1890). LDE 110.1

เมืองคือแหล่งเพาะพันธุ์ความชั่วร้าย

ที่ใจกลางเมืองคือแหล่งบันเทิงและความสนุกสนาน พ่อแม่หลายคนเลือกที่
จะใหล้กูอาศยัอยูใ่นเมอืงเพราะคดิวา่จะมชีวีติทีด่กีวา่ หารูไ้มว่า่พวกเขาตอ้งพบกบั
ความผิดหวัง แต่นั่นก็สายเกินไปที่จะแก้ไขการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นได้ เมืองใน
ทุกวันนี้กำาลังกลายเป็นเหมือนโสโดมและโกโมราห์อย่างรวดเร็ว มีวันหยุดมากมาย
ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเกียจคร้าน กิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้น เช่น การไปโรง
ภาพยนตร์ การแข่งม้า การพนัน การดื่มของมึนเมา และแหล่งบันเทิงต่างๆ ล้วน
กระตุ้นให้เกิดความปรารถนาในความรุนแรง เยาวชนถูกกวาดล้างไปด้วยค่านิยม
ของคนในปัจจุบัน - Christ’s Object Lessons, 54 (1900). LDE 110.2

พระเจา้ทรงสำาแดงแกข้่าพเจา้ว่าเมืองจะเตม็ไปดว้ยความสบัสนวุน่วาย ความ
รุนแรง และอาชญากรรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทวีมากขึ้นจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ
ของโลกนี้ - Testimonies for the Church 7:84 (1902). LDE 110.3

เมืองต่างๆ ทั่วโลกกำาลังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ความชั่วร้าย ทั่วทุกหน
แหง่มแีต่ภาพและเสยีงทีช่ัว่รา้ย มแีตก่ารลอ่ลวงใหลุ้ม่หลงไปตามทางโลกและการ
สำามะเลเทเมา - The Ministry of Healing, 363 (1905). LDE 110.4

การพิพากษากำาลังเกิดกับเมืองต่างๆ

โลกจะเกดิการตกตะลงึอยา่งน่ากลวั และคฤหาสนท์ีส่วยงามใหญโ่ตมากมาย
ที่สร้างขึ้นด้วยเงินทองมหาศาลจะพินาศกลายเป็นซากปรักหักพังอย่างแน่นอน      
- Manuscript Releases 3:312 (1891). LDE 110.5
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เมื่อพระเจ้าทรงถอนพระหัตถ์ที่หยุดยั้งการทำาลายออกไปแล้ว ทูตแห่งการ
ทำ าลายก็จะลงมือ แล้วความหายนะครั้ งใหญ่จะเกิดขึ้ นในเมืองต่ างๆ                         
- Manuscript Releases 3:314 (1897). LDE 111.1

พระเจ้าทรงให้สัญญาณเตือนกับประชากรในโลก เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่
ชิคาโก เมลเบิร์น ลอนดอน และนิวยอร์ก - Manuscript 127, 1897. LDE 111.2

จุดสิ้นสุดของโลกนั้นใกล้เข้ามาถึงแล้ว และเมืองทุกเมืองจะต้องถูกคว่ำาลง
ทุกทิศทุกทาง จะมีความสับสนวุ่นวายในทุกๆ เมือง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขย่าได้ก็จะ
ต้องถูกเขยา่ และเราไม่รูว่้าอะไรเกดิขึน้ตามมาอกี การพพิากษาจะเปน็ไปตามความ
ชั่วร้ายของคนและแสงสว่างแห่งความจริงที่พวกเขามีอยู่ - Manuscript         
Releases 1:248 (1902). LDE 111.3

ประชากรของพระเจ้าตระหนักถึงเรื่องการทำาลายที่กำาลังจะเกิดขึ้นกับเมือง
นับพันๆ และตอนนี้กำาลังทำาเหมือนหลับหูหลับตา - Evangelism, 29 (1903). 
LDE 111.4

เวลาที่เมืองใหญ่ต่าง ๆ  จะถูกกวาดทิ้งไปนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และทุกคนควร
จะรู้ถึงการพิพากษาที่จะมาถึงนี้ - Evangelism, 29 (1910). LDE 111.5

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เหลือเพียงขี้เถ้าคือบทพิสูจน์ความหายนะ

ขา้พเจ้าเคยเหน็ตกึอาคารตา่งๆ ทีส่รา้งดว้ยราคาสงูทีส่ดุ ออกแบบใหส้ามารถ
ทนไฟได ้ แตเ่มืองโสโดมทีพิ่นาศไปในเปลวเพลงิแหง่การลงโทษของพระเจา้ฉนัใด 
ตึกที่ผู้คนต่างภาคภูมิใจเหล่านั้นก็จะเหลือเพียงเถ้าธุลีเช่นเดียวกัน ... อนุสรณ์
สวยงามที่คนยกย่องว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นจะพังทลายลงมาเป็นผงฝุ่น 
ก่อนที่การทำาลายที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของโลกจะมาถึงเสียอีก - Selected             
Messages 3:418 (1901). LDE 111.6

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากำาลังถอนออกไปจากเมืองต่างๆ ที่ชั่วช้า 
เมืองเหล่านั้นกำาลังกลายเป็นเหมือนเมืองต่างๆ ในสมัยของโนอาห์และเหมือนกับ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ... คฤหาสน์ที่หรูหราและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งทั้ง
หลายจะถูกทำาลายลงอยา่งไม่มีใครลว่งรูเ้ลย เมือ่พระเจา้ทรงเหน็วา่เจา้ของสิง่เหลา่
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นัน้ได้ผา่นเลยขอบเขตของการใหอ้ภยัไป สิง่ปลกูสรา้งทีโ่ออ่า่ทีค่นเคยเชือ่กนัวา่ทน
ไฟได้ยังถูกทำาลายลง แสดงให้เห็นว่าอีกไม่นานตึกรามเหล่าน้ีก็จะพินาศมอดไหม้
ไปเช่นกัน - This Day With God, 152 (1902). LDE 112.1

ผู้คนจะยังคงปลูกสร้างตึกแพงๆ ที่ต้องใช้เงินเป็นล้านๆ และจะโอ้อวดถึง
ความสวยงามกับความมั่นคงแข็งแรงของสถาปัตยกรรมเหล่านั้นที่พวกเขาสร้างขึ้น 
แต่พระเจ้าได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าแม้จะแข็งแรงหรือสร้างด้วยราคาแพงขนาดไหน 
ตึกเหล่านั้นก็จะพบจุดจบเช่นเดียวกันกับวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม - The S.D.A. 
Bible Commentary 5:1098 (1906). LDE 112.2

นครนิวยอร์ก

พระเจ้ายังไม่ได้เทพระพิโรธของพระองค์อย่างไร้ปราณี พระหัตถ์ของ
พระองค์ยังคงยื่นออก ข่าวสารของพระองค์จะต้องประกาศไปทั่วนครนิวยอร์ก ทุก
คนจะต้องได้เห็นว่าโดยการทรงสัมผัสของพระเจ้า พระองค์สามารถทำาลายทรัพย์
สมบัติเหล่านั้นที่พวกเขาได้ส่ำาสมข้ึนมาในวันอันยิ่งใหญ่สุดท้ายของพระเจ้า          
- Manuscript Releases 3:310, 311 (1902). LDE 112.3

ขา้พเจา้ไมท่ราบอยา่งแทจ้รงิว่าอะไรกำาลงัจะเกดิขึน้กบัเมอืงนวิยอรก์ รูเ้พยีง
แตว่า่สกัวนัหนึง่ตกึสงูใหญเ่หลา่น้ันจะตอ้งพงัทลายลงมาดว้ยฤทธิอ์ำานาจของพระเจ้า 
... ความตายจะมีข้ึนทัว่ทกุหนแหง่ เปน็เหตผุลทีท่ำาไมขา้พเจา้จึงกงัวลอยากใหเ้มอืง
เหล่านี้ได้รับการเตือนเสียเหลือเกิน - The Review and Herald, July 5, 
1906. LDE 112.4

ครั้งหนึ่งตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในนิวยอร์ก ตอนกลางคืนพระเจ้าได้ทรงเรียกให้
ข้าพเจ้าตื่นขึ้นและดูตึกต่างๆ ที่สร้างสูงขึ้นๆ ไปในท้องฟ้า ตึกเหล่านั้นได้รับการ
รบัรองวา่ทนไฟ และถกูสรา้งขึน้เพือ่เจา้ของและคนทีส่รา้งทัง้หลายจะเปน็ทีน่บัหนา้
ถือตา ... LDE 113.1

และแล้วฉากต่อไปที่ข้าพเจ้าเห็นคือสัญญาณเตือนว่าเกิดไฟไหม้ พวกเขา
มองไปทีตึ่กสงูใหญแ่ละนา่จะทนไฟเหลา่นัน้และพดูวา่ “ตกึปลอดภยัแนน่อน” แต่
ตึกเหล่านั้นกลับถูกเผาไหม้อย่างกับสร้างข้ึนด้วยยางมะตอย เครื่องดับเพลิงไม่
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สามารถหยดุยัง้เพลงิไวไ้ด ้พนกังานดบัเพลงิกไ็มส่ามารถควบคมุเครือ่งมอืเหลา่นัน้
ได้เลย - Testimonies for the Church 9:12, 13 (1909). LDE 113.2

ชิคาโกและลอสแอนเจลิส 

ข้าพเจ้าเห็นฉากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ในเมืองชิคาโกและเมืองใหญ่
อื่นๆ ด้วย ขณะที่ความชั่วช้าเพิ่มมากขึ้นและพลังอำานาจแห่งการปกป้องคุ้มครอง
ของพระเจา้ถกูถอนออกไป บงัเกดิลมพายแุหง่การทำาลายลา้ง ตกึมากมายถกูทำาลาย
ด้วยไฟและพังทลายลงด้วยแรงแผ่นดินไหว ... LDE 113.3

หลังจากนี้ไม่นานข้าพเจ้าได้รับการสำาแดงให้เห็นว่า นิมิตเรื่องตึกต่างๆ ใน
เมืองชิคาโกที่คนของเราใช้เงินทองมากมายสร้างขึ้นมา อีกทั้งความพินาศของตึก
เหล่านั้น เป็นบทเรียนหนึ่งให้กับคนของเรา เตือนเขาให้ไม่ต้องลงทุนมากมายกับ
ทรัพย์สินเหล่านั้นในชิคาโก หรือในเมืองใดเมืองหน่ึง นอกจากว่าพระเจ้าจะทรง
เปิดหนทางและชีน้ำาอยา่งชดัเจนใหส้รา้งหรอืซ้ือเทา่ทีจ่ำาเปน็ควบคูก่บัตระหนกัถงึคำา
เตือนที่ได้รับ คำาเตือนเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับโครงการที่ลอสแอนเจลิส ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก
ที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่าเราต้องไม่สร้างตึกราคาแพงไว้ในเมือง - The Paulson 
Collection of Ellen G. White Letters, 50 (1906). LDE 113.4

ซานฟรานซิสโกและโอ๊คแลนด์

เมอืงซานฟรานซิสโกและเมืองโอ๊คแลนดก์ำาลงักลายเปน็เหมอืนเมอืงโสโดม
และโกโมราห์ และพระเจ้าจะเสด็จมาหาพวกเขา ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาจะ
ทนทุกข์เพราะการพิพากษาของพระเจ้า - Manuscript 30, 1903. LDE 114.1

แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่เคยเกิดกับซานฟรานซิสโกจะตามมาด้วยเหตุการณ์
อื่นๆ โดยฤทธิ์อำานาจของพระเจ้า (เกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ที่เมืองซานฟราน 
ซิสโกในวันที่ 18-19 เมษายน 1906 มีผู้เสียชีวิต 503 คน และทรัพย์สินเสียหาย
กว่า 350 ล้านดอลลาร์) ผู้คนฝ่าฝืนกฎหมายของพระเจ้า เมืองทั้งหลายเสื่อมโทรม
ไปด้วยความบาป ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนีนะเวห์ พระเจ้าได้ให้โยนาห์
สง่สารพิเศษของพระองคแ์กเ่มืองทีช่ัว่รา้ยน้ัน ... ในยุคนีพ้ระองคก์จ็ะมขีา่วสารเชน่
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นี้ส่งไปยังเมืองท่ีชั่วร้ายต่างๆ เพ่ือว่าพวกเขาจะได้ยอมกลับใจเหมือนกับเมือง         
นีนะเวห์ - Manuscript 61a, 1906 (June 3). LDE 114.2

แม้แต่เมืองต่างๆ ที่ได้กระทำาผิดและรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้า    
ก็ยงัดูเหมอืนไมม่ทีทีา่ทีพ่วกเขาจะกลบัใจเลย รา้นขายของมนึเมายังคงเปดิอยู่ และ
สิ่งยั่วยวนต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ต่อหน้าพลเมือง - Letter 268, 1906 (August 20). 
LDE 114.3

เมืองที่ชั่วร้ายอื่นๆ

ขณะที่เราเข้าใกล้กับจุดจบของประวัติศาสตร์โลก เราจะเห็นเหตุการณ์ภัย
พบิตัทิีเ่กิดกับเมอืงซานฟรานซสิโก เกดิขึน้ในทีอ่ื่นๆ อกี ... สิง่เหลา่นีท้ำาใหข้า้พเจา้
รู้สึกสลดอย่างมากเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าวันแห่งการพิพากษาใกล้เข้ามาเต็มที การ
พิพากษาทีเ่กิดขึน้มาแลว้น้ันไม่ใชจ่ดุสิน้สดุแตเ่ปน็การเตอืนถงึการลงโทษทีก่ำาลงัจะ
เกิดกับเมืองที่ชั่วร้ายเหล่านั้น ... LDE 114.4

 (ดูอ้างอิงใน ฮาบากุก 2:1-20; เศฟันยาห์ 1:1-3:20; เศคาริยาห์ 1:1-4:14; 
มาลาคี 1:1-4) อีกไม่นานเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ได้บรรยายไว้
แลว้อยา่งชดัเจน ขา้พเจา้ขอนำาถอ้ยคำาทีง่ดงามเหลา่นีจ้ากพระคมัภรีใ์หท้กุคนรบัไป
พิจารณาดู คำาพยากรณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นพระคำาของพระเจ้า
สำาหรับยุคสุดท้าย และจะเป็นจริงอย่างแน่นอนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
กับเมืองซานฟรานซิสโก -  Letter 154, 1906 (May 26). LDE 115.1

ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้ประกาศว่า เมืองทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความผิด
บาปและความชั่วร้ายสุดขั้ว จะถูกทำาลายด้วยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ และน้ำาท่วม 
- Evangelism, 27 (April 27, 1906). LDE 115.2

คำาเตือนของพระครสิตใ์นเรือ่งเหตกุารณต์า่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้มาในชว่งใกลจ้ดุ
สิ้นสุดของประวัติศาสตร์โลกนั้น ตอนนี้กำาลังสำาเร็จในเมืองใหญ่ๆ ของเราแล้ว 
พระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นแสงสว่างเพื่อว่าคนที่วิ่งอยู่จะได้อ่าน 
เมืองซานฟรานซิสโกเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลก ไม่ว่าจะเป็นสินบนชั่ว 
การทุจริตในทรัพย์สิน การดำาเนินการที่ฉ้อฉลในกลุ่มผู้มีอำานาจที่ปล่อยผู้กระทำาผิด 
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และใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ ความไร้ศีลธรรมเหล่านี้กำาลังเกิดกับเมืองใหญ่มากมายในโลก 
และกำาลังทำาให้โลกน้ีกลายเป็นเหมือนกับสภาพที่เคยเป็นในยุคก่อนน้ำาท่วมโลก  
- Letter 230, 1907. LDE 115.3

สหภาพแรงงานในเมืองต่างๆ

ซาตานกำาลงัทำางานอยา่งหนกัในเมืองทีแ่ออดัของเรา เราเหน็ผลงานของมนั
ได้ในความสับสนวุ่นวาย การชิงดีชิงเด่น ความบาดหมางกันระหว่างลูกจ้างกับผู้ว่า
จ้าง และความหน้าไหว้หลังหลอกที่เกิดขึ้นในโบสถ์ ... ราคะตัณหาฝ่ายเนื้อหนัง 
สายตาที่หยิ่งยโส การแสดงออกที่เห็นแก่ตัว การใช้อำานาจในทางที่ผิด ความ
เหี้ยมโหดและการบังคับข่มขู่ให้คนร่วมมือกับองค์กรและสหพันธ์ คนเหล่านี้รวม
กลุ่มกันเป็นฟ่อนๆ พร้อมให้ถูกเพลิงที่ร้อนแรงเผาผลาญในวาระสุดท้ายของโลก 
สิง่เหลา่นีค้อืการงานของซาตานและพรรคพวกของมนั - Evangelism, 26 (1903). 
LDE 116.1

คนชั่วกำาลังรวมกลุ่มกันขึ้น ทำาสัญญากันเป็นองค์กรและสหพันธ์ ให้เราอย่า
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรเหล่านั้นเลย พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองเราและ
พระองคท์รงเรยีกเราใหแ้ยกตวัออกมาจากโลก “จงออกจากทา่มกลางพวกเขา และ
จงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่
สะอาด” (2 โครินธ์ 6:17) ถ้าเราปฏิเสธที่จะทำาสิ่งนี้ ยังคงเชื่อมต่อกับโลกและมอง
ทุกๆ อย่างจากจุดยืนทางโลกแล้ว เราก็จะกลายเป็นเหมือนกับโลก เมื่อกฎเกณฑ์
และความคดิทางโลกควบคุมการดำาเนินงานของเรา เราจะไม่สามารถยืนอยู่ในหลัก
การแห่งความจริงนิรันดร์ที่สูงส่งและบริสุทธิ์ได้ - The S.D.A. Bible        
Commentary 4:1142 (1903). LDE 116.2

สหภาพแรงงานเป็นต้นตอปัญหาหนึ่งของแอ๊ดเวนตีส

สหภาพแรงงานจะเปน็หน่ึงชอ่งทางทีท่ำาใหโ้ลกประสบกบัเวลาแหง่ความทกุข์
ลำาบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่สร้างโลก ... LDE 116.3
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คนจำานวนหน่ึงจะรวมตัวกันทำาทุกอย่างเพื่อให้ได้งานที่ปรารถนา 
สหภาพแรงงานจะกอ่ตัง้ข้ึน และคนทีป่ฏเิสธไม่เข้ารว่มกบัสหภาพเหลา่นีจ้ะถกูหมาย
ไว้ ... LDE 117.1

เพราะสหภาพแรงงานและสหพันธเ์หลา่น้ี ในไมช่า้การดำาเนนิงานของสถาบนั
ของเราในเมืองจะพบกบัความยากลำาบาก คำาเตือนของข้าพเจ้าก็คือ จงออกไปจาก
เมือง อย่าได้สร้างสถานีอนามัยในเมืองเหล่านั้นเลย - Selected Messages 
2:142 (1903). LDE 117.2

เวลานั้นจะมาถึงอย่างรวดเร็วเมื่อสหภาพแรงงานจะมีอำานาจควบคุมทำาการ
กดขี่รุนแรง - Selected Messages 2:141 (1904). LDE 117.3

ผู้คนมากมายในเมืองโหยหาแสงสว่างและความจริง

พระเจา้จะทรงจดัการกบันครทัง้หลายในโลกอย่างจรงิจงั แตจ่ะยงัไมส่ำาแดง
พระพิโรธของพระองคอ์ยา่งถงึทีส่ดุ เพราะว่ามีบางคนทีจ่ะแยกตวัออกมาจากความ
เชื่อที่ผิดของศัตรู และจะกลับใจมารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ - Evangelism, 27 
(1906). LDE 117.4

ความมืดมิดทางจิตวิญญาณที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งโลกนั้นหนาแน่นมากขึ้น
ท่ามกลางผู้คนจำานวนมาก เมืองเหล่านี้แหละที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าพบกับผู้คนที่มี
ใจด้ือดึง และผูค้นทีก่ระหายความจรงิมากทีส่ดุ เมอืงเหลา่นีแ้หละทีผู่ร้บัใชพ้ระเจา้
จะมีโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุดในการนำาจิตวิญญาณของคนที่หลงหาย ท่ามกลางผู้คน
มากมายทีไ่มรู่อ้ะไรเกีย่วกบัพระเจา้และสวรรคเ์ลยนัน้ ยงัมคีนอกีจำานวนมากทีโ่หย
หาแสงสวา่งและความบรสิทุธิแ์หง่จติใจ แม้กระทัง่ในทา่มกลางผูท้ีป่ระมาทเลนิเลอ่
และไมแ่ยแสอะไรเลยนัน้ กม็คีนอกีจำานวนไมน่อ้ยทีห่นัมาซาบซึง้ในความอศัจรรย์
แห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ - The Review and 
Herald, November 17, 1910. LDE 117.5
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เมืองเหล่านี้ต้องการผู้รับใช้ที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริง

ในการเตรียมต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้า เราต้องทำางานหนักใน
เมืองใหญ่ เรามีคำาพยานที่สำาคัญยิ่งที่จะบอกกับชุมชนใหญ่เหล่านี้ - Words of 
Encouragement to Self-supporting Workers (Ph 113), 5 (1909). 
LDE 118.1

ขา่วสารเตอืนสำาหรบัยคุของเรายงัไม่ได้ถกูสง่ไปอยา่งจรงิจงัในโลกแหง่ธรุกจิ 
วันแล้ววันเล่าที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าเหล่านี้จอแจไปด้วยชายหญิงที่
ต้องการความจริงสำาหรับยุคนี้ แต่กลับยังไม่รู้จักความจริงที่แสนมีค่า เป็นเพราะยัง
ไม่มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะเข้าไปถึงคนกลุ่มนี้เลย - Counsels to Writers 
and Editors, 14 (1909). LDE 118.2

ขณะนีข้า่วของทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามจะตอ้งถกูประกาศออกไป ไมใ่ชป่ระกาศ
เพยีงแคท่ี่ๆ  อยูห่า่งไกลออกไปเทา่นัน้ แตป่ระกาศยงัทีใ่กลเ้คยีงทีถ่กูละเลยดว้ย ที่
ซึง่มปีระชาชนมากมายอาศยัอยู ่ไม่ไดร้บัการเตอืนและอาจไมไ่ดร้บัความรอด เมอืง
ในทกุหนแหง่กำาลงัตอ้งการผู้รบัใชพ้ระเจา้ทีต่ัง้ใจจรงิและทำางานอยา่งสดุใจ - The 
Review and Herald, November 17, 1910. LDE 118.3

ยังไม่ใช่ทุกคนที่จะออกจากเมืองได้ในขณะนี้

เมื่อไรก็ตามที่เป็นไปได้ ผู้เป็นพ่อแม่มีหน้าที่ที่จะออกไปสร้างบ้านอยู่ใน
ชนบทเพื่อลูกๆ ของตน - The Adventist Home, 141 (1906). LDE 118.4

ขณะที่เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ผู้เชื่อของเราจะจำาเป็นต้องออกจากเมือง เราได้
รับการสั่งสอนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วว่า พี่น้องของเราโดยเฉพาะพ่อแม่และลูกๆ 
ควรวางแผนออกไปจากเมืองในเวลาที่ยังมีโอกาสอยู่ หลายคนคงต้องทำางานหนัก
เพื่อจะมีหนทางออกไปได้ แต่ก่อนที่พวกเขาสามารถจะออกจากเมืองและยังต้อง
อยู่ในนั้น พวกเขาควรที่จะกระตือรือร้นให้มากที่สุดที่จะทำางานประกาศ ถึงแม้การ
ประกาศนั้นจะส่งผลได้ไม่มากก็ตาม - Selected Messages 2:360 (1906).        
LDE 118.5
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ความชัว่รา้ยกำาลงัพอกพนูในหลายๆ เมอืงในประเทศของเรา และกำาลงัเปน็
ทีช่ดัเจนมากขึน้เรือ่ยๆ ว่าคนทีย่งัคงอยูเ่มืองเหลา่นัน้กม็คีวามเสีย่งอย่างใชเ่หตทุีจ่ติ
วิญญาณของเขาจะไม่รอด - Country Living, 9 (1907). LDE 119.1

นครทั้งหลายหมักหมมอยู่ในความบาปและเสื่อมทรามด้านศีลธรรม กระนั้น
ก็ยังมีโลทอาศัยอยู่ในเมืองโสโดมทุกแห่ง - Testimonies for the Church 
6:136 (1900). LDE 119.2

โรงเรียน โบสถ์ และร้านอาหารยังเป็นที่ต้องการในเมืองต่างๆ

มอีกีหลายทางทีเ่ราสามารถทำาไดเ้พือ่ชว่ยเหลอืและใหก้ารศกึษาแกล่กูๆ ของ
คนที่ยังไม่สามารถออกจากเมืองได้ในตอนนี้ นับว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทอย่างที่สุด
ของเรา มีความจำาเป็นที่ต้องสร้างโรงเรียนของโบสถ์ขึ้นสำาหรับเด็กๆ ในเมือง 
นอกจากการสร้างโรงเรียนแล้วควรคำานึงถึงการให้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น         
- Child Guidance, 306 (1903). LDE 119.3

รา้นอาหารของเราตอ้งอยูใ่นเมือง มิเชน่นัน้แลว้พนกังานในรา้นอาหารจะไม่
สามารถเข้าถึงผู้คนและสอนหลักการของการดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับพวกเขาได้ 
- Selected Messages 2:142 (1903). LDE 119.4

พระเจ้าได้ทรงชี้นำาเราหลายครั้งหลายหนว่า จากศูนย์ของเรานอกเมือง เรา
จะเข้าไปทำางานกับคนในเมือง ในเมืองเหล่านี้ต้องมีที่สำาหรับนมัสการเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระเจ้า แต่สำาหรับสถาบันการพิมพ์สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ สถาบันเพื่อการรักษาผู้
ป่วย และสถาบันเพื่อการฝึกฝนคนงาน (วิทยาลัย) จะต้องสร้างไว้นอกเมือง โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ สำาคญัมากทีเ่ยาวชนของเราจะอาศยัอยู่หา่งจากสิง่ลอ่ลวงมากมายใน
เมือง - Selected Messages 2:358 (1907). LDE 120.1

ไม่สนับสนุนให้รีบร้อนออกจากเมืองไปอยู่ชนบท

ขอให้ทุกคนใช้เวลาคิดพิจารณาอย่างถ้วนถี่ และอย่าเป็นเหมือนชายในคำา
อปุมาทีเ่ริม่สรา้งบ้านของตนและไม่สามารถจะสรา้งใหส้ำาเรจ็ อยา่เพิง่โยกยา้ยจนกวา่
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จะไตร่ตรองพิจารณาถึงการย้ายและผลที่ตามมาให้ดีเสียก่อน คำานึงถึงทุกอย่าง     
ให้ดี ... LDE 120.2

อาจมีบางคนพรวดพราดทำาบางสิ่งอย่างรีบเร่ง และพาตัวเองไปทำาในสิ่งที่
เขาไม่มีความรู้เลย พระเจ้าไม่ทรงประสงค์เช่นนั้น ... LDE 120.3

อย่าทำาสิ่งใดอย่างไม่เป็นระบบระเบียบเลย เกรงว่าจะสูญเสียทรัพย์สิน
มากมายไปเพราะความรบีรอ้น เพราะคำาพดูปลกุใจใหอ้ยากทำาดว้ยความตืน่เตน้แต่
หาใช่วิธีการของพระเจ้าไม่ ส่งผลให้ชัยชนะที่ควรจะได้รับนั้นกลับกลายเป็นความ
พ่ายแพ้ เพราะขาดการตัดสินใจที่รอบคอบ ขาดการพิจารณาใคร่ครวญ และขาด
หลักการและจุดประสงค์ที่ดี - Selected Messages 2:362, 363 (1893) [ดูเพิ่ม
เติมใน Selected Messages 2:361-364] LDE 120.4

สัญญาณเตือนให้ออกจากเมือง

เหมอืนกบัเหลา่สาวกของพระเยซู อีกไมน่านจะถงึเวลาทีเ่ราจะตอ้งถกูบงัคบั
ใหไ้ปหาทีห่ลบภยัในสถานทีเ่ปลา่เปลีย่วและหา่งไกล เหมอืนทีท่หารโรมนัลอ้มกรงุ
เยรูซาเล็มเป็นสัญญาณเตือนคริสเตียนชาวยิวให้หนี ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่ออำานาจของ
รัฐออกคำาสั่งบังคับให้ถือสะบาโตของเปปาซี ก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้กับเรา จึง
เป็นเวลาทีจ่ะออกจากเมืองใหญ ่อีกทัง้เตรยีมตวัออกจากเมอืงเลก็ เพือ่ใชช้ว่งเวลา
ที่เหลือในบ้านเล็กๆ ห่างไกลออกไปในภูเขา - Testimonies for the Church 
5:464, 465 (1885). LDE 121.1

ยังมีผู้ชอบธรรมอยู่ในเมืองหลังจากออกคำาสั่งประหารชีวิต

ในชว่งเวลาแหง่ความยากลำาบากนัน้ เราทกุคนจะตอ้งหนอีอกจากเมอืงและ
หมู่บ้านต่างๆ และจะถูกคนชั่วเหล่านั้นติดตามไล่ล่า พวกเขาจะถือดาบเข้ามาใน
บ้านของผู้ชอบธรรม - Early Writings, 34 (1851). LDE 121.2

ขณะที่เหล่าคนชอบธรรมหนีออกจากหมู่บ้านและเมืองต่างๆ พวกเขาถูกคน
ชัว่ติดตามไลล่า่และเขน่ฆา่ แตด่าบทีย่กขึน้เพือ่จะฟนัประชากรของพระเจา้นัน้ หกั
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และตกลงไปเหมือนฟางแห้งที่ไร้พิษภัย เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าปกป้องผู้ชอบ
ธรรมเหล่านั้นเอาไว้ - Early Writings, 284, 285 (1858). LDE 121.3

ถึงแม้ว่าคำาสั่งกฎหมายกำาหนดวันประหารผู้ถือรักษาพระบัญญัติจะถูก
ประกาศออกไปทัว่แลว้กต็าม ในบางกรณ ีศตัรบูางคนจะทำาการนีก้อ่นถงึวนักำาหนด
ทีป่ระกาศไว ้ศตัรเูหลา่นีห้มายทีจ่ะเอาชวีติของพวกเขา แตไ่มม่ผีูใ้ดจะฝา่ผูพ้ทิกัษ์
ยิ่งใหญ่ที่ยืนล้อมรอบจิตวิญญาณทุกดวงที่ซื่อสัตย์เข้าไปได้ ศัตรูบางคนจู่โจมขณะ
ที่คนเหล่านี้กำาลังหนีออกจากเมืองและหมู่บ้าน แต่ดาบที่ชูขึ้นต่อสู้คนของพระเจ้า
นัน้จะหกัและตกลงมาอยา่งไรอ้ำานาจเหมือนดัง่ฟางแหง้ สว่นคนอืน่ๆ จะมทีตูสวรรค์
ในสภาพนักรบมาปกป้องพวกเขาไว้ - The Great Controversy, 631 (1911) 
ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 585 LDE 121.4
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กฎหมายวันอาทิตย์

การต่อกรของชาตานต่ออำานาจของพระเจ้า

พระเจ้าทรงตำาหนิบาบิโลน ‘‘เพราะว่าได้กระทำาให้ประเทศทั้งปวงดื่มเหล้า
องุ่นแห่งพระนิเคราะห์อันสมกับการล่วงประเวณีของตน” ... LDE 123.1

พระเจา้ทรงสรา้งโลกในหกวันและทรงหยุดพกัในวนัทีเ่จด็ ทรงกระทำาใหว้นั
นัน้เป็นวนับริสทุธิ ์และทรงแยกไว้จากวันอ่ืน ๆ  ใหเ้ปน็วนับรสิทุธิข์องพระองค ์เพือ่
ใหพ้ลไพรข่องพระองคถ์อืรกัษาตลอดชัว่อายขุองเขา แตช่ายผูก้ระทำาบาปไดย้กตน
ขึ้นเหนือพระเจ้า นั่งในวิหารของพระองค์และสำาแดงตัวเองเป็นพระเจ้าโดยการ
เปลี่ยนวาระและกฎบัญญัติ อำานาจที่พยายามพิสูจน์ตนว่าไม่เพียงเท่าเทียมกับ
พระเจ้าแต่อยู่เหนือพระองค์นั้น ทำาการเปลี่ยนวันแห่งการพักผ่อนให้เป็นวันที่หนึ่ง
แทนที่จะเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ โปรเตสแตนต์ก็ได้ยอมยึดถือให้เกียรติวัน
ศกัด์ิสทิธิข์องระบอบเปปาซีน้ีไว้เชน่กนั พระวจนะของพระเจา้เรยีกการนีว้า่เปน็การ

บทที่ 9
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ลว่งประเวณีของนาง (วิวรณ์ 14:8) - The S.D.A. Bible Commentary 7:979 
(1900). LDE 123.2

ในช่วงยุคของคริสเตียน ศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ได้โจมตีวันสะบาโตแห่ง
พระบัญญัติข้อที่สี่ ซาตานกล่าวว่า “ข้าจะกระทำาการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระประสงค์ 
จะให้อำานาจแก่ผู้ติดตามข้าที่จะละทิ้งอนุสรณ์รำาลึกถึงพระเจ้า คือสะบาโตวันที่เจ็ด 
ดังนั้นแหละ ข้าจะสำาแดงให้โลกรู้ว่าวันซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นวันบริสุทธิ์ และ
เป็นวันที่พระเจ้าทรงอวยพรได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วันนั้นจะไม่อยู่ในใจของผู้คน
อีกต่อไป ข้าจะลบเลือนวันนั้นไปเสียจากความทรงจำา ข้าจะตั้งวันอื่นมาแทนที่อัน
เปน็วนัทีไ่มม่อีะไรเกีย่วข้องกบัพระเจา้ ไม่ใชวั่นอันเปน็เครือ่งหมายระหวา่งพระเจา้
กับพลไพร่ของพระองค์ ข้าจะชักนำาให้ผู้ที่รับเอาวันนี้ ให้เกียรติและสถาปนาให้
เปน็วนัศกัดิส์ทิธิ ์เหมือนทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาวันทีเ่จด็ - Prophets and Kings, 
183, 184 (c. 1914). LDE 123.3

วันสะบาโต ปมสำาคัญแห่งปัญหา

ในทา่มกลางการตอ่สูท้ีจ่ะอุบตัขิึน้ในทีส่ดุปลาย จะเกดิการรวมตวัของอำานาจ
ชัว่รา้ยทีผ่นัแปรไปจากความภกัดใีนพระบญัญตัขิองพระยาหเ์วห ์เพือ่เปน็ปฏปิกัษ์
กับพลไพร่ของพระเจ้า ในสงครามครั้งนี้วันสะบาโตแห่งบัญญัติข้อที่ส่ีจะเป็นปม
สำาคัญแห่งปัญหา เนื่องจากในพระบัญญัติเกี่ยวกับวันสะบาโตนี้ พระผู้ประทาน
บัญญัตินั้นได้ทรงสำาแดงพระองค์เองเป็นองค์พระผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลก 
- Selected Messages 3:392 (1891). LDE 124.1

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงรักษาวันสะบาโตของเราไว้ เพราะนี่จะเป็นหมาย
สำาคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้า เพื่อจะรู้ว่าเราคือ
ยาห์เวห์ ผู้ชำาระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์” (อพยพ 31:13) บางคนจะทำาให้เกิด
อุปสรรคในการรักษาวันสะบาโตโดยกล่าวว่า “ท่านไม่ทราบหรอกว่าวันไหนคือวัน
สะบาโต” แต่ดูเหมือนจะเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์มาถึง และแสดงความกระตือรือร้น
อยา่งมากในการออกกฎหมายบงัคบัใหถ้อืรกัษาวันนัน้ - The Kress Collection, 
148 (1900). LDE 124.2
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การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายวันอาทิตย์ในช่วง ค.ศ.1880-
1890

เราเฝ้ามองดูมาหลายปีแล้วว่ากฎหมายวันอาทิตย์จะประกาศใช้ในประเทศ
ของเราเมือ่ไร และขณะนีก้ารเคลือ่นไหวดงักลา่วกเ็กดิขึน้ตรงหนา้พวกเราแลว้ เรา
ถามว่า คนของเราควรจะทำาอย่างไรกับเรื่องนี้ดี ... เราควรจะแสวงหาพระเจ้าเป็น
พเิศษ เพ่ือขอพระคณุและฤทธิอ์ำานาจใหก้บัพลไพรข่องพระองคใ์นเวลานี ้พระเจา้
ทรงพระชนม์เปน็แน่ และเรายงัไม่เชือ่ว่าเวลานัน้จะมาถงึอยา่งสมบรูณ ์เมือ่อสิรภาพ
ของเราจะถูกจำากัดลง LDE 125.1

ผู้พยากรณ์ได้เห็น “ทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก ยับยั้ง
ลมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกไว้ เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก บนทะเลหรือบนต้นไม้ทุกต้น” 
ทตูสวรรคอ์กีองคห์นึง่ปรากฎขึน้มาจากทศิตะวนัออกรอ้งดว้ยเสยีงดงัวา่ “จงอยา่ทำา
อันตรายแผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากของ
บรรดาผูร้บัใชข้องพระเจา้ของเรา” นีช่ีใ้หเ้หน็ถงึงานทีเ่ราจะตอ้งทำาในปจัจบุนั คอื
การร้องต่อพระเจ้าเพื่อให้ทูตสวรรค์เหล่านั้นห้ามลมทั้งสี่ไว้จนกว่าผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐจะถูกส่งไปยังทั่วทุกแห่งบนแผ่นดินโลกนี้ และประกาศเตือนถึงการไม่
เชื่อฟังกฎบัญญัติของพระยาห์เวห์ - The Review and Herald Extra, 
December 11, 1888. LDE 125.2

ผู้ที่สนับสนุนกฎหมายวันอาทิตย์มิได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขากำาลัง    
ทำาอยู่

ขณะน้ีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวันอาทิตย์กำาลังดำาเนินไปในทางแห่งความ   
มืดมิด ผู้นำาต่างก็ปิดบังอำาพรางประเด็นที่แท้จริง และหลายคนที่เข้าร่วมในการ
เคลื่อนไหวครั้งนี้ก็มิได้ทราบถึงปลายทางที่คลื่นใต้น้ำาเหล่านี้กำาลังพัดพาไป ... พวก
เขากำาลังทำาการอย่างตาบอด มองไม่เห็นว่าถ้ารัฐบาลโปรเตสแตนต์ยอมละทิ้งหลัก
การซึ่งเคยทำาให้ประเทศมีอิสรภาพและอธิปไตย ไปออกกฎหมายร่างธรรมนูญซึ่ง
นำาไปสู่การรับเอาอุบายเทียมเท็จของระบอบเปปาซี พวกเขาก็กำาลังดิ่งลงสู่ยุคมืด
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แห่งจักรวรรดิโรมัน - The Review and Herald Extra, December 11, 
1888. LDE 125.3

มีหลายคนแม้แต่ผู้ที่มีส่วนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายวันอาทิตย์ มองไม่
เห็นผลลัพธ์ที่จะตามมา พวกเขามองไม่เห็นว่ากำาลังโจมตีอิสรภาพในการนับถือ
ศาสนาโดยตรง มหีลายคนไมเ่คยเขา้ใจวนัสะบาโตทีก่ลา่วไวใ้นพระคมัภรี ์และพืน้
ฐานผิดๆ ที่ก่อเกิดกฎหมายวันอาทิตย์ ... LDE 126.1

ผู้ที่กำาลังพยายามเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและทำาให้บังคับใช้กฎหมายวัน
อาทิตย์ตระหนักเพียงน้อยนิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึน เรากำาลังใกล้ถึงจุดวิกฤตแล้ว 
- Testimonies for the Church 5:711, 753 (1889). LDE 126.2

อย่านิ่งดูดายโดยไม่ทำาอะไรเลย

หน้าที่ของเราคือการทำาสุดความสามารถที่จะป้องกันอันตรายที่กำาลังจะเกิด
ขึน้ บรรดาชายหญงิผูเ้ปน็นกัอธษิฐานทีอ่ยูท่ัว่ทกุทีม่คีวามรบัผดิชอบใหญห่ลวงทีจ่ะ
อธษิฐานขอพระเจา้ใหท้รงรัง้เมฆแหง่ความชัว่ และตอ่เวลาแหง่พระคณุออกไปอกี
หลายๆ ปีเพื่อจะทำางานให้กับพระองค์ - The Review and Herald Extra, 
December 11, 1888. LDE 126.3

บรรดาผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าจำาเป็นต้องกระตือรือร้นเพื่อเขา
จะได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงช่วยได้ เขาจะต้อง
ทำาการอย่างขะมักเขม้นเพื่อชะลอภัยคุกคามที่กำาลังจะมาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 
- The Review and Herald, December 18, 1888. LDE 126.4

ขออย่าให้พลไพร่ผู้ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านิ่งเฉยในเวลานี้เลย
ราวกับว่าเรากำาลังพอใจยอมรับสถานการณ์ - The S.D.A. Bible Commen-
tary 7:975 (1889). LDE 127.1

เรามไิด้กระทำาตามนำา้พระทยัของพระเจา้ถา้เรายงันิง่เฉยโดยไมท่ำาอะไรเลย
เพื่อรักษาอิสรภาพทางความเชื่อ คำาอธิษฐานที่ร้อนรนและกอปรด้วยความเชื่อควร
ส่งขึ้นสู่สวรรค์เพื่อภัยนี้จะถูกเลื่อนออกไป จนกว่าเราจะทำางานที่ถูกละเลยมานาน
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ชิ้นนี้ให้สำาเร็จ ขอให้มีการอธิษฐานอย่างจริงจังที่สุด และให้เราทำาตามอย่างที่เรา
ได้อธิษฐานทูลขอ - Testimonies for the Church 5:714 (1889). LDE 127.2

มีหลายคนกำาลังทำาตัวสบายๆ ราวกับว่ากำาลังหลับใหล เขากล่าวว่า “ถ้าคำา
พยากรณ์ได้ทำานายไว้ ว่าจะเกดิการบงัคบัใชก้ฎหมายวนัอาทติยม์นักจ็ะเกดิขึน้อย่าง
แนน่อน” และเมือ่สรปุไดด้งันี ้เขาจงึนัง่ลงอยา่งใจเยน็รอคอยใหเ้หตกุารณเ์กดิขึน้ 
โดยปลอบใจตัวเองด้วยความคดิทีว่่าพระเจา้จะทรงพทิกัษร์กัษาพลไพรข่องพระองค์
ในวนัแห่งความยากลำาบากน้ัน แตพ่ระเจา้จะไมท่รงชว่ยเราถา้เราไมพ่ยายามทำางาน
ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราดูแล ... LDE 127.3

ในฐานะคนยามทีส่ตัยซ่ื์อเราควรจะเหน็คมดาบทีก่ำาลังเขา้มาใกลแ้ละส่งเสยีง
เตือน เพื่อว่าชายและหญิงจะไม่เดินไปในทางที่ไม่ควรโดยไม่รู้ตัว และเขาคงไม่
หลงไปทางนั้นหากได้รู้ความจริง - The Review and Herald Extra,      
December 24, 1889. LDE 127.4

คัดค้านกฎหมายวันอาทิตย์ด้วยปากกาและคะแนนเสียง

เราไม่ควรทำาการเพื่อเอาใจบุคคลที่ใช้อิทธิพลของเขาในการกดขี่อิสรภาพ
ดา้นศาสนา และดำาเนินมาตรการเพือ่ชกันำาหรอืบงัคบัใหเ้พือ่นมนษุย์ดว้ยกนัถอืรกัษา
วนัอาทติยเ์ปน็วันสะบาโต วันแรกของสปัดาหไ์มใ่ชว่นัทีค่วรถอืรกัษาเปน็วนัศกัดิสิ์ทธิ ์
นั่นเป็นวันสะบาโตจอมปลอม และสมาชิกในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้อง
ไม่เข้าร่วมกับคนเหล่านั้นที่ยกย่องวันนี้และละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าโดยการ 
เหยียบยำ่าวันสะบาโตของพระองค์ พลไพร่ของพระเจ้าจะต้องไม่ลงคะแนนเสียง
เลือกคนเหล่านี้ให้อยู่ในตำาแหน่ง เพราะหากเขาทำาเช่นนี้ก็เหมือนได้เข้าร่วมกับคน
เหล่านี้ในความผิดบาปที่กระทำาในขณะที่ดำารงตำาแหน่ง - Fundamentals of    
Christian Education, 475 (1899). LDE 127.5

ขา้พเจา้หวังว่าคงมีเสยีงเตอืนภยัเรือ่งการเคลือ่นไหวของกฎหมายวนัอาทติย ์
ข้าพเจ้าคิดว่าจะดีที่สุดหากเราให้ความสำาคัญเรื่องความยั่งยืนแห่งพระบัญญัติของ
พระเจ้าในวารสารของเรา ... ขณะนี้เราควรพยายามให้ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งกฎหมาย
วันอาทิตย์ - Counsels to Writers and Editors, 97, 98 (1906). LDE 128.1
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ประเทศสหรัฐอเมริกาจะออกกฎหมายวันอาทิตย์

เมื่อประเทศของเราละทิ้งหลักการแห่งการปกครองแล้วออกกฎหมายวัน
อาทติย ์กลุม่โปรเตสแตนต์จะร่วมมือกบัระบอบเปปาซ ี- Testimonies for the 
Church 5:712 (1889). LDE 128.2

คริสเตียนโปรเตสแตนต์จะเอนเอียงและอยู่ฝ่ายระบอบเปปาซีโดยส้ินเชิง 
กฎหมายบงัคบัใหถ้อืสะบาโตเทยีมเทจ็จะทำาใหพ้วกเขาชบุชวีติและอำานาจความเชือ่
ผิดของโรม ปลุกความเผด็จการและการกดขี่บังคับ - Maranatha, 179 (1893). 
LDE 128.3

ไม่ช้าก็เร็วกฎหมายวันอาทิตย์จะถูกบังคับใช้ - The Review and  
Herald, February 16, 1905. LDE 128.4

ในไมช่า้กฎหมายวันอาทติยจ์ะถกูบงัคบัใชแ้ละกลุม่คนทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่หนา้ที่
จะกดขี่บรรดาผู้ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งมีเพียงหยิบมือเดียว -     
Manuscript Releases 4:278 (1909). LDE 129.1

คำาพยากรณ์ของพระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 เปิดเผยว่า อำานาจที่มีสัญลักษณ์
เป็นสตัวร์า้ยซึง่มเีขาเหมือนลกูแกะจะทำาให ้“โลกและคนทีอ่ยู่ในโลก” บชูาระบอบ
เปปาซี ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นสัตว์ที่มีร่าง “เหมือนเสือดาว” ...และคำาพยากรณ์นี้จะ
สำาเร็จเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาจะบังคับการถือรักษาวันอาทิตย์ซึ่งโรมอ้างไว้ว่า
เป็นการยอมรับอย่างพิเศษถึงอำานาจของเธอ... LDE 129.2

ความเลวรา้ยทางการเมืองกำาลงัทำาลายความรกั ความยตุธิรรมและการเคารพ
ความจริง และแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรี พวกผู้มีอำานาจ
ในการปกครองและสมาชิกสภานิติบัญญัติจะตรากฎหมายบังคับการถือรักษาวัน
อาทิตย์ตามที่ผู้คนเรียกร้องเพื่อคงความนิยมจากประชาชน - The Great     
Controversy, 578, 579, 592 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 535, 536, 
548 LDE 129.3
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เหตุผลของผู้ที่ผลักดันให้เกิดกฎหมายวันอาทิตย์

ซาตานใช้เหตุการณ์ต่างๆ เป็นข้ออ้างเหตุผล พวกเขาคิดว่าความหายนะที่
เกิดขึน้ในโลกทกุวนันีเ้ปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการไมร่กัษาวนัอาทติย ์ซาตานตอ้งการ
ให้พวกเขาเชื่ออย่างนั้น กลุ่มคนผู้มีอิทธิพลเหล่านี้หวังจะระงับพระพิโรธของ
พระเจ้าโดยการออกกฎหมายบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ - Manuscript      
Releases 10:239 (1899). LDE 129.4

คนกลุ่มเดียวกันนี้ยังกล่าวอ้างว่า ความเลวร้ายที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
นั้นส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการทำาให้วันที่เรียกกันว่า “วันสะบาโตของชาว
ครสิเตียน” หมดความศกัดิส์ทิธิ ์และการบงัคบัใหถ้อืรกัษาวนัอาทติยอ์าจจะชว่ยให้
ศีลธรรมของสังคมดีข้ึนได้เป็นอย่างมาก คำาอ้างนี้เน้นกันเป็นพิเศษในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาซ่ึงเปน็ประเทศทีห่ลกัคำาสอนเรือ่งวนัสะบาโตทีแ่ทจ้รงิถกูประกาศอยา่ง
กว้างขวางมากที่สุด - The Great Controversy, 587 (1911) ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 543 LDE 129.5

ชาวโปรเตสแตนต์กับชาวคาทอลิกร่วมมือกัน

ครสิตจกัรโปรเตสแตนตจ์ะจบัมอืรว่มกบัอำานาจของครสิตจกัรแหง่โรม จาก
นั้นจะเกิดการใช้กฎหมายต่อต้านวันสะบาโตของพระผู้ทรงสร้างโลก และเมื่อนั้น
พระเจ้าจะทรงทำาการ “อันประหลาด” ของพระองค์บนโลกนี้ - The S.D.A. 
Bible Commentary 7:910 (1886). LDE 130.1

เรามองไมเ่หน็วา่ครสิตจกัรแหง่โรมแกต้า่งอยา่งไรเกีย่วกบัความผดิเรือ่งรปู
เคารพ ... และนี่คือศาสนาซึ่งชาวโปรเตสแตนต์กำาลังเริ่มให้ความเลื่อมใส และใน
ที่สุดจะรวมเข้ากับคริสตจักรโปรเตสแตนต์ การรวมตัวในครั้งน้ีไม่ได้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในคริสตจักรคาทอลิก เนื่องจากโรมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และ
อ้างว่าไม่มีทางทำาผิดได้ เป็นโปรเตสแตนต์ที่จะเปลี่ยนแปลง การรับความคิดแบบ
เสรีจะทำาให้คริสตจักรจับมือกับฝ่ายคาทอลิกอย่างเหนียวแน่น - The Review 
and Herald, June 1, 1886. LDE 130.2



100 บทที่เก้า

โลกของโปรเตสแตนต์จะร่วมมือกับคนบาป คริสตจักรกับโลกจะเสื่อมซึ่ง 
ศีลธรรมไปด้วยกัน - The S.D.A. Bible Commentary 7:975 (1891).         
LDE 130.3

ลทัธโิรมนัในสมัยโลกเกา่และโปรเตสแตนตท์ีล่ะทิง้ความเชือ่ในโลกสมยัใหม่
จะปฏิบัติในแบบเดียวกันต่อคนทั้งหลายที่ถือรักษาบทบัญญัติทุกข้อของพระเจ้า 
- The Great Controversy, 616 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 571 
LDE 130.4

กฎหมายวันอาทิตย์ยกย่องให้เกียรติคริสตจักรแห่งโรม

เมื่อคริสตจักรแนวหน้าทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกาจับมือกันโดยใช้
หลักคำาสอนที่เหมือนกันเป็นเครื่องยึดเหน่ียว พวกเขาจะกดดันรัฐบาลให้ออก
กฎหมายบังคบัใหท้ำาตามคำาบญัชาของพวกเขาและใหอุ้ม้ชสูถาบนัของพวกเขา เมือ่
นั้นโปรเตสแตนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสร้างรูปจำาลองของอำานาจของโรมัน
ขึ้น และผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซ่ึงจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนคือฝ่ายปกครองจะ
กำาหนดโทษให้แก่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอ... LDE 131.1

การใช้กฎหมายบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์ในส่วนของคริสตจักร
โปรเตสแตนต์เป็นการบังคับให้นมัสการระบอบเปปาซี... LDE 131.2

ด้วยพฤติกรรมการบงัคบัใหป้ฏบิตัหิน้าทีท่างศาสนาโดยอำานาจฝา่ยโลกเชน่นี้
เท่ากับคริสตจักรต่างๆ เป็นผู้สร้างรูปจำาลองของสัตว์ร้ายขึ้นมาด้วยตนเอง ดังนั้น
การใช้กฎหมายบังคับการถือรักษาวันอาทิตย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการ
บังคับให้บูชาสัตว์ร้ายและรูปจำาลองของมัน - The Great Controversy, 445, 
448, 449 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 411, 414, 415 LDE 131.3

เมื่อคริสตจักรโปรเตสแตนต์เอ้ือมมือข้ามอ่าวมหาสมุทรไปเพื่อจับมือกับ   
อำานาจแห่งคริสตจักรแห่งโรม ข้ามหุบเหวลึกไปจับมือกับลัทธิทรงวิญญาณ และ
เนื่องด้วยอิทธิพลของทั้งสามอำานาจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ประเทศของเราจะ
ปฏิเสธหลักการธรรมนูญแห่งประเทศโปรเตสแตนต์ และรัฐบาลจะเอื้ออำานวย
สนับสนุนระบอบเปปาซีผูเ้ทยีมเท็จและหลอกลวง เมื่อนัน้เรากจ็ะทราบวา่ เวลาได้
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มาถึงแลว้สำาหรบัการอนัอศัจรรยท์ีซ่าตานจะกระทำาและวาระสดุทา้ยเขา้มาใกลแ้ลว้ 
- Testimonies for the Church 5:451 (1885). LDE 131.4

โรมจะได้กลับมาเรืองอำานาจอีกครั้ง

ขณะที่เราเข้ามาใกล้วิกฤตการณ์ครั้งสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่สำาคัญยิ่งที่มีการ
ปรองดองและการรวมเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นท่ามกลางภาชนะผู้รับใช้ของ
พระเจ้า โลกนี้กำาลังเต็มไปด้วยพายุ สงครามและความแปรปรวน ถึงกระนั้นภาย
ใต้ผู้นำาคนเดียว - อำานาจแห่งเปปาซี - ผู้คนจะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านพระเจ้า 
โดยการต่อต้านพยานของพระองค์ การรวมตัวกันครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเทยีม
เท็จทางศาสนา - Testimonies for the Church 7:182 (1902). LDE 131.5  

กฎหมายที่บังคับการถือรักษาวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโตจะก่อให้ทั้งประเทศ
ชาติละทิ้งหลักการปกครองโดยประชาชนอันเป็นหลักการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา ความ
เชือ่ของเปปาซีจะเปน็ทีย่อมรบัของคณะผูป้กครอง และพระบญัญตัขิองพระเจา้จะ
ถูกเพิกเฉย - Manuscript Releases 7:192 (1906). LDE 132.1

วันแห่งความมืดมิดทางปัญญาพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำาเร็จของระบอบ      
เปปาซ ีแตจ่ะมีวันแหง่ความโชตชิว่งทางปญัญาซึง่นำาไปสู่ความสำาเรจ็เชน่กนั - The 
Spirit of Prophecy 4:390 (1884). LDE 132.2

ในขบวนการเคลื่อนไหวที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อให้สถาบันต่างๆ และคริสตจักรได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐนั้น 
ชาวโปรเตสแตนต์กำาลังเดินตามรอยเท้าของบรรดาผู้นิยมระบอบเปปาซี ไม่เพียง
เทา่นี ้พวกเขากำาลงัเปดิประตใูหแ้กร่ะบอบเปปาซเีพือ่พลกิฟืน้อทิธพิลความยิง่ใหญ่
ซึ่งเธอสูญเสียไปในโลกเก่าให้กลับคืนมาในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศ
โปรเตสแตนต์ - The Great Controversy, 573 (1911) ปลายทางแห่งความ
หวัง หน้า 530 LDE 132.3
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กฎหมายวันอาทิตย์แห่งชาติคือวันที่ชาติละทิ้งศาสนา

เพื่อรักษาเสียงนิยมและตำาแหน่ง สภานิติบัญญัติจะยอมต่อข้อแม้ของ
กฎหมายวันอาทิตย์ เม่ือระบอบเปปาซีฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าและเกิด
กฎหมายบังคับ ประเทศชาติของเราจะพรากจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง ...    
LDE 132.4

กองทหารชาวโรมันเคลื่อนเข้ามาเป็นสัญญาณแก่สาวกถึงหายนะที่กำาลังมา
เยือนเยรูซาเล็มฉันใด การทิ้งศาสนาครั้งนี้ก็คือสัญญาณว่าความอดกลั้นพระทัยของ
พระเจ้าถึงขีดสุดแล้วฉันนั้น - Testimonies for the Church 5:451 (1885). 
LDE 133.1

เราจะต้องยืนหยัดให้ม่ันว่าจะไม่ให้เกียรติวันต้นสัปดาห์เป็นวันสะบาโต 
เพราะนั่นไม่ใช่วันที่พระยาห์เวห์ทรงอวยพรและทำาให้บริสุทธิ์ การให้เกียรติวัน
อาทิตย์คือการที่เราอยู่ฝ่ายเจ้าแห่งการหลอกลวง LDE 133.2

เมื่อผู้คนละทิ้งความเชื่อในพระบัญญัติและความบาปตกอยู่กับทั้งประเทศ 
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำาการแทนคนของพระองค์ - Selected Messages 
3:388 (1889). LDE 133.3

คนของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเป็นที่โปรดปราน แต่เม่ือพวกเขาจำากัด
เสรีภาพทางด้านศาสนา และความเป็นโปรเตสแตนต์ทิ้งไป และยอมรับเอา        
ระบอบเปปาซ ีพวกเขาจะมีความผิดอยา่งเตม็เปีย่ม และการทีช่าตลิะทิง้ศาสนาครัง้
นีจ้ะถูกบนัทกึในสมดุแหง่สวรรค ์- The Review and Herald, May 2, 1893. 
LDE 133.4

การที่ชาติละทิ้งศาสนาจะส่งผลถึงการล่มสลายของชาติ

เมื่อประเทศของเราดำาเนินการผ่านสภานิติบัญญัติเพื่อออกกฎหมายบังคับ
ความนึกคิดของมนุษย์ทางด้านศาสนา โดยการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์และใช้
อำานาจต่อต้านผูท่ี้ถอืรกัษาวันสะบาโตวันทีเ่จด็ของสปัดาห ์ทีส่ดุแลว้พระบญัญตัขิอง
พระเจา้จะหมดความหมายไปจากดนิแดนของเรา และการละทิง้ศาสนานีจ้ะตามมา
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ด้วยการล่มสลายของชาติ - The S.D.A. Bible Commentary 7:977 (1888). 
LDE 133.5

เมื่อชาติละทิ้งศาสนา เมื่อนั้นผู้ปกครองแผ่นดินจะปฏิบัติตามนโยบายของ
ซาตานโดยผันตัวเองไปอยู่ฝ่ายของคนนอกกฎหมาย เวลานั้นความผิดจะเกิดขึ้น
อย่างเต็มขนาด การที่ชาติละทิ้งศาสนาจะเป็นเครื่องหมายแห่งการล่มสลายของ
ประเทศ - Selected Messages 2:373 (1891). LDE 134.1

รัฐจะปกปักษ์ดูแลหลักการของคริสตจักรโรมันคาทอลิก การที่ชาติละทิ้ง
ศาสนาครั้งนี้จะตามมาด้วยการล่มสลายอย่างรวดเร็ว - The Review and   
Herald, June 15, 1897. LDE 134.2

เมื่อคริสตจักรโปรเตสแตนต์รวมตัวเข้ากับอำานาจฝ่ายโลกเพื่ออุ้มชูศาสนา
เทียมเท็จ เพื่อต่อต้านในสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาสู้ทนเอาต่อการข่มเหงอย่างแสน
สาหสั เมือ่นัน้สะบาโตของเปปาซีจะบงัคบัใชโ้ดยอำานาจรวมเบด็เสรจ็ของครสิตจกัร
และรัฐ เมื่อนั้นชาติจะละทิ้งศาสนา ซึ่งจะจบลงด้วยการล่มสลายของประเทศ - 
Evangelism, 235 (1899). LDE 134.3

เมื่อรัฐใช้อำานาจตรากฎหมายและอุ้มชูสถาบันคริสตจักร เมื่อนั้นอเมริกาผู้
เป็นโปรเตสแตนตจ์ะสรา้งรปูจำาลองของเปปาซ ีแลว้ชาตจิะละทิง้ศาสนานำาไปสูก่าร
จบลงดว้ยการลม่สลายของประเทศ - The S.D.A. Bible Commentary 7:976 
(1910). LDE 134.4

กฎหมายวันอาทิตย์สากล

ประวตัศิาสตรจ์ะซำา้รอย ผูค้นจะนบัถอืศาสนาเทยีมเทจ็ วนัแรกของสปัดาห์
ซึ่งเป็นวันทำางานและไม่มีความบริสุทธิ์แต่อย่างใด จะตั้งให้เป็นเหมือนอย่าง
เครือ่งหมายของบาบโิลน ชนทกุชาต ิทกุภาษาและชนทกุชัน้จะถกูบงัคบัใหน้มสัการ
วนัสะบาโตจอมปลอมนี.้..กฎหมายบงัคบัใหน้มสัการวนัดงักลา่วจะถกูประกาศใชไ้ป
ทั่วโลก - The S.D.A. Bible Commentary 7:976 (1897). LDE 134.5

เมือ่อเมรกิา ดนิแดนแหง่เสรภีาพดา้นศาสนาจบัมอืกบัระบอบเปปาซ ีบงัคบั
ให้ผู้คนให้เกียรติสะบาโตเทียมเท็จ ประชาคมทั่วโลกจะพากันทำาตามแบบอย่างนี้ 
- Testimonies for the Church 6:18 (1900). LDE 135.1
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ข้อสงสัยเรื่องของวันสะบาโตจะเป็นประเด็นสำาคัญในความขัดแย้งสุดท้าย
ครั้งใหญ่ ซึ่งทั่วโลกต่างมีส่วนร่วม - Testimonies for the Church 6:352 
(1900). LDE 135.2

ประเทศอื่นๆ จะดำาเนินตามอย่างสหรัฐอเมริกา แม้ประเทศนี้จะนำาพาทุก
อย่าง แต่วิกฤตจะตกกับผู้คนในทั่วทุกมุมของโลก - Testimonies for the 
Church 6:395 (1900). LDE 135.3

ความเท็จที่เข้ามาทดแทนความจริง คือบทบาทสุดท้ายของเรื่องราว เมื่อ
ความเท็จแพร่ไปทั่วโลก พระเจ้าจะสำาแดงพระองค์ เมื่อกฎหมายของมนุษย์ถูกยก
ชูให้เหนือกว่าพระบัญญัติของพระเจ้า เมื่ออำานาจของโลกบีบบังคับให้มนุษย์รักษา
วนัทีห่นึง่ของสปัดาห ์ใหรู้ว้า่ถงึเวลาทีพ่ระเจา้จะทรงทำากจิการของพระองค ์- The 
S.D.A. Bible Commentary 7:980 (1901). LDE 135.4

การที่กฎหมายของมนุษย์มาแทนที่พระบัญญัติของพระเจ้า การยกให้วัน
อาทิตย์มาแทนสะบาโตในพระคัมภีร์ด้วยอำานาจของมนุษย์ คือบทบาทสุดท้ายของ
เรื่องราว เมื่อการแทนวันเช่นนี้แพร่ไปทั่วโลก พระเจ้าจะสำาแดงพระองค์ จะทรง
ลุกขึ้นด้วยสง่าราศีเพื่อเขย่าโลกอย่างน่ากลัว - Testimonies for the Church 
7:141 (1902). LDE 135.5

ทั้งโลกจะสนับสนุนกฎหมายวันอาทิตย์

คนชัว่ ... อ้างวา่พวกเขาไดร้บัความจรงิ ไดร้บัปาฏหิารยิ ์ไดค้ยุกบัทตูสวรรค ์
และดำาเนินกับพวกเขา ได้รับอำานาจและบังเกิดการอัศจรรย์มากมาย และอ้างว่านี่
คือวาระพันปีที่พวกเขารอคอยมานาน ทั้งโลกจะเปลี่ยนไปรับเอาความเชื่อตาม
กฎหมายวันอาทิตย์  - Selected Messages 3:427, 428 (1884). LDE 136.1

ทั้งโลกจะพากันเกลียดชังเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเพราะพวกเขาไม่ยอมก้ม
ลงต่อระบอบเปปาซีโดยการให้เกียรติวันอาทิตย์ อันเป็นสถาบันแห่งปฏิปักษ์ของ
พระคริสต์ - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 37 
(1893). LDE 136.2
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ผูท้ีเ่หยยีบย่ำาพระบญัญตัขิองพระเจา้ กระทำาใหก้ฎหมายของมนษุยม์อีำานาจ
บังคับผู้คนให้ทำาตาม พวกเขาจะปรึกษากันเพื่อคิดค้นแผนการ พวกเขาพูดว่า ทั้ง
โลกรักษาวันอาทิตย์แล้วเหตุใดคนกลุ่มเล็กๆ นี้จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้าน
เมือง - Manuscript 163, 1897. LDE 136.3

ความขัดแย้งในคริสตศาสนา

จะบงัเกดิสิง่ยิง่ใหญแ่ละหลอกลวงในโลกของครสิตศาสนา ผูม้อีำานาจจะออก
กฎหมายบงัคบัใหผู้้คนทำา ตามอยา่งระบอบเปปาซ ีบาบโิลนจะกระทำาใหป้ระชาชาติ
ดื่มเหล้าองุ่นแห่งราคะในการล่วงประเวณี ทุกชาติจะมีส่วนร่วม ยอห์นผู้เขียนพระ
ธรรมววิรณก์ลา่ววา่ “กษตัรยิเ์หลา่นีท้รงมคีวามเหน็อยา่งเดยีวกนั” (ววิรณ ์18:3-7; 
17:13, 14) จะเกิดความสามัคคีลงรอยกันทั่วโลก เป็นกองกำาลังของซาตาน “จะ
ทรงมอบแสนยานุภาพและสทิธอิำานาจของตนแกส่ตัวร์า้ยนัน้”  เปน็อำานาจทีต่อ่ตา้น
เสรีภาพในการนับถือศาสนา คือเสรีภาพที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตสำานึกผิดชอบ 
ดงัทีเ่ปปาซเีคยกดข่ีข่มเหงผู้คนทีค่ดัคา้นไม่ทำาตามขนบธรรมเนยีมและพธิกีรรมของ
นิกายโรมันในอดีต  - Selected Messages 3:392 (1891). LDE 136.4

ในเหตกุารณข์ดัแยง้ระหวา่งความเชือ่กบัความไมเ่ชือ่นี ้ครสิเตยีนทัว่โลกจะ
มีส่วนร่วม  - The Review and Herald, February 7, 1893. LDE 137.1

โลกคริสเตียนทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่ถือรักษา
พระบัญญัติของพระเจ้าและดำาเนินตามความเชื่อของพระเยซู กับกลุ่มที่บูชาสัตว์
ร้ายและรูปจำาลองของมันและรับเครื่องหมายของมัน - The Great Contro-
versy, 450 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 416 LDE 137.2

ในขณะที่วันสะบาโตกลายเป็นประเด็นพิเศษของความขัดแย้งไปทั่วทั้ง      
คริสตอาณาจักรและผู้มีอำานาจฝ่ายศาสนาและฝ่ายโลกจับมือร่วมกันเพื่อบังคับให้
ทุกคนถือรักษาวันอาทิตย์นั้น ชนคนกลุ่มน้อยที่ยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมทำาตามคำาสั่ง
ที่ผู้คนส่วนมากทำากันจะทำาให้พวกเขาเป็นเป้าหมายของการประณามรุนแรงอย่าง
กว้างขวาง - The Great Controversy, 615 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง 
หน้า 571 LDE 137.3
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เมื่อผู้นำาทั้งหลายในโลกคริสเตียนออกกฎหมายสั่งต่อต้านผู้ที่ถือรักษาพระ
บัญญติัไมใ่ห้ได้รบัการปกปอ้งของรฐับาลและปลอ่ยใหต้กอยูใ่นมอืของผูท้ีต่อ้งการ
ทำาลายพวกเขานั้น ประชากรของพระเจ้าจะหนีออกไปจากเมืองและหมู่บ้านและ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาศัยในที่เปล่าเปลี่ยวและห่างไกลที่สุด - The Great     
Controversy, 626 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 580 LDE 138.1

ไม่แสดงออกซึ่งความเป็นศัตรู

หากไม่ระวัง สมาชิกในคริสตจักรของเราอาจมีความรู้สึกโกรธเคืองเพราะ
ความเข้าใจที่ว่าเสรีภาพในการทำางานในวันอาทิตย์ต้องหายไป อย่าตื่นตระหนกกับ
เรื่องนี้แต่ให้อธิษฐานในทุกกรณี พระองค์เท่านั้นทีส่ามารถยับยั้งอำานาจของผูน้ำาทั้ง
หลาย ขออย่าเดินอย่างรีบเร่ง อย่าให้ใครลุกขึ้นอวดอ้างสิทธิเสรีภาพอย่างโง่เขลา 
ซึ่งจะพาให้เกิดการทารุณ แต่ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า “จงให้เกียรติทุกคน 
จงรกัพวกพ่ีนอ้ง จงยำาเกรงพระเจา้ จงถวายเกยีรตแิดจ่กัรพรรด”ิ (1 เปโตร 2:17)  
LDE 138.2

ผูท้ีต้่องเผชญิกบัสถานการณท์ีเ่ลวรา้ยจะตอ้งตระหนกัถงึคำาแนะนำานี ้จะตอ้ง
ไม่ปรากฏมีความโกรธแค้นหรือการมุ่งร้ายใดๆ - Manuscript Releases 2:193, 
194 (1898). LDE 138.3

หยุดการทำางานในวันอาทิตย์

ส่วนงานที่เซาเธิร์นฟีลด์ จะต้องกระทำาอย่างฉลาดและระมัดระวังเท่าที่จะ
เป็นได้ ให้คิดว่าหากเป็นพระคริสต์พระองค์จะทำาอย่างไร (กฎหมายวันอาทิตย์มี
ผลร้ายแรงในรัฐที่อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1880 ถึง 1900 ดูเพิ่ม
เติมใน American State Papers (The Review and Herald, 1943, 
517-562) อีกไม่นานผู้คนจะรู้วา่ทา่นเชื่ออยา่งไรเกีย่วกบัวันอาทิตย์และวันสะบาโต 
เพราะพวกเขาจะถาม เมื่อนั้นท่านถึงจะบอกกับพวกเขา ไม่ใช่ให้การงานของท่าน
ดึงดูดความสนใจ ทา่นไมจ่ำาเปน็ตอ้งใหง้านหยดุเดนิเรว็เกนิไปโดยการทำางานในวนั
อาทิตย์ .... LDE 138.4
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การหยุดงานในวันอาทิตย์ไม่ใช่เป็นการรับเครื่องหมายสัตว์ร้าย ...ในสถาน
ที่ที่มีการเคร่งครัดและอาจเกิดการกดขี่ขึ้น หากต้องทำางานในวันอาทิตย์ ขอให้พี่
นอ้งของเราใชวั้นนัน้ใหเ้ปน็โอกาสในการประกาศอยา่งแทจ้รงิ  - The Southern 
Work, 69, 70 (1895). LDE 139.1

ถ้าพวกเขามาหาทา่นแลว้บอกวา่ “คณุตอ้งหยดุงานและปดิสำานกัพมิพใ์นวนั
อาทิตย์” ข้าพเจ้าก็จะไม่บอกท่านว่า ...“ทำางานต่อในวันนั้นเถอะ” เพราะนี่ไม่ใช่
ความขดัแยง้ท่ีเกดิขึน้ระหวา่งทา่นกบัพระเจา้ - Manuscript 163, 1898. LDE 139.2

เราไม่ควรพยายามสร้างความรำาคาญใจให้กับเพื่อนบ้านของเราที่รักษาวัน
อาทติย ์โดยการจงใจทำางานใหเ้ขาเหน็โดยไมส่นใจอะไรเลย นอ้งสาวทัง้หลายของ
เราไม่จำาเป็นต้องเลือกวันอาทิตย์ให้เป็นวันซักรีดเสื้อผ้า - Selected Messages 
3:399 (1889). LDE 139.3

มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านจิตวิญญาณในวันอาทิตย์

ข้าพเจ้าจะพยายามตอบคำาถามที่ว่าท่านควรทำาอะไรบ้างหากกฎหมายวัน
อาทิตย์ถูกบังคับใช้ LDE 139.4

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความรู้ให้ข้าพเจ้าในเวลาที่พวกเราคาดว่า
วิกฤตนี้กำาลังจะใกล้เข้ามา คือเมื่อผู้คนรับรู้ถึงอำานาจเบื้องล่างที่จะบังคับให้รักษา
วันอาทิตย์ ผู้เชื่อชาวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะต้องมีความฉลาดโดยการหยุดงาน
ประจำาในวันนั้น แล้วทุ่มเวลาไปกับงานการประกาศ LDE 139.5

การตอ่ตา้นกฎหมายวนัอาทติยจ์ะเปน็การเพิม่อำานาจการกดขีใ่หก้บัผูท้ีเ่ครง่
ศาสนาที่ผลักดันกฎหมายนี้ อย่าให้พวกเขามีโอกาสเรียกท่านว่าเป็นพวกละเมิด
กฎหมาย ...การดำาเนินอย่างฉลาดโดยการอยู่อย่างสงบไม่ทำางานในวันอาทิตย์ไม่ได้
ทำาให้บุคคลนั้นได้รับเครื่องหมายสัตว์ร้าย... LDE 140.1

เราสามารถใชว้นัอาทติยท์ำางานหลายอยา่งอกีมากเพือ่องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ ใน
วันนั้นเราสามารถเปิดประชุมไม่ว่าจะกลางแจ้งหรือในอาคาร เราสามารถออก
ประกาศตามบ้าน ผู้ที่ถนัดงานเขียนสามารถใช้เวลาในวันนั้นเขียนบทความ เมื่อมี
โอกาสใหใ้ชโ้อกาสน้ันทำากจิกรรมทางศาสนาในวนัอาทติย ์ใหก้จิกรรมเหลา่นีม้คีวาม
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น่าสนใจมากๆ ร้องเพลงฟื้นฟูจิตวิญญาณอย่างแท้จริง และพูดเรื่องความรักของ
พระผู้ช่วยให้รอดด้วยพลังและความมั่นอกมั่นใจ - Testimonies for the 
Church 9:232, 233 (1909). LDE 140.2

นำานักศึกษาออกไปจัดการประชุมประกาศยังสถานที่ต่างๆ และงานด้านการ
แพทย ์พวกเขาจะพบกบัผูค้นตามบา้นและมโีอกาสดทีีจ่ะบอกเลา่ความจรงิ การใช้
เวลาอยา่งนีใ้นวนัอาทติยย์อ่มเปน็ทีพ่อพระทยัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ - Testimonies 
for the Church 9:238 (1909). LDE 140.3

การต่อต้านกดขี่จะทำาให้เห็นความจริงที่งดงาม

ความร้อนรนของผู้ที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทวีเพิ่มขึ้นเมื่อโลกกับ        
คริสตจักรร่วมกันละเลยพระบัญญัติ ทุกครั้งที่มีการคัดค้านพระบัญญัติของพระเจ้า 
การประกาศความจริงจะรุดหน้าและมีความหมายมากขึ้นต่อมนุษย์ ไม่มีอะไรที่จะ
ทำาใหค้วามจรงิบงัเกดิความงามและพลงัได้เทา่การกดขีข่ม่เหงแลว้ - Manuscript 
Releases 13:71, 72 (1896). LDE 140.4

เวลาเชน่นี ้ทีมี่ความพยายามบงัคบัใชก้ฎหมายรกัษาวนัอาทติย์อย่างมาก เปน็
โอกาสที่จะทำาให้โลกเห็นความแตกต่างระหว่างสะบาโตที่แท้จริงกับสะบาโตเทียม
เท็จ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการที่ล้ำาหน้าไปไกลกว่าเรา พระองค์ทรงให้ข้อ
สงสยัเร่ืองวนัอาทิตยเ์ปน็เรือ่งใหญข้ึ่นมา เพือ่สะบาโตแหง่พระบญัญตัขิอ้ทีส่ีจ่ะเปน็
ที่ประจักษ์แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ จากนั้นผู้ครองบ้านเมืองจะหันมาสนใจคำาพยานแห่ง
พระวจนะของพระเจา้เกีย่วกบัสะบาโตทีแ่ทจ้รงิ - Manuscript Releases 2:197 
(1890). LDE 141.1

เราควรเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์

บัดนี้ผู้เชื่อในความจริงจะต้องเลือกระหว่างที่จะละทิ้งข้อกำาหนดที่มอบไว้
อยา่งชดัเจนในพระคำาหรอืจะสละเสรภีาพของตน หากเราละทิง้พระคำาของพระเจา้
และรับเอาธรรมเนียมปฏิบัติของมนุษย์ เราก็จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนได้ ทำาการ
ซื้อขายได้ และมีสิทธิอย่างถูกต้อง แต่หากเรายังคงซื่อสัตย์ในพระเจ้า เราอาจต้อง



109กฎหมายวันอาทิตย์

สละสทิธขิองเรา เพราะศตัรแูหง่พระบญัญตัขิองพระเจา้ไดร้วมตัวกนัตัง้ตนพพิากษา
ในเรื่องของความเชื่อในศาสนาและควบคุมจิตใต้สำานึกของมนุษย์ ...  LDE 141.2

คนของพระเจา้จะนับถอืรฐับาลของมนุษย์วา่เปน็ตวัแทนของพระเจา้และนำา
ตัวอยา่งสัง่สองใหผู้้คนเชือ่ฟงั และถอืว่าเปน็หนา้ทีอ่นัศกัดิส์ทิธิ ์ตราบทีร่ฐัใชอ้ำานาจ
ในขอบข่ายของกฎหมาย แต่หากปฏิบัติขัดแย้งกับคำาสอนของพระเจ้า เราจะต้อง
เช่ือฟังพระเจา้มากกว่ามนุษย ์พระคำาของพระเจ้าจะตอ้งอยูเ่หนอืกฎหมายใดๆ ของ
มนุษย์ จะต้องไม่แทนที่ “พระเจ้าตรัสดังนี้” ด้วยคำาว่า “คริสตจักรหรือรัฐกล่าว
ดังนี้” มงกุฎของพระคริสต์จะต้องถูกยกชูให้เหนือกว่าศักดิ์ใดๆ ของทรราชแห่ง 
โลกนี้ - The Home Missionary, November 1, 1893. LDE 142.1

ซาตานมอบอาณาจักรทั้งปวงแก่มนุษย์หากพวกเขายอมจำานนยกให้มันอยู่
สูงสุด หลายคนยินยอมและสละแผ่นดินสวรรค์ไป เราตายเสียดีกว่าที่จะทำาบาป 
ขัดสนเสียดีกว่าที่จะคดโกง หิวโหยเสียดีกว่าที่จะโป้ปด - Testimonies for the 
Church 4:495 (1880). LDE 142.2
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เวลาแห่งความยากลำาบากเล็กน้อย

เวลาแห่งความยากลำาบากก่อนประตูแห่งพระกรุณาสิ้นสุด

Early Writings หน้า 33 มีเขียนไว้ว่า “... เมื่อเวลาแห่งความยากลำาบาก
เริ่มขึ้น เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เราออกไปประกาศเรื่องวัน   
สะบาโตอย่างเต็มที่มากขึ้น” LDE 143.1

เราไดร้บัความรูน้ี้ในปคี.ศ. 1847 ในเวลาทียั่งมพีีน่อ้งแอด๊เวนตีสไมม่ากรกัษา
วันสะบาโต และในจำานวนนี้มีบางคนคิดว่าการรักษาวันสะบาโตมีความสำาคัญเพียง
พอที่จะแยกแยะให้เห็นผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อพระเจ้า บัดนี้เราเริ่มเห็นความจริงนี้ได้
อย่างสมบูรณ์ “จุดเริ่มต้นของเวลาแห่งความยากลำาบาก” ที่กล่าวถึงนี้ มิได้หมาย
ถึงช่วงเวลาที่ภัยพิบัติเริ่มเทลงมา แต่เป็นช่วงเวลาส้ันๆ ก่อนที่ภัยพิบัติจะเริ่มขึ้น 
คอืขณะทีพ่ระครสิตท์รงอยูใ่นสถานบรสิทุธิ ์ในเวลานัน้ เมือ่งานแหง่การชว่ยใหร้อด
กำาลังสิ้นสุดลง ความยากลำาบากจะบังเกิดขึ้นในโลก ประชาชาติจะโกรธเคือง แต่

บทที่ 10
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ไม่อาจทำาอะไรได้เพ่ืองานของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะไม่ถูกขัดขวาง - Early 
Writings, 85, 86 (1854). LDE 143.2

สิ้นสุดแห่งเสรีภาพด้านศาสนาในสหรัฐอเมริกา

คนงานของซาตานจะละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า ประเทศของเราที่เคย
ภาคภูมิใจในเสรีภาพด้านศาสนาจะมาถึงซึ่งที่สิ้นสุด ข้อขัดแย้งเรื่องวันสะบาโตจะ
ถูกตัดสินโดยทั้งโลกจะร่วมกันรับรู้ - Evangelism, 236 (1875). LDE 144.1

วิกฤตครั้งใหญ่รอคอยคนของพระเจ้า อีกไม่นานประเทศของเราจะบังคับ
ให้ผู้คนรักษาวันต้นสัปดาห์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ในการนี้พวกเขาจะไม่ละอายที่จะบีบ
บังคับให้คนฝืนจิตสำานึกผิดชอบของตนเพื่อรักษาวันที่ชาติประกาศให้เป็นวัน       
สะบาโต - The Review and Herald Extra, December 11, 1888.     
LDE 144.2

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะสู้ศึกแห่งวันสะบาโต ผู้ที่มีอำานาจในสหรัฐและ 
ประเทศอื่นๆ จะลุกขึ้นด้วยความทะนงและอำานาจสร้างกฎหมายมาจำากัดเสรีภาพ
ด้านศาสนา - Manuscript 78, 1897. LDE 144.3

ชาวโปรเตสแตนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนำาหน้าในการยื่นมือข้ามช่อง
ว่างเพ่ือจับมือกับลัทธิทรงวิญญาณ พวกเขาจะเอื้อมมือข้ามเหวลึกเพื่อจับมือกับ
อำานาจของโรมและภายใต้อิทธิพลของการรวมตัวของทั้งสามนี้ ประเทศน้ีจะเดิน
ตามรอยเท้าของโรมในการเหยียบย่ำาสิทธิของใจสำานึกผิดชอบ - The Great 
Controversy, 588 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 544 LDE 144.4

คริสตจักรและรัฐต่อต้านคนของพระเจ้า

ทุกคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ข้อกำาหนดจากสภาสูงแห่งชาติและเชื่อฟังกฎหมาย
ของประเทศใหเ้ชดิชสูะบาโตทีต่ัง้โดยคนบาป ละทิง้วนับรสิทุธิข์องพระเจา้ จะรูส้กึ
ถึงอำานาจกดขีไ่มเ่พยีงจากระบอบเปปาซ ีแตจ่ากชาวโปรเตสแตนตท์ัว่โลก ซึง่เปน็
รูปจำาลองของสัตว์ร้าย - Selected Messages 2:380 (1886). LDE 145.1
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กลุ่มทางศาสนาผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะฟังคำาเตือนของพระเจ้าจะตกอยู่ในการ
ล่อลวงครั้งใหญ่และจะเข้าร่วมกับอำานาจประชาชนกดขี่ผู้ชอบธรรม คริสตจักร
โปรเตสแตนต์จะรวมตัวกับอำานาจเปปาซีเพ่ือข่มเหงคนของพระเจ้าที่รักษาพระ
บัญญัติ ... LDE 145.2

อำานาจทีดู่เหมือนแกะขาวน้ีจะรวมตวักบัพญานาคเพือ่ทำาสงครามกบัผูท้ีร่กัษา
พระบัญญัติของพระเจ้าและยึดคำาพยานของพระเยซูคริสต์ - Manuscript    
Releases 14:162 (1899). LDE 145.3

คริสตจักรร้องขอกองกำาลังที่เข้มแข็งของอำานาจฝ่ายการเมืองและในงานนี้
บรรดาผูน้ยิมระบอบเปปาซีกบัชาวโปรเตสแตนตร์วมตวักนัเปน็หนึง่ - The Great 
Controversy, 607 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 562 LDE 145.4

ต่อหน้าศาล

ผู้ที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในวาระสุดท้ายของโลกจะเข้าใจความหมายของการถูก
ขม่เหงเพราะความจรงิ ในศาลความอยตุธิรรมจะเปน็ฝา่ยชนะ ผูพ้พิากษาจะไมฟ่งั
เหตุผลของคนเหล่านั้นที่ภักดีต่อพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะพวกเขารู้ว่าไม่
สามารถโต้แย้งกับความจริงแห่งพระบัญญัติข้อที่สี่ได้ พวกเขาจะบอกว่า “เรามีกฎ 
และโดยกฎนี้เขาควรถูกประหารชีวิต” กฎของพระเจ้าไม่มีความหมายต่อพวกเขา
อีกแล้ว พวกเขายกให้ “กฎของเรา” อยู่เหนือทุกอย่าง ผู้ที่เคารพกฎของมนุษย์
จะเป็นที่โปรดปราน แต่ผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวต่อสะบาโตเทียมเท็จจะไม่เป็นที่ยอมรับ 
- The Signs of the Times, May 26, 1898. LDE 145.5

ในวันที่เราถูกนำาตัวขึ้นต่อหน้าศาล เราจะสละทิ้งสิทธิเสรีภาพของเรา หาก
ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำาให้เราผิดต่อพระเจ้า เราจะไม่เรียกร้องความถูกต้องใดๆ 
สำาหรับตัวเราเอง แต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะผดุงความถูกต้องต่อพระเจ้า              
- Manuscript Releases 5:69 (1895). LDE 146.1
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ชาวแอ๊ดเวนตีสจะถูกหลู่เกียรติ

ความคิดอันแยบยลเดียวกันที่กุเรื่องใส่ร้ายผู้เชื่อในอดีตยังคงหาทางกำาจัดผู้
ที่ยำาเกรงในพระเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ให้หมดไปจากโลก ....  
LDE 146.2

ความมั่งคั่ง ความปราดเปรื่อง และความรู้ จะร่วมกันโถมใส่พวกเขาอย่าง
ไม่ใยดี ผู้นำา ศาสนาจารย์ และสมาชิกคริสตจักรจะพากัน ต่อต้านกดขี่พวกเขา   
ทัง้ขม่ขูว่า่รา้ยและลบหลูด่ว้ยเสยีงและปลายปากกา หวงัเพือ่พวกเขาจะละทิง้ความ
เชื่อ - Testimonies for the Church 5:450 (1885). LDE 146.3

เวลานั้นจะมาถึงเมื่อเราถูกมองว่าเป็นกบฏ เพราะการที่เราสนับสนุนความ
จริงในพระคัมภีร์ - Testimonies for the Church 6:394 (1900). LDE 146.4

ผู้ที่ถวายเกียรติวันสะบาโตของพระคัมภีร์จะถูกปรักปรำาว่าเป็นศัตรูของกฎ
และระเบยีบเป็นผูท้ำาลายกรอบศลีธรรมของสงัคม ทำาใหเ้กดิความวุน่วายและความ
เสือ่มทรามและนำาการพพิากษาของพระเจา้ลงมาสูโ่ลกนี ้ความเครง่ครดัทางศาสนา
ของพวกเขาจะถูกตราว่าดันทุรัง ดื้อรั้น และดูแคลนอำานาจการปกครอง พวกเขา
จะถูกกล่าวหาว่าไม่ภักดีต่อรัฐบาล - The Great Controversy, 592 (1911) 
ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 548 LDE 146.5

ในวันอันชั่วช้า ทุกคนที่ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยำาเกรงตามจิตสำานึกนั้น 
จะต้องมีความกล้า ความอดทน และความรู้ของพระเจ้าและพระคำาของพระองค์ 
เพราะผู้ที่สัตย์จริงต่อพระเจ้าจะถูกกดขี่ ความตั้งใจของพวกเขาจะถูกโจมตี ความ
พยายามทีส่ดุกจ็ะถกูมองอยา่งผิดๆ และพวกเขาจะไดช้ือ่วา่เปน็คนชัว่ - The Acts 
of the Apostles, 431, 432 (1911). LDE 147.1

การกดขี่ทุกรูปแบบ

การกดขี่ของชาวโรมันที่กระทำาต่อโปรเตสแตนต์ จนทำาให้ศาสนาของพระ
เยซคูรสิต์ต้องเกือบจะสญูสิน้นัน้ เทยีบไม่ไดก้บัเมือ่โปรเตสแตนตจ์บัมอืกบัระบอบ
เปปาซี - Selected Messages 3:387 (1889). LDE 147.2
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ซาตานมีกองพลที่ปกปิดตัวเองนับพัน และจะเปิดเผยต่อผู้ภักดีต่อพระเจ้า
ผู้รักษาพระบัญญัติ เพื่อบังคับพวกเขาให้ฝืนจิตสำานึก - Letter 30a, 1892.      
LDE 147.3

เราไม่ต้องประหลาดใจกับสิ่งใดๆ ที่กำาลังเกิดขึ้นขณะนี้ เราไม่ต้องตื่น
ตระหนกกับความโหดร้ายที่กำาลังเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่เหยียบย่ำาพระบัญญัติของพระเจ้า
มีจิตใจอย่างเดียวกันกับคนเหล่านั้นที่ทรยศพระเยซู พวกเขาจะทำาเหมือนอย่างที่
พ่อของเขาคือมาร กระทำาอย่างไม่ละอายต่อจิตสำานึก - Selected Messages 
3:416 (1897). LDE 147.4

ผู้ที่แสวงหากำาลังความคิดใหม่และเรียนรู้ความจริง ให้ศึกษาประวัติศาสตร์
คริสตจักรในยุคแรกในช่วงของเพ็นเทคอสต์และภายหลังจากนั้น ให้ศึกษา
ประสบการณ์ของเปาโลและอัครสาวกคนอื่นๆ อย่างถี่ถ้วนในพระธรรมกิจการของ
อัครทูต เพราะคนของพระเจ้าในยุคของเราจะต้องเผชิญกับประสบการณ์เหล่านั้น
คล้ายคลึงกัน - The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, 
118 (1907). LDE 148.1

ความช่วยเหลือของโลกทุกอย่างจะหมดไป

ทรพัยส์มบตัทิีส่ะสมมาไม่ชา้จะไรค้า่ เมือ่กฎหมายถกูประกาศใชว้า่ไมม่ผีูใ้ด
ทำาการซื้อขายได้เว้นแต่จะมีเครื่องหมายของสัตว์ร้าย ทรัพย์สินมากมายจะไร้
ประโยชน์ บัดนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทุ่มเทประกาศเตือนคนทั้งโลก - The 
Review and Herald, March 21, 1878. LDE 148.2

เวลากำาลงัใกลเ้ขา้มาเมือ่เราไมส่ามารถขายดว้ยราคาเทา่ใดกต็าม อกีไมน่าน
กฎหมายจะถูกประกาศใช้ห้ามไม่ให้ผู้ใดซื้อหรือขายยกเว้นผู้ที่มีเครื่องหมายของ
สัตว์ร้าย เราเพิ่งได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ที่แคลิฟอร์เนียในเวลาสั้นๆ แต่นี่เป็นเพียง
สญัญาณภยัของลมทัง้สีซ่ึ่งทตูสวรรคย์บัยัง้ไว้อยู่ เรายงัไมพ่รอ้ม ยังมงีานทีต้่องทำาให้
เสร็จ จากนั้นพระองค์จะรับสั่งให้ทูตสวรรค์ปล่อย เพื่อลมทั้งสี่จะพัดเข้ามาในโลก 
- Testimonies for the Church 5:152 (1882). LDE 148.3 
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ในสงครามแห่งความขัดแย้งยิ่งใหญ่กับซาตานครั้งสุดท้าย ผู้ที่ภักดีใน
พระเจ้าจะถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือทุกอย่างของโลก เพราะการที่พวกเขา
ปฏิเสธที่จะฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระองค์ แล้วเชื่อฟังอำานาจของโลก พวกเขาจะ
ถูกห้ามไม่ให้ซื้อหรือขายสิ่งใดๆ - The Desire of Ages, 121, 122 (1898). 
LDE 148.4

ซาตานกล่าวว่า ... “เมื่อพวกเขากลัวการขาดแคลนอาหารและเสื้อผ้า พวก
เขาก็จะเข้าร่วมกับโลกนี้เหยียบย่ำาพระบัญญัติของพระเจ้า ทั้งโลกจะตกอยู่ภายใต้
การครอบครองของข้าอย่างสิ้นเชิง” - Prophets and Kings, 183, 184       
(c. 1914). LDE 149.1

บางคนจะถูกจองจำาเพราะความเชื่อของพวกเขา

บางคนจะถกูจองจำาเพราะพวกเขาไมย่อมลบหลูส่ะบาโตขององคพ์ระผูเ้ปน็
เจ้า - The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, 118 (1907). 
LDE 149.2

ในขณะที่ผู้ปกป้องสัจธรรมปฏิเสธที่จะถวายเกียรติวันอาทิตย์ให้เป็นวัน    
สะบาโตนั้น บางคนจะถูกผลักเข้าไปอยู่ในเรือนจำา บางคนถูกเนรเทศ บางคนถูก
ปฏิบัติเยี่ยงทาส สำาหรับปัญญาของมนุษย์แล้ว ในเวลานี้เรื่องทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ดู
ประหนึ่งว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เมื่ออำานาจแห่งการควบคุมของพระวิญญาณของ
พระเจ้าจะถูกเพิกถอนออกไปจากมนุษย์และพวกเขาตกไปอยู่ภายใต้การควบคุม
ของซาตานซึ่งเป็นผู้เกลียดชังข้อบังคับทั้งหลายของพระเจ้าแล้ว เหตุการณ์
ประหลาดจะพัฒนาขึ้นมา จิตใจโหดเหี้ยมได้เป็นอย่างมากเมื่อความยำาเกรงและ
ความรักของพระเจ้าถูกนำาออกไป - The Great Controversy, 608 (1911) 
ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 563 LDE 149.3

และหากเราจะตอ้งถกูเรยีกใหท้นทกุข์เพือ่เหน็แก่พระครสิต์ เราก็จะสามารถ
ก้าวเข้าไปในเรือนจองจำาด้วยความไว้วางใจในพระองค์เหมือนดังเด็กเล็กๆ ที่ไว้
วางใจบิดามารดาของเขา ตอนนี้คือเวลาที่เราจะปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาใน
พระเจ้า - Our High Calling, 357 (1892). LDE 149.4
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หลายคนจะถูกประหารชีวิต

สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับเราคือการเข้าสนิทกับพระเจ้า และหากพระองค์ประสงค์
ใหเ้ราเสยีชวีติเพือ่ความจรงิ กอ็าจเปน็การนำาใหอ้กีหลายคนเขา้มาพบกบัความจรงิ
ได้ - Selected Messages 3:420 (1886). LDE 149.5

หลายคนจะถูกจองจำา หลายคนจะหนีเอาชีวิตรอดออกจากเมือง และหลาย
คนจะถูกประหารชีวิตเพื่อพระคริสต์ เพราะยืนหยัดปกป้องความจริง - Selected 
Messages 3:397 (1889). LDE 150.1

มคีวามเปน็ไปไดใ้นภายภาคหน้าทีเ่ราจะเผชญิกบัความทกุขล์ำาบาก อาจตอ้ง
ถูกจองจำา สูญเสียทรัพย์สิน และแม้แต่ชีวิตของเรา เพื่อรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้า - Testimonies for the Church 5:712 (1889). LDE 150.2

มนุษย์จะถูกบังคับให้เชื่อฟังกฤษฎีกาของบ้านเมืองที่จะฝ่าฝืนบัญญัติของ
พระเจ้า คนเหล่านั้นที่สัตย์จริงต่อพระเจ้าจะถูกข่มขู่ ถูกประณาม ถูกเนรเทศ    
พวกเขาจะถูกพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงทรยศ กระทั่งถึงความตาย                      
- Prophets and Kings, 588 (c. 1914). LDE 150.3

เราจะยงัไม่มีความกลา้หาญและความอดทนของเหล่าผูพ้ลชีพีเพือ่เปน็พยาน
ในยุคก่อนจนกว่าเราจะถูกนำามายังสถานะที่พวกเขาต้องเผชิญ ... หากจะต้องเกิด
การกดขี่ข่มเหงขึ้นอีก พระคุณของพระเจ้าก็จะปลุกกระตุ้นกำาลังแห่งจิตวิญญาณ
เพื่อสำาแดงถึงความกล้าหาญที่แท้จริง - Our High Calling, 125 (1889).   
LDE 150.4

เหลา่สาวกไม่ไดร้บัความกลา้หาญและความอดทนในการสละชวีติ จนกระทัง่
ถึงเวลาที่พวกเขาต้องการ - The Desire of Ages, 354 (1898). LDE 150.5

เราจะยืนหยัดต่อการกดขี่ข่มเหงได้อย่างไร

เราจะพบว่า เราต้องปล่อยมือทุกมืออกไป เว้นมือของพระเยซูคริสต์ เพื่อน
ฝูงจะพึ่งพากันไม่ได้และจะทรยศเรา ญาติพี่น้องเมื่อถูกศัตรูหลอกลวงก็จะคิดว่า
พวกเขารับใช้พระเจ้าด้วยการต่อต้านเราและพยายามอย่างที่สุด ให้เราตกที่นั่ง
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ลำาบากเพือ่เราจะละทิง้ความเชือ่ แตเ่ราจะจบัมอืของพระครสิตไ์วม้ัน่ ในเวลาแหง่
ความมืดและอันตราย - Maranatha, 197 (1889). LDE 150.6

หนทางเดยีวทีท่ำาใหม้นุษยย์นืหยดัทา่มกลางความขดัแย้งกค็อืการหย่ังรากลกึ
ในพระคริสต์ พวกเขาต้องรับเอาความจริงที่มีอยู่ในพระเยซู มีเพียงความจริงเช่น
นั้นที่จะทำาให้จิตวิญญาณอิ่มเอมได้ คำาเทศนาเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ ความชอบ
ธรรมของพระคริสต์ คือเรื่องที่ดับความหิวกระหายของจิตวิญญาณ เมื่อเรานำาผู้คน
ให้ปักใจอยู่ในศูนย์กลางแห่งความจริงนี้ จิตใจจะบังเกิดความเชื่อ ความหวัง และ
ความกล้าหาญ - General Conference Daily Bulletin, January 28, 1893. 
LDE 151.1

เพราะความเชื่อ หลายคนจะถูกตัดออกจากบ้านและมรดก แต่หากเขามอบ
หวัใจใหพ้ระครสิต ์รบัถอ้ยคำาแหง่พระคณุ พึง่พงิในพระผูเ้ปน็ความชว่ยเหลอืและ
ความมั่นคง และในพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาจะเต็มด้วยความสุขใจ - The 
Signs of the Times, June 2, 1898. LDE 151.2

การกดขี่ทำาให้คนของพระเจ้ากระจัดกระจาย 

ขณะเมือ่ความรนุแรงเกดิข้ึนในสถานทีต่า่งๆ เพือ่กำาจดัผูท้ีร่กัษาสะบาโตของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อาจจำาเปน็สำาหรบัคนของพระองคท์ีจ่ะยา้ยทีอ่ยูจ่ากสถานทีเ่หลา่
นั้นไปยังที่ซึ่งมีการกดขี่ไม่มาก LDE 151.3

พระเจา้ไมท่รงกำาหนดใหล้กูๆ ของพระองคอ์าศยัอยูใ่นทีซ่ึง่มคีนกระทำาความ
ชัว่ แลว้ชวีติของคนดไีม่มอิีทธพิลใดๆ ตอ่พวกเขา อกีทัง้เสีย่งตอ่อนัตราย เมือ่ชวีติ
และเสรีภาพถูกคุกคาม ไม่เพียงเป็นโอกาสเท่านั้น แต่เป็นทั้งหน้าที่โดยชอบของ
เราทีจ่ะไปยงัสถานทีท่ีผู้่คนพรอ้มจะรบัฟงัพระคำาแหง่ชวีติ ทีซ่ึง่โอกาสในการเทศนา
พระคำาจะบังเกิดผลมากกว่า - Manuscript 26, 1904. LDE 151.4

เวลาใกล้เข้ามาเม่ือคนของพระเจ้าจะกระจัดกระจายไปยังประเทศต่างๆ 
เพราะการกดขีข่ม่เหง ผู้ทีเ่คยได้รบัการศกึษาหลายดา้นจะไดเ้ปรยีบในทีซ่ึง่เขาอาศยั 
- Manuscript Releases 5:280 (1908). LDE 152.1
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การกดขี่ข่มเหงนำาพาให้คนของพระเจ้ากลมเกลียวกัน

เมือ่ถงึเวลาทีพ่ายแุหง่การกดข่ีเกดิข้ึนกบัเรา แกะตวัจรงิจะไดย้นิเสยีงผูเ้ลีย้ง
ที่แท้ของเขา พวกเขาจะทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยผู้หลงหาย และหลายคนที่หายไป
จากฝงูจะกลบัมาตดิตามผูเ้ลีย้งทีย่ิง่ใหญ ่คนของพระเจา้จะรวมตวักนัเผชญิหนา้กบั
ศัตรู เมื่อต่างเห็นภัยที่กำาลังจะเกิดขึ้นก็ไม่มีใครคิดหวังได้อำานาจ ไม่มีการทะเลาะ
เบาะแว้งว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดอีกแล้ว - Testimonies for the Church 
6:401 (1900). LDE 152.2

วิกฤตนั้นทำาให้เห็นการทรงช่วยของพระเจ้ามากขึ้น
ครัง้แลว้ครัง้เลา่ทีอ่งคพ์ระผู้เปน็เจา้สำาแดงการชว่ยเหลอืใหเ้ราเหน็ พระองค์

ทรงใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก และเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น ก็ทรงสำาแดงพระองค์และ
เข้ามาขัดขวางแผนการของซาตาน บ่อยครั้งที่พระองค์ยอมให้วิกฤตต่างๆ เกิดกับ
ประชาชาติ ครอบครัว และบุคคลต่างๆ เพื่อเราจะเห็นการทรงช่วยของพระองค์ 
และเพ่ือจะรู้ว่ามีพระเจ้าในอิสราเอลผู้ซ่ึงพร้อมจะค้ำาจุนและช่วยเหลือคนของ
พระองค์  LDE 152.3

เมื่อผู้ต่อต้านพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ครอบคลมุไปทัว่โลก และคนของ
พระองค์ถูกเพื่อนมนุษย์กดขี่ พระองค์จะเข้ามาขัดขวาง คำาอธิษฐานอันร้อนรนของ
คนเหล่านั้นจะได้รับคำาตอบ เพราะพระองค์พอพระทัยที่เห็นคนของพระองค์
แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ และให้พระองค์เป็นพระผู้ปลดปล่อยของพวกเขา    
- The Review and Herald, June 15, 1897. LDE 153.1

พระเจ้าทรงยอมให้ผู้กดข่ีมีอำานาจเหนือคนเหล่านั้นที่รู้จักพระบัญญัติอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ... พระเจ้าทรงยอมให้ซาตานสำาแดงลักษณะที่ปลิ้นปล้อน
หลอกลวง มักใส่ร้าย และความเป็นฆาตกรจนถึงที่สุด แต่แล้วชัยชนะครั้งสุดท้าย
ของพลไพร่พระเจ้าจะเด่นชัด ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์และเบ็ดเสร็จยิ่งกว่า - Selected 
Messages 3:414 (1904). LDE 153.2
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การกดขี่ข่มเหงชำาระคนของพระเจ้าให้บริสุทธิ์

อีกไม่นานจะเกิดปัญหาขึ้นทั่วทั้งโลก ทุกคนจะแสวงที่จะรู้จักพระเจ้า ไม่มี
เวลาให้ต้องรอช้าอีกแล้ว .... LDE 153.3

ความรกัของพระเจา้ทีมี่ตอ่ครสิตจกัรของพระองคน์ัน้ไมม่สีิน้สดุ ทรงหว่งใย
ลูกๆ ของพระองค์ไม่เคยหยุดหย่อน พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ความทุกข์ลำาบาก
เกดิกบัครสิตจกัรเลย แตท่ีเ่กดิข้ึนเพ่ือครสิตจกัรจะมชีวีติ บรสิทุธิ ์และเกดิประโยชน์
นิรันดร์ พระองค์จะชำาระคริสตจักรของพระองค์เหมือนกับที่ทรงชำาระพระวิหารใน
ตอนต้นและตอนท้ายพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ทรงยอมให้เกิดกับ      
ครสิตจกัรในเวลาแหง่การทดลองน้ี กเ็กดิขึน้เพือ่คนของพระองคจ์ะมคีวามเชือ่และ
ความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อนำาชัยชนะแห่งกางเขนไปทั่วโลก - Testimonies for 
the Church 9:228 (1909). LDE 153.4

ปัญหา ความยากลำาบาก การทดลอง อุปสรรค และการทดสอบต่างๆ คือ
เครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้ขัดเกลา ชำาระ และทำาให้เราพร้อมที่จะเป็นพลไพร่แห่ง
สวรรค์ - Testimonies for the Church 3:115 (1872). LDE 154.1
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ในคราบของคริสเตียน

เรากำาลังเข้าใกล้จุดจบของประวัติศาสตร์โลก และซาตานกำาลังทำางานหนัก
อยา่งทีไ่มเ่คยมากอ่น มันพยายามแสดงบทผู้นำาของครสิเตียนทัง้โลก มนักำาลังทำาการ
ใหญ่โตตระการตา ซาตานถูกเปรียบว่าเป็นสิงโตคำารามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหา
คนที่มันจะกัดกินได้ มันต้องการรวบรวมและควบคุมโลกทั้งใบ มันซ่อนความ
อปัลกัษณ์ไวใ้นคราบของครสิเตยีน ดภูายนอกเหมอืนครสิเตยีนคนหนึง่ และยงัอา้ง
ตนว่าเป็นพระคริสต์เสียเอง - Manuscript Releases 8:346 (1901). LDE 155.1

พระคำาของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าเมื่อแผนการของศัตรูบรรลุเป้าหมาย มันจะ
ทำางานผ่านสมุนผู้ซึ่งจะสำาแดงอำานาจยิ่งใหญ่ปลอมแปลงเป็นคริสเตียน เพ่ือ 
“ล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้” (มัทธิว 24:24) - appears 
Manuscript 125, 1901. LDE 155.2

บทที่ 11
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ในขณะที่วิญญาณต่างๆ จะยอมรับว่ามีความเชื่อในพระคัมภีร์และแสดง
ความเคารพต่อสถาบันของคริสตจักรนั้น ผลงานต่างๆ ที่มันทำาไปก็จะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นการสำาแดงออกซ่ึงฤทธิ์อำานาจของพระเจ้า - The Great        
Controversy, 588 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 544 LDE 155.3

ความไร้ศีลธรรมที่ร้ายกาจที่สุดในโลกของเราไม่ใช่คนบาปที่สังคมทอดทิ้ง 
หรือคนชั่วที่ไม่มีใครยอมรับ หากแต่เป็นผู้มีศีลธรรม มีเกียรติและชื่อเสียงดี ผู้ซึ่ง
บ่มเพาะความบาปไว้จนถูกความไร้ศีลธรรมครอบงำา ... ดังนั้นความอัจฉริยะ ความ
สามารถ ความเมตตาหรือแม้กระทั่งการกระทำาที่เอื้ออาทร อาจเป็นเครื่องมือของ
ซาตานที่จะชักนำาผู้คนให้เสี่ยงสู่หายนะ - Education, 150 (1903). LDE 156.1

แม้ในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส

เรามีภัยต้องกลัวจากภายในมากกว่าภายนอก อุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิด
กำาลงัและความสำาเรจ็นัน้เกดิขึน้จากโบสถม์ากกวา่จากโลก ผูท้ีไ่มไ่ดเ้ชือ่ในพระเจา้
มีสิทธิ์คาดหวังว่าคนที่อ้างว่ารักษาพระบัญญัติของพระองค์และความเชื่อของ     
พระเยซู จะเป็นแบบอย่างที่ดีกว่าคนอื่นๆ ในการประพฤติตามและให้เกียรติสิ่งที่
ตนสอน ด้วยการใชช้วิีตตามครรลองของพระเจา้อยา่งสม่ำาเสมอ และกอ่เกดิอทิธพิล
ทีดี่ต่อผูอ้ืน่ แต่บอ่ยครัง้เหลอืเกนิทีผู่ท้ีป่ระกาศความจรงิกลายเปน็อปุสรรคขดัขวาง
ความก้าวหน้าเสียเอง กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อ แสดงออกถึงความสงสัย จมอยู่ใน
ความมืด ยินดีให้ทูตแห่งความชั่วเข้าครอง และเปิดทางให้ซาตานทำางานได้สำาเร็จ 
- Selected Messages 1:122 (1887). LDE 156.2

วิญญาณแห่งการหลอกลวงขัดแย้งกับพระคำา

ผู้ชอบธรรมจะต้องเข้าใจความจริงแห่งปัจจุบันอย่างถ่องแท้ในพระคัมภีร์ 
ซึ่งพวกเขามีหน้าที่รักษา พวกเขาต้องเข้าใจว่าคนตายแล้วไปไหน เพราะวิญญาณ
ชั่วจะยังปรากฏต่อพวกเขา ในรูปแบบของเพื่อนที่รักและญาติพี่น้อง มาบอกว่าวัน
สะบาโตถูกเปลี่ยนไปแล้ว รวมถึงคำาสอนอื่นๆ ที่ไม่ต้ังอยู่บนพระคำา - Early 
Writings, 87 (1854). LDE 156.3
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วิญญาณหลอกลวงเหล่านี้ที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตถูกนำามาใช้เพื่อคัดค้านสิ่งที่
พวกเขาเขยีนภายใตก้ารทรงดลใจของพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นสมยัทีย่งัมชีวีติอยูบ่น
โลก พวกเขาปฏิเสธแหล่งที่มาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ - The Great      
Controversy, 557 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 516 LDE 157.1

ซาตานอาศัยความเชื่อผิดสองอย่างคือความไม่รู้จักตายของจิตวิญญาณและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์เพื่อนำาผู้คนให้มาอยู่ภายใต้การหลอกลวงต่างๆ ของ
มัน ในขณะที่เรื่องแรกเป็นการวางฐานให้กับลัทธิทรงวิญญาณ เรื่องที่สองเป็นการ
สร้างสายสัมพันธ์แห่งความเห็นอกเห็นใจให้แก่โรม - The Great                      
Controversy, 588 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 544 LDE 157.2

หลายคนจะลุกขึ้นแสร้งทำาตัวว่าตนเป็นพระคริสต์และอ้างชื่อและเรียกร้อง
ให้ถวายการนมัสการซึ่งเป็นของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พวกเขาจะกระทำาการ
อศัจรรยด้์วยการรกัษาคนปว่ยและอ้างว่ามีเรือ่งจากสวรรคท์ีจ่ะเปดิเผยแตเ่ปน็เรือ่ง
ราวที่ขัดแย้งกับคำาพยานในพระคัมภีร์ ... LDE 157.3

แต่ประชากรของพระเจ้าจะไม่ถูกหลอก คำาสอนของพระคริสต์เทียมเท็จไม่
ได้เป็นไปตามคำาสอนในพระคมัภรี ์คำาอวยพรของมนัประกาศใหแ้กผู่ท้ีบ่ชูาสตัวร์า้ย
และรูปของมันซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่พระคัมภีร์เปิดเผยไว้ว่าจะได้รับ
พระพิโรธของพระเจ้าที่จะเทออกมาโดยไม่ได้เจือปนกับสิ่งใด - The Great 
Controversy, 624, 625 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 579, 580 LDE 157.4

การปฏิรูปที่ผิด

ขา้พเจ้ามองเหน็ว่าพระเจา้ทรงมีบตุรชายหญงิทีซ่ือ่สตัยท์า่มกลางแอด๊เวนตสี 
และคริสตจักรอื่นๆ และก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น ผู้รับใช้และสมาชิกเหล่านั้นจะ
ถูกเรยีกให้ออกมาจากครสิตจกัรเหลา่น้ีและรบัความจรงิดว้ยใจยนิด ีซาตานรูด้ ีและ
ก่อนที่เสียงร้องอันดังของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะเปล่งขึ้น มันจะสร้างความตื่นเต้น
ให้เกิดในกลุม่ครสิเตยีนเหลา่น้ี ทำาใหค้นเหลา่นัน้ทีป่ฏเิสธความจรงิคดิไปวา่พระเจา้
ทรงสถิตอยู่กับพวกเขา - Early Writings, 261 (1858). LDE 158.1
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ก่อนทีก่ารพพิากษาสดุทา้ยของพระเจา้จะมาถงึโลกจะมกีารฟืน้ฟจูติวญิญาณ
แบบด้ังเดิมขึน้ในประชากรขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้อยา่งทีไ่มม่ผีูใ้ดเคยเหน็นบัตัง้แต่
สมยัของอคัรทตู ... ศตัรขูองจติวิญญาณประสงคท์ีจ่ะขดัขวางงานนี ้และกอ่นทีเ่วลา
ของการเคลือ่นไหวเช่นนี้จะมาถงึ มันจะพยายามขัดขวางโดยนำาสิง่เทยีมเทจ็เข้ามา
ในบรรดาคริสตจักรที่มันนำามาให้อยู่ภายใต้อำานาจการหลอกลวงของมันได้ มันจะ
ทำาให้ดูประหนึ่งว่าพระพรพิเศษของพระเจ้าหลั่งลงมาแล้ว จะมีการสำาแดงที่ทำาให้
คิดว่าเป็นความสนใจยิ่งใหญ่ในศาสนา ... LDE 158.2

จะมีการกระตุ้นเพื่อเร้าความรู้สึกทางอารมณ์ผสมผสานความถูกต้องเข้ากับ
ความเทจ็ซึ่งปรับไว้อย่างดีเพื่อนำาให้หลง แต่ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกหลอก ภายใต้แสง
สวา่งของพระวจนะของพระเจา้นัน้ การจะตดัสนิธรรมชาตขิองการเคลือ่นไหวเหลา่
นี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ว่าที่ใดเมื่อมนุษย์ละเลยคำาพยานในพระคัมภีร์ หันหลังให้กับ
ความจริงอันตรงไปตรงมาและตรวจสอบจิตใจ ความจริงที่เรียกร้องให้ปฏิเสธ
ตนเองและละทิง้โลก เม่ือน้ันเราจะม่ันใจไดว่้าพระเจา้ไมไ่ดป้ระทานพระพรใหพ้วก
เขา - The Great Controversy, 464 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 
429-430 LDE 158.3

ดนตรีถูกใช้เป็นบ่วงของมาร

สิ่งที่ท่านอธิบายซึ่งเกิดขึ้นที่อินเดียน่า (คำาวิพากษ์ที่เก่ียวกับขบวนการ 
“Holy Flesh” ณ การประชุมที่อินเดียน่าในปีค.ศ. 1900 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน Selected Messages 2:31-39) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำาแดงให้ข้าพเจ้าเห็น
ว่าจะเกิดขึ้นอีกไม่นานก่อนเวลาแห่งพระกรุณาสิ้นสุด ทุกสิ่งที่แปลกพิกลจะเกิดขึ้น 
จะมกีารตะโกน มีเสยีงกลอง เสยีงดนตร ีและการเตน้รำา ความรูสึ้กนกึคดิของมนษุย์
จะสับสนจนไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก ... LDE 159.1

เสียงที่ดังอึกทึกทำาให้ตื่นตระหนกและกระตุ้นประสาทให้ผิดเพี้ยน ซึ่งหาก
ใช้ในทางที่ถูกก็จะเป็นพรอย่างดี อำานาจของซาตานจะกลมกลืนเข้ากับเสียงอึกทึก
รื่นเริง และเรียกเสียงเช่นนี้ว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ... สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้น
ในอดตีจะเกดิขึน้อกีในอนาคต ซาตานจะใชด้นตรทีีข่บัขานเชน่นีเ้ปน็กบัดกัของมนั 
- Selected Messages 2:36, 38 (1900). LDE 159.2
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ขอให้เราไม่หลงตามสิ่งแปลกๆ ซึ่งทำาให้เราออกห่างจากอำานาจลึกซึ้งของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ไหนแต่ไรการงานของพระเจ้ามีความสงบดีงามเสมอ     
- Selected Messages 2:42 (1908). LDE 159.3

การพูดภาษาแปลกๆ ในทางเท็จ

ความคลัง่ศาสนา ความตืน่เตน้ในทางทีผ่ดิ การพดูภาษาแปลกๆ ในทางเทจ็ 
และเสยีงดังคึกโครม ถกูมองวา่เปน็ของประทานจากพระเจา้สำาหรบัครสิตจกัร บาง
คนในที่นี้ถูกหลอกให้เชื่อ สิ่งเหล่านี้ให้ผลในทางที่ไม่ดี “ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผล
ของเขา” ผู้คนเข้าใจว่าความคลั่งไคล้และเสียงดังคือการแสดงออกถึงความเชื่อที่
มากยิ่ง บางคนไม่อิ่มใจกับการประชุมหากไม่มีพลังและความสุขในเวลานั้น พวก
เขาพยายามสร้างให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น แต่ผลของการประชุมเช่นนั้นไม่ได้เกิด
ผลดี เมื่อความรู้สึกตื่นเต้นหมดไป พวกเขาจมลงหดหู่กว่าแต่ก่อน เพราะความสุข
นั้นไม่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง LDE 159.4

การประชมุทีเ่กดิผลดทีีส่ดุตอ่การเตบิโตในจติวญิญาณคอืการประชมุทีเ่งยีบ
สงบ มีจิตใจที่ขวนขวายอย่างลึกซึ้ง แต่ละคนแสวงหาเพื่อค้นพบตนเองและแสวง
ที่จะรู้จักพระคริสต์ด้วยใจถ่อมอย่างแท้จริง - Testimonies For The Church 
1:412 (1864). LDE 160.1

ทูตสวรรค์ชั่วปรากฏตัวเป็นมนุษย์

ซาตานจะใช้ทุกโอกาสที่จะล่อลวงมนุษย์ให้เลิกภักดีในพระเจ้า ซาตานและ
สมุนของมันที่ถูกขับลงมาด้วยกันจะปรากฏตัวในโลกเป็นมนุษย์ เสาะหาผู้คนให้
ล่อลวง ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏเป็นมนุษย์เช่นกัน และจะใช้ทุกทางที่ทำาได้
เพื่อไม่ให้เป้าหมายของศัตรูสำาเร็จ LDE 160.2

ทูตสวรรค์ชั่วในร่างมนุษย์จะพูดคุยกับผู้ที่รู้ความจริง พวกเขาจะตีความข่าว
ของผู้ส่งสารจากพระเจ้าอย่างผิดๆ และแปลความหมายให้ผิดเพี้ยนไป ... ผู้เชื่อ
ชาวแอด๊เวนตสีลมืคำาเตอืนในพระธรรมเอเฟซสับททีห่กแลว้หรอื เราอยูใ่นสงคราม
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กับเทพแห่งความมืด หากเราไม่ติดตามพระผู้ทรงนำาอย่างใกล้ชิด ซาตานจะมีชัย
เหนือเราได้ - Selected Messages 3:411 (1903). LDE 160.3

ทูตสวรรค์ชั่วในร่างของผู้เชื่อจะทำางานคู่ไปกับเราเพ่ือนำามาซึ่งความไม่เชื่อ 
ทา่นอยา่ได้ทอ้ใจในเรือ่งนี ้แตด่ว้ยหวัใจทีแ่นว่แนแ่ละความชว่ยเหลอืขององคพ์ระ
ผู้เป็นเจ้า ต่อต้านอำานาจของซาตานและสมุนของมัน อำานาจแห่งความชั่วนี้จะรวม
ตัวอยู่ในการประชุมของเรา ไม่ใช่เพื่อรับพระพร แต่เพื่อต่อต้านการทำางานของ
พระวิญญาณของพระเจ้า  - Mind, Character, and Personality 2:504, 
505 (1909). LDE 161.1

ปลอมตัวผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

ไม่ใช่เรื่องยากสำาหรับทูตสวรรค์ชั่วที่จะปลอมตัวเป็นคนดีและคนไม่ดีที่เสีย
ชีวิตไปแล้ว ทำาให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดบ่อยขึ้น 
และจะมคีวามนา่ตืน่ตระหนกมากขึน้เม่ือเราเขา้ใกลว้าระสดุทา้ย  - Evangelism, 
604 (1875). LDE 161.2

นัน่เปน็การหลอกลวงทีน่า่ทึง่และไดผ้ลทีส่ดุของซาตาน คอืจากความเหน็อก
เห็นใจคนเหล่านั้นที่ความตายพลัดพรากคนรักไป ทูตสวรรค์ชั่วเข้ามาแฝงเป็นร่าง
ของคนตาย แสรง้รำาลกึถงึเหตกุารณท์ีเ่คยเกดิข้ึนในชวีติ และแสดงออกเหมอืนตอน
ที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยวิธีนี้ซาตานทำาให้ผู้คนเชื่อว่า เพื่อนที่รักที่เสียชีวิตไปนั้นคือเทพ
คอยพิทักษ์และสื่อสารกับเขาอยู่ตลอดเวลา ทูตสวรรค์ชั่วเหล่านี้ซึ่งถูกสำาคัญว่าเป็น
เพือ่นทีเ่สยีชวีติไปแลว้นัน้ จงึไดร้บัความเคารพบชูา ถอ้ยคำาของเขาจงึนา่ฟงัยิง่กวา่
พระคำาของพระเจ้า - The Signs of the Times, August 26, 1889. LDE 161.3

มันมีอำานาจทำาให้ดูเหมือนว่านำารูปร่างของมิตรสหายที่ตายจากไปมาปรากฏ
ต่อหนา้มนษุย ์การปลอมแปลงนัน้ทำาไดแ้นบเนยีน หนา้ตา คำาพดู น้ำาเสยีงทีคุ่น้เคย
ถูกจำาลองมาได้อยา่งน่าพศิวง ... คนมากมายจะตอ้งเผชญิหนา้กบัวญิญาณของปศีาจ
ที่มาในร่างของญาติหรือมิตรสหายที่เขารักและประกาศคำาสอนเทียมเท็จที่อันตราย
ที่สุด ผู้มาเยือนเหล่านี้จะดึงดูดความเห็นอกเห็นใจที่อ่อนไหวที่สุดของเราและจะ
ทำาการอัศจรรย์เพื่อยืนยันคำาอวดอ้างของมัน - The Great Controversy, 552, 
560 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 511, 518 LDE 161.4
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ซาตานปลอมเป็นพระคริสต์

ศัตรูกำาลังหลอกลวงโลกนี้ด้วยอำานาจที่กระทำาการอัศจรรย์ มันจะปลอมตัว
เปน็ทตูแหง่ความสวา่ง ปลอมตวัเปน็พระเยซคูรสิต ์- Selected Messages 2:96 
(1894). LDE 162.1

หากเวลานี้มนุษย์หลงได้อย่างง่ายดาย พวกเขาจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรเมื่อ
ซาตานปลอมตัวเป็นพระคริสต์และทำาการอัศจรรย์ ใครจะยืนอย่างไม่ส่ันไหวเมื่อ
มนัมาปลอมตวัเชน่น้ี ปลอมว่าเปน็พระครสิตแ์ตแ่ทท้ีจ่รงิเปน็ซาตานทีจ่ำาแลงมาเปน็
พระองค์ และทำากิจการทุกอย่างเหมือนพระองค์  - Selected Messages 2:394 
(1897). LDE 162.2

ซาตานจะทำางานต่อเนื่อง ปลอมเป็นพระคริสต์ สร้างภาพในทางผิด ใช้ทุก
อย่างและทำาทุกอย่างให้ผิดเพี้ยนไปหมดเท่าที่มันจะทำาได้ - Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, 411 (1898). LDE 162.3

อำานาจจากเบือ้งลา่งกำาลงัทำางานเพือ่นำามาซึง่ฉากสดุทา้ยในเรือ่งนี ้คอืซาตาน
มาในลักษณะของพระคริสต์ มากับคำาหลอกลวงอันชั่วช้า ในบรรดาผู้ที่รวมตัวกัน
ในสังคมลับ - Testimonies for the Church 8:28 (1904). LDE 162.4

ซาตานเลียนแบบพระคริสต์ในทุกอย่าง

มีขีดจำากัดที่ซาตานไม่อาจไปถึงได้ มันจึงใช้วิธีหลอกลวงและเลียนแบบสิ่ง
ที่พระองค์ทำาแต่แท้จริงมันไม่มีอำานาจพอที่จะทำาได้ ในวาระสุดท้ายมันจะปรากฏ
ตวัใหม้นษุยเ์ชือ่ว่ามันคอืพระครสิตเ์สด็จมาครัง้ทีส่อง จะแปลงกายเปน็ทตูแหง่ความ
สว่าง แต่ขณะที่จำาแลงตนเป็นพระคริสต์ในลักษณะเพียงภายนอกทุกอย่างนั้น มัน
จะหลอกได้ก็แต่บรรดาผู้ที่มีใจเหมือนฟาโรห์ที่ยืนกรานปฏิเสธความจริง                       
- Testimonies for the Church 5:698 (1889). LDE 163.1

เพื่อเป็นฉากสุดยอดในละครอันยิ่งใหญ่ของการหลอกลวง ซาตานเองจะ
ปลอมตัวเป็นพระคริสต์ คริสตจักรได้แสดงตนมาเนิ่นนานแล้วว่าเฝ้ารอคอยการ
เสด็จกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะที่เป็นความหวังอันบริบูรณ์ของพวกเขา 
บัดนีจ้า้วจอมหลอกลวงผู้ยิง่ใหญจ่ะทำาตวัใหด้ปูระหนึง่วา่พระครสิตเ์สดจ็มาแลว้ ใน
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สถานที่ต่างๆ บนโลก ซาตานจะปรากฏตัวท่ามกลางมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่ในลักษณะ
ทีเ่ต็มไปด้วยแสงเจดิจา้ซ่ึงคลา้ยคลงึกบัคำาบรรยายของพระบตุรของพระเจ้าทีย่อหน์
เปิดเผยไว้ในพระธรรมวิวรณ์ วิวรณ์ 1:13-15 รัศมีภาพที่ล้อมอยู่รอบตัวมันล้ำาเลิศ
เหนือกว่าสิ่งใดๆ ที่ตาของมนุษย์ผู้ที่ต้องตายยังรอคอยที่จะเห็น เสียงตะโกนแห่ง
ความมีชัยดังก้องขึ้นในอากาศ “พระคริสต์เสด็จมาแล้ว พระคริสต์เสด็จมาแล้ว” 
LDE 163.2

ประชาชนต่างก้มกราบลงต่อหน้ามันด้วยความเคารพ ในขณะที่มันชูมือทั้ง
สองขึ้นและประกาศอวยพรพวกเขาเหมือนพระคริสต์ทรงอวยพรสาวกทั้งหลายใน
ขณะทีพ่ระองคย์งัทรงดำาเนินอยูใ่นโลก เสยีงของมันนัน้นุม่นวลและนา่ฟงั ถงึกระนัน้
ก็ยังเต็มไปด้วยความไพเราะ ด้วยน้ำาเสียงที่อ่อนโยนและเมตตามันประกาศความ
จรงิแห่งพระคณุของสวรรคเ์ชน่เดยีวกบัทีพ่ระผู้ชว่ยใหร้อดเคยตรสัไว ้มนัรกัษาโรค
ภยัของประชาชน และแลว้ ด้วยลกัษณะทีเ่ปน็เหมือนพระครสิต ์มนัอา้งวา่ไดเ้ปลีย่น
วันสะบาโตเป็นวันอาทิตย์แล้ว และสั่งให้ทุกคนถือรักษาวันที่มันอวยพร - The 
Great Controversy, 624 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 579 LDE 163.3

ซาตานแสร้งตอบคำาอธิษฐานของผู้ชอบธรรม

ซาตานเห็นว่าตนกำาลังจะพ่ายแพ้ มันไม่สามารถจัดการกับทั้งโลกได้ จึง
พยายามอีกครั้งเพื่อล่อลวงผู้ที่สัตย์ซื่อ มันจึงปลอมตนเป็นพระคริสต์ นุ่งห่มฉลอง
อย่างสง่างามอย่างที่ยอห์นบรรยายไว้ทุกประการ มันมีพลังที่จะทำาอย่างนี้ได้ ในวัน
ที่พระคริสต์กำาลังจะกลับมาอีกครั้ง มันจะไปปรากฏตัวต่อผู้ที่ติดตามมันอย่างหน้า
มืดตามัว คือบรรดาคริสเตียนที่ไม่รักความจริงแต่พอใจกับความอธรรม (การผิด
พระบัญญัติ) LDE 164.1

ซาตานประกาศตนว่าเป็นพระคริสต์ และผู้คนเชื่อดังนั้น พระคริสต์ที่มี
โฉมงามสงา่ ฉลองพระองคด์งัราชา มีน้ำาเสยีงทีนุ่ม่ ถอ้ยคำาหวานห ูมคีวามงามอยา่ง
ที่ไม่เคยมีสายตามนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อน จากน้ันผู้ติดตามที่หลงงมงายพากัน
ร้องด้วยเสียงดังว่า “พระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองแล้ว พระองค์เสด็จมาแล้ว 
พระองคย์กพระหตัถเ์หมือนทีท่รงเคยทำาเม่ืออยูใ่นโลกเพือ่อวยพรเรา” ... LDE 164.2
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ผู้ชอบธรรมมองดูด้วยความตะลึง พวกเขาจะถูกหลอกไปด้วยหรือไม่ พวก
เขาจะนมัสการซาตานไหม ทูตสวรรค์ของพระเจ้าห้อมล้อมพวกเขา แล้วเสียงที่
ชัดเจน หนักแน่นและไพเราะก็ดังขึ้นว่า “จงมองขึ้น” LDE 164.3

คนเหลา่นัน้ทีอ่ธษิฐานมเีปา้หมายอยา่งหนึง่ คอืวญิญาณทีไ่ดร้บัความรอดใน
ที่สุด พวกเขาจะรำาลึกถึงเป้าหมายนี้เสมอ คือชีวิตที่ไม่มีความตายที่สัญญาไว้กับผู้
ที่ทนได้ถึงที่สุด เป็นความปรารถนาที่แรงกล้าอย่างยิ่ง การพิพากษาและความเป็น
นิรันดร์คือจุดหมายของพวกเขา ด้วยความเชื่อ สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่
บัลลงัก์ทีแ่วววบั ทีซ่ึง่เหลา่ทตูสวรรคน์ุง่หม่ขาวกำาลงัยนือยู ่ความคดินีช้ว่ยใหเ้ขายัง้
ใจจากความลุ่มหลงในบาป ... LDE 164.4

อีกเพียงอึดใจเดียว แล้วซาตานจะนำาแผนการสุดท้ายของมันออกมา มัน
ได้ยนิคำาออ้นวอนขอพระครสิตเ์สดจ็มาอยา่งไมห่ยดุหยอ่น เพือ่พระองคจ์ะชว่ยพวก
เขา กลยุทธ์สุดท้ายนี้คือการปลอมเป็นพระคริสต์ และทำาให้เชื่อว่าคำาอธิษฐานของ
พวกเขาสำาเร็จ - Manuscript 16, 1884. LDE 165.1

เราจะแยกแยะความจริงกับความเท็จได้อย่างไร

ซาตานไม่ไดร้บัอนุญาตใหป้ลอมลกัษณะการเสดจ็มาของพระครสิต ์ - The 
Great Controversy, 625 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 580 LDE 165.2

ซาตานจะแปลงเป็นพระคริสต์ ทำาการอัศจรรย์ย่ิงใหญ่ มนุษย์จะก้มลง
นมัสการคิดว่าเป็นพระเยซูคริสต์ เราจะถูกบังคับให้นมัสการบุคคลผู้นี้ ผู้ซึ่งโลก
เทิดทูนว่าเป็นพระคริสต์ เราจะทำาอย่างไร จงบอกพวกเขาว่าพระคริสต์ทรงเตือน
เก่ียวกับแผนการศตัรน้ีู เปน็ศตัรตูวัฉกาจแตอ้่างตนเปน็พระเจา้ และเมือ่พระครสิต์
ทรงปรากฏ จะบังเกิดความยิ่งใหญ่และทรงสิริยิ่ง ตามด้วยทูตสวรรค์นับล้านล้าน 
เพื่อเมื่อพระองค์เสด็จมาเราจะรู้จักเสียงของพระองค์ - The S.D.A. Bible 
Commentary 6:1106 (1888). LDE 165.3

ซาตานพยายามหนักที่จะเอาชนะ ... มันจะปลอมเป็นทูตแห่งแสงสว่าง 
ดำาเนนิในโลกกระทำาการอัศจรรยย์ิง่ใหญ ่มันจะกล่าวดว้ยวาจาสภุาพนุม่นวล ถอ้ยคำา
ดีและการกระทำาที่ประเสริฐ ลอกเลียนแบบพระคริสต์ แต่จะมีความแตกต่างอยู่
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อยา่งหนึง่อยา่งชดัเจน ซาตานจะหนัเหผูค้นจากพระบญัญตัขิองพระเจา้ หากไมพ่งึ
ระวังแล้ว มันจะทำาการที่ขัดกับความชอบธรรมเพื่อว่าหากเป็นไปได้ผู้ที่ทรงเลือกก็
จะหลงไป ผู้นำาประเทศ ประธานาธิบดี ผู้นำาระดับสูงจะพากันก้มลงต่อลัทธิความ
เชื่อผิดๆ นี้ - Fundamentals of Christian Education, 471, 472 (1897). 
LDE 166.1

จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น

คนปว่ยจะได้รบัการรกัษาตอ่หน้าเรา การอัศจรรยจ์ะเปน็ทีป่ระจักษต่์อสายตา
ของเรา เราพรอ้มสำาหรบัการทดลองทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ไหม เมือ่กจิการอนันา่อศัจรรย์
ของซาตานจะปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้น - Testimonies For The Church 
1:302 (1862). LDE 166.2

ผู้คนทีต่กอยู่ภายใต้วิญญาณชั่วจะทำาการอัศจรรย์ พวกเขาจะทำาให้หลายคน
ป่วยโดยการร่ายมนต์ใส่ แล้วถอนมนต์เสีย ทำาให้ผู้คนเชื่อว่าคนเหล่านั้นหายป่วย
อยา่งนา่อศัจรรย ์ซาตานใชวิ้ธน้ีีซ้ำาแลว้ซ้ำาอีก - Selected Messages 2:53 (1903). 
LDE 166.3

เหตกุารณน่์าตืน่ตาซ่ึงซาตานมีสว่นเกีย่วข้องอย่างใกล้ชดิกำาลังจะเกิดขึน้ พระ
คำาของพระเจ้ากล่าวว่าซาตานจะทำาการอัศจรรย์ มันจะทำาให้ผู้คนล้มป่วยและจะ
รักษาพวกเขาด้วยฤทธิ์เดชของมัน การรักษาโรคอย่างเห็นได้ชัดเช่นนี้จะเป็นบท
ทดสอบของผู้เชื่อเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  - Selected Messages 2:53 (1904). 
LDE 166.4

ซาตานมฤีทธิอ์ำานาจแหง่การหลอกลวง ทำาการอศัจรรยท์ีด่เูหมอืนจรงิ มนัใช้
วธินีีเ้พ่ือสรา้งขอ้กงัขาใหค้นอิสราเอลเม่ือครัง้ทีพ่ระเจา้ทรงปลดปลอ่ยเขาจากอยีปิต ์
- Selected Messages 2:52 (1907). LDE 167.1

ไฟจากสวรรค์

เราต้องไม่วางใจคำากล่าวอ้างของมนุษย์ อย่างที่พระคริสต์ตรัสไว้ พวกเขาดู
เหมือนมีอำานาจทำาการอัศจรรย์รักษาผู้ป่วย การนี้น่าอัศจรรย์จริงหรือในเมื่อผู้ที่อยู่
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เบ้ืองหลังคือจอมหลอกลวงยิ่งใหญ่ คือผู้สร้างอัศจรรย์แม้เรียกไฟจากสวรรค์ต่อ
สายตามนุษย์ - Selected Messages 2:49 (1887). LDE 167.2

นั่นคือการอัศจรรย์เทียมเท็จของมารซึ่งจะทำาให้โลกหลงกล มันจะเรียกไฟ
จากฟ้าตกลงมาต่อหน้ามนุษย์ มันจะสร้างอัศจรรย์ที่งดงามซึ่งจะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก 
- Selected Messages 2:51 (1890). LDE 167.3

ซาตานจะเข้ามาหลอกลวงแม้ผู้ที่เลือกไว้หากเป็นไปได้ มันอ้างตนเป็นพระ
คริสต์ ซึ่งจะเข้ามาปลอมเป็นแพทย์ผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ มันจะทำาให้ไฟตกจากฟ้า
ต่อหนา้มนษุยเ์พือ่พสิจูนว์า่มนัคอืพระเจา้ - Medical Ministry, 87, 88 (1903). 
LDE 167.4

พระคำาของพระเจา้กลา่วไว้ว่าศตัรจูะใชค้นเหลา่นัน้ทีล่ะทิง้ความเชือ่พวกเขา
ทำาการอัศจรรย์ที่เหมือนจริง แม้แต่การเรียกไฟจากฟ้าต่อหน้าสายตามนุษย์              
- Selected Messages 2:54 (1907). LDE 167.5

“มนัทำาหมายสำาคญัทีย่ิง่ใหญถ่งึข้ันทำาใหไ้ฟตกจากฟา้ลงมายงัแผน่ดนิโลกตอ่
หน้าคนทั้งหลาย มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำาคัญต่างๆ” 
ซึง่ “ทรงอนญุาตใหม้นัทำา” (ววิรณ ์13:13, 14) การทำานายไวใ้นทีน่ีไ้มใ่ชเ่ปน็เพยีง
เรื่องการหลอกลวง มนุษย์จะถูกหลอกด้วยการอัศจรรย์ต่างๆ ที่บรรดาตัวแทนของ
ซาตานมีอำานาจทำา ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่พวกมันแสร้งทำา - The Great Contro-
versy, 553 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 513 LDE 168.1

ซาตานจะถูกยกให้เป็นพระเจ้า

ในยุคนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะปรากฏตัวเป็นพระคริสต์ แล้วประชาชาติ
จะหันเสียจากพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างส้ินเชิง การกบฏต่อพระบัญญัติอัน
ศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นถึงที่สุด แต่ผู้นำาการกบฏนี้คือซาตานในคราบของทูตแห่งแสง
สว่าง มนุษย์จะถูกหลอกและจะยกย่องมันเป็นพระเจ้า แต่พระผู้เกรียงไกรจะเข้า
มาแทรกแซง และกลา่วแกค่รสิตจกัรเทยีมเทจ็ทีร่วมกนันมสัการซาตานวา่ “เพราะ
เหตุนี้ภัยพิบัติต่างๆ จะมาถึงนครนั้นภายในวันเดียว คือโรคระบาด ความโศกเศร้า 
และการกันดารอาหาร และไฟจะเผานครนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้า
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ผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงฤทธิ์” (วิวรณ์ 18:8) - Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, 62 (1893). LDE 168.2

เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมา สมุนของซาตานก็จะเคลื่อนมาจาก
เบือ้งลา่ง ซาตานจะไม่เพียงปลอมตวัเปน็มนุษยแ์ตจ่ะปลอมเปน็พระครสิตด์ว้ย และ
โลกที่ปฏิเสธความจริงจะยอมรับมันเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายและกษัตริย์เหนือ
กษัตริย์ทั้งปวง - The S.D.A. Bible Commentary 5:1105, 1106 (1900). 
LDE 168.3

การอัศจรรย์พิสูจน์อะไรไม่ได้เลย

มาหาพระเจา้ดว้ยตวัทา่นเอง อธษิฐานขอการเปดิเผยจากพระองค ์เพือ่ทา่น
จะรู้ว่าอะไรคือความจริงเมื่อมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น เม่ือศัตรูแปลงตัวเป็นทูตแห่ง
แสงสวา่ง ทา่นจะแยกแยะไดร้ะหว่างกจิการทีแ่ทจ้รงิของพระเจ้าและการงานหลอก
ลวงของเจ้าชายแห่งความมืด  - Selected Messages 3:389 (1888). LDE 169.1

วธิกีารทำางานของพระครสิตค์อืการประกาศพระคำาและบรรเทาความทกุขย์าก
ด้วยการอัศจรรย์แห่งการรักษา แต่ข้าพเจ้าได้รับการแจ้งว่าขณะนี้เรายังทำางาน
ลักษณะนี้ไม่ได้ [การอัศจรรย์จะมาพร้อมกับพันธกิจของบรรดาผู้เชื่อในเวลาของ
เสียงร้องอันดัง (ดูบทที่ 14) แต่การอัศจรรย์เหล่านั้นไม่ได้มีความสำาคัญเหมือนใน
เวลาของพระคริสต์ การทำาอัศจรรย์จะไม่เป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงใช้] เพราะ
ซาตานก็จะใช้ฤทธิ์เดชของมันทำาอัศจรรย์เช่นกัน ผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกวันนี้ไม่
ทำางานด้วยการอัศจรรย์ เพราะงานการรักษาจอมปลอมและการกล่าวอ้างว่าเป็น
พระเจ้าจะบังเกิดขึ้น - Selected Messages 2:54 (1904). LDE 169.2

ผู้เชื่อพระเจ้าจะไม่วางใจในการอัศจรรย์ เพราะซาตานจะปลอมแปลงการ
อัศจรรย์เช่นกัน - Testimonies for the Church 9:16 (1909). LDE 169.3

การอัศจรรย์ไม่สามารถแทนที่พระคัมภีร์

หากคนเหล่านั้นที่ทำาการรักษาอย่างอัศจรรย์เช่นน้ี นำาส่ิงที่ตนกระทำามาเป็น
ข้ออ้างให้ปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้าและยังคงไม่เชื่อฟังต่อไป แม้พวกเขาจะ
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มีอำานาจมากเพียงใด ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเขามีอำานาจที่มาจากพระเจ้า ตรงกันข้ามนั่น
เป็นการงานจากอำานาจของจอมหลอกลวง - Selected Messages 2:50, 51 
(1885). LDE 169.4

พระคมัภรีจ์ะไมม่วีนัถกูทดแทนดว้ยการอศัจรรย ์จะรูจ้กัความจรงิตอ้งมกีาร
ศึกษา ต้องมีการค้นคว้าเหมือนหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ สิ่งที่ปรากฏอย่างงดงามต้องไม่
เทียบเคียงพระคำาหรือเข้ามาทดแทน จงยึดมั่นในพระคำา ยอมรับพระคำาที่หยั่งลึก
ซึ่งจะทำาให้มนุษย์ไปถึงความรอด - Selected Messages 2:48 (1894). LDE 170.1

การหลอกลวงยิง่ใหญค่รัง้สดุทา้ยกำาลงัจะเปดิฉากขึน้ พระครสิตเ์ทยีมเทจ็จะ
ทำาการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาของพวกเรา การปลอมแปลงจะคล้ายคลึงกับของจริง
จนไมม่ทีางแยกแยะออกไดน้อกจากจะใชพ้ระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิด์ว้ยคำาพยานของพระ
คัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ ทุกประโยค และทุกการอัศจรรย์จะต้องถูกตรวจสอบ - The 
Great Controversy, 593 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 549 LDE 170.2

การหลอกลวงนี้จะเกิดขึ้นเกือบทั่วทั้งโลก

บัดนี้เราต้องการชายหญิงที่เสาะหาความรอดของจิตวิญญาณผู้คน เพราะ
ซาตานผู้มีอำานาจมากมายได้เริ่มปฏิบัติการ และในเวลาที่เหลืออยู่นี้มันจะใช้ทุกวิถี
ทางที่จะปิดกั้นแสงของพระเจ้าไม่ให้ส่องมาถึงคนของพระองค์ มันจะรวบเอาทั้ง
โลกไว้ในมือ เหลือเพียงผู้เชื่อน้อยนิดที่จะยังยืนหยัดในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าต่อ
หน้ามัน แม้แต่คนกลุ่มนี้ซาตานก็พยายามจะเอาชนะ - Selected Messages 
3:389 (1889). LDE 170.3

คนที่เสียชีวิตไปแล้วจะปรากฏให้เห็นด้วยอำานาจแยบยลของซาตาน หลาย
คนจะหลงติดตามผู้ที่ชอบและสร้างสิ่งหลอกลวง ข้าพเจ้าเตือนคนของเราว่าบาง
คนในพวกเราจะทิ้งความเชื่อไปฟังคำาสอนและหันไปเชื่อสิ่งจอมลวงของมาร พวก
เขาจะเป็นเหตุให้ผู้คนกล่าวถึงความจริงในทางเสียหาย LDE 171.1

สิ่งที่น่าตื่นตากำาลังจะเกิดขึ้น ศาสนาจารย์ นักกฎหมาย แพทย์ ที่ยอมให้สิ่ง
เทจ็เหลา่นีเ้ขา้ครอบงำาความคดิผิดชอบชัว่ด ีจะรวมตวักบัผูห้ลอกลวงและกลายเปน็
คนหลอกลวงเสียเอง ความมัวเมาฝ่ายจิตวิญญาณเข้าครอบครองพวกเขา - The 
Upward Look, 317 (1905). LDE 171.2
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การเขย่า

สมาชิกภาพของคริสตจักรไม่ใช่เครื่องยืนยันความรอด

ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คริสตจักรอย่างจริงจังว่า ไม่ถึงหนึ่งในยี่สิบที่มีชื่ออยู่ใน
คริสตจักรจะรอคอยวาระสุดท้ายของโลก แต่กลับมีชีวิตในโลกนี้อย่างคนบาปคน
หนึ่งที่ไม่มีพระเจ้าและไม่มีความหวัง - Christian Service, 41 (1893).        
LDE 172.1

คนเหล่านั้นที่เคยมีโอกาสได้ยินและรับความจริงและที่เคยเข้าร่วมกับ        
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซึ่งเรียกตัวเองว่าผู้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า 
แต่กลับไม่มีความร้อนรนและอุทิศตัวให้พระเจ้ามากไปกว่าคริสตจักรอื่นๆ ก็จะได้
รับภัยพิบัติของพระเจ้าเช่นเดียวกับคริสตจักรทั้งหลายที่ต่อต้านกฎบัญญัติของ
พระองค์  - Manuscript Releases 19:176 (1898). LDE 172.2

บทที่ 12
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แกลบถูกแยกออกจากข้าว

คริสตจักรจะแตกแยกกัน จะเกิดสองฝ่าย ข้าวละมานกับข้าวสาลีเติบโตไป
ด้วยกันจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว - Selected Messages 2:114 (1896). LDE 172.3

จะมีการฝัดร่อนด้วยตะแกรง เพื่อแยกแกลบออกจากข้าวในเวลาสมควร 
เพราะความบาปชั่วทวีขึ้น ความรักของผู้คนเยือกเย็นลง นั่นเป็นเวลาที่ผู้ที่ยึดใน
ความจริงจะแข็งแกร่งที่สุด - Letter 46, 1887. LDE 173.1

ประวัติศาสตร์การกบฏของดาธานและอาบีรัมกำาลังจะซ้ำารอย และจะซ้ำาไป
เรื่อยๆ จนถึงวาระสุดท้าย ใครจะอยู่ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ใครจะถูกหลอกและ
กลายเป็นผู้หลอกลวงเสียเอง  - Letter 15, 1892. LDE 173.2

องค์พระผู้เป็นเจ้ากำาลังจะกลับมา จะต้องมีการกรอง และคัดแยกในทุก    
ครสิตจกัร เพราะมคีนชัว่อยูท่า่มกลางเราผูซ้ึง่ไมร่กัความจรงิหรอืใหเ้กยีรตพิระเจา้ 
- The Review and Herald, March 19, 1895. LDE 173.3

เรากำาลงัอยูใ่นชว่งเวลาการเขยา่ เวลาซึง่ทกุสิง่ทีเ่ขยา่ไดจ้ะถกูเขยา่ พระเจา้
จะไม่ยกเว้นผู้ที่รู้จักความจริง หากพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ทั้ง
ทางคำาพูดและการกระทำา - Testimonies for the Church 6:332 (1900). 
LDE 173.4

การกดขี่ข่มเหงชำาระคริสตจักร

ความสุขสบายทำาให้มีผู้เชื่อทวีขึ้น แต่ความลำาบากทำาให้พวกเขาออกจาก   
คริสตจักรไป - Testimonies for the Church 4:89 (1876). LDE 173.5

เวลาแห่งการทดสอบสำาหรับทุกคนนั้นไม่ไกลอีกแล้ว จะมีการบังคับให้เรา
รับเอาเครื่องหมายของสัตว์ร้าย คนเหล่านั้นที่ยอมต่อข้อกำาหนดของโลกและคล้อย
ตามวถีิปฏบัิติของโลกน้ีจะพบว่าไม่ยากเลยทีจ่ะยอมเปน็ผูก้ดขี ่แทนทีจ่ะถกูดแูคลน 
ขม่ขูใ่หจ้ำาจองและถงึความตาย สองฝ่ายทีต่อ่ตา้นกนัคอืฝา่ยพระบญัญตัขิองพระเจา้
และฝ่ายกฎเกณฑ์ของมนุษย์ ในเวลาเช่นนี้ทองคำาจะถูกแยกออกจากของเสียใน   
คริสตจักร - Testimonies for the Church 5:81 (1882). LDE 173.6
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ในเวลาที่ไม่มีการกดข่ีข่มเหง มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในกลุ่มของเราผู้ที่ดู
เหมือนดีมีความเชื่อทีห่นักแน่น แต่เมื่อการกดขี่เกิดขึ้นพวกเขาจะออกจากพวกเรา
ไป - Evangelism, 360 (1890). LDE 174.1

เมื่อพระบัญญัติของพระเจ้าถูกละทิ้ง คริสตจักรจะถูกร่อนด้วยความลำาบาก
แสนสาหัส แล้วคนกลุ่มใหญ่ มากกว่าที่เราคิด จะคล้อยตามคำาสอนและวิญญาณ
ผิดๆ ของมาร - Selected Messages 2:368 (1891). LDE 174.2

ผู้ที่เชื่อเพียงผิวเผินจะละทิ้งความเชื่อ

งานซึ่งคริสตจักรพลาดไม่ได้ทำาในเวลาแห่งความสงบและสุขสบาย           
คริสตจักรจะต้องทำาในเวลาแห่งความลำาบากภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายและมีข้อ
จำากัดมากที่สุด คำาเตือนที่ยื้อไว้ไม่ประกาศออกไปเพราะคริสตจักรกลมกลืนกับโลก 
จะต้องนำามาประกาศในเวลาที่ศัตรูกดขี่อย่างหนัก และในเวลานั้นผู้เชื่อที่ยอมให้
โลกสำาคัญกว่าพระเจ้า ผู้ที่สร้างอิทธิพลถ่วงงานการประกาศ ที่สุดแล้วพวกเขาจะ
ละทิ้งความเชื่อ - Testimonies for the Church 5:463 (1885). LDE 174.3

หากวา่ซาตานเหน็ว่าพระเจา้กำาลงัอวยพรคนของพระองคแ์ละตระเตรยีมพวก
เขาใหเ้ขา้ใจแผนการของมัน มันจะใชอ้ำานาจกอ่ใหเ้กดิกลุม่ผูเ้ชือ่ทีบ่า้คลัง่ในศาสนา 
ส่วนอีกด้านหนึ่งคือกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อจืดชืดเย็นชา เพื่อวันน้ันมันจะเก็บเกี่ยวคน
ของมัน - Selected Messages 2:19 (1890). LDE 174.4

คนเหลา่นัน้ทีเ่คยไดร้บัโอกาสและสทิธไิดร้บัความจรงิแตย่งัตอ่ตา้นงานของ
พระเจ้าที่ควรจะสำาเร็จ พวกเขาจะผละออกไป เพราะพระเจ้าไม่ยอมรับการ
ปรนนิบัติของผู้ที่ความเชื่อแปรผัน - Manuscript 64, 1898. LDE 175.1

ขณะท่ีความลำาบากกำาลงัเพิม่ขึน้รอบดา้น จะเหน็การแตกแยกและการสมาน
สามคัคใีนกลุม่พวกเรา บางคนทีข่ณะนีพ้รอ้มจะหยบิอาวธุขึน้ตอ่สู ้เมือ่ถงึเวลาแหง่
ภยนัตรายจรงิๆ พวกเขาจะแสดงใหเ้หน็ว่าเขาไมไ่ดส้รา้งอยูบ่นศลิาทีแ่ขง็แกรง่ แต่
กลับยอมแพ้ต่อการทดลอง ผู้ที่มีโอกาสได้รับรู้ความจริงแต่มิได้ศึกษาเพิ่มพูน เมื่อ
เจอสถานการณ์คับขัน พวกเขาจะทิ้งความเช่ือไป - Testimonies for the 
Church 6:400 (1900). LDE 175.2
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คำาพยานที่ตรงไปตรงมาจะทำาให้เกิดการเขย่า

ข้าพเจ้าถามความหมายของการเขย่าที่ข้าพเจ้าเห็น แล้วได้รับการอธิบายว่า
นัน่เกิดจากคำาพยานทีต่รงไปตรงมาจากพยานทีซ่ือ่สตัยแ์ละสตัยจ์รงิทีเ่ขยีนถงึเมอืง
เลาดีเซีย ข่าวสารนี้จะมีผลต่อจิตใจของผู้ฟัง และจะนำาให้เขายกชูมาตรฐานและ
ประกาศความจริงที่ซื่อตรง บางคนจะรับคำาพยานนี้ไม่ได้ พวกเขาจะลุกขึ้นต่อต้าน
แล้วจะเกิดการเขย่าท่ามกลางคนของพระองค์ - Testimonies For The 
Church 1:181 (1857). LDE 175.3

มีหลายคนท่ามกลางเราที่จะสารภาพเมื่อสายไปเหมือนเช่นอาคาน ? พวก
เขาไม่ลงรอยกับสิ่งที่ถูกต้อง แต่ดูถูกคำาพยานที่พูดตรงถึงจิตใจ พวกเขาจะชื่นชม
ยินดีถ้าเห็นทุกคนหยุดกล่าวตักเตือน - Testimonies for the Church 3:272 
(1873). LDE 175.4

องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรงเรยีกใหเ้รารือ้ฟืน้คำาพยานซือ่ตรงทีเ่คยใหไ้วน้านหลาย
ปีมาแล้ว พระองค์ทรงเรียกให้เรารื้อฟื้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ พลังแห่งจิตวิญญาณ
ของคนของพระองค์เฉื่อยชามานาน จึงต้องปลุกจิตวิญญาณที่ตายให้ตื่นขึ้น เรา
ต้องเตรยีมหนทางใหพ้ระราชาดว้ยการสารภาพบาปและอธษิฐาน - Testimonies 
for the Church 8:297 (1904). LDE 176.1

การกล่าวร้ายอย่างไม่เป็นธรรมทำาให้ผู้คนละความเชื่อ

แม้แต่ในสมัยของเราและในอนาคต จะมีหลายครอบครัวที่เคยปลาบปลื้ม
ในความจริง แต่ละทิ้งความเชื่อเสียเพราะคำากล่าวร้ายที่เขาได้รับเกี่ยวกับคนเหล่า
นั้นที่เขารักและที่เคยให้คำาปรึกษาที่ดี พวกเขาเปิดใจรับเมล็ดข้าวละมาน พืชนั้น
เติบโตมาพรอ้มกบัขา้วดแีละแขง็แรง ขา้วดจีงึเตบิโตไดน้อ้ยลงๆ ความจรงิอนัมคีา่
จึงไม่มีอำานาจในจิตใจของเขาอีกต่อไป - Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, 411 (1898). LDE 176.2
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คำาสอนผิดๆ ทำาให้บางคนหลงไป

วิทยาศาสตร์กับศาสนาจะขัดกันเพราะมนุษย์ผู้มีขีดจำากัดไม่สามารถเข้าใจ
อำานาจและความยิง่ใหญข่องพระเจา้ได ้ถอ้ยคำาแหง่พระวจนะอนัศกัดิส์ทิธิก์ลา่วแก่
ขา้พเจา้วา่ “บางคนในหมู่พวกทา่นออกมาบดิเบอืนความจรงิ เพือ่ชกัชวนพวกสาวก
ให้หลงตามพวกเขาไป” (กิจการ 20:30) สิ่งนี้จำาต้องเกิดกับคนของพระเจ้าอย่าง
แน่นอน - Evangelism, 593 (1890). LDE 176.3

เมื่อการเขย่ามาถึงด้วยการมาของคำาสอนเทียมเท็จ คนเหล่านี้ที่เชื่ออย่างผิว
เผิน ไม่หยั่งรากลึกใดๆ จะเป็นเหมือนทรายที่แปรรูปได้ พวกเขาจะคล้อยตามไป
ในทิศใดก็ได้ที่สร้างความรู้สึกดีไม่ต้องขมขื่น - Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, 112 (1897). LDE 177.1

หากไม่มีความรักในความจริงแล้ว พวกเขาจะตกลงในหลุมพรางแห่งการ
หลอกลวงของศัตรู พวกเขาจะเชื่อฟังคำาสอนและวิญญาณของมารและจะพรากไป
จากความเชื่อ - Testimonies for the Church 6:401 (1900). LDE 177.2

ศัตรูจะนำาคำาสอนผิดๆ มาให้ เช่นคำาสอนที่ว่าไม่มีสถานบริสุทธิ์ นี่คือหนึ่งใน
เรื่องมากมายที่จะทำาให้ผู้คนพลัดไปจากความเชื่อ - Evangelism, 224 (1905). 
LDE 177.3

การปฏิเสธคำาพยานส่งผลให้ละทิ้งศาสนา

มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน ผู้เชื่อเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ยืนอยู่ใต้คุ้มของซาตาน
จะเปน็กลุม่แรกทีล่ะทิง้ความเชือ่ เมือ่ไดร้บัการตกัเตอืนใหแ้กไ้ขตามคำาพยานแหง่
พระวิญญาณของพระเจ้า - Selected Messages 3:84 (1903). LDE 177.4

กลลวงสดุทา้ยของซาตานคอืการทำาใหค้ำาพยานแหง่พระวญิญาณของพระเจา้
ไม่เกิดผล “ที่ที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็ปล่อยตัว” (สุภาษิต 29:18) ซาตานจะทำางาน
อย่างชาญฉลาดในหลายๆ วิธีและผ่านทางคนมากมาย เพื่อทำาให้ความเชื่อของ   
พงศ์พันธุ์ที่เหลืออยู่ ในคำาพยานที่แท้จริงนั้น เกิดความส่ันคลอน - Selected       
Messages 1:48 (1890). LDE 177.5
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ศัตรใูช้ความพยายามอยา่งฉกาจเพือ่สัน่คลอนความเชือ่ของคนของเราทีม่ตีอ่
คำาพยาน ? นี่คือสิ่งที่ซาตานมุ่งหวังจะให้เกิด และคนเหล่านั้นท่ีเตรียมการไม่ให้
ผู้คนฟังคำาตักเตือนแก้ไขตามคำาพยานแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า จะเห็นความ
ผิดพลาดทุกอย่างบังเกิดขึ้นกับตา - Selected Messages 3:83 (1890). LDE 178.1

เป็นแผนของซาตานที่จะทำาให้ความเชื่อของคนของพระเจ้าต่อคำาพยานนั้น
ลดน้อยลง จากนั้นก็สร้างข้อสงสัยในเรื่องของแก่นของความเชื่อของเรา คือหลัก
ความเชือ่อนัเปน็เสาหลกั จากนัน้สงสยัในพระคำาศกัดิส์ทิธิ ์แลว้ดำาดิง่ลงไปสูห่ายนะ 
เมื่อคนเราสงสัยและยอมทิ้งความเชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยยึดม่ัน ซาตานรู้ว่าผู้หลงหาย
เหลา่นัน้จะไมห่ยดุเพยีงเทา่นี ้มันจงึพยายามขึน้เปน็อกีเทา่จนสามารถนำาพาใหพ้วก
เขาคิดต่อต้านอย่างเปิดเผย จนยากจะเยียวยาและจบลงด้วยความพินาศ                      
- Testimonies for the Church 4:211. LDE 178.2

ความเสื่อมถอยของผู้นำาคริสตจักร

ดาวหลายดวงที่เราเคยชื่นชมในความงามจะมืดบอดไป - Prophets and 
Kings, 188 (c. 1914). LDE 178.3

ในฉากสดุทา้ยของโลกน้ี หลายคนทีพ่ระองคเ์คยยกชจูะกลบักลายเป็นเหมอืน
อิสราเอลในอดีต? การทิ้งหลักการยิ่งใหญ่ที่พระคริสต์ทรงให้ไว้ในคำาสอนของ
พระองค ์แลว้ดำาเนนิตามแผนการของมนษุย ์ใชพ้ระคมัภรีเ์ปน็ขอ้อา้งในการทำาผดิ
ภายใต้ผลงานวิปลาสของซาตาน จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้คนเกิดความเข้าใจผิด และ
ความจริงที่ช่วยป้องกันเขาจากการทำาผิดก็จะซึมออกจากตัวเขาเหมือนน้ำาที่ซึมออก
จากภาชนะ - Manuscript Releases 13:379, 381 (1904). LDE 178.4

หลายคนจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ไม่ได้
ตายเสียจากโลกเพ่ือมีชีวิตในพระองค์ และบ่อยครั้งหลายคนที่มีหน้าที่ความรับ   
ผิดชอบก็จะละทิ้งความเชื่อไป - The Review and Herald, September 
11, 1888. LDE 179.1
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ศาสนาจารย์ที่มิได้ชำาระชีวิตให้บริสุทธิ์จะถูกถอนทิ้ง

เหตุการณท์ีก่ำาลงัจะเกดิในอีกไม่นาน (การบงัคบัใชก้ฎหมายวนัอาทติย)์ จะ
ทำาให้เกิดการถอนบรรดาผูท้ีพ่ระเจา้มิไดแ้ตง่ตัง้ และพระองคจ์ะเตรยีมงานพนัธกจิ
ที่ไร้มลทิน จริงแท้และบริสุทธิ์ไว้สำาหรับฝนปลายฤดู - Selected Messages 
3:385 (1886). LDE 179.2

หลายคนจะยนือยูท่ีธ่รรมาสน์พรอ้มคบไฟแหง่คำาพยากรณเ์ทยีมเทจ็อยูใ่นมอื 
ที่ถูกจุดด้วยเปลวไฟนรกจากคบไฟของซาตาน ... LDE 179.3

บางคนจะออกไปจากกลุ่มพวกเรา คือคนที่ทนอยู่ในเรือลำานี้ไม่ได้ แต่พวก
เขาไม่สามารถสร้างกำาแพงปิดกั้นความจริง เพราะความจริงจะยังอยู่ต่อไป มุ่งไป
เรื่อยๆ จนถึงที่สุดปลาย - Testimonies to Ministers and Gospel        
Workers, 409, 411 (1898). LDE 179.4

ศาสนาจารย์และแพทย์หลายคนจะละทิ้งความเชื่อดังที่พระคำากล่าวไว้ และ
ดังทีข่า่วสารทีพ่ระเจา้ประทานใหผู้้รบัใชก้ลา่วไว ้- Manuscript Releases 7:192 
(1906). LDE 179.5

คริสตจักรจะดูเหมือนว่ากำาลังล้มลง

การเขย่าของพระเจ้าทำาให้คนมหาศาลถูกพัดไปเหมือนใบไม้แห้ง                 
- Testimonies for the Church 4:89 (1876). LDE 180.1

แกลบที่มากมายดังหมู่เมฆจะถูกลมพัดไป แม้จากสถานที่ซึ่งเราเห็นมีเพียง
ทุ่งข้าวดีเต็มไปหมด - Testimonies for the Church 5:81 (1882). LDE 180.2

อกีไม่นานคนของพระเจา้จะถกูทดสอบดว้ยไฟแหง่ความลำาบาก คนมากมาย
มหาศาลที่ดูเหมือนว่าแน่วแน่แท้จริงในเวลานี้ จะพิสูจน์ว่าเป็นเพียงโลหะธรรมดา 
... LDE 180.3

เมือ่ใดทีศ่าสนาแหง่พระครสิตถ์กูลบหลูท่ีส่ดุ เมือ่กฎบญัญตัขิองพระองคถ์กู
ดูแคลนที่สุด เมื่อนั้นความกระตือรือร้น ความยืนหยัดและความกล้าหาญของเรา
ควรมีมากที่สุดและไม่ยอมเอนไหว เพื่อปกป้องความจริงและความชอบธรรมเมื่อ
คนส่วนใหญ่ทิ้งเราไป เพื่อร่วมสู้ในสงครามของพระเจ้าเมื่อผู้มีชัยเหลือน้อยนิด นี่
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จะเป็นบททดสอบของเรา ในเวลาน้ีเราต้องฉวยให้เกิดความร้อนรนเมื่อคนอื่น   
เฉือ่ยชา กลา้หาญเมือ่คนอืน่ขลาดกลวั และภกัดเีมือ่คนอืน่ทรยศ - Testimonies 
for the Church 5:136 (1882). LDE 180.4

ครสิตจกัรอาจจะดเูหมือนจะลม้ลงแตจ่ะไมล้่มลง ครสิตจักรจะยังคงอยูข่ณะ
ที่คนบาปแห่งศิโยนจะถูกร่อนออกไป เหมือนแกลบที่ถูกฝัดร่อนจากข้าวสาลี นับ
เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้าย อย่างไรก็ตามจำาต้องเกิดขึ้น - Selected Messages 
2:380 (1886). LDE 180.5

ขณะทีพ่ายกุำาลงัเคลือ่นใกลเ้ขา้มา มีคนกลุม่ใหญท่ีเ่ชือ่ในขา่วของทตูสวรรค์
องค์ที่สามแต่ยังไม่ได้ชำาระตัวให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังสัจธรรมน้ันจะละทิ้งจุดยืน
ของตนและเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้าน - The Great Controversy, 608 (1911) 
ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 563 LDE 180.6

คนที่ซื่อสัตย์ในพระเจ้าจะเป็นที่ประจักษ์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ ซึ่งในเวลาแห่งการเขย่า พวกเขา
จะเป็นที่ประจักษ์ ในเวลานี้มีหลายคนที่เราไม่รู้จัก ผู้ที่ไม่ยอมคุกเข่าต่อพระบาอัล 
พวกเขายังไม่เคยได้รับแสงเหมือนที่ส่องมาถึงท่านอย่างเต็มขนาด แต่ภายใต้
สถานการณ์ที่ยากลำาบากและคาดไม่ถึง คนเหล่านี้จะฉายลักษณะของคริสตเตียน
ที่แท้จริงให้เห็น ในเวลากลางวันเรามองขึ้นฟ้าแต่ไม่เห็นหมู่ดาว แต่ดาวเหล่านั้นก็
อยู่ในตำาแหน่งเดิมเพียงแต่ตาของเรามองไม่เห็น ในเวลากลางคืนเราจะเห็นแสง
สว่างของพวกเขาอย่างแท้จริง - Testimonies for the Church 5:80, 81 
(1882). LDE 181.1

ทกุครัง้ทีก่ารกดขีข่ม่เหงเกดิขึน้ ผูท้ีป่ระสบจะเลอืกทางเดนิ ไมว่า่จะอยูฝ่า่ย
พระคริสต์หรือฝ่ายศัตรู คนเหล่านั้นที่เกิดความเห็นใจผู้คนทีถู่กกล่าวร้ายอย่างผิดๆ 
และไม่มุ่งร้ายต่อพวกเขา ก็แสดงให้เห็นว่าอยู่ฝ่ายพระคริสต์ - The Signs of 
the Times, February 20, 1901. LDE 181.2

จงให้การกดขี่ข่มเหงจุดประกายขึ้นแล้วคนที่ไม่จริงใจและคนหน้าไหว้หลัง
หลอกจะหวัน่ไหวและละทิง้ความเชือ่ แตค่รสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิจะตัง้มัน่ดัง่ศลิา ความ
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เชือ่ของเขาจะแข็งแกรง่ ความหวังจะเจดิจา้กวา่ในวนัทีอ่ดุมสมบรูณ ์- The Great 
Controversy, 602 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 557 LDE 181.3

ผู้เชื่อที่กลับใจใหม่จะเข้ามาแทนที่คนเหล่านั้นที่หลงไป

บางคนถูกเขย่าออกไปและหลงไปตามทาง ผู้ที่ประมาทและไม่สนใจอะไร
เลย ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ให้คุณค่าของชัยชนะและความรอดและไม่เห็นค่าพอที่จะ
ออ้นวอนใหไ้ดม้า ไม่ขวนขวาย พวกเขาจงึถกูทิง้ไวใ้นความมดื คนอืน่ทีย่ดึในความ
จริงจึงเข้ามาแทนที่พวกเขา - Early Writings, 271 (1858). LDE 182.1

คนมากมายที่ทิ้งความเชื่อจะถูกแทนที่ด้วยคนเหล่าน้ันที่พระคริสต์ตรัสไว้ว่า
จะมาในชั่วโมงที่สิบเอ็ด มีหลายคนที่พระวิญญาณของพระเจ้ากำาลังแสวงหา เวลา
แห่งการพิพากษาและความพินาศคือเวลาแห่งพระคุณสำาหรับคนเหล่านั้นที่ไม่มี
โอกาสรับรู้ความจริงในเวลานี้ พระเจ้าจะทอดพระเนตรพวกเขาด้วยความเมตตา 
พระองค์ทรงกรุณาและสงสาร พระหัตถ์ของพระองค์ยังคงเอื้อมออกไปในขณะที่
ประตูนัน้ปดิสำาหรบัคนทีไ่มย่อมเขา้ไป คนจำานวนมากทีเ่พิง่ไดย้นิความจรงิเปน็ครัง้
แรกจะหลั่งไหลเข้ามา - Letter 103, 1903. LDE 182.2

กองพลมากมายทิ้งที่มั่นเพราะทหารเหล่านั้นแปรพรรคไปอยู่ฝ่ายศัตรู และ
เผ่าพันธุ์มากมายจากฝ่ายศัตรูเข้ามาร่วมพลกับคนของพระเจ้าผู้รักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ - Testimonies for the Church 8:41 (1904). LDE 182.3
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ฝนปลายฤดู

งานของพระวิญญาณเปรียบเหมือนฝน

พระองค์จะทรงเป็นเหตุให้เกิดฝนต้นฤดู และฝนปลายฤดู ในแถบ      
ตะวนัออก ฝนตน้ฤดตูกลงมาเพือ่การหวา่น มคีวามจำาเปน็เพือ่เมลด็จะไดแ้ตกออก 
และเมื่อฝนตกลงมาให้ความชุ่มชื่นต้นอ่อนจึงงอกขึ้น ฝนปลายฤดูซึ่งตกลงมาก่อน
สิ้นฤดู ช่วยให้ต้นข้าวสุกพร้อมสำาหรับการเก็บเกี่ยว พระเจ้าทรงให้ธรรมชาติเหล่า
นี้สำาแดงการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดูเศคาริยาห์ 10:1; โฮเชยา 6:3; โยเอล 
2:23, 28) LDE 183.1

เมื่อฝนและน้ำาค้างส่งผลให้เมล็ดแตกงอกเพื่อการเก็บเก่ียว พระวิญญาณ
บรสิทุธิท์รงชว่ยใหง้านเกดิผลตามข้ันตอน คอืการเจรญิเตบิโตของจติวญิญาณ เมลด็
ที่สุกงอมคืองานของพระองค์ได้สำาเร็จ เมื่อพระคุณของพระองค์ผลิบานอยู่ในดวง
วิญญาณ โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระลักษณะอันชอบธรรมของ

บทที่ 13
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พระเจา้ประทบัในตวัผู้เชือ่อยา่งสมบรูณแ์บบ เราจำาเปน็ตอ้งมพีระลกัษณะของพระ
คริสต์อย่างสมบูรณ์ LDE 183.2

ฝนปลายฤดูมีเพื่อการเก็บเกี่ยวโลกนี้หมายถึงพระกรุณาคุณที่จะจัดเตรียมค
รสิตจกัรใหพ้รอ้มรบัการเสดจ็กลบัมาของพระบตุรพระเจา้ แตห่ากปราศจากฝนตน้
ฤดูจะไม่มีชีวิตเลย ไม่มีใบเขียวผลิออก หากปราศจากฝนต้นฤดูแล้ว ฝนปลายฤดู
จะไม่ทำาให้เมล็ดงอกงามเลย - Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, 506 (1897). LDE 183.3

ก. บทเรียนในประวัติศาสตร์สำาหรับคริสตจักรโดยรวม

ฝนต้นฤดูเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์เมื่อปี ค.ศ. 31

สาวกอยู่ในเยรูซาเล็มเพราะเชื่อฟังพระบัญชาของพระคริสต์ขณะที่รอคอย
พระสัญญาของพระบิดาให้บังเกิดผลสำาเร็จ นั่นคือการประทานพระวิญญาณ แต่
ขณะที่รอคอยพวกเขามิได้อยู่นิ่ง มีบันทึกว่า “เขาทั้งหลายอยู่ในพระวิหารทุกวัน 
สรรเสริญพระเจ้า” (ลูกา 24:53) ... LDE 184.1

ขณะทีส่าวกรอคอยใหพ้ระสญัญาสำาเรจ็ พวกเขาถอ่มใจลงเพือ่สำานกึในบาป
อยา่งแทจ้รงิ และสารภาพความไม่เชือ่ของพวกเขา...พวกสาวกอธษิฐานอย่างรอ้นรน
เพ่ือพร้อมที่จะพบกับผู้คนที่เขาจะพูดคุยด้วยในแต่ละวันเพื่อนำาคนบาปมาพบกับ
พระคริสต์ โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติและความใฝ่ในอำานาจสูงส่ง 
พวกเขาเขา้มาชมุนมุกนัตามแบบอยา่งครสิเตยีน - The Acts of the Apostles, 
35-37 (1911). LDE 184.2

พระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งไหลมายังพวกเขาภายหลังที่พวกเขารวมเป็นหนึ่ง
เดียวกันอยา่งสมบรูณแ์ละมิไดแ้สวงหาตำาแหนง่สงูใดๆ แลว้ - Testimonies for 
the Church 8:20 (1904). LDE 184.3

การหลั่งไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงเวลาของสาวกเป็นการเริ่มต้น
หรือฝนต้นฤดู บังเกิดผลอันรุ่งโรจน์ ในวาระสุดท้ายพระวิญญาณจะสถิตอยู่กับ    
คริสตจักรที่แท้จริง - The Acts of the Apostles, 54, 55 (1911). LDE 184.4
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ผลของฝนต้นฤดูในวันเพนเทคอสต์

ภายใต้การทรงนำาของพระวิญญาณ พวกเขาสารภาพความบาปและกลับใจ
และเปล่งเสียงแห่งคำาสรรเสริญเพราะการได้รับการอภัย...คนจำานวนนับพันๆ กลับ
ใจในวันเดียว... LDE 185.1

พระวิญญาณบริสุทธิ์...ทรงประทานความสามารถให้พูดได้หลายภาษา เป็น
ภาษาที่พวกเขาไม่เคยคุ้นเคยมาก่อน...พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้พวกเขา
บังเกิดผลสำาเร็จอย่างที่พวกเขาไม่สามารถทำาได้ด้วยตัวเองในช่วยชีวิตของเขา      
- The Acts of the Apostles, 38-40 (1911). LDE 185.2

หวัใจของพวกเขาเตม็เปีย่มไปดว้ยความเมตตาสงสารทีล่กึซึง้ยากจะหยัง่ถงึ 
จนผลักดันให้พวกเขาออกไปสู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อเป็นพยานถึงฤทธานุภาพ
ของพระคริสต์ - The Acts of the Apostles, 46 (1911). LDE 185.3

อะไรคอืผลของการหลัง่ไหลลงมาของพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นวนัเพนเทคอสต ์
ข่าวอันน่าชื่นชมเรื่องการฟื้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดแผ่ไปยังที่สุดของแผ่น
ดินโลก ... มีผู้กลับใจเข้ามาในคริสตจักรจากทั่วสารทิศ ผู้ที่เคยหลงไปก็กลับมาอีก
ครัง้ ... เป้าหมายของผู้เชือ่เหลา่น้ันคอืการสำาแดงใหเ้หน็พระลักษณะของพระครสิต์
และพากเพียรกระทำาใหอ้าณาจกัรของพระองคแ์ผข่ยายออกไปยิง่ขึน้ - The Acts 
of the Apostles, 48 (1911). LDE 185.4

พระสัญญาจะทรงประทานฝนปลายฤดู

การเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคของสาวกคือฝนต้นฤดู ส่งผลให้เกิดความ
รุ่งโรจน์ แต่ฝนปลายฤดูจะทวีผลมากยิ่งขึ้น - Testimonies for the Church 
8:21 (1904). LDE 185.5

เมื่อใกล้จะถึงวาระแห่งการเก็บเกี่ยวในโลกนี้ ทรงสัญญาว่าจะประทาน
พระคณุแห่งจติวิญญาณครัง้พเิศษแกค่รสิตจกัรเพือ่การเตรยีมพรอ้มสำาหรบัวนัแหง่
การเสด็จกลับมาของบุตรมนุษย์ การหลั่งไหลลงมาของพระวิญญาณครั้งนี้เปรียบ
เสมือนฝนปลายฤดู - The Acts of the Apostles, 55 (1911). LDE 186.1
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กอ่นทีก่ารพพิากษาสดุทา้ยของพระเจา้จะมาถึงโลก จะมกีารฟืน้ฟจูติวญิญาณ
แบบด้ังเดิมขึน้ในประชากรขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้อยา่งทีไ่มม่ผีูใ้ดเคยเหน็นบัตัง้แต่
สมัยของอัครทูต พระวิญญาณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะหล่ังลงมายังเหล่าบุตร
ของพระองค์ - The Great Controversy, 464 (1911) ปลายทางแห่งความ
หวัง หน้า 429 LDE 186.2

ผลทีจ่ะเกดิขึน้มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้ในวนัเพ็นเทคอสต์ ดัง่ 
“ฝนต้นฤดู” ที่หลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเริ่มต้นการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อ
ทำาให้เมล็ดที่มีค่านั้นงอกออกมาฉันใด “ฝนชุกปลายฤดู” จะทรงโปรดประทานให้
ในช่วงท้ายเพื่อเก็บเกี่ยวผลที่กำาลังสุกฉันนั้น - The Great Controversy, 611 
(1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 566 LDE 186.3

ฝนปลายฤดูจะทำาให้บังเกิดเสียงร้องอันดัง

ในเวลานัน้ “ฝนปลายฤด”ู หรอืการฟืน้ฟจูากพระเจา้จะลงมาเพือ่ใหอ้ำานาจ
แก่เสยีงร้องประกาศอันดังของทตูสวรรคอ์งคท์ี่สาม และเตรียมผูเ้ชื่อให้พร้อมทีจ่ะ
ยืนหยัดในวันที่ภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้ายจะบังเกิด - Early Writings, 86 
(1854). LDE 186.4

ขา้พเจา้ไดย้นิคนเหลา่น้ันทีส่วมเสือ้เกราะพดูประกาศความจรงิดว้ยอำานาจยิง่
ใหญ่ และบังเกิดผล ... ข้าพเจ้าถามว่าอะไรทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ 
ทตูสวรรคต์อบวา่ “น่ีคอืฝนปลายฤด ูคอืการฟืน้ฟจูากพระเจ้า และเสยีงรอ้งประกาศ
อันดังของทูตสวรรค์องค์ที่สาม” - Early Writings, 271 (1858). LDE 186.5

ข. บทเรียนสำาหรับชีวิตคริสเตียนแต่ละคน

ฝนต้นฤดูทำาให้บังเกิดการกลับใจ ฝนปลายฤดูช่วยธรรมิกชนให้มี
ลักษณะเหมือนพระคริสต์

จากประสบการณ์ของเรา เราไม่มีส่วนใดๆ เลยในพละกำาลังที่ช่วยให้เรา
สามารถเริม่งานได ้พระพรทีเ่ราไดร้บัจากฝนตน้ฤดมูคีวามจำาเปน็ไปจนถงึทีส่ดุปลาย 
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... ขณะที่เราอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะบังเกิดความถ่อม
สุภาพ ใจที่อ่อนน้อม และพึ่งพาพระเจ้าจนถึงวันแห่งฝนปลายฤดู  - Testimo-
nies to Ministers and Gospel Workers, 507, 509 (1897). LDE 187.1

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมุ่งหวังที่จะสถิตกับทุกๆ คน หากผู้คนต้อนรับ
พระองคเ์สมอืนแขกพเิศษ ผู้ทีร่บัพระองคจ์ะบงัเกดิความสมบรูณใ์นพระครสิต ์การ
ดีที่เริ่มไว้จะสำาเร็จ ความคิดที่บริสุทธิ์ ความรักที่สูงส่ง และการกระทำาอย่างพระ
คริสต์จะแทนที่ความคิดมลทิน จิตใจที่วิปลาสและการกระทำาที่ดื้อด้านต่อต้าน      
- Counsels on Health, 561 (1896). LDE 187.2

เราอาจจะมีพระวิญญาณของพระเจา้ขนาดหนึง่ แตเ่ราควรอธษิฐานดว้ยความ
เชื่อเพื่อจะมีพระวิญญาณมากขึ้น หากหยุดความพยายามจะไม่บังเกิดผล หากเรา
ไมพ่ยายามต่อ หากเราไม่ตัง้ม่ันว่าจะรบัทัง้ฝนตน้ฤดแูละฝนปลายฤด ูเราจะสญูเสยี
จิตวิญญาณและทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของเราเอง ... LDE 187.3

การรวมตวัของครสิตจกัร ประชมุคา่ย กลุ่มนมสัการตามบา้น และโอกาสอืน่ๆ 
ที่มีความพยายามส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือจิตวิญญาณ คือโอกาสที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อ
ประทานฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู - Testimonies to Ministers and             
Gospel Workers, 508 (1897). LDE 188.1

เมื่อมีการเตรียมทางต้อนรับพระวิญญาณของพระเจ้า พระพรจะหล่ังไหล 
ซาตานไมอ่าจปดิกัน้พระพรทีห่ลัง่ไหลลงมายงัคนของพระเจา้เหมอืนกบัทีม่นัไมอ่าจ
ปิดกั้นท้องฟ้าไม่ให้ฝนตกลงมา - Selected Messages 1:124 (1887). LDE 188.2

เราควรอธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราควรอธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับที่เหล่า
สาวกอธิษฐานในวันเพเทคอสต์ หากพวกเขาต้องการพระวิญญาณมากในเวลาน้ัน 
ในวันนี้เราต้องการพระองค์มากยิ่งกว่า - Testimonies for the Church 5:158 
(1882). LDE 188.3

การหลั่งไหลลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำาหรับคริสตจักรคือเหตุการณ์ที่
เรารอคอยในอนาคต แต่เป็นโอกาสที่ดีสำาหรับคริสตจักรที่จะได้รับในตอนนี้        
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จงอธิษฐานขอและเชื่อว่าจะได้รับ เราต้องมีพระองค์ และสวรรค์รอคอยที่จะ
ประทานลงมา - Evangelism, 701 (1895). LDE 188.4

เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามขนาดที่เราปรารถนาและระดับความเชื่อ
ของเรา และการดำาเนินตามแสงสว่างและความรู้ที่ประทานให้แก่เรา - The  
Review and Herald, May 5, 1896. LDE 188.5

เราไมก่ระตอืรอืรน้เพยีงพอ ทีจ่ะอธษิฐานรบเรา้พระเจ้าและขอประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราอ้อนวอนพระองค์ในเรื่องน้ี 
ทรงต้องการให้เรานำาคำาร้องไปยังพระบัลลังก์ด้วยใจร้อนรน - Fundamentals 
of Christian Education, 537 (1909). LDE 188.6

เราต้องถ่อมใจลงด้วยการกลับใจอย่างแท้จริง

การปฏิรูปจิตวิญญาณของเราที่แท้จริง คือเรื่องจำาเป็นที่สุดของเรา เป็นงาน
แรกทีเ่ราจะทำา จำาตอ้งมคีวามพยายามอยา่งรอ้นรนทีส่ดุทีจ่ะขอพระพรจากพระเจา้ 
ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่ต้องการอวยพรเรา แต่เพราะเราไม่มีความพร้อมที่จะรับ 
พระบิดาแห่งสวรรค์ทรงพร้อมที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนที่ขอต่อ
พระองค ์มากกวา่ทีบ่ดิาในโลกน้ีจะใหส้ิง่ดีแกล่กูๆ แต่เป็นหนา้ทีข่องเราทีจ่ะสารภาพ 
ถ่อมใจ กลับใจ และอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น พระเจ้าจึงจะประทานพระพรให้
ตามที่ทรงสัญญาไว้ เม่ือพระเจ้าทรงตอบคำาอธิษฐานเท่านั้นจึงจะเกิดการฟื้นฟู      
- Selected Messages 1:121 (1887). LDE 189.1

ขา้พเจา้ขอบอกกบัทา่นวา่ จำาตอ้งมีการปฏริปูอยา่งถว้นถีใ่นหมูพ่วกเรา ตอ้ง
มีการเปลี่ยนชีวิตใหม่ มีการสารภาพบาป กลับใจ และเปลี่ยนแปลง คนเหล่านั้น
ที่เทศนาพระคำาต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในจิตใจโดยพระคุณของพระคริสต์ เขา
ต้องไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาขัดขวางงานที่ละเอียดละออนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป            
- Letter 51, 1886. LDE 189.2
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การปฏิรูปต้องเกิดขึ้นพร้อมการฟื้นฟู

การฟื้นฟูและการปฏิรูปต้องเกิดขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ การฟื้นฟูและการปฏิรูปคือสองอย่างที่ต่างกัน การฟื้นฟู คือการรื้อฟื้นชีวิต
ฝา่ยจติวญิญาณขึน้ใหม ่บงัเกดิพลงัดา้นจติใจและความคดิ ทำาใหจ้ติวญิญาณทีต่าย
นัน้ฟืน้ขึน้อกีครัง้ การปฏริปู คอืการเปลีย่นความคดิ ทศันคต ินสิยัและความประพฤติ
ใหม ่การปฏริปูจะไม่นำามาซ่ึงผลแหง่ความชอบธรรมทีด่หีากไมส่มัพนัธก์บัการฟืน้ฟู
จติวญิญาณ การฟืน้ฟแูละปฏริปูจะตอ้งมีบทบาทตา่งกนัไป และบทบาทของทัง้สอง
จะต้องสอดคล้องกัน - The Review and Herald, February 25, 1902. 
LDE 189.3

เราต้องทิ้งความบาดหมางและความขัดแย้งไปเสีย

เมื่อคนงานทั้งหลายมีพระคริสต์อยู่ในชีวิตของพวกเขา เมื่อความเห็นแก่ตัว
หมดสิ้นไป ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีหรือมักใหญ่ใฝ่สูง เมื่อเกิดความกลมเกลียว เมื่อ
พวกเขาชำาระชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อจะเกิดความรักซึ่งกันและกัน เมื่อนั้นฝนแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะหลั่งไหลลงมาอย่างแน่นอน เพื่อพระสัญญาของพระเจ้าจะไม่ 
ล้มเหลวแม้สักตัวอักษรเดียว แต่เมื่อเกิดความชิงดีชิงเด่นเพื่อหวังตำาแหน่งสูงกว่า 
การงานของพวกเขาก็นับว่าไม่เกิดผลที่คู่ควร พระเจ้าไม่สามารถอวยพรให้เขาได้      
- Selected Messages 1:175 (1896). LDE 190.1

หากเรายืนอยู่ในวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยมีพระคริสต์เป็นที่กำาบัง เป็น
ปราการมั่นคง เราต้องขจัดความอิจฉา ความมักใหญ่ใฝ่สูง เราต้องถอนรากแห่ง
ความชัว่เหลา่นีใ้หห้มดสิน้เพือ่จะไมใ่หผ้ดุขึน้ในชวีติอกี เราตอ้งองิแอบอยูข่า้งองค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ - This Day With God, 258 (1903). LDE 190.2

ให้คริสตเตียนทุกคนทิ้งความบาดหมางและมอบชีวิตให้พระเจ้าเพ่ือการนำา
ผู้หลงหายกลับมา ให้พวกเขาขอพรทีท่รงสัญญานั้นด้วยความเชื่อ แล้วพระพรก็จะ
บังเกิด - Testimonies for the Church 8:21 (1904). LDE 191.1
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รักซึ่งกันและกัน

ครสิตศาสนาคอืศาสนาทีส่อนใหผู้ค้นมีความรกัความเหน็ใจตอ่กนัและกนั ... 
พระคริสต์ควรได้รับความรักสูงสุดจากสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้าง และพระองค์
ทรงกำาหนดให้มนุษย์เคารพให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทุกคนที่รอดก็รอดด้วย
ความรกัซึง่บงัเกดิจากพระเจา้ การเปลีย่นแปลงชวีติใหมท่ีแ่ทจ้รงิคอืการเปลีย่นจาก
ความเห็นแก่ตัวเป็นความรักบริสุทธิ์ที่มีต่อพระเจ้าและคนรอบข้าง - Selected 
Messages 1:114, 115 (1901). LDE 191.2

คุณลักษณะที่พระเจ้าทรงให้คุณค่าที่สุดคือความบริสุทธิ์และความเอื้อเฟื้อ
เผือ่แผ ่ครสิเตียนทกุคนควรรกัษาคณุลกัษณะเหลา่นีไ้ว ้- Testimonies for the 
Church 5:85 (1882). LDE 191.3

เรื่องที่สนับสนุนพระกิตติคุณมากที่สุดคือ คริสเตียนที่รักและเป็นที่รักของ  
ผู้อื่น - The Ministry of Healing, 470 (1905). LDE 191.4

สิ้นสุดความคิดและจิตใจ

พระเจา้ไมท่รงรบัสิง่ใดไปมากกว่าหวัใจทีอ่ทุศิใหท้ัง้ดวง ครสิเตยีนผูม้คีวาม
บาปและรักเพียงครึ่งใจจะไม่มีสิทธิ์ในสวรรค์ พวกเขาจะไม่พบกับความสุขเพราะ
พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหลักการอันสูงส่งและบริสุทธิ์ที่ค้ำาจุนราชวงศ์แห่ง
สวรรค ์ครสิเตียนทีแ่ทจ้รงิเปดิใจใหเ้บือ้งบนเสมอ เขาจะมชีวีติโดยมพีระครสิตอ์ยู่
ด้วย ความปรารถนาของเขาเป็นไปอย่างของพระคริสต์ จุดหมายสูงสุดของเขาคือ
การเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ - The Review and Herald, May 
16, 1907. LDE 191.5

เราใชพ้ระวิญญาณบรสิทุธิไ์ม่ได ้พระวญิญาณทรงใชเ้รา พระเจา้ทรงทำาการ
ในชีวิตของคนของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ “ให้มีความประสงค์และมีความ
ปรารถนาตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13) แต่หลายคนจะไม่ยอม 
พวกเขาต้องการจดัการชวิีตของตนเอง น่ีเปน็เหตผุลทีท่ำาไมพวกเขาจงึไมไ่ดร้บัของ
ประทาน มีเพียงคนเหล่านั้นที่รอคอยพระเจ้าด้วยใจถ่อม คือคนที่เฝ้าดูการทรงนำา
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และพระคณุของพระองคเ์ทา่น้ันทีจ่ะไดร้บัพระวญิญาณ - The Desire of Ages, 
672 (1898). LDE 192.1

เตรียมทางสำาหรับฝนปลายฤดู

ขา้พเจา้เหน็วา่ไมม่ใีครสามารถรบัการฟืน้ฟหูากเขาไมส่ามารถเอาชนะความ
ก้าวร้าว ความหยิ่งผยอง ความเห็นแก่ตัว ความรักทางโลก และคำาพูดกับการกระ
ทำาทุกอย่าง เราจึงควรเข้าใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นๆ มีใจร้อนรนที่จะเตรียม
ตวัใหพ้รอ้มยืนหยดัในสงครามแหง่วันของพระเจ้า - Early Writings, 71 (1851). 
LDE 192.2

เป็นหน้าที่ของเราที่จะแก้ไขข้อบกพร่องแห่งอุปนิสัยของเรา ชะล้างมลพิษ
ในวิหารแห่งชีวิตของเรา แล้วฝนปลายฤดูจะตกลงมาท่ามกลางเราเหมือนที่ฝนต้น
ฤดูตกลงมาท่ามกลางบรรดาสาวกในวันเพนเทคอสต์ - Testimonies for the 
Church 5:214 (1882). LDE 192.3

ไม่มีอะไรที่ซาตานกลัวมากเท่ากับที่คนของพระเจ้าจะเตรียมทางโดยการ
กำาจัดอุปสรรคขัดขวาง เพื่อพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบน
ครสิตจกัรทีก่ำาลงัอ่อนกำาลงั ... การทดลองทกุอยา่ง การตอ่ตา้นทกุอยา่งไมว่า่จะเปดิ
เผยหรอืลบัๆ จะถกูกำาจดั “ไมใ่ชด่ว้ยกำาลงั ไมใ่ชด่ว้ยฤทธานภุาพ แตด่ว้ยวญิญาณ
ของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6) - Selected 
Messages 1:124 (1887). LDE 192.4

ฝนปลายฤดจูะมาถงึและพระพรของพระเจา้จะเตมิเตม็ในชวีติทกุคนทีช่ำาระ
แล้วซึ่งความบกพร่องทุกอย่าง งานของเราในวันนี้คือยอมมอบชีวิตให้พระคริสต์ 
เพ่ือเราจะเหมาะสมสำาหรบัเวลาแหง่ความชืน่ชมยนิดจีากองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ เหมาะ
สมที่จะรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - Selected Messages 1:191 
(1892). LDE 193.1
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กลายเป็นคนงานที่ร้อนรนในการรับใช้พระคริสต์

เมื่อคริสตจักรมีชีวิตและกระตือรือร้น พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณ
บรสิทุธิม์าตอบคำาอธษิฐานทีจ่รงิใจของพวกเขา ... คอืเมือ่สวรรคเ์ปดิหนา้ตา่งสง่ฝน
ปลายฤดูลงมาอย่างมากล้น - The Review and Herald, February 25, 
1890. LDE 193.2

พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะประทานลงมาอย่างมากล้น ที่จะทำาให้ทั้งโลก
สว่างไสวด้วยพระสิริของพระองค์นั้น จะไม่บังเกิดจนกระทั่งมีผู้คนที่กระจ่างแจ้ง
ในความหมายของการทำางานร่วมกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของเขา เมื่อใดทีเ่รา
อทุศิทกุอยา่งดว้ยหมดหวัใจในการรบัใชพ้ระครสิต ์พระเจา้จะประทานพระวญิญาณ
อยา่งไมม่ขีดีจำากดั แตน่ีจ่ะไม่เกดิขึน้หากยงัมีคนสว่นใหญใ่นครสิตจกัรไมไ่ดท้ำางาน
ร่วมกับพระองค์ - Christian Service, 253 (1896). LDE 193.3

เมื่อความเฉื่อยช้าและเกียจคร้านหมดไปจากคริสตจักร พระเจ้าจะกรุณา
สำาแดงพระวิญญาณของพระองค์ ฤทธานุภาพของพระเจ้าจะเป็นที่ประจักษ์          
ครสิตจกัรจะเหน็การงานของพระเจา้จอมโยธา - Testimonies for the Church 
9:46 (1909). LDE 193.4

ให้ภาชนะใบนี้สะอาดและตั้งตรงอยู่เสมอ

เราไมจ่ำาเปน็ตอ้งกงัวลเรือ่งฝนปลายฤด ูสิง่เดยีวทีเ่ราตอ้งทำาคอืรกัษาภาชนะ
ใบนี้ให้สะอาดและตั้งตรงเพื่อรอรับฝนจากสวรรค์ อธิษฐานอยู่เสมอว่า “ขอให้ฝน
ปลายฤดูหลั่งไหลลงในภาชนะของข้าพระองค์ ขอให้แสงอันงดงามของทูตสวรรค์
ซึ่งร่วมกับทูตสวรรค์องค์ที่สามส่องลงบนข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์มีส่วนในงานนี้ 
และเปล่งประกาศออกไป ขอให้ข้าพระองค์มีส่วนร่วมในงานของพระคริสต์” หาก
แสวงหาพระเจ้าดังนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า พระองค์จะเตรียมท่านให้พร้อม
อยูเ่สมอและจะประทานพระคณุให ้- The Upward Look, 283 (1891). LDE 194.1

คำาตอบอาจมาถึงอย่างฉับพลันและเปี่ยมด้วยพลัง หรืออาจจะล่าช้าเป็นวัน
หรือเป็นสัปดาห์ แล้วความเชื่อของเราก็ถูกทดสอบ แต่พระเจ้าทรงรู้ว่าจะตอบคำา
อธิษฐานของเราเมื่อไหร่และอย่างไร หน้าที่ของเราในงานนี้คือการติดสนิทอยู่กับ
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พระเจ้า พระองค์จะทำาในส่วนของพระองค์เอง พระองค์ทรงซื่อสัตย์ในพระสัญญา 
สิ่งสำาคัญสำาหรับเราคือการเป็นหนึ่งเดียวกันในจิตใจและความคิด ทิ้งความอิจฉา 
ความคดิมุง่รา้ย เปน็นกัอธษิฐานทีเ่ฝา้รอคอย พระเยซผููเ้ปน็ตวัแทนและศรีษะของ
เราทรงพร้อมที่จะทำาเพื่อเราเหมือนที่ทรงทำาเพื่อคนเหล่านั้นที่เฝ้าอธิษฐานและรอ
คอยในวันเพนเทคอสต์ - The Spirit of Prophecy 3:272 (1878). LDE 194.2

ข้าพเจ้าไม่ทราบเวลาที่แน่นอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมา คือเมื่อ      
ทตูสวรรคผ์ูเ้กรยีงไกรจะลงมาจากสวรรคแ์ละรว่มกับทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามเพือ่กระทำา
ให้งานในโลกนี้สำาเร็จ สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวคือ เราจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเรา
เตรียมพร้อมสำาหรับสายฝนจากสวรรค์ และตกแต่งตะเกียงของเราให้ลุกอยู่เสมอ 
- Selected Messages 1:192 (1892). LDE 194.3

ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับฝนปลายฤดู

ข้าพระเจ้าได้รับการสำาแดงว่าหากคนของพระเจ้าไม่มีความพยายามในส่วน
ของเขา แต่รอสายฝนจากเบื้องบนเพื่อชำาระความผิดแก้ไขความบาปของพวกเขา 
หากพวกเขาหวังพ่ึงใหฝ้นหลัง่ลงมาชะลา้งข้อบกพรอ่งในชวีติทัง้กายและจติวญิญาณ
เพ่ือใหพ้วกเขาพรอ้มสำาหรบัเสยีงรอ้งอันดงัของทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามนัน้ พวกเขาจะ
ไม่ได้รับพระวิญญาณ - Testimonies For The Church 1:619 (1867). LDE 195.1

เราต้องการจะเห็นทั้งโลกฟื้นฟูใหม่หรือไม่ จะไม่มีวันเกิดขึ้น เพราะมีผู้คน
มากมายในครสิตจกัรทีไ่ม่เปลีย่นแปลงชวิีต และไมร่ว่มในการอธษิฐานอย่างรอ้นรน  
เราต้องเข้าร่วมในงานนี้เป็นการส่วนตัว เราต้องอธิษฐานมากขึ้นและพูดให้น้อยลง 
- Selected Messages 1:122 (1887). LDE 195.2

เรามั่นใจได้ว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา คนเหล่านั้นที่ไม่ได้รับและไม่
ต้อนรับฝนต้นฤดู จะไม่เห็นและไม่เข้าใจค่าของฝนปลายฤดู - Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, 399 (1896). LDE 195.3

มีเพียงคนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตสมกับแสงสว่างที่ได้รับ จะได้รับแสงสว่างที่ย่ิง
ใหญ่ขึ้น หากเราไม่พัฒนาชีวิตให้สมกับเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนมากขึ้นในแต่ละวัน 
เราจะไมอ่าจรบัรูถ้งึพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นฝนปลายฤดไูด ้พระองคอ์าจจะลงมาใน
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ใจของคนรอบขา้งเรา แตเ่ราจะไมร่บัรูแ้ละไมไ่ดร้บัพระองค ์- Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, 507 (1897). LDE 195.4

คนเหล่าน้ันที่ไม่มีความพยายาม ได้แต่รอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา  
กระตุน้ พวกเขาจะพนิาศไปในความมดื ทา่นต้องไมน่ัง่อยูน่ิ่งๆ ไมย่อมทำาอะไรเลย
ในกิจการของพระเจ้า - Christian Service, 228 (1903). LDE 196.1
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เสียงร้องอันดัง

พระเจ้าทรงมีอัญมณีอยู่ในคริสตจักรที่แห่ง

พระเจ้าทรงมีอัญมณีอยู่ในคริสตจักรทุกแห่ง และไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะ
ประณามคริสตจักรอื่นๆ ในที่สาธารณะ - The S.D.A. Bible Commentary 
4:1184 (1893). LDE 197.1

พระเจ้าทรงมีตัวแทนของพระองค์ในทุกคริสตจักร พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้
รับความจริงอันเป็นบททดสอบพิเศษสำาหรับยุคสุดท้าย ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่
จะนำาให้เขาเกิดความเชื่อทั้งจิตใจและความคิด เพราะฉะนั้นการที่พวกเขาปฏิเสธ
ความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขาดจากพระเจ้า - Testimonies for the 
Church 6:70, 71 (1900). LDE 197.2

ทา่มกลางผูเ้ชือ่ชาวคาธอลกิมคีนจำานวนมากทีเ่ปน็ครสิเตยีนทีซ่ือ่สตัยจ์รงิใจ 
ผู้ซึ่งดำาเนินชีวิตตามความจริงทุกอย่างที่พวกเขาได้รับ และพระเจ้าจะทรงดำาเนิน
การแทนพวกเขา - Testimonies for the Church 9:243 (1909). LDE 197.3

บทที่ 14
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ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 18 ยังเรียกให้ประชากรของพระเจ้าออกมาจาก  
บาบิโลน ตามพระคัมภีร์ข้อนี้ ยังต้องมีประชากรของพระเจ้าอีกเป็นจำานวนมากที่
ยังคงอยู่ในบาบิโลน และในเวลานี้จะพบประชากรส่วนใหญ่ที่ติดตามพระคริสต์ได้
ในครสิตจกัรไหน ไม่ตอ้งสงสยัเลย คนเหลา่น้ียงัอยู่ในครสิตจกัรตา่งๆ ทีย่ดึถอืความ
เชื่อของโปรเตสแตนต์ - The Great Controversy, 383 (1911). ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 350 LDE 197.4

แม้คริสตจักรต่างๆ ที่รวมกันเป็นบาบิโลนจะมีความมืดมนทางจิตวิญญาณ
และเหินห่างไปจากพระเจ้า แต่ก็ยังมีผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์จำานวนมาก
อยู่ในคริสตจักรเหล่านั้น - The Great Controversy, 390 (1911). ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 357 LDE 198.1

นครบาบิโลนยังไม่ล่มจมอย่างสมบูรณ์

“นครทีใ่หท้กุประชาชาตดิืม่เหลา้องุ่นแหง่ราคะในการลว่งประเวณขีองนาง” 
(วิวรณ์ 14:6-8) กระทำาอย่างไรหรือ ก็ด้วยการบังคับให้ผู้คนรับเอาสะบาโตเทียม
เท็จ - Testimonies for the Church 8:94 (1904). LDE 198.2

แต่ยังตกต่ำาไม่พอที่จะกล่าวว่า “บาบิโลนมหานครนั้นพังทลายแล้ว...เพราะ
วา่นครนี้ได้ทำาให้ทกุประชาชาติดื่มเหล้าองุ่นแห่งราคะในการล่วงประเวณีของนาง” 
วิวรณ์ 14:8 เธอยังไม่ได้ทำาให้ทุกประเทศกระทำาเช่นนี้ ... LDE 198.3

จวบจนกระทัง่สภาพเชน่นีจ้ะเกดิขึน้และการรวมตวัของครสิตจกัรกบัโลกจะ
เกิดขึ้นตลอดทั่วทั้งอาณาจักรคริสเตียนแล้ว การล่มจมของมหานครบาบิโลนจึงจะ
เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงอันนี้เติบใหญ่ขึ้นอย่างเป็นลำาดับ แต่การ
สำาเรจ็อยา่งบรบิรูณข์องคำาพยากรณใ์นพระธรรมววิรณ ์14:8 นีย้งัคงเปน็สิง่ทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในอนาคต - The Great Controversy, 389, 390 (1911). ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 356, 357 LDE 198.4

เมื่อไรที่ความผิดบาปของนครนั้นจะกองขึ้นสู่สวรรค์ (วิวรณ์ 18:2-5) คือ
เมื่อในที่สุดมีการออกกฎหมายให้ละทิ้งกฏบัญญัติของพระเจ้า - The Signs of 
the Times, June 12, 1893. LDE 198.5
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คำาเตือนครั้งสุดท้ายจากพระเจ้า

ณ จดุหนึง่ในชว่งเวลาแหง่คำาพยากรณ ์พระเจา้ทรงประทานขา่วสารในพระ
ธรรมวิวรณ์บทที่ 14 และข่าวสารเหล่านั้นจะยังไม่หยุดดังก้องออกมาจนกว่าจะสิ้น
สุดประวัติศาสตร์โลก - The Ellen G. White 1888 Materials, 804 (1890). 
LDE 198.6 

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 18 ชี้ไปถึงเวลาเมื่อคริสตจักรจะก้าวไปถึงสภาพตาม
ที่ทูตสวรรค์องค์ที่สองกล่าวไว้อย่างเต็มตัวตามผลลัพธ์ของการปฏิเสธคำาเตือนสาม
ประการของวิวรณ์ 14:6-12 และประชากรของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในบาบิโลนจะถูก
เรียกให้แยกตัวออกจากความสัมพันธ์ที่มีกับเธอ นี่เป็นข่าวสุดท้ายที่มีไว้ให้กับโลก
นี้ - The Great Controversy, 390 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 
357 LDE 199.1

ข้อพระคัมภีร์นี้ (วิวรณ์ 18:1, 2, 4) ชี้ไปยังภายภาคหน้าเมื่อข่าวการพัง
ทลายของนครบาบโิลนตามทีท่ตูสวรรคอ์งคท์ีส่องแหง่พระธรรมววิรณบ์ทที ่14 (ขอ้ 
8) เคยประกาศไว้จะถูกนำาขึ้นมาประกาศซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง จะมีการกล่าวเพิ่มเติมถึง
ความเสื่อมทรามชั่วช้าทั้งปวงซึ่งเข้ามาสู่สถาบันต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาบิโลน
ตัง้แตข่า่วนีถ้กูประกาศออกไปครัง้แรกในชว่งฤดรูอ้นของป ีค.ศ. 1844 ... คำาประกาศ
เหล่านี้เมื่อรวมเข้ากับข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจึงกลายเป็นคำาเตือนสุดท้ายที่
พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลก ... LDE 199.2

บาปของนครบาบิโลนจะถูกเปิดโปง ผลลัพธ์อันน่ากลัวของการบังคับให้
ปฏิบัติตามคริสตจักรโดยอำานาจฝ่ายปกครอง การแทรกซึมของลัทธิทรงวิญญาณ 
และการเติบโตอย่างลึกลับแต่รวดเร็วของอำานาจระบอบเปปาซี ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด
จะถูกเปิดเผยออกมา คำาเตอืนทีข่งึขงัเหลา่น้ีจะปลกุประชาชนใหต้ืน่ขึน้ คนนบัหมืน่
นับพันที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเช่นนี้มาก่อนจะได้ยิน - The Great Contro-
versy, 603, 604, 606 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 559, 560, 562      
LDE 199.3
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ใจความของข่าวสารสุดท้ายของพระเจ้า 

หลายคนเขียนมาถามข้าพเจ้าว่า คำาสอนเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อ
นั้นเป็นข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามหรือไม่ ข้าพเจ้าตอบไปว่า “นั่นคือข่าวสาร
ของทูตสวรรค์องค์ที่สามอย่างแท้จริง” Selected Messages 1:372 (1890).         
LDE 199.4

พระเจ้าทรงพระเมตตายิ่งใหญ่ ทรงประทานข่าวสารล้ำาค่าที่สุดให้กับ
ประชากรของพระองค์ผ่านทางผู้ปกครอง (อี เจ) แว็กโกเนอร์และผู้ปกครอง         
(เอ ที) โจนส์ ข่าวสารนี้มีไว้เพื่อพระผู้ช่วยให้รอดจะถูกยกขึ้นให้โลกประจักษ์ชัด
แจง้วา่ทรงเปน็ผูเ้สยีสละเพือ่ความบาปของคนทัง้โลก เปน็ขา่วสารเกีย่วกบัการเปน็
ผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระองค์ผู้เป็นหลักประกันที่แน่นอน และเชิญชวนให้
ผู้คนรับเอาความชอบธรรมของพระคริสต์ ที่เกิดข้ึนได้ด้วยการเชื่อฟังพระบัญญัติ
ทุกข้อของพระเจ้า - LDE 200.1 

หลายคนไดพ้ลาดสายตาไปจากพระเยซ ูพวกเขาจำาเปน็ตอ้งมองไปยงัความ
เป็นพระเจ้าของพระองค์ คุณความดีของพระองค์ และความรักท่ีไม่แปรเปลี่ยนที่
ทรงมีให้กับมนุษย์ พลังอำานาจทุกอย่างถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ เพื่อ
พระองค์จะมอบของประทานยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ คือของประทานแห่งความชอบ
ธรรมล้ำาคา่ของพระองคส์ำาหรบัมนษุยท์ีไ่รก้ำาลงั นีค่อืขา่วสารทีพ่ระเจา้ทรงบญัชาให้
ประกาศแกโ่ลก เปน็ข่าวสารของทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามทีต้่องประกาศออกไปดว้ยเสียง
อันดังพร้อมการสถิตของพระวิญญาณของพระองค์อย่างมากล้น - Testimonies 
to Ministers and Gospel Workers, 91, 92 (1895). LDE 200.2

ข่าวสารเรื่องความชอบธรรมของพระคริสต์จะต้องถูกประกาศออกไปจาก
ปลายหนึ่งไปยังอีกปลายหนึ่งของโลก เพื่อเตรียมหนทางของพระผู้เป็นเจ้า นี่คือ
พระรัศมีภาพของพระเจ้าซึ่งปิดฉากงานของทูตสวรรค์องค์ที่สาม - Testimonies 
for the Church 6:19 (1900). LDE 200.3

ข่าวสารสุดท้ายแห่งพระเมตตาที่ให้กับโลกคือการเห็นถึงพระลักษณะแห่ง
ความรักของพระองค์ ลูกของพระเจ้ามีหน้าที่สะท้อนพระสิริของพระองค์ และเผย
ใหเ้ห็นพระคณุทีพ่ระองคท์รงมีตอ่พวกเขาผา่นทางการดำาเนนิชวีติและลกัษณะนสิยั
ของพวกเขา - Christ’s Object Lessons, 415, 416 (1900). LDE 200.4
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ข่าวสารนั้นจะถูกประกาศออกไปด้วยพลังยิ่งใหญ่

ขณะที่ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามถูกประกาศด้วยเสียงอันดัง เต็มไปด้วย
พลังและความยิ่งใหญ่ เพื่องานจะสำาเร็จลง ประชากรที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าจะมี
ส่วนร่วมในความยิ่งใหญ่นั้น  ฝนปลายฤดูจะฟื้นฟูและเสริมพลังพวกเขาให้ฟันฝ่า
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำาบาก - The S.D.A. Bible Commentary 7:984 
(1862). LDE 201.1

ขณะทีจ่ดุสิน้สดุใกลเ้ขา้มา คำาพยานของผูร้บัใชพ้ระเจา้จะเดน่ชดัและมพีลงั
มากขึ้นเรื่อยๆ - Selected Messages 3:407 (1892). LDE 201.2

ข่าวสารนี้ (วิวรณ์ 14:9-12) มีเนื้อความร่วมกับข่าวสารทั้งสองก่อนหน้านี้ 
เปน็ขา่วสารท่ีจะประกาศออกไปดว้ยเสยีงอันดัง คอืดว้ยฤทธิอ์ำานาจของพระวญิญาณ
บริสุทธิ์ - The S.D.A. Bible Commentary 7:980 (1900). LDE 201.3

ขณะที่ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามถูกประกาศด้วยเสียงอันดัง การประกาศ
นั้นจะเต็มไปด้วยพลังและความยิ่งใหญ่ ใบหน้าของประชากรของพระเจ้าจะ
สวา่งไสวไปดว้ยแสงแหง่สวรรค ์- Testimonies for the Church 7:17 (1902). 
LDE 201.4

แสงของพระเจ้าจะส่องสว่างโชติช่วงและจะได้ยินบทเพลงแห่งความหวัง
และความไวว้างใจดงัชดัเจนและกระหึม่ทา่มกลางเงามดืหนาทบึแหง่วกิฤตยิง่ใหญ่
ครั้งสุดท้ายของโลก - Education, 166 (1903). LDE 201.5 

บรรดาผู้ที่ประกาศคำาเตือนสุดท้ายเรื่องสัตว์ร้ายและรูปจำาลองของมันจะ
ประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ ดังที่พยากรณ์ไว้แล้วใน
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 18 - Testimonies for the Church 8:118 (1904).   
LDE 201.6

เหมือนเช่นเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1844

พลงัทีป่ลกุปัน่ผูค้นอยา่งแรงกลา้ในเหตกุารณป์ ีค.ศ. 1844 จะเกดิขึน้อกีครัง้ 
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะถูกประกาศออกไป ไม่ใช่ด้วยเสียงกระซิบแต่ด้วย
เสียงอันดัง - Testimonies for the Church 5:252 (1885). LDE 202.1 
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ขา้พเจา้เหน็ขา่วสารนีจ้บลงดว้ยอำานาจและพลงัทีย่ิง่ใหญเ่หนอืกวา่เสยีงรอ้ง
ในเวลาเที่ยงคืนอย่างมาก - Early Writings, 278 (1858). LDE 202.2

เหมือนเช่นเหตุการณ์ในวันเพ็นเทคอสต์

ข้าพเจ้าเฝ้ารอด้วยความหวังใจยิ่ง รอเวลาที่เหตุการณ์วันเพ็นเทคอสต์จะ
เกิดซ้ำาอีกครั้งด้วยฤทธิ์อำานาจทีม่ากกว่าเดิม ยอห์นกล่าววา่ “ข้าพเจา้เห็นทตูสวรรค์
อกีองคห์นึง่ลงมาจากสวรรค ์ทา่นมีสทิธอิำานาจยิง่ใหญ ่และรศัมขีองทา่นทำาใหแ้ผน่
ดินโลกสว่าง” (วิวรณ์ 18:1) แล้วผู้คนจะได้ยินข้อความแห่งความจริงที่ประกาศ
ด้วยภาษาของเขาเอง เหมือนเช่นวันเพ็นเทคอสต์นั้น - The S.D.A. Bible 
Commentary 6:1055 (1886). LDE 202.3

คืนหนึ่งข้าพเจ้าเห็นนิมิตถึงการปฏิรูปครั้งใหญ่ท่ามกลางประชากรของ
พระเจา้ คนมากมายกำาลงัสรรเสรญิพระเจา้ ผู้ทีเ่จบ็ปว่ยไดร้บัการรกัษาใหห้าย และ
เกิดการอัศจรรย์อื่นๆ มากมาย ผู้คนพากันอธิษฐานเผื่อกันและกัน ร้อนรนยิ่งกว่า
วันเพ็นเทคอสต์ที่ยิ่งใหญ่คราวนั้น - Testimonies for the Church 9:126 
(1909). LDE 202.4

พระราชกิจยิ่งใหญ่ของการประกาศข่าวประเสริฐจะไม่ปิดฉากลงด้วยการ
สำาแดงอำานาจของพระเจ้าที่น้อยไปกว่าในสมัยของการเริ่มต้นพระราชกิจการ
ประกาศ คำาพยากรณ์เรื่องการหลั่งของฝนต้นฤดูได้สำาเร็จลงเมื่อเริ่มประกาศข่าว
ประเสริฐฉันใด ความสำาเร็จนี้ก็จะเป็นจริงอีกครั้งเม่ือฝนชุกปลายฤดูหลั่งลงมาใน
ช่วงสุดท้ายของงานการประกาศฉันนั้น ... LDE 203.1

บรรดาผูรั้บใชข้องพระเจา้ทีมี่ใบหน้าอ่ิมเอิบดว้ยรศัมแีละเจดิจา้ดว้ยการมอบ
ถวายตัวอันศักดิ์สิทธิ์จะเร่งรีบจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประกาศข่าวสารจาก
สวรรค ์ขา่วคำาเตอืนนีจ้ะถกูประกาศออกไปทัว่โลกดว้ยเสยีงของคนจำานวนหลายพนั 
การอศัจรรยจ์ะเกดิข้ึน ผู้ปว่ยจะหายโรคและหมายสำาคญัและการอศัจรรยจ์ะตดิตาม
ผู้เชื่อทั้งหลาย - The Great Controversy, 611, 612 (1911). ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 566 - 567 LDE 203.2
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พระเจ้าจะทรงใช้ตัวแทนที่เราคาดไม่ถึง

ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าพระเจ้าจะทรงงานชิ้นสุดท้ายนี้ด้วยวิธีการที่ผิดแผก
ออกไปจากธรรมดาอย่างมาก เป็นวิธีการที่ตรงกันข้ามกับแผนการใดๆ ของมนุษย์ 
จะมีหลายคนในพวกเราที่ต้องการควบคุมงานของพระเจ้าอยู่เสมอ และกำาหนด
ทศิทางความเคลือ่นไหวของงานทีด่ำาเนินไปภายใตก้ารนำาของทตูสวรรคท์ีร่ว่มกบัทตู
สวรรค์องค์ท่ีสามในการประกาศข่าวสารแก่โลก พระเจ้าจะทรงใช้วิธีการและมี
หนทางทีจ่ะทำาใหเ้หน็ว่าพระองคท์รงควบคมุทกุอยา่งดว้ยพระหตัถข์องพระองคเ์อง 
ผูร้บัใชจ้ะประหลาดใจกบัวิธง่ีายๆ ทีจ่ะทรงใชเ้พือ่ใหง้านอนัชอบธรรมของพระองค์
เกิดผลและดีเลิศ -   TM 300 (1885).  {LDE 203.3}

อย่าจินตนาการไปว่าจะสามารถวางแผนสำาหรับอนาคตได้ ให้พระเจ้าเป็นผู้
ทีย่นือยูท่ีหั่วเรอืตลอดเวลา ภายใตท้กุสถานการณ ์พระองคจ์ะทรงทำางานดว้ยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสม จะรกัษา เพิม่พนู และเสรมิสรา้งประชากรของพระองคข์ึน้ - Coun-
sels to Writers and Editors, 71 (1895). LDE 203.4  

พระผู้ทรงปลอบโยนจะปรากฏพระองค์เอง ไม่ใช่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่มนุษย์
จะคาดคดิได้ แตเ่ปน็ตามแผนการของพระเจา้ ในเวลาและวธิกีารทีค่าดไมถ่งึ เพือ่
พระเกียรติจะเป็นของพระนามของพระองค์เอง - The Ellen G. White 1888 
Materials, 1478 (1896). LDE 204.1

พระองคจ์ะทรงยกชายและหญงิจากทา่มกลางบคุคลธรรมดาๆ ขึน้เพือ่ทำางาน
ของพระองค์ เหมือนเช่นสมัยก่อนที่พระองค์ทรงเรียกชาวประมงมาเป็นสาวก อีก
ไม่นานผู้คนจะถูกปลุกให้ตื่นอย่างประหลาดใจ บรรดาผู้ที่ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ต้อง
ทำานั้น พระองค์จะเสด็จผ่านพวกเขาไป ทูตสวรรค์จะทำางานร่วมกับผู้ที่โลกเรียกว่า
คนธรรมดา และจะทำาให้พวกเขาพร้อมประกาศความจริงไปยังที่ต่างๆ - Manu-
script Releases 15:312 (1905). LDE 204.2

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำาให้ผู้รับใช้มีคุณสมบัติ

จะมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่บางคนเข้าร่วมในงานครั้งสุดท้าย ... พระเจ้าจะทรง
ทำางานในยุคของเราแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะรู้ล่วงหน้า พระองค์จะปลุกป้ันและยก
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บรรดาผู้ถูกสอนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มากกว่าผู้ที่ถูกฝึกความสามารถภายนอก
จากโรงเรียนสอนวิทยาการต่างๆ แต่เราจะไม่ดูถูกหรือประณามความรู้เหล่านั้น 
เพราะพระเจา้ทรงเปน็ผูก้อ่ตัง้ แตค่วามรูเ้หลา่นัน้สามารถสรา้งเสรมิเพยีงคณุสมบตัิ
ภายนอก พระเจ้าจะสำาแดงให้เห็นว่าพระองค์จะไม่พ่ึงมนุษย์ที่มีความรู้และความ
ทะนงตัวเลย - Testimonies for the Church 5:80, 82 (1882). LDE 204.3

ผู้ที่แสวงหาแสงสว่างอย่างมุ่งมั่นและยอมรับการอธิบายสอนจากพระวจนะ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าด้วยใจยินดีเท่านั้นจึงจะได้รับแสงสว่าง โดยผ่านทางบุคคล
เหล่านี้พระเจ้าจะทรงส่องแสงและเผยฤทธิ์อำานาจอันจะทำาให้ทั้งโลกสว่างขึ้นด้วย
พระรัศมีภาพของพระองค์ - Testimonies for the Church 5:729 (1889). 
LDE 205.1

จิตวิญญาณที่ถูกฝึกฝน หัวใจและความคิดที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่จำาเป็น มีค่า
มากกว่าความสามารถยอดเยี่ยม ปฏิภาณไหวพริบ หรือรอบรู้เจนจัด คนธรรมดาที่
ได้รับการฝึกใจให้เชื่อฟังถ้วยคำาที่ว่า “พระเจ้าทรงตรัสดังนี้” ก็มีคุณสมบัติสำาหรับ
งานของพระเจ้ามากกว่าผู้ที่มีความสามารถมากมายแต่กลับใช้ไม่ถูกทาง - The 
Review and Herald, November 27, 1900. LDE 205.2

ผู้ที่ทำางานนี้จะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานด้วยการได้รับการเจิมของพระ
วญิญาณบรสิทุธิม์ากกว่าทีไ่ดร้บัผา่นการฝกึฝนจากสถาบนัศกึษา ผูท้ีม่คีวามเชือ่และ
อธิษฐานอยู่เสมอจะถูกผลักดันให้ก้าวออกไปด้วยความกระตือรือร้นอันบริสุทธิ์เพื่อ
ประกาศพระวจนะที่พระเจ้าประทานให้พวกเขา - The Great Controversy, 
606 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 562 LDE 205.3

พระเจ้าทรงใช้แม้กระทั่งผู้ที่ไร้การศึกษา

บรรดาผูท้ีร่บัเอาพระเยซูเปน็พระผู้ชว่ยใหร้อดจะยนืหยัดตอ่บททดสอบและ
การทดลองของยุคสุดท้ายนี้ ความเชื่อที่มีในพระคริสต์อย่างไม่สงสัยใดๆ จะเป็น
พลังเสริมแรงให้แม้แต่สาวกที่ไม่ได้รับการร่ำาเรียน ให้สามารถทนต่อความสงสัย
และคำาถามนานาของคนที่ไม่มีความซ่ือสัตย์ และทำาให้ผู้ที่มักดูถูกด้วยเหตุผล
แยบยลต้องขายหน้าไป  {LDE 205.4}
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องค์พระเยซูจะประทานคำาพูดและสติปัญญาให้กับเหล่าสาวก เพื่อว่าศัตรู
ของพวกเขาจะไม่สามารถคดัคา้นหรอืตอ่ตา้นได ้สว่นบรรดาผูท้ีไ่มส่ามารถใชเ้หตผุล
สู้กับความเชื่อผิดๆ ของมาร จะรับเอาคำาพยานที่จริงแท้แน่นอนซึ่งจะทำาให้ผู้มีการ
ศึกษางุนงง คำาพูดจะออกมาจากริมฝีปากของผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา กอปรด้วยพลัง
และสติปัญญานา่เชือ่ถอื สง่ผลใหเ้กดิการกลบัใจมาสูค่วามจรงิ หลายพนัคนจะกลบั
ใจเพราะคำาพยานของพวกเขา LDE 205.5

ทำาไมผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาจึงได้รับอำานาจแห่งปัญญานี้ ซึ่งผู้ที่มีการศึกษา
ไม่ได้รับ โดยความเชื่อในพระคริสต์ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาได้สัมผัสกับความจริงที่
กระจ่างชัดและบริสุทธิ์ ขณะที่ผู้มีการศึกษาหันไปจากความจริง ผู้ที่มีความรู้น้อย
คือพยานของพระคริสต์ เขาอ้างอิงความรู้จากประวัติศาสตร์หรือศาสตร์ชั้นสูงไม่ได้ 
แต่เขารวบรวมหลักฐานอันทรงพลังจากพระคำาของพระเจ้า ความจริงที่เขาพูดจาก
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นใสบริสุทธิ์ น่าทึ่งและมีพลังท่ีไม่มีทางโต้แย้ง
ได้ จนไม่มีใครจะค้านคำาพยานของเขาได้เลย - Manuscript Releases 8:187, 
188 (1905). LDE 206.1

เด็กๆ จะประกาศข่าวประเสริฐ

คนมากมายแม้แต่ท่ามกลางผู้ที่ไม่มีการศึกษากำาลังประกาศพระคำาของ
พระเจ้าอยู่ในขณะนี้ เด็กๆ ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณให้ออกไปประกาศ
ขา่วสารจากสวรรค ์พระวิญญาณจะสถติทว่มทน้กบัทกุคนทีย่อมรบัพระองคอ์ยา่งทนั
ท่วงที เพื่อหักล้างกลยุทธของมนุษย์ อีกทั้งกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นและวิธีการแยบยล 
พวกเขาจะประกาศความจรงิด้วยพลงัและอำานาจของพระวญิญาณ - Evangelism, 
700 (1895). LDE 206.2

เมื่อสวรรค์เห็นว่ามนุษย์จะไม่ประกาศความจริงอย่างเรียบง่ายเหมือนอย่าง
พระเยซูอีกแล้ว เด็กๆ จะได้รับการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าและจะออก
ไปประกาศความจริงของยุคนี้ - The Southern Work, 66 (1895). LDE 206.3
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บทบาทหน้าที่ของทูตสวรรค์

เหลา่ทตูสวรรคก์ำาลงัดลความคดิของมนุษยใ์หค้น้หาความจรงิมากมายในพระ
คัมภีร์ จะเกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาและความสำาเร็จนี้จะไม่ตกเป็นของ
มนษุย ์เพราะเหลา่ทตูสวรรคท์ีช่ว่ยเหลอืบรรดาผู้ทีจ่ะรอดนัน้กำาลงัทำางานอยูท่ัง้กลาง
วันและกลางคืน - Counsels to Writers and Editors, 140 (1875).        
LDE 207.1

มีผู้คนมากมายในโลกที่เหมือนกับโครเนลิอัส ... พระเจ้าทรงทำางานให้กับ
โครเนลอิสัอยา่งไร พระองคจ์ะทรงทำางานเพือ่ผู้ทีถ่อืมาตรฐานทีแ่ทจ้รงิเหลา่นัน้ดว้ย 
... พวกเขาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเช่นเดียวกันกับที่โครเนลิอันได้รับ ด้วย
ความช่วยเหลือจากเหล่าทูตสวรรค์ - Letter 197, 1904. LDE 207.2

เมือ่ฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้บวกกบัความพยายามของมนษุย ์การประกาศจะ
แพร่กระจายออกไปเหมือนกับไฟไหม้ตอข้าว พระเจ้าจะทรงใช้ทูตสวรรค์ผู้ซึ่ง
มนษุยไ์มรู่จ้กั เหลา่ทตูสวรรคจ์ะทำางานของมนษุย ์คอืงานทีม่นษุยน์า่จะทำาใหส้ำาเรจ็
หากพวกเขาไม่ละเลยการทรงเรียกของพระเจ้า - Selected Messages 1:118 
(1885). LDE 207.3

การประกาศไปทั่วทั้งโลก

ทูตสวรรค์ผู้เข้าร่วมประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะส่องสว่างทั่วไป
ทั้งโลกด้วยรัศมีของท่าน เหตุการณ์เช่นนี้ทำานายถึงงานหนึ่งที่มีขอบเขตครอบคลุม
ทั่วโลกและมีอำานาจที่ไม่เคยมีมาก่อน - The Great Controversy, 611, 612 
(1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 566 LDE 207.4

ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะต้องประกาศไปยังทุกที่ทั่วโลกแล้ว จะเป็น
ขา่วสารแหง่การเกบ็เกีย่วและทัว่ทัง้โลกจะสว่างไสวไปดว้ยพระรศัมภีาพของพระเจา้ 
- Letter 86, 1900. LDE 208.1

เมือ่พายแุหง่การกดขีข่ม่เหงโหมกระหน่ำาเขา้ใสพ่วกเราอยา่งแทจ้รงิแลว้ ... 
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะเปล่งเสียงอันดัง และทั่วทั้งโลกจะสว่างไสวไปด้วย
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พระรัศมีภาพของพระเจ้า - Testimonies for the Church 6:401 (1900). 
LDE 208.2

ความจรงิจะถกูประกาศออกไปทัว่ทกุเมอืงในอเมรกิา และขา่วสารการเตอืน
จะถูกประกาศไปยังทุกประเทศทั่วโลก - The General Conference Bul-
letin, March 30, 1903. LDE 208.3

ในชว่งของเสยีงรอ้งอันดังครสิตจกัรจะไดร้บัการชว่ยเหลอืจากองคพ์ระผูเ้ปน็
เจา้ผูส้งูสง่ใหเ้ผยแพรค่วามรูเ้รือ่งความรอดอยา่งมากมายจนทกุๆ เมอืงไดร้บัความ
จริง - Evangelism, 694 (1904). LDE 208.4

วิกฤตกำาลังอยู่ต่อหน้าเราแล้ว โดยพลังอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา
จะตอ้งปา่วรอ้งประกาศความจรงิทีย่ิง่ใหญใ่นวาระสดุทา้ยนี ้เปน็เวลาไมน่านกอ่นที่
ทุกคนจะได้ยินการประกาศและตัดสินใจเลือก แล้วที่สุดปลายจะมาถึง - Testi-
monies for the Church 6:24 (1900). LDE 208.5

พระราชา นักกฎหมาย และคณะผู้ปกครองบ้านเมืองจะได้ยิน
ข่าวสารนี้

ดูเหมือนในตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครต้องยืนอยู่เพียงลำาพัง แต่ตราบ
ทีพ่ระเจา้ตรสัผ่านขา้พเจา้แลว้ ขอบอกว่าวันหนึง่เราจะตอ้งถกูนำาไปอยูต่อ่หนา้คณะ
ผูป้กครองบา้นเมอืงและคนนบัพนัเพือ่เหน็แกพ่ระนามของพระองค ์และแตล่ะคน
จะต้องให้เหตผุลของความเชือ่ทีมี่ในพระเจา้ จากนัน้ถอ้ยคำาแหง่ความจรงิเหลา่นัน้
จะถูกติเตียนอย่างรุนแรงที่สุด เพราะฉะนั้น เราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า 
เพื่อจะรู้ว่าเหตุใดเราถึงเชื่อในหลักคำาสอนที่เราป่าวประกาศอยู่ - The Review 
and Herald, December 18, 1888. LDE 209.1

หลายคนจะต้องไปยืนอยู่ในศาล บางคนจะต้องไปยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระ
ราชาและต่อหน้านักปราชญ์ของโลกเพื่อจะตอบคำาถามเก่ียวกับความเชื่อของพวก
เขา ผู้ที่มีความเข้าใจในความจริงเพียงผิวเผินจะไม่สามารถอธิบายพระคัมภีร์ได้
อย่างชัดเจนและให้เหตุผลที่แน่นอนถึงความเชื่อของเขาได้ พวกเขาจะสับสน จึง
ไม่ใช่ “คนงานที่ไม่อับอาย” อย่าให้ใครเข้าใจผิดว่าเขาไม่จำาเป็นต้องศึกษาพระ



168 บทที่สิบสี่

คัมภีร์เพราะไม่ได้รับหน้าที่เทศนาที่ธรรมาสน์ ท่านไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าอาจจะให้
ท่านทำาสิ่งใดเพื่อพระองค์ - Fundamentals of Christian Education, 217 
(1893). LDE 209.2

แอ๊ดเวนตีสหลายคนจะต่อต้านความจริง

จะมีการสำาแดงฤทธิ์อำานาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์   
แอ๊ดเวนตีส แต่จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ถ่อมลงต่อพระพักตร์ของพระเจ้า และเปิด
ประตูใจของเขาโดยการสารภาพบาปและกลบัใจใหม ่เมือ่พระองคท์รงสำาแดงฤทธิ์
อำานาจซึ่งทำาให้โลกสว่างไสวไปด้วยพระรัศมีภาพ ด้วยสายตามืดบอดพวกเขาจะ
เห็นเพียงบางอย่างที่เขาคิดว่าอันตราย บางอย่างที่เร้าให้เกิดความกลัว พวกเขาจึง
ขดัขนืความจรงิ เพราะเม่ือพระเจา้ไม่ไดด้ำาเนินการอย่างความคดิและความคาดหวงั
ของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะต่อต้านงานนั้น และพูดว่า “ทำาไมเราจะไม่รู้จักพระ
วิญญาณของพระเจ้าล่ะ ในเมื่อเราก็ทำางานรับใช้มาตั้งหลายปี” - The Review 
and Herald Extra, December 23, 1890. LDE 209.3

พวกเขาจะไม่เขา้ใจขา่วของทตูสวรรคอ์งคท์ีส่าม ความจรงิอนังดงามทีเ่ปลง่
แสงทำาใหโ้ลกสวา่งไสว จะถกูคนมองวา่เปน็สิง่เทจ็ คอืคนทีไ่มย่อมเดนิอยูใ่นความ
จริงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกที - The Review and Herald, May 27, 1890.        
LDE 210.1

ผู้ที่ไม่ใช่เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสส่วนมากจะปฏิเสธการเตือน

จะมีผู้คนมากมายที่ได้ยินข่าวเตือนที่สำาคัญนี้แต่กลับไม่เชื่อ จะพบว่าหลาย
คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระเจ้า อันเป็นบททดสอบแห่งอุปนิสัย ผู้รับใช้
ของพระเจ้าจะถูกเรียกว่าเป็นพวกงมงาย ศาสนาจารย์จะเตือนผู้คนไม่ให้หันไปฟัง
พวกเขา โนอาห์เคยเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน เมื่อครั้งที่พระวิญญาณของ
พระเจา้กระตุ้นใหท้า่นประกาศเตอืน ไม่ว่าคนจะฟงัหรอืไมก่ต็าม - Testimonies 
to Ministers and Gospel Workers, 233 (1895). LDE 210.2 
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จะมบีางคนรบัฟงัคำาเตอืนเหลา่นี ้แตค่นสว่นใหญจ่ะไมใ่สใ่จ - In Heav-
enly Places, 343 (1897). LDE 210.3

อาจารย์จากคริสตจักรที่ได้รับความนิยมทำาตัวเหมือนเช่นฟาริสีในสมัยก่อน
คือเต็มไปด้วยความโกรธเพราะอำานาจของพวกเขาถูกสงสัย และพวกเขาจะ
ประณามวา่ขา่วเหลา่น้ันมาจากซาตาน และปลกุปัน่ฝงูชนทีร่กับาปใหต้อ่วา่และกดขี่
ผู้ที่ประกาศข่าวนี้ - The Great Controversy, 607 (1911). ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 562 LDE 210.4

ผู้คนจำานวนมหาศาลจะตอบรับเสียงเรียกนั้น

มีหลายคนที่อาศัยอย่างกระจัดกระจายท่ามกลางผู้เชื่อจะหันมารับความจริง 
จติวญิญาณทีมี่คา่เหลา่นัน้จะรบีเรง่ออกจากครสิตจกัรทีก่ำาลงัจะพนิาศ เหมอืนอยา่ง
ที่โลทรีบเร่งออกจากเมืองโสโดมก่อนที่จะถูกทำาลาย - Early Writings, 279 
(1858). LDE 211.1

จะมีกองทัพผู้เชื่อที่ซ่ือสัตย์ ผู้ซ่ึงยืนหยัดแข็งแกร่งดังศิลาตลอดช่วงการ
ทดสอบครั้งสุดท้าย - Selected Messages 3:390 (1888). LDE 211.2

ผู้คนมากมายจะหนีออกมาจากทุกแห่งในโลก ออกมาจากคริสตจักรต่างๆ 
แมแ้ตค่รสิตจกัรคาธอลกิ ผู้ซ่ึงจะมีความกระตอืรอืรน้มากยิง่กวา่บรรดาคนทีท่ำาหนา้ที่
ประกาศความจริงอยู่เรื่อยมา - Selected Messages 3:386, 387 (1889).         
LDE 211.3

ผู้คนมากมายจะรับเอาความเชื่อและเข้าร่วมกับกองทัพขององค์พระผู้เป็น
เจ้า - Evangelism, 700 (1895). LDE 211.4

หลายคนที่เคยพลัดหลงไปจากคอก จะกลับมาติดตามพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่
อีกครั้ง - Testimonies for the Church 6:401 (1900). LDE 211.5

ในดินแดนแอฟริกาที่ไม่รู้จักพระเจ้า ดินแดนคาธอลิกในยุโรปและ
อเมรกิาใต้ ประเทศจนี ประเทศอินเดยี เกาะตา่งๆ ในมหาสมทุร และทัว่ทกุมมุมดื
ของโลก พระเจ้าทรงเก็บรักษาผู้ที่ทรงเลือกสรรผู้ซึ่งจะฉายแสงออกไปท่ามกลาง
ความมดื จะทำาใหโ้ลกทีไ่ม่เชือ่ไดเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึพลังแหง่การปฏริปูจากการเชือ่
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ฟงัพระบญัญตัขิองพระองค ์แมบ้ดันีพ้วกเขากป็รากฏอยูใ่นทกุ ชาต ิทกุภาษา และ
ในชว่งทีม่ดืมนด้านศาสนาทีส่ดุ เม่ือความพยายามสงูสดุของซาตานเปน็เหตใุห ้“คน
เล็กน้อยและคนใหญ่โต คนมั่งมีและคนยากจน เสรีชนและทาส” รับเครื่องหมาย
แห่งความจงรักภักดีต่อสะบาโตเทียมเท็จอันมีโทษถึงความตาย บรรดาผู้ภักดีที่ 
“ไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำาหนิ” จะส่องสว่างไป
ทั้งโลก - Prophets and Kings, 188, 189 (c. 1914). LDE 211.6

คนเป็นพันๆ จะกลับใจในหนึ่งวัน

คนเป็นพันๆ จะเห็นและยอมรับเอาความจริงในวินาทีสุดท้าย ... การกลับ
ใจสู่ความจริงนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำาให้คริสตจักรประหลาดใจ  และ
พระนามของพระเจ้าจะได้รับเกียรติ - Selected Messages 2:16 (1890).            
LDE 212.1

จะมผีูค้นนบัพนัๆ คนกลบัใจมาหาความจรงิในวนัเดยีว ผูซ้ึง่ในวนิาทสีดุทา้ย
จะเห็นและรับรู้ความจริงและการทำางานของพระวิญญาณของพระเจ้า - The  
Ellen G. White 1888 Materials, 755 (1890). LDE 212.2

วันหนึ่งจะมาถึง คือวันที่มีผู้คนกลับใจมากมายในวันเดียว เหมือนเช่นวัน
เพ็นเทคอสต์ หลังจากที่เหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ - Evangelism, 
692 (1905). LDE 212.3

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในใจจะไม่ลังเลนาน

ยังมีคนดีมากมายที่ยังมองไม่เห็นและยังไม่ตัดสินใจในขณะนี้ แต่สิ่งเหล่านี้
มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขา และเมื่อข่าวสารถูกประกาศออกไปด้วยเสียงร้องอัน
ดัง พวกเขาจะเตรียมตัวพร้อม และจะไม่ลังเลใจอยู่นาน พวกเขาจะก้าวออกมา
และตัดสินใจ - Evangelism, 300, 301 (1890). LDE 212.4  

การทดสอบครัง้สดุทา้ยกำาลงัจะเกดิขึน้กบัทกุคนในโลกในไมช่า้นี ้ในเวลานัน้
ทุกคนจะตัดสินใจอย่างฉับพลัน บรรดาผู้ที่เชื่อในพระคำาจะเรียงแถวกันอยู่ใต้ธงที่
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เปื้อนโลหิตของเจ้าชายอิมมานูเอล - Testimonies for the Church 9:149 
(1909). LDE 213.1

จิตวิญญาณที่สัตย์ซื่อจริงใจทุกดวงจะมาถึงแสงสว่างแห่งความจริง - The 
Great Controversy, 522 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 484 LDE 213.2

ข่าวสารที่ประกาศออกไปนี้จะไม่ถูกประกาศไปด้วยการโต้แย้ง แต่ด้วยพระ
วญิญาณบรสิทุธิข์องพระเจา้ผูท้รงกระทำาใหเ้ชือ่ ขอ้โตแ้ยง้ไดถ้กูเสนอไปแลว้ และ
บัดนี้จะงอกขึ้นและเกิดผล สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแจกไปส่งอิทธิพล
ออกมาให้เห็นกระนั้น ความคิดของคนมากมายที่ได้รับข่าวสารกลับถูกขัดขวางไม่
ใหเ้ขา้ใจถึงความจรงิไดอ้ยา่งเตม็ทีห่รอืไม่ไดย้อมถวายการเชือ่ฟงั บดันีล้ำาแสงสอ่ง
ทะลุเข้าไปยังทุกที่ จึงมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจน และบุตรทั้งหลายของ
พระเจ้าที่จริงใจจะตัดสายพันธนาการที่ผูกมัดพวกเขาไว้ บัดนี้สายสัมพันธ์ของ
ครอบครัวและความสมัพันธ์ในคริสตจกัรไมม่ีอำานาจทีจ่ะยบัยัง้พวกเขาไวไ้ด ้ความ
จรงิเปน็สิง่ทีม่คีา่มากยิง่กวา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง ถงึแมจ้ะมตีวัแทนตา่งๆ ทีท่ำาการรว่มกนั
เพื่อต่อต้านความจริง แต่จะมีคนกลุ่มใหญ่ยืนขึ้นมาอยู่ฝ่ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
- The Great Controversy, 612 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 567 
LDE 213.3

อิทธิพลของสิ่งตีพิมพ์

อีกไม่นานจะมีคนมากกว่าพันคนกลับใจในวันเดียว ซึ่งส่วนมากมารับเอา
ความเชื่อครั้งแรกเพราะอ่านสิ่งตีพิมพ์ของเรา - Evangelism, 693 (1885).   
LDE 213.4

ผลของการแจกจ่ายหนังสือเล่มนี้ (สงครามแห่งประวัติศาสตร์) ยังไม่อาจ
ตัดสินได้จากที่เห็นในขณะนี้ เมื่ออ่านแล้วบางคนจะลุกขึ้นมาและกล้าที่จะรวมกัน
กับบรรดาผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าในทันที แต่คนจำานวนมากกว่าซึ่งอ่าน
หนงัสอืเลม่นีจ้ะยงัไมร่บัเชือ่จนกระทัง่พวกเขาเหน็เหตกุารณเ์หลา่นัน้ทีไ่ดพ้ยากรณ์
เกิดขึน้จริง การทีค่ำาพยากรณบ์างอยา่งสำาเรจ็จะสรา้งใหเ้กดิความเชือ่ทีท่ำาใหค้นอืน่ๆ 
ผ่านมาเห็น และเมื่อโลกสว่างไสวไปด้วยพระรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่
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งานสิ้นสุดลง หลายคนจะรับเชื่อในพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะพันธกิจนี้          
- Colporteur Ministry, 128, 129 (1890). LDE 214.1 

สำานักพิมพ์ของเรายังมีงานที่ต้องทำาให้สำาเร็จอีกมาก คืองานของทูตสวรรค์
องค์นั้นซึ่งลงมาจากสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่และทำาให้โลกสว่างไสวไปด้วย
รัศมีของท่าน (วิวรณ์ 18.1) - Testimonies for the Church 7:140 (1902). 
LDE 214.2
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ตราประทับของพระเจ้า                     
และเครื่องหมายของสัตว์ร้าย

คนสองกลุ่ม

เวลานั้นคนจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งคนทัง้สองกลุ่มนี้จะมีตราประทบั
บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นตราประทับของพระเจ้า หรือเครื่องหมายของสัตว์ร้าย 
หรือรูปจำาลองของมัน - The Review and Herald, January 30, 1900.        
LDE 215.1

ความขดัแยง้ระหวา่งเหลา่ผูเ้ชือ่และผูต้อ่ตา้นนัน้เกีย่วขอ้งกบัเหลา่ครสิตชน
ทั้งโลก ทุกคนต้องเลือกอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่บางคนก็อาจเลือกที่จะไม่ขึ้นอยู่
กับฝา่ยใด พวกเขาอาจจะไมต่อ่ตา้นความถกูตอ้ง แตพ่วกเขากไ็มไ่ดแ้สดงตวัอยา่ง
กล้าหาญว่าอยู่ฝ่ายพระคริสต์เพราะเกรงว่าตนจะต้องสูญเสียทรัยพย์สมบัติ หรือ

บทที่ 15
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ประสบกับความยากลำาบาก คนเหล่า น้ีถือว่ าเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์                      
- The Review and Herald, February 7, 1893. LDE 215.2

ขณะนีเ้ราอยูใ่นชว่งใกลว้าระสดุทา้ยของการแบง่แยกทีจ่ะแสดงใหเ้หน็อย่าง
ชัดเจนระหว่างบุตรหลานของความสว่างและเหล่าผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความมืด พวก
เขาจะขัดแย้งกันมากขึ้น พระคริสต์กล่าวถึงความแตกต่างนี้ว่า “การบังเกิดใหม่” 
การบังเกิดใหม่ในพระคริสต์ การตายจากโลกนี้ และมีชีวิตอยู่ในพระเจ้า นี่คือ
กำาแพงที่แบ่งแยกสวรรค์กับโลกและแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเหล่าผู้ที่
เป็นของโลกนี้กับเหล่าผู้ที่ไม่เลือกอยู่ฝ่ายโลกนี้ คือผู้ที่ถูกเลือกและมีค่ายิ่งในสาย
พระเนตรขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ - Special Testimony to the Battle Creek 
Church (Ph 155), 3 (1882). LDE 215.3

สมาชิกครอบครัวจะถูกพลัดพราก

ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันจะถูกแยกออกจากกัน และผู้ชอบ
ธรรมจะถูกประทับตราไว้ “เขาทัง้หลายจะเปน็คนของเรา เปน็กรรมสทิธิพ์เิศษของ
เรา ในวันที่เราจะประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่าน้ี ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตร
ของเขาผู้ปรนนิบัติเขา” (มาลาคี 3:17) ผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเสมอ
มาจะถกูนำามารวมกนักบักลุม่ผู้ชอบธรรมในความจรงิ พวกเขาจะเดนิเขา้ไปในประตู
เมืองสวรรค์ และมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต LDE 216.1

“ผูท้ีถู่กเลอืก” จะมีชือ่บนัทกึอยูใ่นหนงัสอืแหง่ชวีติ สว่นผูท้ีเ่ขาสมาคมดว้ย
จะถูกประทับตราด้วยสัญลักษณ์แห่งการพลัดพรากจากพระเจ้านิรันดร์ - Testi-
monies to Ministers and Gospel Workers, 234, 235 (1895). LDE 216.2

พิพากษาตามความจริงที่เราได้รับ

บรรดาผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิโอกาสที่เราได้จะถูกรับไปบนสวรรค์ก่อนผู้ที่ได้รับ
ความจรงิยิง่ใหญแ่ละไม่ไดเ้ลอืกเดนิในทางนัน้ หลายคนดำาเนนิชวีติอยา่งคุม้คา่ตาม
ความรูท้ีเ่ขาได้รบัและเขากจ็ะถกูพพิากษาตามสิง่ทีเ่ขาไดร้บันัน้- Letter 36, 1895. 
LDE 216.3
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ทุกคนต้องรอให้ถึงเวลาที่กำาหนดไว้ คือจนกว่าคำาเตือนจะถูกประกาศไปทั่ว
โลก และจนกว่าแสงสว่างแห่งความจริงจะถูกนำาไปสู่จิตวิญญาณทุกคนอย่างเพียง
พอ บางคนอาจได้รับความจริงน้อยกว่าคนอื่นๆ แต่ทุกคนจะถูกพิพากษาตามความ
จริงที่ตนได้รับ - Manuscript 77, 1899. LDE 217.1

พระเจ้าทรงประทานความจริงยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระบัญญัติให้กับเรา        
กฎบัญญัตินี้คือมาตราฐานของอุปนิสัย ซึ่งมนุษย์จะต้องปฏิบัติตาม และในวาระสุด
ปลายเขาจะถูกพิพากษาตามบัญญัตินั้น ในวันนั้นเขาจะถูกพิพากษาตามแสงแห่ง
ความจริงที่ได้รับ - The Gospel Herald, January, 1901 (Supplement). 
LDE 217.2

ผู้ที่เพกเฉยต่อความจริงยิ่งใหญ่ที่ตนได้รับจะตกในที่นั่งลำาบากยิ่งกว่าผู้ที่ไม่
เคยได้รบัความจรงิมากมายเหลา่นี ้เพราะพวกเขายกยอ่งตวัเอง แทนการใหเ้กยีรติ
พระเจ้า มนุษย์จะถูกพิพากษาลงโทษทุกอย่างให้สมกับที่พวกเขาได้ลบหลู่พระองค์ 
- Manuscript Releases 8:168 (1901). LDE 217.3

ทกุคนจะตอ้งไดร้บัแสงสว่างอยา่งเพยีงพอเพือ่ทีจ่ะตดัสนิไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
- The Great Controversy, 605 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 560 
LDE 217.4

ไม่มีข้อแก้ตัวสำาหรับคนดื้อด้าน

จะไม่มีผู้ใดถูกตำาหนิในการเพกเฉยต่อความจริงและความรู้ที่พวกเขาไม่มี
โอกาสไดร้บั แตห่ลายคนไม่ยอมรบัความจรงิซึง่ไดร้บัผา่นทางผูร้บัใชข้องพระครสิต ์
เนือ่งดว้ยวา่เขาตอ้งการทำาตวักลมกลนืกบัมาตราฐานของโลก ดงันัน้ในวาระสดุทา้ย
เขาจะถกูพพิากษาลงโทษดว้ยความจรงิทีป่ระจกัษแ์กใ่จและดว้ยแสงสวา่งทีพ่วกเขา
ได้รับ - The S.D.A. Bible Commentary 5:1145 (1884). LDE 217.5

ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังความจริง แต่ไม่เพียรพยายามที่จะทำาความเข้าใจ 
เนื่องจากคิดว่าหากไม่ได้ยินเสียก็คงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดใดๆ แต่ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าการกระทำาเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนการปฏิเสธความจริงที่ได้รับ 
ไม่มีข้อแก้ตัวสำาหรับคนเหล่าน้ีที่เลือกทางผิดทั้งๆ ที่เข้าใจว่าความจริงคืออะไร 
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แมว้า่การทรงทนทกุขท์รมานและการสิน้พระชนม์ของพระเยซไูดไ้ถโ่ทษมนษุย์ผูอ้ยู่
ในบาปและผู้ไม่รู้ แต่พระเมตตาจะไม่มีแก่ผู้ดื้อดึงปฏิเสธพระเจ้า  LDE 218.1

เราจะไม่ถูกกล่าวโทษในการต่อต้านหรือปฏิเสธแสงแห่งความจริงที่เราไม่
เคยเขา้ใจ แต่จะถกูกลา่วโทษเพราะความดือ้ดา้นและการปฏเิสธ มนษุยไ์มส่ามารถ
เข้าใจในสิ่งที่ตนไม่เคยได้รับฟัง ด้วยเหตุนี้เขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความจริงที่ตน
ไม่เคยรู้ - The S.D.A. Bible Commentary 5:1145 (1893). LDE 218.2

ความสำาคัญของการบำาเพ็ญประโยชน์

การพพิากษาในวาระสดุทา้ยจะมองทีก่ารบำาเพญ็ประโยชนข์องเรา พระครสิต์
ทรงถือว่าการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้น เสมือนเป็นการปฏิบัติต่อพระองค์ด้วย 
- Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 400 (1896).         
LDE 218.3

เมื่อชนชาติต่างๆ ชุมนุมกันต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาจะถูกแยก
ออกเป็นสองกลุ่ม ชะตากรรมของพวกเขาจะถูกตัดสินโดยยึดส่ิงที่พวกเขาเคยทำา
และที่เคยละเลยต่อการช่วยเหลือผู้ขัดสนและตกทุกข์ได้ยาก... LDE 218.4

ท่ามกลางผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้ายังมีผู้นมัสการพระองค์โดยที่เขาไม่รู้ตัว ผู้ที่ไม่
เคยมใีครนำาแสงแหง่ความจรงิมาให ้แตพ่วกเขากไ็มพ่บกบัความพนิาศ แมจ้ะไมรู่้
จกักฎบัญญติัของพระเจา้ แตพ่วกเขาไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคท์ีท่รงตรสัผา่น
ธรรมชาต ิและกระทำาตามกฏบญัญตั ิสิง่ทีเ่ขาทำาแสดงใหเ้หน็วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ ์
ทรงสัมผัสใจเขา พวกเขาจึงถือได้เป็นบุตรของพระเจ้า LDE 218.5

จะเป็นเรื่องน่าแปลกใจและยินดีสักเพียงใดหนอที่ผู้เล็กน้อยท่ามกลาง
ชนชาตติา่งๆ และทา่มกลางผู้ไม่รูจ้กัพระเจา้ทีจ่ะไดยิ้นพระผูช้ว่ยใหร้อดตรสัวา่ “ซึง่
ท่านได้กระทำาแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนท่านได้
กระทำาแก่เราด้วย” พระองค์ผู้เป็นความรักนิรันดร์จะยินดีเพียงใดหนอเมื่อบรรดา
ผู้ติดตามมองมายังพระองค์ด้วยความประหลาดใจทั้งเปี่ยมไปด้วยสันติสุขในพระ
ดำารัสที่พระองค์ตรัสรับพวกเขา - The Desire of Ages, 637, 638 (1898). 
LDE 219.1
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แรงจูงใจเป็นต้นกำาเนิดของการกระทำา

ในวันพิพากษานั้น บางคนจะกล่าวอ้างถึงการดีที่ตนกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความเหน็ใจ พวกเขาจะกลา่ววา่ “ขา้พเจา้ไดส้ง่เสรมิเดก็หนุม่ในการทำาธรุกจิ และ
ยังมอบเงินทุนให้แก่โรงพยาบาล ทั้งยังได้เปิดประตูบ้านต้อนรับผู้ขัดสน” แน่นอน 
แต่เหตุผลทีแ่อบแฝงน้ันคอืความเหน็แกต่วัจนไมเ่ปน็ทีพ่อพระทยัในสายพระเนตร
ของพระเจ้า ทุกสิ่งที่ท่านกระทำานั้นมุ่งหวังเพื่อตนเองเป็นหลัก - Manuscript 
53, 1906. LDE 219.2

แรงจงูใจนำาไปสูก่ารกระทำา เปน็ตวัตตีราวา่การกระทำานัน้กอปรดว้ยศลีธรรม
สูงส่งหรือเป็นความไม่สัตย์ซื่อ - The Desire of Ages, 615 (1898). LDE 219.3

ตราประทับของพระเจ้า

ทนัททีีค่นของพระเจา้มตีราประทบัของพระองคอ์ยูบ่นหนา้ผาก ตราประทบั
หรือสัญลักษณ์นี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถลบออก คือการ
ตดัสนิใจเลอืกความจรงิทัง้ดา้นสตปิญัญาและดา้นจติวญิญาณ ทนัททีีค่นของพระเจา้
ถูกประทับตราเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเขย่า ก็จะเกิดขึ้น แท้จริงเหตุการณ์นั้น
ได้เริ่มขึ้นแล้ว - The S.D.A. Bible Commentary 4:1161 (1902). LDE 219.4

พระเจา้จะทรงประทบัตราสญัลกัษณข์องพระองคเ์หนอืผูท้ีร่กัษาวนัสะบาโต
ของพระองค์อย่างแท้จริง - The S.D.A. Bible Commentary 7:980 (1897) 
[ข้อความนี้และข้อความอ่ืนๆ ในทำานองเดียวกันนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามที่กล่าวไว้
ต้นบท ว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินผู้คนด้วยความรู้ที่เขามีหรือได้รับฟัง] LDE 220.1

ผู้ที่จะมีตราประทับของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาจะต้องถือรักษาวัน       
สะบาโตแห่งพระบัญญัติข้อที่สี่ - The S.D.A. Bible Commentary 7:970 
(1899) LDE 220.2

การรกัษาวนัสะบาโตของพระเจา้อยา่งแทจ้รงิเปน็ขอ้บง่ชีถ้งึความจงรกัภกัดี
ต่อพระเจ้า - The S.D.A. Bible Commentary 7:981 (1899) LDE 220.3

พระบญัญตัข้ิอสีเ่ปน็ข้อเดยีวทีมี่ตราประทบัของพระเจ้าผูท้รงสรา้งฟา้สวรรค์
และแผ่นดินโลก - Testimonies for the Church 6:350 (1900) LDE 220.4
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การใหเ้กยีรตวัินแหง่การระลกึถงึพระเจา้ คอืวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของสปัดาห ์
ที่ทรงตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งสวนเอเดนคือบททดสอบความจงรักภักดีที่เรามีต่อพระเจ้า       
- Letter 94, 1900 LDE 220.5}

สัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าผากของคนของพระเจ้า  แท้ที่จริงแล้วก็เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ที่เหนือประตูของชาวฮีบรูที่ช่วยปกปักรักษาสมาชิกในครอบครัวจากภัย
อนัตราย พระเจา้ตรสัไว้ว่า “เราใหส้ะบาโตของเราแกเ่ขาทัง้หลาย เปน็หมายสำาคญั
ระหว่างเราและเขา เพื่อเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เป็นผู้ทำาให้พวกเขาบริสุทธิ์”  
(เอเสเคียล 20:12) The S.D.A. Bible Commentary 7:969 (1900)               
LDE 220.6

พระลักษณะของพระคริสต์ในตัวท่าน

ตราประทบัของพระเจา้จะถกูประทบัอยูเ่หนอืบรรดาผูท้ีม่อีปุนสิยัเหมอืนกบั
พระคริสต์เท่านั้น - The S.D.A. Bible Commentary 7:970 (1895)          
LDE 221.1

บรรดาผูท้ีไ่ดร้บัตราประทบัของพระเจา้ผู้ทรงพระชนมแ์ละไดร้บัการปกปอ้ง
ในเวลาแหง่ความลำาบากจะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพระลกัษณะของพระเยซใูนตวัเขา
อย่างหมดสิ้น - Early Writings, 71 (1851) LDE 221.2

ตราประทับของพระเจ้าจะไม่มีวันประทับบนหน้าผากของชายและหญิงผู้
ไม่มีใจบริสุทธิ์ ไม่มีทางประทับอยู่เหนือใจที่ทะเยอทะยานและรักเรื่องทางโลก 
หรือชายหญิงผู้พูดความเท็จและมีใจมักหลอกลวง ทุกคนที่จะรอดสู่สวรรค์ที่มีตรา
ประทับจะต้องไม่มีข้อด่างพร้อยในสายพระเนตรของพระเจ้า - Testimonies 
for the Church 5:216 (1882) LDE 221.3

ความรกัแสดงออกในการเชือ่ฟงั และความรกัทีส่มบรูณข์จดัส้ินความกลวัทกุ
อย่าง บรรดาผู้ที่รักพระเจ้ามีตราประทับของพระองค์บนหน้าผากของเขา และ
ทำางานของพระองค์ - Sons and Daughters of God, 51 (1894) LDE 221.4

บรรดาผู้ที่ชนะโลก ความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง และพญามาร จะได้รับสิทธิ
ในการได้รับตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ - Testimonies to              
Ministers and Gospel Workers, 445 (c. 1886) LDE 221.5
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เราพยายามตอ่สูด้ว้ยกำาลงัทีพ่ระเจา้ประทานเพือ่ใหถ้งึซึง่มาตรฐานของบตุร
ชายหญิงในพระคริสต์แล้วหรือไม่ เรากำาลังแสวงหาความไพบูลย์ในพระองค์เพื่อ
ยกระดับอุปนิสัยให้สูงขึ้นๆ และสมบูรณ์แบบอย่างพระคริสต์หรือไม่ เมื่อผู้รับใช้
ของพระเจ้ามาถึงจุดนี้ พวกเขาจะถูกประทับตราของพระองค์ไว้บนหน้าผาก แล้ว
ทูตสวรรค์ผู้ทำาการบันทึกจะประกาศขึ้นว่า “สำาเร็จแล้ว” พวกเขาจะสมบูรณ์แบบ
ในพระองค์ผู้ทรงสร้างและทรงไถ่พวกเขาไว้ - Selected Messages 3:427 
(1899) LDE 222.1

วาระแห่งการประทับตราเริ่มขึ้นแล้ว 

ข้าพเจ้าได้เห็นว่าการทดสอบเรื่องวันสะบาโตจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าหน้าที่
คนกลางของพระเยซูในสถานศักดิ์สิทธิ์จะสิ้นสุดลงแล้วเสด็จผ่านม่านชั้นที่สองไป 
ด้วยเหตุนี้คริสเตียนที่หลับไปก่อนที่ประตูจะเปิดสู่ห้องบริสุทธิ์ที่สุด เมื่อเสียงร้อง
ยามเที่ยงคืนสิ้นสุดลง ในเดือนที่เจ็ดปี ค.ศ. 1844 และคนเหล่านั้นที่ไม่เคยรักษา
วนัสะบาโตทีแ่ทจ้รงิจะไม่สิน้หวัง เพราะพวกเขาไมไ่ดร้บัความจรงิและการทดสอบ
เรือ่งวนัสะบาโตอยา่งทีพ่วกเราไดร้บัหลงัจากทีป่ระตเูปดิออก ขา้พเจ้าเหน็วา่ซาตาน
กำาลังทดลองคนของพระเจ้าในเรื่องนี้ เนื่องจากคริสเตียนที่ดีมากมายนอนหลับไป
พร้อมความเชื่อแต่ไม่ได้รักษาวันสะบาโตที่แท้จริง พวกเขาจึงสงสัยว่าวันสะบาโต
คือบททดสอบสำาหรับเราหรือไม่... LDE 222.2

ซาตานใช้อุบายทุกอย่างเพื่อทดลองคนของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งการ
ประทับตรานี้ เพ่ือคอยกีดกันพวกเขาออกจากความจริงและทำาให้ไขว้เขว              
- Early Writings, 42, 43 (1851) LDE 222.3

ข้าพจ้าเห็นคุณแฮสติงส์ได้รับตราประทับของพระเจ้า และจะตื่นขึ้นมาด้วย
พระสรุเสยีงของพระองคย์นือยูใ่นโลก เธออยูร่ว่มกบักลุม่คน 144,000 คน ขา้พเจา้
เห็นว่าเราไม่จำาเป็นต้องคร่ำาครวญเพราะเธอจะพักผ่อนในช่วงเวลาแห่งความยาก
ลำาบาก - Selected Messages 2:263 (1850) LDE 222.4

มคีนมากมายในโลกทีมี่อายขัุยมากกว่าเกา้สิบป ีเมือ่อายุมากพวกเขากร็า่งกาย
ออ่นลา้ แต่เขาเชือ่ในพระเจา้และพระองคท์รงรกัพวกเขา ตราประทบัของพระเจา้
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อยูเ่หนอืพวกเขาและจะถกูนับรว่มกบักลุม่คนทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าตรสัถงึวา่ “คนทัง้หลาย
ที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุข” - The S.D.A. Bible Commentary 
7:982 (1899) LDE 223.1

ขอให้ตราประทับของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเราเถิด 

อกีไมน่านทกุคนทีไ่ดช้ือ่ว่าเปน็บตุรของพระเจา้จะมตีราประทบัของพระองค์
อยู่เหนือพวกเขา โอ้ ขอให้ตรานั้นอยู่เหนือพวกเราเถิด ใครจะทนได้เล่าหากรู้ว่า
ทตูสวรรคข์องพระเจา้ออกไปประทบัตราบนหน้าผากของผูร้บัใชพ้ระเจา้แตผ่า่นเลย
เขาผู้นั้นไป - The S.D.A. Bible Commentary 7:969, 970 (1889)           
LDE 223.2

หากผู้เช่ือในความจริงไม่รักษาความเชื่อของตนในช่วงเวลาแห่งความสงบ
สุขเช่นนี้ อะไรจะช่วยให้เขายืนหยัดได้เมื่อการทดลองครั้งใหญ่มาถึง เมื่อมีฎีกา
ออกมาลงโทษผูท่ี้ไมย่อมนมสัการรปูจำาลองของสตัวร์า้ยและไมย่อมรบัเครือ่งหมาย
ของมันไว้ที่หน้าผากและที่มือ เวลาอันน่ากลัวนั้นจะมาถึงในไม่ช้านี้ แทนที่คนของ
พระเจ้าจะอ่อนแอและใจโลเล พวกเขาควรรวบรวมความแข็งแกร่งและความกล้า
หาญเพื่อรับมือกับวาระแห่งความยากลำาบาก - Testimonies for the Church 
4:251 (1876) LDE 223.3

เครื่องหมายของสัตว์ร้าย 

พระเจ้าทรงให้ยอห์นมองดูกลุ่มคนที่ต่างไปจากผู้ที่นมัสการสัตว์ร้ายหรือรูป
จำาลองของมันโดยการถือรักษาวันต้นสัปดาห์ การให้เกียรติแก่วันนี้คือเครื่องหมาย
ของสัตว์ร้าย - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 133 
(1898) LDE 223.4

เครื่องหมายของสัตว์ร้ายก็คือสะบาโตของระบบเปปาซี - Evangelism, 
234 (1899) LDE 224.1

เมื่อการทดสอบนั้นมาถึง ก็จะรู้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายของสัตว์ร้ายคือ
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อะไร คือการถือรักษาวันอาทิตย์ - The S.D.A. Bible Commentary 7:980 
(1900) LDE 224.2 

สญัลกัษณห์รอืตราประทบัของพระเจา้จะเดน่ชดัอยู่บนผูถ้อืรกัษาวนัสะบาโต
วันที่เจ็ดซึ่งถือเป็นวันระลึกถึงการทรงสร้างของพระเจ้า... สัญลักษณ์ของสัตว์ร้าย
นั้นตรงกันข้าม คือการถือรักษาวันแรกของสัปดาห์ - Testimonies for the 
Church 8:117 (1904) LDE 224.3

“และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และคนจน ไท
และทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา” (วิวรณ์ 13:16) ไม่
เพยีงหา้มทำางานดว้ยมือในวนัอาทติยเ์ทา่นัน้ แตพ่วกเขาตอ้งระลกึวา่วนัอาทติยเ์ปน็
วันสะบาโตเช่นกัน - Special Testimony to Battle Creek Church        
(Ph 86), 6, 7 (1897) LDE 224.4

เวลาของเครื่องหมายสัตว์ร้าย

ขณะนี้ยังไม่มีใครได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย - Evangelism, 234 
(1899) LDE 224.5

การถอืรกัษาวันอาทติยย์งัไม่ใชเ่ครือ่งหมายของสตัวร์า้ย จนกวา่จะมฎีกีาออก
มาบังคับให้ประชาชนถือรักษาสะบาโตเทียมเท็จนี้ จะมีเวลาที่สะบาโตนี้กลาย
เป็นการทดสอบ แต่เวลานั้นยังมาไม่ถึง - The S.D.A. Bible Commentary 
7:977 (1899) LDE 224.6

พระเจ้าทรงตัง้วันสะบาโตไว้เปน็เครือ่งหมายระหวา่งพระองคก์บัมนษุย์ และ
เพื่อเป็นบททดสอบถึงความจงรักภักดี ผู้ที่ได้รับความจริงเกี่ยวกับพระบัญญัติของ
พระเจ้าแล้ว แต่ยังคงไม่เชื่อฟังและยกย่องกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นเหนือกฎของพระเจ้า
ในชว่งเวลาแหง่วิกฤตทีจ่ะมาถงึ กจ็ะรบัเครือ่งหมายของสตัวร์า้ย - Evangelism, 
235 (1900) LDE 225.1

วันสะบาโตจะเป็นเครื่องทดสอบอันยิ่งใหญ่ของความจงรักภักดีเพราะเป็น
หัวข้อของสัจธรรมที่เป็นประเด็นพิพาทกันโดยเฉพาะ เม่ือการทดสอบครั้งสุดท้าย
จะเกิดขึ้นกับมนุษย์แล้ว และแล้วเส้นแบ่งระหว่างผู้ที่รับใช้พระเจ้าและผู้ที่ไม่
ยอมรับใช้พระองค์จะเห็นได้อย่างเด่นชัด LDE 225.2
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ในขณะท่ีการถอืรกัษาวันสะบาโตเทยีมเทจ็ตามกฎหมายของรฐัซึง่ขดัแย้งกบั
พระบัญญัติข้อที่สี่จะเป็นการปฏิญาณแสดงถึงความจงรักภักดีต่ออำานาจที่ต่อต้าน
พระเจา้นัน้ การถอืรกัษาวนัสะบาโตทีแ่ทจ้รงิซึง่เปน็การเชือ่ฟงัตามพระบญัญตัขิอง
พระเจ้านั้นก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความภักดีที่มีต่อพระผู้สร้าง ในขณะที่คน
กลุม่หนึง่รบัเครือ่งหมายของสตัว์รา้ยดว้ยการยอมรบัสญัลกัษณข์องการยอมจำานนตอ่
อำานาจฝ่ายโลก คนอีกกลุ่มหนึ่งจะรับตราประทับของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมาย
แสดงความภักดีต่ออำานาจของพระองค์ - The Great Controversy, 605 
(1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 560-561 LDE 225.3

การยอมต่อกฎหมายวันอาทิตย์คือบททดสอบ

จะไม่มีผู้ใดถูกกล่าวโทษจนกว่าจะได้รับแสงแห่งความจริงและรับรู้ถึงพระ
บัญญติัขอ้ทีส่ี ่แตเ่ม่ือใดทีฎ่กีาถกูประกาศใหย้ดึถอืสะบาโตเทยีมเทจ็ และเสยีงรอ้ง
ประกาศอันดังของทูตสวรรค์องค์ที่สามประกาศเตือนไม่ให้มนุษย์นมัสการสัตว์ร้าย
และรูปจำาลอง เมื่อนั้นความจริงและการหลอกลวงจะปรากฏอย่างเห็นได้ชัด จาก
นั้นผู้ที่ยังคงทำาผิดจะได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย - Evangelism, 234, 235 
(1899) LDE 225.4

เมื่อกฎหมายจะถูกตราขึ้นเพื่อบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์และโลกจะได้รับ
ความกระจา่งในเรือ่งหนา้ทีท่ีพ่งึปฏบิตัติอ่วนัสะบาโตทีแ่ทจ้รงิแลว้ เมือ่นัน้เองผูใ้ด
ก็ตามทีย่งัจะคงลว่งละเมิดพระบญัญตัขิองพระเจา้เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายซึง่ไมไ่ด้
มีอำานาจที่สูงไปกว่าของโรม โดยวิธีนั้นจะเป็นการถวายเกียรติแก่หลักคำาสอนและ
พธิกีรรมของระบอบเปปาซใีหส้งูกวา่พระเจา้ เขากำาลงัเทดิเกยีรตโิรมและอำานาจที่
ออกกฎบังคับซึ่งโรมได้สถาปนาขึ้น เขากำาลังกราบบูชาสัตว์ร้ายและรูปจำาลองของ
มัน LDE 226.1

ในขณะทีม่นุษยป์ฏเิสธข้อกำาหนดทีพ่ระเจา้ทรงประกาศวา่เปน็สญัลกัษณแ์ทน
อำานาจของพระองค์และให้เกียรติกับข้อกำาหนดที่โรมเลือกเป็นเครื่องหมายแทน
อำานาจของเธอน้ัน พวกเขาก็จะรับเครื่องหมายที่แสดงความภักดีต่อโรมซึ่งเป็น 
“เครือ่งหมายของสตัว์รา้ย” และตราบจนกระทัง่ทกุคนเขา้ใจประเดน็นีอ้ยา่งชดัเจน
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และพวกเขาจะตอ้งเลอืกระหวา่งพระบญัญตัขิองพระเจา้และขอ้กำาหนดของมนษุย์
แลว้ ผูท้ีย่งัคงเลอืกทีจ่ะลว่งละเมิดตอ่ไปจะรบั “เครือ่งหมายของสตัวร์า้ย” - The 
Great Controversy, 449 (1911) ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 415 LDE 226.2
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สิ้นสุดเวลาแห่งพระกรุณา

ไม่มีใครรู้ว่าประตูพระกรุณาจะปิดลงเมื่อใด

พระเจ้ายังไม่ทรงเปิดเผยให้เรารู้เวลาว่าข่าวสารนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดหรือประตู
แห่งพระกรุณาจะปิดลงเมื่อใด เราจะรักษาสิ่งที่ทรงเปิดเผยให้เรากับลูกๆ ของเรา 
แต่ใหเ้ราไม่เสาะหาทีจ่ะรูถึ้งส่ิงซึง่พระผู้เกรยีงไกรทรงปดิไวเ้ปน็ความลบั ... LDE 227.1

มีจดหมายเขียนมาถึงข้าพเจ้าถามว่าพระเจ้าทรงสำาแดงให้ข้าพเจ้ารู้หรือไม่
วา่เวลาแหง่พระกรณุาจะสิน้สดุเม่ือไหร ่ขา้พเจา้ตอบวา่ขา้พเจา้มเีพยีงคำาตอบเดยีว
คือให้เราทำางานขณะที่ยังเป็นกลางวัน เพราะเมื่อกลางคืนมาถึงมนุษย์จะทำางานไม่
ได้แล้ว - Selected Messages 1:191 (1894). LDE 227.2

กฎหมายวันอาทิตย์จะถูกบังคับใช้ก่อนสิ้นสุดเวลาแห่งพระกรุณา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำาแดงให้ข้าพเจ้าชัดเจนว่ารูปของสัตว์ร้ายจะก่อตัว

บทที่ 16
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ขึน้ก่อนสิน้สดุเวลาแหง่พระกรณุา เพราะนีจ่ะเปน็การทดสอบครัง้ยิง่ใหญส่ำาหรบัคน
ของพระเจ้า (ดูบทก่อนหน้านี้ในเรื่องที่ว่าการบังคับใช้กฎหมายวันอาทิตย์คือบท
ทดสอบคนของพระเจ้า) เป็นการชี้ชะตานิรันดร์ของพวกเขา - Selected            
Messages 2:81 (1890). LDE 227.3

แต่อะไรคือการทำา “รูปจำาลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้าย” และจะทำารูปนี้ได้
อย่างไร สัตว์ร้ายที่มีเขาสองเขาเป็นผู้ทำารูปจำาลองน้ีและเป็นรูปจำาลองที่ทำาให้กับ
สัตว์ร้าย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นรูปจำาลองของสัตว์ร้าย (สัตว์ร้ายสองเขาในวิวรณ์ 
13:11-17 ได้สร้างรูปจำาลองให้สัตว์ร้ายในวิวรณ์ 13:1-10) การที่จะเรียนรู้ว่ารูป
จำาลองนี้มีลักษณะอย่างไรและจำาทำารูปนี้ได้อย่างไรนั้น เราจะต้องศึกษาถึงลักษณะ
ของตัวสัตว์ร้ายซึ่งก็คือระบอบเปปาซีนั่นเอง - LDE 228.1

เมื่อคริสตจักรยุคแรกเริ่มเสื่อมถอยลงด้วยการละทิ้งความเรียบง่ายของข่าว
ประเสรฐิและรบัพธิกีรรมและประเพณขีองพวกนอกศาสนาเขา้มา เธอกส็ญูเสยีพระ
วิญญาณและอำานาจของพระเจ้าไปและเพื่อที่จะควบคุมจิตสำานึกผิดชอบของ
ประชาชนให้ได้นัน้ เธอจงึแสวงหาการสนบัสนนุจากอำานาจทางฝา่ยโลก ผลทีไ่ดค้อื
ระบอบเปปาซ ีซึง่คอืครสิตจกัรหนึง่ทีค่วบคมุอำานาจของรฐัและใชอ้ำานาจนัน้ทำาตาม
สิ่งที่เธอต้องการโดยเฉพาะเพื่อลงโทษพวก “นอกรีต” ในการที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะทำารูปจำาลองของสัตว์ร้ายได้นั้น อำานาจทางศาสนาจะต้องควบคุม
อำานาจการปกครอง เพื่อคริสตจักรจะใช้อำานาจของรัฐทำาสิ่งที่เธอต้องการ ...      
LDE 228.2

 “รปูจำาลองของมัน” เปน็สญัลกัษณถ์งึรปูแบบของครสิตจกัรโปรเตสแตนต์
ที่ละทิ้งความเชื่อซึ่งจะถูกพัฒนาขึ้นเมื่อคริสตจักรโปรเตสแตนต์ต่างๆ จะแสวงหา
อำานาจฝ่ายปกครองมาบังคับคำาสอนที่ไม่มีเหตุผลของพวกเขา - ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 409, 410, 412 LDE 228.3

เวลาแห่งพระกรุณาสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการประทับตรา

ก่อนที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความลำาบาก เราทุกคนจะได้รับการประทับตรา
ของพระเจา้ผูท้รงชนม์ แลว้ขา้พเจา้เหน็ทตูสวรรคส์ีอ่งคป์ลอ่ยลมทัง้สีท่ีห่า้มไว ้แลว้
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ข้าพเจ้าเห็นความอดอยาก โรคระบาด และคมดาบ ชาติต่างๆ ลุกขึ้นสู้กัน ทั้งโลก
เกิดความสับสน  - The S.D.A. Bible Commentary 7:968 (1846).       
LDE 228.4

ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ไปๆ มาๆ อย่างรีบเร่งในสวรรค์ ทูตสวรรค์ที่มีขวด
หมกึทีข่า้งตัวกลบัมาจากโลกรายงานใหพ้ระเยซวูา่เสรจ็งานแลว้และผูช้อบธรรมถกู
นับและประทับตราไว้แล้ว จากนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเยซูผู้ซึ่งทำาหน้าที่อยู่หน้าหีบ 
พนัธสญัญาทีบ่รรจพุระบญัญตัสิบิประการ ทิง้เครือ่งหอมลง ทรงชพูระหตัถข์ึน้และ
ตรัสด้วยเสียงดังว่า “สำาเร็จแล้ว” - Early Writings, 279 (1858). LDE 229.1

เหลือเวลาอีกเพียงไม่เท่าไหร่แล้ว แต่ขณะที่ชาติต่างๆ และอาณาจักรต่างๆ 
กำาลงัขดัแยง้กนั กย็งัไม่ไดเ้กดิการปะทะกนั เพราะลมทัง้ส่ียงัถกูหา้มไวอ้ยู่จนกระทัง่
ผูร้บัใชข้องพระเจา้จะไดร้บัการประทบัตราทีห่นา้ผาก จากนัน้อำานาจของโลกจะรวม
กำาลังขึ้นเพื่อการสู้รบยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย - Testimonies for the Church 6:14 
(1900). LDE 229.2

ทตูสวรรคอ์งคห์น่ึงทีก่ลบัมาจากโลกประกาศวา่งานของเขาทำาสำาเรจ็แลว้ การ
ทดสอบครัง้สุดทา้ยไดถ้กูนำามาใหแ้กโ่ลกแลว้และทกุคนทีพ่สิจูนว์า่ตนเองซือ่สตัย์ตอ่
ข้อกำาหนดของพระเจ้าต่างได้รับ “ตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงชนม์” แล้ว            
จากนัน้พระเยซูทรงยตุกิารอุทธรณข์องพระองค์ในสถานนมสัการบนสวรรค ์พระองค์
ทรงชูพระหัตถ์ข้ึนและตรัสด้วยเสียงอันดังว่า “สำาเร็จแล้ว” - ปลายทางแห่ง          
ความหวัง หน้า 569 LDE 229.3

เวลาแห่งพระกรุณาจะสิ้นสุดอย่างกะทันหันและคาดไม่ถึง

เมื่อพระเยซูหยุดอ้อนวอนเพื่อมนุษย์แล้วกรณีของมนุษย์ทุกคนจะถูกตัดสิน 
... เวลาแห่งพระกรุณาจะสิ้นสุด พระคริสต์ทรงยุติการอ้อนวอนในสวรรค์ เวลาเช่น
นีจ้ะเกิดขึน้อย่างกะทนัหนั สว่นคนเหลา่น้ันทีเ่พกิเฉยไมช่ำาระชวีติใหบ้รสิทุธิด์ว้ยการ
เชื่อฟังความจริงจะพบว่ากำาลังหลับไหลอยู่ - Testimonies for the Church 
2:191 (1868). LDE 229.4
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เวลาแหง่พระกรณุาจะมาอยา่งกะทนัหนัและไมค่าดคดิ คอืเวลาทีเ่ราคาดไม่
ถึง แต่ในวันนี้เราสามารถทำาให้บันทึกในสวรรค์ขาวสะอาดได้ แล้วรู้ว่าพระเจ้าจะ
ทรงรับเรา -  The S.D.A. Bible Commentary 7:989 (1906). LDE 230.1

เมื่องานการพิจารณาพิพากษาปิดฉากลง ชะตากรรมของทุกคนจะถูกตัดสิน
ว่าจะมีชีวิตหรือตาย เวลาแห่งพระกรุณาธิคุณจะสิ้นสุดลงเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนการ
เสด็จมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหมู่เมฆบนท้องฟ้า ... LDE 230.2

ในสมัยก่อนน้ำาท่วมโลก ภายหลังจากที่โนอาห์เข้าไปในนาวาแล้ว พระเจ้า
ทรงกักเก็บตัวเขาไว้และทรงปิดประตูไม่ให้คนชั่วร้ายเข้าไป แต่ทว่าเป็นเวลาเจ็ด
วันที่คนทั้งหลายไม่รู้ว่าหายนะของพวกเขาถูกกำาหนดไว้แล้ว พวกเขายังคงดำาเนิน
ชวีติทีส่ะเพรา่ รกัสนกุ และเยาะเยย้คำาเตอืนเรือ่งการพพิากษาทีก่ำาลงัจะมาถงึ พระ
ผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:39) 
ดั่งขโมยในยามเที่ยงคืนที่มาอย่างเงียบๆ ไม่มีใครรู้เห็น ชั่วโมงแห่งการตัดสินก็จะ
มาถึงเชน่นัน้ ชัว่โมงซ่ึงเปน็จดุทีก่ำาหนดชะตากรรมของมนษุยท์กุคน ซึง่เปน็การเพกิ
ถอนครัง้สดุทา้ยของขอ้เสนอแหง่ความเมตตาทีมี่ใหก้บับรรดาผูท้ีท่ำาผดิ ... LDE 230.3

ขณะที่นักธุรกิจกำาลังหมกมุ่นอยู่กับการติดตามการค้ากำาไร ในขณะที่คนรัก
ความสนุกหรรษากำาลังคอยมองแต่การตามใจตนเอง ในขณะที่บุตรสาวของแฟชั่น
กำาลังจัดเตรียมเครื่องประดับ อาจเป็นเวลาที่พระผู้ทรงพิพากษาคนทั้งโลกจะ
ประกาศคำาตัดสินว่าเจ้า “ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่” (ดาเนียล 5:27) 
- ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 455, 456 LDE 230.4

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์หลังจากการสิ้นสุดเวลาพระกรุณา

คนชอบธรรมและคนชัว่จะยงัคงดำารงชวิีตอยู่ในโลกในสภาพมตะของเขา คอื
คนทั้งหลายจะยังคงกำาลังเพาะปลูกและก่อสร้าง กำาลังกินและดื่ม ทุกคนไม่ได้
ตระหนักเลยว่าการตัดสินสุดท้ายซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้กำาลังถูกประกาศอยู่ในสถาน
นมัสการเบื้องบน - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 456 LDE 231.1

เมือ่คำาตัดสนิทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ไดน้ี้ถกูประกาศออกมาจากสถานนมสัการและ
ชะตากรรมของโลกถูกกำาหนดไว้ตลอดนิรันดรแล้วนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกจะไม่รู้ 
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คนเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงถอนพระวิญญาณของพระองค์คืนในที่สุดก็ยังคงปฏิบัติ
ศาสนาที่เป็นแต่เพียงพิธีกรรมต่อไป และความร้อนรนในรูปแบบซาตานที่เจ้าชาย
แห่งความชั่วจะดลบันดาลพวกเขาเพื่อความสำาเร็จของแผนการชั่วร้ายของมันจะมี
รปูแบบคลา้ยคลงึกบัความรอ้นรนทีมี่ใหก้บัพระเจ้า - ปลายทางแหง่ความหวงั หนา้ 
570, 571 LDE 231.2

ข้าวสาลีและข้าวละมาน “เติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว” ผู้ชอบธรรมจะ
อยู่ร่วมกับคนอธรรมไปจนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดหน้าที่ในชีวิตน้ี บุตรแห่งแสงสว่างทั้ง
หลายอยู่ท่ามกลางลูกหลานแห่งความมืดเพื่อทุกคนจะเห็นถึงความแตกต่าง          
- Testimonies for the Church 5:100 (1882). LDE 231.3

พระครสิตท์รงแจง้ว่าเม่ือพระองคเ์สดจ็มาผูท้ีร่อคอยพระองคบ์างคนจะกำาลงั
ทำาธรุกจิการงาน บางคนกำาลงัหว่านอยูใ่นทุง่ บางคนกำาลงัเกบ็เกีย่ว - Manuscript 
26, 1901. LDE 231.4

ผู้คนยังคงมีความไม่เชื่อและสำามะเลเทเมา

ความสงสยัและทีเ่รยีกว่าวิทยาศาสตรมี์สว่นเปน็อยา่งมากในการทำาลายความ
เชื่อของคริสเตียนที่ยึดในพระคัมภีร์ พวกเขายินดีรับเอานิยายและเรื่องผิดๆ       
ทำาตามใจตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัว เพราะเขาขัดขืนไม่ยอมรับรู้เรื่องใดๆ เกี่ยวกับ
พระเจา้ พวกเขาพดูวา่ “พรุง่นีก้จ็ะเหมอืนวนันี ้จะใหญโ่ตและมากมายยิง่กวา่อกี” 
แต่ในระหว่างที่พวกเขาไม่เชื่อและกำาลังลุ่มหลงมัวเมาอยู่นั้นเสียงร้องของหัวหน้า
ทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าจะดังขึ้น ... LDE 232.1

ขณะทีก่จิกรรมทกุอยา่งในโลกกำาลงัยุง่เหยิง ผูค้นหมกมุน่อยูก่บัการกอบโกย
และทะเยอทะยาน พระเยซูจะเสด็จมาเหมือนอย่างขโมย - Manuscript 15b, 
1886. LDE 232.2

เมื่อคนที่อ้างตนว่ามีพระเจ้าเข้าร่วมมือกับคนของโลก ดำาเนินชีวิตเหมือน
พวกเขา และแสวงหาความสนุกสนานทีต่อ้งหา้มรว่มกนักบัพวกเขา เมือ่ความหรหูรา
ของโลกนี้กลายมาเป็นความหรูหราของคริสตจักร เมื่อระฆังของพิธีสมรสดังกังวาน
และทุกคนมองไปยังอนาคตของชีวิตแห่งความร่ำารวยทางฝ่ายโลก และทันใดน้ัน
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เมือ่สายฟ้าแลบสว่างแวบขึน้มาจากทอ้งฟา้อนาคตทีส่ดใสและความหวงัทีห่ลอกลวง
ก็จะมาถึงจุดจบ-ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 308 LDE 232.3

มนุษย์จะจมปลักอยู่กับธุรกิจการงานของตน

เมือ่โลทเตือนสมาชกิครอบครวัของเขาถงึความพนิาศทีจ่ะเกดิกบัเมอืงโสโดม 
พวกเขาไมย่อมฟงัแตม่องโลทเหมอืนเปน็คนงมงาย แลว้ความพนิาศกม็าถงึอยา่งที่
พวกเขาไมท่นัตัง้ตวั จะเปน็เชน่น้ันในเวลาทีพ่ระครสิตเ์สดจ็มา ชาวนา พอ่คา้ ทนาย 
นักธุรกิจ จะพากันจมปลักอยู่กับธุรกิจการงานของตน แล้ววันขององค์พระผู้เป็น
เจ้าจะมาถึงอย่างกับดัก - The Review and Herald, March 10, 1904. 
LDE 232.4

เมื่อศาสนาจารย์ ชาวนา พ่อค้า ทนาย บุคคลใหญ่โตทั้งหลาย และคนดีที่
สังคมนับหน้าถือตาต่างพูดกันว่า “สงบและปลอดภัยอยู่แล้ว” ความพินาศจะมาถึง
ในทันใด ลูกาบันทึกถ้อยคำาของพระคริสต์ว่าวันของพระเจ้าจะมาถึงอย่างกับดัก 
เหมือนภาพของสัตว์ที่กำาลังด้อมมองหาเหยื่ออยู่ในป่าแล้วทันใดนั้นก็ติดกับดักของ
นายพราน - Manuscript Releases 10:266 (1876). LDE 233.1

เมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตสบายๆ รื่นเริงบันเทิงใจ เอาแต่การซื้อการขาย ทันใด
ขโมยก็ยอ่งมาหาในความมืด บตุรมนุษยก์จ็ะเสดจ็กลบัมาเชน่นี ้- Letter 21, 1897. 
LDE 233.2

ผู้นำาทางศาสนาจะพากันมองว่าทุกอย่างดีปลอดภัยแล้ว

เมื่อเหตุผลทางปรัชญาขจัดความกลัวที่พระเจ้าจะลงโทษออกไป เมื่อมีผู้
สอนศาสนาชี้ไปข้างหน้าถึงยุคสมัยแห่งสันติภาพอันรุ่งเรืองยาวนาน และชาวโลก
กำาลังหลงระเริงไปกับธุรกิจและสิ่งบันเทิง มีการปลูกหว่าน ก่อสร้าง เลี้ยงฉลองกัน 
ทั้งปฎิเสธการทรงเตือนของพระเจ้า และเยาะเย้ยผู้รับใช้ของพระองค์ เมื่อนั้น
แหละ “ความพนิาศกจ็ะมาถงึเขาทนัท”ี และเขาจะหนไีมพ่น้ - Patriarchs and 
Prophets, 103.3 (1890). LDE 233.3 
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เวลานั้นจะมาถึง เมื่อวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเยือนคนอธรรมอย่าง
ไม่ทันรู้ตัว เมื่อชีวิตยังดำาเนินต่อไปตามวิถีเดิมๆ เมื่อผู้คนต่างหมกมุ่นอยู่กับความ
เริงสำาราญ ยุ่งเหยิงกับธุรกิจการงาน สับสนอลหม่านกับการสัญจรไปมา และว้าวุ่น
กับการกอบโกยเงินทอง เมื่อผู้นำาทางศาสนาเจริญรอยตามแบบอย่างทางฝ่ายโลก 
และเมื่อผู้คนถูกเกลี้ยกล่อมให้หวังพึ่งในที่ลี้ภัยจอมปลอม เมื่อนั้นแหละ ดั่งขโมย
ที่แอบย่องมาในยามวิกาลโดยเจ้าบ้านไม่ทันเฝ้าระวังฉันใด ความพินาศอย่างฉับ
พลนักจ็ะมาเยอืนคนทีเ่ลนิเลอ่และคนอธรรมฉนันัน้ และ “พวกเขาจะหนกีไ็มพ่น้” 
(1 เธสะโลนิกา 5:3) - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 21 LDE 233.4

ซาตานสรุปว่าเวลาแห่งพระกรุณาสิ้นสุดแล้ว

ในเวลาแห่งความยากลำาบากซาตานจะปลุกปั่นคนชั่ว พวกเขาจะพากัน
ห้อมล้อมคนของพระเจ้าเพื่อจะทำาลายพวกเขา แต่มันไม่รู้ว่าคำาว่า “ให้อภัย” ได้
ถูกเขยีนไวท้ีต่รงหน้าชือ่ของพวกเขาในสมุดแหง่สวรรคแ์ล้ว - The Review and 
Herald, November 19, 1908. LDE 234.1

ด่ังซาตานชกัจงูใหเ้อซาวเดนิหน้าเขา้ตอ่สูก้บัยาโคบฉนัใด มนักจ็ะกอ่กวนให้
คนชั่วลุกขึ้นทำาลายประชากรของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากฉันนั้น ... 
มนัมองเหน็ทตูสวรรคบ์รสิทุธิค์อยปกปอ้งพวกเขาไว ้และมนัอนมุานวา่บาปทัง้หมด
ของพวกเขาถกูอภยัไปแลว้ แตม่นัไมรู่ว้า่กรณขีองพวกเขาไดร้บัการตดัสนิในสถาน
นมัสการเบื้องบนแล้ว-ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 573 LDE 234.2

ภาวะขาดแคลนพระคำาของพระเจ้า

คนเหล่านั้นที่ไม่ได้ซาบซึ้งที่จะศึกษาและให้ความสำาคัญกับพระคำาของ
พระเจา้จากปากของผูร้บัใชใ้นตอนนี ้ตอ่ไปพวกเขาจะคร่ำาครวญขมขืน่ใจ ขา้พเจา้
เห็นองค์พระเจ้าผู้พิพากษาจะทรงเสด็จผ่านโลกแล้วโรคระบาดน่ากลัวจะเกิดขึ้น 
แลว้ผูท้ีดู่หมิน่พระคำาของพระเจา้ ผูท้ีไ่ม่ใสใ่จเชือ่ฟงัพระคำานัน้ จะ “เดนิโซเซจาก
ทะเลนี้ไปทะเลโน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เขาจะวิ่งไปวิ่งมา เพื่อ



192 บทที่สิบหก

แสวงหาพระวจนะของพระยาห์เวห์ แต่จะหาไม่พบ” (อาโมส 8:12) จะเกิดการ
กันดารพระคำาของพระเจ้าในแผ่นดิน - Manuscript 1, 1857. LDE 234.3

ไม่มีการอธิษฐานเพื่อคนชั่วอีกต่อไป

ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะทำางานชิ้นสุดท้าย อธิษฐานเป็นครั้งสุดท้าย เสียน้ำาตา
หยดสุดท้ายด้วยความขมขื่นใจสำาหรับคริสตจักรและคนอธรรมที่ดื้อด้าน เขาจะ
ประกาศคำาเตือนสุดท้าย โอหนอ ทั้งบ้าน ทั้งที่ดิน ทั้งเงินตราที่หามาและกักตุน
อย่างตระหนี่ จะยอมเสียไปเพื่อแลกกับคำาปลอบจากผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ เพื่อจะ
พบกับหนทางแห่งความรอด เพื่อจะได้มีความหวังจากถ้อยคำาและคำาอธิษฐานหรือ
คำาแนะนำาของผูร้บัใชเ้หลา่น้ัน แตไ่ม่เลย พวกเขาจะหิวกระหายอย่างเปล่าประโยชน ์
ความกระหายของเขาจะไม่ทำาใหอ่ิ้ม เขาจะไม่ไดร้บัคำาปลอบใดๆ ชวีติของพวกเขา
ถูกตัดสินแล้วตลอดไป นับว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวยิ่ง - Manuscript 1, 
1857. LDE 235.1

เมือ่เวลาแหง่การพพิากษาของพระเจา้มาถงึอยา่งไมป่ราณ ีโอ ้คนอธรรมจะ
อิจฉาคนเหล่านั้นที่ “อาศัยอยู่ในที่กำาบังขององค์ผู้สูงสุด” มากเพียงใดหนอ คือที่
กำาบงัซึง่พระเจา้ใชป้กปอ้งคุม้ครองทกุคนทีร่กัพระองคแ์ละเชือ่ฟงัพระบัญญตั ิปลาย
ทางของผู้ชอบธรรมย่อมเป็นที่น่าอิจฉาสำาหรับผู้ที่กำาลังจะทรมานเพราะความบาป
ของตน ประตูพระกรุณานั้นปิดแล้วสำาหรับคนชั่ว เมื่อเวลาแห่งพระกรุณาสิ้นสุดจะ
ไม่มีการอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อพวกเขาอีกแล้ว - The S.D.A. Bible Com-
mentary 3:1150 (1901). LDE 235.2

ไม่สามารถโอนถ่ายอุปนิสัยให้กันได้

องคพ์ระผู้เปน็เจา้กำาลงัเสดจ็มาดว้ยฤทธิเ์ดชและพระสริ ิเมือ่นัน้พระองคจ์ะ
ทำาหน้าที่แยกคนชอบธรรมและคนอธรรมออกจากกัน ไม่มีการมอบน้ำามันให้กับผู้ที่
ไม่มีในตะเกียงของตน แล้วถ้อยคำาของพระคริสต์จะสำาเร็จที่ว่า “หญิงสองคนโม่
แป้งอยู่ด้วยกัน จะถูกรับไปคนหนึ่ง ถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง ชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา จะ
ถูกรับไปคนหนึ่ง และถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง” ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ คนชอบธรรมกับคน
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อธรรมจะเป็นเพื่อนร่วมทางกัน แต่พระเจ้าทรงมองเห็นอุปนิสัย พระองค์ทรงรู้ว่า
ใครคือลูกที่เชื่อฟัง ให้เกียรติและรักพระบัญญัติของพระองค์ - Testimonies 
to Ministers and Gospel Workers, 234 (1895). LDE 236.1

เวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นสำาคัญมากยิ่งกว่าเม่ือคนเราเสียชีวิตไปแล้ว ความคิด 
ถ้อยคำา และการกระทำาทุกอย่างในชีวิตเราจะหวนกลับมาอีกครั้ง เราทำาตัวอย่างไร
ในเวลาทีเ่รามชีวีติอยูก่จ็ะคงอยูอ่ยา่งนัน้ตลอดนรินัดร ์ความตายทำาใหร้า่งกายเสือ่ม
สลายแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้ การเสด็จมาของพระคริสต์ไม่ได้ทำาให้
อุปนิสัยของเราเปลี่ ยน แต่ทำ าให้ อุปนิสัยเหล่ านั้นคงทนถาวรตลอดไป                        
- Testimonies for the Church 5:466 (1885). LDE 236.2

แม้มีเวลาพระกรุณาอีกหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนในคนชั่วได้

เราต้องใช้โอกาสที่มีอยู่นี้ให้ดีที่สุด จะไม่มีโอกาสอื่นใดอีกเพื่อจะเตรียมตัว
สู่สวรรค์ นี่คือโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่จะสร้างอุปนิสัยของเราให้พร้อม
สำาหรับบ้านในอนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำาหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระองค์ - Letter 20, 1899. LDE 236.3

ไม่มีโอกาสอีกแล้วหลังจากที่พระเจ้าเสด็จมา ผู้ที่บอกว่าจะมีโอกาสอีกครั้ง
ก็เป็นผู้ที่ถูกหลอกและเข้าใจผิด ก่อนที่พระคริสต์เสด็จมา ทุกอย่างจะมีสภาพ
เหมือนดังสภาพก่อนน้ำาท่วมโลก และหลังจากที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏใน
ทอ้งฟ้าเบ้ืองบนจะไม่มีใครไดร้บัโอกาสรอดอีกเลย ทัง้หมดไดต้ดิสนิชวีติของตนเอง
ไปแล้ว - Letter 45, 1891. LDE 237.1

ทุกคนจะได้รับการทดลอบตามความจริงที่พวกเขาได้รับ คนเหล่านั้นที่หัน
จากความจริงไปเชื่อนิยายหลอกลวงจะไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สอง จะไม่มีเวลาหนึ่ง
พันปีอื่นใดอีก หากเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำาให้ใจของพวกเขาสำานึกแต่
พวกเขายังด้ือไม่รับความจริงและกลับใช้อิทธิพลของตนปิดกั้นไม่ให้คนอ่ืนๆ รับ
ความจริงด้วย พวกเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนใจ ในเมื่อพวกเขาไม่พยายามเปลี่ยน
อปุนสิยัในชว่งเวลาทีมี่อยู ่พระครสิตจ์ะไม่ประทานโอกาสใหแ้กต้วัอกีครัง้ นีเ่ปน็การ
ตัดสินครั้งสุดท้ายแล้ว - Letter 25, 1900. LDE 237.2
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ภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้ายกับคนชั่ว                
(เวลาแห่งความทุกข์ยากตอนที่ 1)

เหตุการณ์อนาคตที่น่าครั่นคร้ามกำาลังจะปรากฏ เสียงแตรแต่ละเสียงจะดัง
ขึ้น ถ้วยแต่ละใบถูกเทลงมายังมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลก - Selected Messages 
3:426 (1890). LDE 238.1

ทตูแหง่ความเมตตากำาลงัจะทิง้โลกนีไ้ปและภยัพบิตัทิัง้เจด็กำาลงัจะเทลงมา 
... พระพิโรธของพระเจ้ากำาลังจะบังเกิดขึ้นและเมื่อพระองค์ทรงเริ่มลงโทษคนทำา
ผิด จะไม่มีช่วงเวลาผ่อนปรนอีกแล้วจนถึงสุดท้าย - Testimonies to Minis-
ters and Gospel Workers, 182 (1894). LDE 238.2

บทที่ 17
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ประชาชาติจะสู้รบกัน

ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่องค์ยับยั้งอำานาจทั้งหลายของโลกจนกระทั่งผู้รับใช้
ของพระเจา้จะถูกประทบัตราไว้ทีห่นา้ผาก ประชาชาตติา่งๆ กระหายหาสงครามแต่
ทูตสวรรค์กำาลังยับยั้งไว้อยู่ เมื่อสิ้นสุดการยับยั้งนั้นแล้วจะเกิดเวลาแห่งความทุกข์
ยากเจบ็ปวด จะสรา้งอาวธุสงครามมากมาย ทัง้เรอืและคนมากมายจะจมลงในทีล่กึ 
ทุกคนที่ไม่มีจิตวิญญาณแห่งความจริงและรวมกันภายใต้การนำาของพลพรรคฝ่าย
ซาตาน แต่พระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่จนถึงเวลาแห่งสงครามยิ่งใหญ่แห่งอาร์มา  
เก็ดดอน - The S.D.A. Bible Commentary 7:967 (1900). LDE 238.3

ทั้งโลกจะเข้าส่วนกับความหายนะ

ตอนนี้ทูตสวรรค์กำาลังยับยั้งลมที่แรงกล้าไม่ให้พัดลงมาจนกว่าโลกจะได้รับ
การเตือนถึงความพินาศ แต่พายุนี้กำาลังก่อตัว พร้อมจะถาโถมใส่โลก และเม่ือ
พระเจ้าทรงบัญชาให้ปล่อยพายุนั้น จะเกิดการรุนแรงอย่างที่ไม่อาจจะบรรยายได้ 
- Education, 179, 180 (1903). LDE 239.1

คำาพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดในเรื่องการพิพากษาที่มาเยือนกรุง
เยรซูาเลม็เปน็คำาทำานายถงึอีกเหตกุารณห์นึง่ทีจ่ะตอ้งสำาเรจ็ลงดว้ยเชน่กนั ซึง่ความ
พินาศยอ่ยยบัทีเ่กดิขึน้กบักรงุนัน้เปน็แตเ่พยีงเงาลางๆ เราอาจมองเหน็วาระสดุทา้ย
ของโลกทีป่ฏเิสธพระเมตตาคณุของพระเจา้และเหยียบย่ำาพระบญัญตัขิองพระองค์
ได้จากจุดจบของเมืองที่ทรงเลือกสรรนี้ได้บ้าง - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 19 
LDE 239.2

หลังจากนั้นซาตานจะกวาดล้างผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกให้ลงไปสู่ความทุกข์ยาก
ลำาบากแสนสาหสัครัง้สดุทา้ย ในขณะทีท่ตูสวรรคข์องพระเจา้ยตุทิีจ่ะยบัยัง้พายรุา้ย
แห่งตัณหาของมนุษย์นั้น องค์ประกอบหลักทั้งหมดของความขัดแย้งอย่างรุนแรง
จะถูกปลดปลอ่ยใหเ้ปน็อิสระ ทัว่ทัง้โลกจะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัหายนะซึง่รา้ยแรงยิง่
กว่าความพินาศที่เกิดกับกรุงเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ - ปลายทางแห่งความหวัง 
หน้า 570 LDE293.3
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พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมและทรงพระเมตตา

พระเจ้าทรงพระสิริเพราะทรงมีความเมตตา เป่ียมด้วยความอดกล้ัน มี
พระทยัดี มคีวามด ีและความจรงิ แตค่วามเทีย่งธรรมของพระเจา้ทีเ่หน็ไดจ้ากการ
ลงโทษคนบาปก็แสดงถึงพระสิริของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เห็นในพระเมตตาของ
พระองค์ - The Review and Herald, March 10, 1904. LDE 240.1

องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ของคนอิสราเอลจะทรงพพิากษาเทพเจา้ทัง้หลายแหง่โลก
นี้อย่างที่ทรงทำากับเทพเจ้าแห่งอียิปต์ จะทรงทำาลายทั้งแผ่นดินด้วยไฟและน้ำาท่วม 
ภัยพิบัติและแผ่นดินไหว แล้วผู้ที่ได้รับการไถ่จะยกชูพระนามของพระองค์ให้ได้
รับเกียรติในโลก ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในตอนท้ายของประวัติศาสตร์โลกจะไม่สำานึก
ในบทเรียนที่พระเจ้าทรงสอนไว้หรือ - Manuscript Releases 10:240, 241 
(1899). LDE 240.2

พระผูท้รงเปน็คนกลางเพือ่เรา ผู้ทรงไดย้นิคำาอธษิฐานสารภาพและสำานกึผดิ 
ผู้ทรงมีรุ้งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระคุณและความรักที่พระเศียรของพระองค์นั้น 
กำาลังยุติงานในสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ ความยุติธรรมจะเข้ามาแทนที่พระคุณ
และพระเมตตาทีพ่ระบลัลงัก ์พระองคผ์ูท้ีค่นทัง้หลายเฝา้มองหาจะรบัเอาสทิธแิหง่
การเป็นผู้พิพากษาสูงสุด - The Review and Herald, January 1, 1889. 
LDE 240.3

ในพระคัมภีร์ทั้งหมด พระเจ้ามิได้สำาแดงเพียงความเมตตาและความดี แต่
เป็นพระเจ้าผู้เคร่งครัดและมีความเที่ยงตรงไม่ลำาเอียง - The Signs of the 
Times, March 24, 1881. LDE 240.4

ความแน่นอนในการพิพากษาของพระเจ้า

ในทุกวันนี้เราอาจมองว่าพระองค์คือพระเจ้าแห่งความรักที่คงไม่ทำาลายคน
บาป มนุษย์ตัดสินความถูกต้องและเที่ยงธรรมจากมาตรฐานความคิดที่ต่ำาของเขา 
“เจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้า” (สดุดี 50:21) พวกเขากะเกณฑ์พระเจ้าด้วยตัวเขา
เอง พวกเขาคิดเพียงว่าหากเกิดกรณีนี้เขาจะทำาอย่างไรและตัดสินว่าพระเจ้าคงทำา
อย่างที่พวกเขาทำาเช่นกัน ... LDE 240.5
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ไมม่อีาณาจกัรหรอืรฐับาลไหนทีป่ลอ่ยใหผู้้ละเมดิกฎหมายตดิสินใจเองวา่จะ
ถกูลงโทษอยา่งไร ทกุสิง่ทีเ่รามีอีกทัง้พระคณุทีเ่ราไดร้บัลว้นทำาใหเ้ราเปน็หนีพ้ระเจา้ 
การบาปที่กระทำามากขึ้นๆ ต่อพระเจ้านั้นมีมากกว่าความกว้างใหญ่ของท้องฟ้าที่ขึง
ออกให้สุดปลาย พระเจ้าทรงเป็นผู้ว่าการแห่งความดีเช่นเดียวกับที่ทรงเป็นพระ
บิดา ทรงเป็นผู้ออกกฎหมาย พระองค์ทรงตั้งกฎและบังคับใช้ กฎที่ไม่มีบทลงโทษ
ก็เป็นกฎที่ใช้ไม่ได้ - LDE 241.1

อาจมีการร้องขอเพื่อพระบิดาแห่งความรักจะไม่ปล่อยให้ลูกทั้งหลายของ
พระองคต้์องทรมานเพราะการลงโทษดว้ยไฟเพราะพระองคท์รงมอีำานาจปลดปลอ่ย
พวกเขาได้ แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษผู้กระทำาผิดด้วยเห็นแก่คนของพระองค์และ
ความปลอดภัยของพวกเขา พระเจ้าไม่ได้ทำาตามแผนการของมนุษย์ พระองค์ทรง
ใหม้นษุยร์บัการพิพากษานิรนัดรอ์ยา่งทีม่นุษยจ์ะทำากบัเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนัไมไ่ด ้หาก
โนอาหจ์บัคนทีด่หูม่ินเยาะเยย้เขาคนหน่ึงใหจ้มน้ำาตายคงทำาใหพ้ระเจา้ไมพ่อพระทยั 
แต่พระองค์ทรงทำาให้ทั้งโลกจมอยู่ใต้น้ำา โลทอาจไม่มีสิทธิ์ลงโทษบุตรเขยของเขา
แต่พระเจ้าทรงลงโทษอย่างไม่ปราณี - LDE 241.2

ใครจะบอกว่าพระเจา้จะไม่ทำาอยา่งทีพ่ระองคต์รสัวา่จะทำา - Manuscript 
Releases 12:207-209; Manuscript Releases 10:265 (1876). LDE 241.3

การพิพากษาเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ยุติการปกป้องคุ้มครอง

ข้าพเจ้าได้รับการสำาแดงว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะไม่เกิดกับมนุษย์จาก
พระองค์โดยตรง แต่จะเป็นอย่างน้ี คือพวกเขานำาตัวเองให้อยู่นอกกรอบการ
คุ้มครองของพระองค์ พระองค์ทรงเตือน ทรงแก้ไข ติเตียน และชี้หนทางเดียวที่
ปลอดภยัให้ จากน้ันหากคนเหลา่น้ีผู้ทีเ่คยไดร้บัการดแูลพเิศษจากพระเจา้เลอืกทาง
ของตัวเอง ไม่ยอมอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้า แม้จะเตือนแล้วเตือนอีกก็ยัง
เลือกทางของตัวเองอยู่ พระองค์ก็จะไม่ทรงบัญชาให้ทูตสวรรค์คุ้มครองพวกเขา
จากเงื้อมมือของซาตานอีกแล้ว LDE 242.1

คอือำานาจของซาตานทีก่ำาลงัเกดิอยูใ่นทะเลและแผน่ดนิ นำาความวบิตั ิความ
เศร้าโศก กวาดล้างคนจำานวนมหาศาลผู้เป็นเหยื่อของมัน - Manuscript      
Releases 14:3 (1883). LDE 242.2
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พระเจ้าจะทรงใช้ศัตรูของพระองค์เป็นเครื่องมือลงโทษผู้ที่ดำาเนินตาม
หนทางอันตรายของตัวเอง ผู้ที่บิดเบือนและลบหลู่ความจริงของพระเจ้าทำาให้เกิด
ความเข้าใจผิด - The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, 
136 (1894). LDE 242.3

เมือ่พระวิญญาณของพระเจา้ทีถ่กูดหูม่ิน ปฏิเสธ ทำาใหเ้สยีพระทยันัน้ละจาก
โลกนี้ ทันทีที่พระองค์ละออกไป ซาตานจะรีบทำางานอันชั่วร้ายของมันให้สำาเร็จใน
แผ่นดินและทะเล - LDE 242.4

คนชัว่กา้วข้ามขอบเขตของเวลาแหง่พระกรณุาธคิณุของพวกเขาไปแลว้ พระ
วิญญาณของพระเจ้าที่พวกเขาต่อต้านอย่างดื้อด้านจึงถูกถอนออกไปในที่สุด พวก
เขาไม่มีพระคุณของพระเจ้าที่คอยคุ้มกันจึงไม่ได้รับการปกป้องจากเหล่าผู้ที่ชั่วร้าย 
- ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 569, 570 LDE 242.5

บางครั้งทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ใช้อำานาจทำาลายล้าง

 [คนบาปตอ้งรบัผิดชอบผลของการลงโทษทัง้หมดซึง่ตกเปน็ของเขา เอเลน 
จี ไวท์ กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าไม่ทรงทำาลายผู้ใด คนบาปทำาลายตัวเองเพราะไม่กลับ
ใจ” (Testimonies for the Church 5:120) ดูเพิ่มเติมในปลายทางแห่งความ
หวังหน้า 9-21] การพิพากษาของพระเจ้าตกลงบนเมืองเยริโค เมืองนั้นเป็นป้อม
ปราการ แต่แม่ทพัของพระเจา้จอมโยธาทรงมาจากสวรรคเ์พือ่นำาทพัเขา้โจมตเีมอืง
ด้วยพระองค์เอง ทูตสวรรค์ของพระเจ้ายึดกำาแพงมหึมาและทลายกำาแพงนั้นลง
อย่างราบคาบ - Testimonies for the Church 3:264 (1873). LDE 243.1

ทูตสวรรค์ที่อยู่ภายใต้พระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชมาก มีครั้งหนึ่งพวกเขาได้รับ
บัญชาจากพระคริสต์ให้ทำาลายกองทัพอัสซีเรีย มีทหารเสียชีวิตหนึ่งแสนแปดหมื่น
ห้าพันคนในคืนเดียว - The Desire of Ages, 700 (1898). LDE 243.2

ทตูสวรรคอ์งคท์ีพ่ระเจา้ทรงใชม้าเพือ่ชว่ยชวีติเปโตรคอืองคเ์ดยีวกนักบัทีน่ำา
พระพิโรธและการพิพากษามายังเฮโรด ทูตสวรรค์นั้นกระตุ้นเปโตรให้ตื่นขึ้น 
เป็นการตระตุ้นที่ต่างไปจากการกระตุ้นเฮโรดผู้ชั่วช้า พระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงลงโทษ  
เฮโรดและกำาราบความผยองของเขา เฮโรดจบชีวิตลงด้วยความทรมานทั้งกาย   
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และใจภายใต้การพิพากษาอันเที่ยงธรรมของพระเจ้า - The Acts of the 
Apostles, 152 (1911). LDE 243.3

ทตูสวรรคเ์พียงองคเ์ดียวทำาลายบตุรหวัปทีกุคนของคนอยีปิต ์และทำาใหแ้ผน่
ดินทั้งหมดตกอยู่ในความเศร้าโศก เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทำาให้พระเจ้าไม่ทรงพอ
พระทัยด้วยการนับจำานวนประชากรของพระองค์ ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวนำาการ
ทำาลายที่น่ากลัวเพื่อลงโทษบาปของพระองค์ อำานาจแห่งการทำาลายที่ทูตสวรรค์
บรสิทุธิล์งมอืทำาการเม่ือพระเจา้ทรงบญัชาจะเปน็อำานาจเดยีวกนักบัทีท่ตูชัว่นำาไปใช้
เมื่อพระองค์ทรงอนุญาต บัดนี้มีกองกำาลังที่เตรียมพร้อมเพื่อกระจายหายนะไปทุก
แห่งหนแลว้ เหลอืเพยีงแตร่อใหพ้ระเจา้ทรงอนุญาตเทา่นัน้ - ปลายทางแหง่ความ
หวัง หน้า 570 LDE 243.4

ภัยพิบัติสองประการแรก

เมือ่พระครสิตย์ตุกิารอุทธรณข์องพระองคใ์นสถานนมสัการนัน้ พระพโิรธซึง่
ไมร่ะคนกบัสิง่ใดจะขู่คกุคามผู้ทีก่ราบไหว้สตัว์รา้ยและรปูของมนัและรบัตราของมนั 
ววิรณ ์14:9, 10 ภยัพบิตัทิีเ่กดิกบัชาวอียปิตเ์ม่ือพระเจ้าทรงใกลจ้ะปลดปลอ่ยชนชาติ
อิสราเอลออกมานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการพิพากษาอันน่ากลัวกว่าและรุนแรง
กวา่ทีจ่ะตกลงสูแ่ผ่นดนิโลก ซ่ึงจะเกดิข้ึนเพยีงกอ่นเวลาทีพ่ระเจา้จะทรงปลดปลอ่ย
ประชากรของพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ผู้เขียนวิวรณ์บรรยายถึงภัยน่ากลัวเหล่านั้น
ไว้ว่า “คนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและพวกที่บูชารูปของมันก็มีแผล
รา้ยทีเ่จบ็ปวดเกิดข้ึนตามตวั” “ทะเลกก็ลายเปน็เลอืดเหมอืนอยา่งเลือดของคนตาย 
และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น” (วิวรณ์ 16:2, 3) - ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 582 LDE 244.1

ภัยพิบัติตกลงมายังมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลก บางคนประณามและสาปแช่ง
พระเจา้ คนอืน่ๆ รบีว่ิงไปหาคนของพระเจา้รอ้งขอให้สอนวา่จะรอดจากการพพิากษา
นี้ได้อย่างไร แต่ผู้ชอบธรรมไม่มีอะไรจะให้เขาอีกแล้ว ทั้งน้ำาตาหยาดสุดท้ายเพื่อ
คนบาป ทั้งคำาอธิษฐานอ้อนวอนสุดท้าย ทั้งภาระหนักอึ้งที่แบกรับสุดท้าย และคำา
เตือนที่ได้ให้เป็นครั้งสุดท้าย - Early Writings, 281 (1858). LDE 244.2
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ภัยพิบัติประการที่สาม

ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ห้ามลมทั้งส่ีไว้จนกว่างานของพระเยซูในสถาน
ศักดิ์สิทธิ์นั้นเสร็จสิ้น แล้วจะเกิดภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้าย ภัยเหล่าน้ีจะเร้าให้
คนชั่วโกรธผู้ชอบธรรมเป็นอย่างมาก พวกเขาคิดว่าเรานำาการพิพากษาของพระเจ้า
มาให้กับพวกเขาและถ้าสามารถกำาจัดเราให้หมดได้ภัยพิบัติก็จะหมดไป จึงมีคำาสั่ง
ให้ประหารผู้ชอบธรรมทำาให้พวกเขาร้องไห้คร่ำาครวญขอการทรงช่วยกู้ทั้งกลางวัน
และกลางคืน - Early Writings, 36, 37 (1851). LDE 245.1

และ “แม่น้ำาและบ่อน้ำาพุทั้งหลายและน้ำาเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด” การ
ลงโทษเหล่านี้ร้ายแรงน่ากลัวอย่างยิ่งแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงการแก้ต่างให้กับความ
ยุติธรรมของพระเจ้าได้อย่างครบบริบูรณ์ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าประกาศว่า 
“พระองค์ทรงยุติธรรม ... เพราะพระองค์ได้ทรงพิพากษาสิ่งเหล่านี้แล้ว เพราะ
พวกเขาทำาใหโ้ลหติของบรรดาธรรมิกชนและผูเ้ผยพระวจนะไหลออกและพระองค์
จึงทรงให้เขาดื่มเลือด ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรแล้ว” วิวรณ์ 16:2-6 ด้วยการตัดสิน
ประหารคนของพระเจา้ใหต้าย พวกเขาทำาผดิในเรือ่งโลหติจรงิราวกบัวา่มอืของเขา
ทำาให้โลหิตไหลออกจริง - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 582, 583 LDE 245.2

ภัยพิบัติประการที่สี่

ในภัยพิบัติที่ตามมานั้น ดวงอาทิตย์มีอำานาจ “คลอกแผดเผามนุษย์ด้วยไฟ 
ความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์” วิวรณ์ 16:8, 9 ผู้เผยพระวจนะบรรยายถึง
สภาพของโลกในเวลาที่น่ากลัวเช่นนี้ไว้ว่า “พื้นดินก็เศร้าโศก ... ข้าวถูกทำาลาย ... 
ต้นไม้ทั้งหมดในนาก็เหี่ยวแห้งไป ความยินดีก็ห่อเหี่ยวไปจากบรรดาบุตรของ
มนุษย์” “เมล็ดพืชแห้งตายอยู่ในดิน ฉางก็ร้างเปล่า ... สัตว์เลี้ยงร้องครวญคราง 
ฝงูววัก็สนเทห่ ์เพราะวา่ไม่มีทุง่หญา้ใหมั้น ... น้ำาในหว้ยแหง้ไปและไฟกเ็ผาผลาญ
ทุ่งหญ้าของถิ่นทุรกันดาร” “พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า ‘ในวันนั้น เสียงเพลง
ในพระวิหารจะเป็นเสียงร่ำาไห้ จะมีศพมากมายทิ้งไว้ทุกแห่ง จุ๊ จุ๊ จงเงียบ’”     
โยเอล 1:10-12, 17-20 อาโมส 8:3) LDE 245.3
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ภยัพิบัติเหลา่นีไ้ม่ไดเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้แผน่ดนิโลก มเิชน่นัน้แลว้ผูท้ีอ่าศยัในโลก
จะถูกทำาลายไปหมด แต่กระนั้นก็ยังเป็นการเฆี่ยนตีน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเกิดกับ
มนุษย์ที่ต้องตาย - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 538 LDE 246.1

ภัยพิบัติประการที่ห้า

ด้วยเสียงตะโกนโห่ร้องอย่างมีชัย ด้วยเสียงเย้ยหยันและแช่งด่า หมู่คนชั่ว
ร้ายกำาลังจะวิ่งเข้าไล่ฟันเหยี่อของพวกเขา ดูเถิด ความมืดหนาทึบยิ่งกว่ากลางคืน
ได้แผ่มาปกคลุมแผ่นดินโลก จากนั้นปรากฏรุ้งซึ่งส่องแสงเรืองด้วยรัศมีที่มาจาก
พระทีน่ัง่ของพระเจา้ทอดโคง้ขา้มทอ้งฟา้และดรูาวกบัจะมาหอ้มลอ้มกลุม่คนทีก่ำาลงั
อธิษฐานอยู่แต่ละกลุ่ม ฝูงชนที่โกรธเคืองหยุดนิ่งในทันทีทันใด เสียงร้องเยาะเย้ย
ของพวกเขาเงียบหายไป เป้าหมายที่จะทำาด้วยความบ้าคล่ังร้ายแรงถูกลืมไปหมด
สิ้น ด้วยความรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่น่ากลัวพวกเขาจ้องมองไปยังเครื่องหมายแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้าและปรารถนาที่จะหนีไปให้พ้นจากแสงเจิดจ้าซึ่งมีอำานาจ
มากนั้น...  LDE 246.2

มันเป็นเวลาเที่ยงคืนที่พระเจ้าทรงสำาแดงฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อการ
ชว่ยประชากรของพระองค ์ดวงอาทติยป์รากฏและสอ่งแสงสวา่งอย่างแรงกลา้ หมาย
สำาคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วติดต่อกันเป็นลำาดับ คนชั่วมอง
เหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความหวาดกลัวและประหลาดใจ ในขณะที่คนชอบธรรมมอง
ดดูว้ยความสขุอย่างเครง่ขรมึว่าน่ีเปน็หมายสำาคญัแห่งการชว่ยกู้ของพวกเขา - ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 589, 590 LDE 246.3

พระบัญญัติของพระเจ้าปรากฏในท้องฟ้า

จากนัน้ปรากฏมอืซึง่กำาลงัถอืแผน่ศลิาสองแผน่ทีป่ระกบตดิกนัอยูท่าบขึน้มา
บนทอ้งฟา้ ผูเ้ผยพระวจนะกลา่วว่า “ฟ้าสวรรคป์ระกาศความชอบธรรมของพระองค ์
เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษา” สดุดี 50:6 ธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ที่
เป็นความชอบธรรมของพระเจา้ซึง่ถกูประกาศ ณ ภเูขาซนีายทา่มกลางเสยีงฟา้รอ้ง
และเปลวเพลงิเพือ่ใหเ้ปน็แนวทางในการดำารงชวิีตนัน้ บดันีถ้กูเปดิเผยใหแ้ก่มนษุย์
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เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการพิพากษา พระหัตถ์นั้นทรงกางแผ่นศิลาออกและมอง
เหน็ขอ้กำาหนดของพระบญัญตัสิบิประการถกูบนัทกึไวด้ว้ยปากกาไฟ ขอ้ความเหลา่
นั้นชัดเจนจนทุกคนอ่านออก ความทรงจำาหวนกลับมา และความมืดมนแห่งความ
งมงายและความเชื่อที่ผิดถูกกวาดไปจากสมองของทุกคน และพระวจนะทั้งสิบ
ประการของพระเจ้าที่กระชับ เข้าใจง่ายและมีอำานาจถูกนำามาให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่
ในโลกนี้ได้มองเห็น - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 592, 593 LDE 247.1

ผู้ที่หลงหายประณามผู้เลี้ยงแกะจอมปลอม

สมาชิกคริสตจักรซึ่งเห็นความจริงและเชื่อ แต่ฝากความรอดของตัวเองไว้
กบัศาสนาจารย ์เม่ือถงึวันของพระเจา้พวกเขาจะเรยีนรูว้า่ไมม่ใีครอืน่ทีส่ามารถชำาระ
ค่าไถ่บาปที่พวกเขาทำาไว้ได้ จะมีเสียงโอดครวญว่า “ฉันพินาศแล้ว พินาศตลอด
ไป” มนุษย์จะรู้สึกเหมือนอยากฉีกศาสนาจารย์เหล่านั้นที่เทศน์ความเท็จและ
ประณามความจรงิเสยีใหเ้ปน็ชิน้ๆ - The S.D.A. Bible Commentary 4:1157 
(1900). LDE 247.2

ทุกคนรวมตัวกันต่อว่าบรรดาอาจารย์ด้วยคำาตำาหนิที่ขมขี่นที่สุด ศาสนาจารย์
ที่ไม่ซื่อสัตย์ทั้งหลายล้วนทำานายแต่เรื่องราวรื่นหู พวกเขานำาผู้ฟังให้ไม่ใส่ใจธรรม
บญัญตัขิองพระเจา้ และกดขีผู่ท้ีถ่อืรกัษาธรรมบญัญตัใิหบ้รสิทุธิ ์บดันี ้ผูส้อนเหลา่
นีส้ารภาพด้วยความสิน้หวงัตอ่หนา้โลกถงึผลงานหลอกลวงของพวกเขา ฝงูชนโกรธ
แค้นยิ่งนัก ต่างร้องขึ้นว่า “เราพินาศแล้ว และท่านเป็นต้นเหตุความหายนะของ
เรา” แล้วฝูงชนหันเข้าใส่ผู้เลี้ยงเทียมเท็จ ฝูงชนที่ครั้งหนึ่งเคยชื่นชมพวกเขาที่สุด 
กลับกลายเป็นผู้ที่แช่งสาปพวกเขาด้วยคำาพูดที่น่ากลัวที่สุด มือที่ครั้งหนึ่งเคยมอบ
รางวัลเกียรติยศให้แก่พวกเขา จะชูขึ้นมาเพื่อทำาลายพวกเขา ดาบที่เคยใช้สังหาร
ประชากรของพระเจ้าบัดนี้ใช้เพื่อทำาลายศัตรูของประชากรของพระองค์ ทั่วทุกหน
ทุกแห่งจะมีแต่การต่อสู้และการนองเลือด - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 609 
LDE 247.3

เราจะเห็นว่าคริสตจักรซึ่งเป็นสถานนมัสการของพระเจ้าคือบุคคลกลุ่มแรก
ทีจ่ะถกูฟาดฟนัดว้ยพระพโิรธของพระเจา้ บคุคลในอดตีเหลา่นัน้ (เอเสเคยีล 9:6) 
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ผูซ้ึง่พระเจา้ทรงมอบความจรงิยิง่ใหญแ่ละเปน็ดงัผูด้แูลจติวญิญาณของผูค้น บดันี้
ได้ทรยศพวกเขาเสียแล้ว - Testimonies for the Church 5:211 (1882). 
LDE 248.1

พระดำารัสของพระเจ้าจากผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมนั้นไม่เกิดผลอันใด ... อีก
ไมน่านการงานของพวกเขาจะสง่ผลกบัพวกเขาเอง แลว้ภาพทีบ่รรยายในววิรณบ์ท
ที่ 18 จะปรากฏให้เห็น เมื่อการพิพากษาของพระเจ้าบังเกิดกับบาบิโลนอันลึกลับ 
- Manuscript 60, 1900. LDE 248.2

ภัยพิบัติประการที่หก

วิญญาณของมารร้ายจะออกไปยังกษัตริย์ต่างๆ ของโลกนี้และไปยังทั่วทั้ง
โลกเพื่อผูกมัดพวกเขาไว้ในการหลอกลวงและเร่งเร้าให้เข้าร่วมกับซาตานในการ
ต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อต่อต้านรัฐบาลของสวรรค์ - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 579 
LDE 248.3

พระวญิญาณของพระเจา้คอ่ยๆ ละโลกน้ีไป ซาตานก็กำาลงัรวมพลคนชัว่ ออก
ไป “หากษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลก” ให้มาอยู่ใต้บัญชาของมัน เพื่อพร้อมสู่การ “ทำา
สงคราม ในวนัยิง่ใหญข่องพระเจา้ผูท้รงฤทธานภุาพสงูสดุ” (ววิรณ ์16:14) - The 
S.D.A. Bible Commentary 7:983 (1890). LDE 249.1

หลังจากภาพบรรยายถึงอำานาจฉกรรจ์ที่รวบรวมโลกสู่การสงครามครั้งใหญ่
ในวิวรณ์บทที่ 16 สัญลักษณ์เหล่านั้นผ่านพ้นไป เกิดเสียงแตรขึ้นอีกครั้งเปล่งออก
ดังว่า “นี่แน่ะ เรากำาลังมาเหมือนอย่างขโมย คนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตน
ไว้ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่า
อับอาย” (วิวรณ์ 16:15) หลังจากที่อาดัมกับเอวาทำาบาปพวกเขาเปลือยกายเพราะ
เสื้อผ้าแห่งแสงสว่างและความปลอดภัยพรากจากพวกเขาไปเสีย LDE 249.2

โลกจะลมืเสยีงตเิตยีนตกัเตอืนของพระเจา้ดงัเชน่มนษุย์ในสมยัโนอาห ์และ
พลเมืองชาวโสโดม พวกเขาคิดค้นแผนการและสร้างสิ่งชั่วร้าย แต่ทันใดนั้นลูกไฟ
มากมายโปรยลงมาจากสวรรค์แผดเผาคนเหล่านั้นที่ไม่มีพระเจ้า “ในวันที่บุตร
มนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้น (ลูกา 17:30) - Manuscript          
Releases 14:96, 97 (1896). LDE 249.3
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สงครามยิ่งใหญ่สุดท้ายระหว่างความดีและความชั่ว

อำานาจยิ่งใหญ่สองขั้วจะเผยให้เห็นในสงครามยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ฝ่ายหนึ่ง
คอืพระผูส้รา้งสวรรคแ์ละโลก ผู้ทีอ่ยูฝ่่ายพระองคม์ตีราประทบัของพระองคอ์ยู ่พวก
เขาเชื่อฟังพระบัญชา อีกฝ่ายหนึ่งคือเจ้าชายแห่งความมืด กับพลพรรคที่กบฏและ
ละทิ้งศาสนา - The S.D.A. Bible Commentary 7:982, 983 (1901).         
LDE 249.4

ความขดัแยง้เลวรา้ยอยูเ่บือ้งหนา้เราแลว้ เรากำาลงัเขา้ใกลส้งครามในวนัอนั
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้เกรียงไกร สิ่งที่เคยยับยั้งและควบคุมไว้บัดน้ีถูกปล่อยไปสิ้น
แลว้ ทตูสวรรคแ์หง่พระเมตตากำาลงัเกบ็ปกีของทา่นเตรยีมลงจากบลัลงักแ์ละปลอ่ย
ให้โลกอยู่ในการควบคุมของซาตาน ผู้ครองและผู้มีอำานาจในโลกพากันแค้นเคือง
พระเจ้าแห่งสวรรค์ พวกเขาเกลียดชังผู้รับใช้พระองค์และอีกไม่นานทีเดียว พวก
เขาจะต่อสูใ้นสงครามสดุทา้ยแหง่ความดแีละความชัว่ โลกจะเปน็สมรภมูริบ มฉีาก
การต่อสู้และชัยชนะครั้งสุดท้าย ซาตานซึ่งเคยชักนำาให้คนต่อต้านพระเจ้ามาแสน
นาน บัดนี้การกบฏจะสิ้นสุดลงตลอดนิรันดร์ - The Review and Herald, 
May 13, 1902. LDE 250.1

สงครามระหว่างกองทัพทั้งสองน้ีจะเกิดขึ้นจริงเหมือนการรบของกองทัพ
ต่างๆ ในโลก ผลของการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วจะกำาหนดชะตากรรม
ตลอดไป - Prophets and Kings, 176 (c. 1914). LDE 250.2

ทุกคนในโลกจะตัดสินใจเลือกอยู่ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง

ทุกคนในโลกจะตัดสินใจเลือกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สงครามอาร์มาเก็ดดอน
จะเกิดขึ้น ในวันนั้นอย่าให้เราเผลอหลับไป เราต้องตื่นตัวอยู่เหมือนหญิง
พรหมจรรย์ที่มีน้ำามันอยู่ในตะเกียง อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องอยู่กับ
เราและแมท่พัของพระเจา้จอมโยธาจะประทบัอยู่ขา้งหนา้เหลา่ทตูสวรรคเ์พือ่นำาศกึ
ครั้งนี้ - Selected Messages 3:426 (1890). LDE 250.3

ความพยายามของซาตานในการตอ่สูค้วามดจีะปรากฏใหเ้หน็มากขึน้ๆ ขณะ
เมื่อมันนำาทัพออกมาก่อการกบฏครั้งสุดท้าย ทุกคนที่ไม่ได้จำานนต่อพระเจ้าอย่าง
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ที่สุดและไม่ได้อยู่ใต้ร่มแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ จะจับมือกับซาตานเข้าต่อสู้
สวรรค์และเข้าร่วมสงครามต่อต้านองค์ผู้ครอบครองจักรวาล - Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, 465 (1892). LDE 251.1

อีกไม่นานมนุษย์ทุกคนในโลกจะเลือกข้าง ที่จะเข้าร่วมหรือต่อต้านรัฐบาล
แห่งสวรรค์ - Testimonies for the Church 7:141 (1902). LDE 251.2

ภัยพิบัติประการที่เจ็ด

เราจำาเป็นต้องศึกษาถ้วยใบที่เจ็ดที่จะเทลงมา (วิวรณ์ 16:17-21) อำานาจ
แห่งความชั่วร้ายจะไม่ยอมแพ้เฉยๆ โดยไม่ขัดขืน แต่สงครามอาร์มาเก็ดดอนถูก
ลิขิตโดยพระเจ้าไว้แล้ว เมื่อโลกสว่างไสวไปด้วยแสงแห่งทูตสวรรค์ในวิวรณ์บทที่ 
18 ผูค้นทีน่บัถือศาสนามากมายทัง้ดแีละชัว่จะตืน่จากหลบั แลว้กองทพัมากมายของ
พระเจ้าผู้ทรงชนม์จะลงสู่สนามรบ - The S.D.A. Bible Commentary 7:983 
(1899). LDE 251.3

อีกไม่นานสงครามอาร์มาเก็ดดอนจะปะทุ พระองค์ผู้ทรงมีพระนามจารึกที่
ฉลองพระองค์ว่า กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย 
จะนำากองทพัแห่งสวรรคผู้์ข่ีม้าสขีาว นุ่งหม่ผ้าปา่นเนือ้ละเอยีด สีขาวสะอาด (ววิรณ ์
19:11-16) - The S.D.A. Bible Commentary 7:982 (1899). LDE 251.4

โลกทั้งใบกระเพื่อมและพองออกเหมือนคล่ืนในทะเล พ้ืนผิวโลกกำาลังปริ
ออก ราวกับว่ารากฐานของแผ่นดินโลกจะพังทลาย เทือกเขากำาลังจมลง เกาะที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่จมหายไป ท่าเรือที่เหมือนเมืองโสโดมเน่ืองด้วยความชั่วนั้นถูกคล่ืน
ร้ายกลืนไป ... เมืองหยิ่งผยองที่สุดในโลกกำาลังถูกทำาลายจนราบเรียบ คฤหาสน์
ราชวังที่งามสง่าซึ่งบรรดาเจ้านายในแผ่นดินโลกใช้จ่ายทรัพย์สมบัติอย่างฟุ่มเฟือย
เพือ่ทำาใหต้นเองไดร้บัเกยีรตนิัน้พงัพนิาศไปตอ่หนา้ตอ่ตา กำาแพงคกุแยกออกและ
ประชากรของพระเจา้ทีถ่กูกกัขังอยูอั่นเน่ืองมาจากความเชือ่ไดถ้กูปลดปลอ่ยใหอ้สิระ 
- ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 590, 591 LDE 251.5
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ภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้ายกับผู้ชอบธรรม 
(เวลาแห่งความทุกข์ลำาบาก ตอนที่ 2)

เวลาแห่งความทุกข์ลำาลากเริ่มขึ้นหลังจากเวลาแห่งพระกรุณา    
สิ้นสุด

เมื่อพระเยซูยุติหน้าที่คนกลางแทนมนุษย์ในสวรรค์ เวลาแห่งความยาก
ลำาบากดังกล่าวจะเริ่มขึ้น ในคราวนั้นบัญชีจะถูกปิด ชะตากรรมของทุกคนถูกชี้ขาด
แลว้จะไมม่พีระโลหติเพือ่ชำาระความบาปอีกตอ่ไป เมือ่พระเยซยุูตกิารออ้นวอนเพือ่
มนุษย์ต่อพระพักตร์พระเจ้า จะมีเสียงประกาศก้องว่า “ผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขา
ประพฤติอธรรมต่อไป ผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไป ผู้ที่เป็นคนชอบธรรม
ก็ให้เขากระทำาการชอบธรรมต่อไป และผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์
ต่อไป” (วิวรณ์ 22:11) เมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเหนี่ยวร้ังความชั่วไว้ก็จะ
ถูกถอนไปจากโลก - บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ เล่ม 2 หน้า 137 LDE 253.1

บทที่ 18
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คนของพระเจ้าพร้อมสำาหรับเวลาแห่งการทดสอบที่อยู่เบื้องหน้า

เมื่อการประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามสิ้นสุดลง พระเมตตาคุณจะไม่
อ้อนวอนเผื่อสำาหรับผู้ที่ทำาผิดซึ่งอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป ผู้รับใช้ของพระเจ้าทำาหน้าที่
สำาเรจ็แลว้ พวกเขาไดร้บั “ฝนชกุปลายฤด”ู “วาระพกัผอ่นหยอ่นใจจากพระพกัตร์
พระเจา้” และพวกเขากเ็ตรยีมตวัพรอ้มสำาหรบัเวลาแหง่การทดสอบทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้ 
LDE 253.2

ทูตสวรรค์ไปและมาในสวรรค์อย่างเร่งรีบ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่กลับมาจาก
โลกประกาศว่างานของเขาทำาสำาเร็จแล้ว การทดสอบครั้งสุดท้ายได้ถูกนำามาให้แก่
โลกแล้วและทุกคนที่พิสูจน์ว่าตนเองซ่ือสัตย์ต่อข้อกำาหนดของพระเจ้าต่างได้รับ 
“ตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงชนม์” แล้ว จากนั้นพระเยซูทรงยุติการอุทธรณ์ของ
พระองคใ์นสถานนมัสการบนสวรรค ์...  พระครสิตท์รงลบมลทนิบาปเพือ่ประชากร
ของพระองค์และทรงลบบาปทั้งหลายของพวกเขาทิ้งไปแล้ว จำานวนประชากรของ
พระองค์นั้นถูกกำาหนดไว้แล้ว “ราชอาณาจักรกับราชอำานาจและความยิ่งใหญ่แห่ง
บรรดาราชอาณาจกัรภายใตส้วรรคท์ัง้สิน้” กำาลงัจะถกูมอบใหก้บับรรดาทายาททีไ่ด้
รับความรอด และพระเยซูจะได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อทรงครอบครองในฐานะที่
ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายทั้งหลาย - ปลายทางแห่งความ
หวัง หน้า 569 LDE 254.1

เลวร้ายเกินกว่าจะเข้าใจได้

ฤดูกาลแห่งความทุกข์ยากและการทรมานที่กำาลังจะเกิดขึ้นเบ้ืองหน้าเรานั้น
ต้องการความเชื่อที่ทนความเหนื่อยอ่อน การเนิ่นช้าและความหิวกระหายได้ เป็น
ความเชื่อที่จะไม่อ่อนเปลี้ยแม้ถูกทดลองอย่างรุนแรง ... LDE 254.2

“เวลายากลำาบากอย่างไม่เคยมีมา” กำาลังจะเริ่มต้นขึ้นต่อหน้าเราในไม่ช้า 
และเราจะต้องการประสบการณซ์ึง่บดันีเ้รายงัไมม่แีละเปน็ประสบการณท์ีห่ลายคน
เกียจคร้านเกินกว่าที่จะรับไว้โดยปกติแล้ว เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมักจะสร้าง
ความทุกข์ยากมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่วิกฤตที่อยู่เบื้องหน้าของเราไม่เป็นเช่น
นัน้ ภาพการบรรยายเหตกุารณอ์ยา่งชดัแจง้เหน็จรงินัน้ ยงัเทยีบไมไ่ดก้บัขนาดความ
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รุนแรงของการทดสอบทรหดอันสาหัส - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 576, 577 
LDE 254.3

เมือ่พระเยซูทรงออกจากหอ้งบรสิทุธิท์ีสุ่ด พระวญิญาณของพระองคซ์ึง่ยับยัง้
ความช่ัวได้พรากจากผู้คนและผู้ครองทัง้หลาย พวกเขาถกูปล่อยใหท้ตูสวรรคช์ัว่รา้ย
ควบคมุ ผลงานและสิง่ทีซ่าตานทำาจงึเปน็เหตใุหเ้ปน็ไปตามความจรงิทีว่า่ หากเวลา
นั้นไม่ย่นให้สั้นลง จะไม่มีมนุษย์คนใดรอดได้เลย - Testimonies For The 
Church 1:204 (1859). LDE 255.1

หลายคนพักผ่อนก่อนถึงเวลาแห่งความทุกข์ลำาบาก

การขอใหห้ายปว่ยอยา่งไม่มีข้อแม้ใดๆ ไมใ่ชเ่รือ่งทีส่มควรเสมอไป พระองค์
ทรงรูว้า่คนทัง้หลายทีอ่ธษิฐานขอเชน่นัน้จะสามารถทนตอ่การทดสอบไดห้รอืไมห่าก
พวกเขายังมีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงรู้จุดจบตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว หลายคนจะนอนหลับ
พักผ่อนก่อนที่ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำาบากแสนสาหัสจะเกิดขึ้นในโลกของเรา 
- Counsels on Health, 375 (1892). LDE 255.2

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำาแดงให้ข้าพเจ้ามองเห็นบ่อยๆ ว่าเด็กเล็กๆ หลาย
คนจะพักผ่อนไปก่อนที่เวลาแห่งความลำาบากจะมาถึง เราจะพบกับพวกเขาอีก เรา
จะพบกับพวกเขาในแผ่นดินสวรรค์ - Selected Messages 2:259 (1899).           
LDE 255.3

เป้าหมายของซาตาน คือการทำาลายบรรดาผู้รักษาวันสะบาโต

จอมหลอกลวงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือทำาให้คนที่รักษาวัน  
สะบาโตเหล่านี้เงียบไป ... ที่สุดแล้วเราจะตั้งกฎเพื่อทำาลายทุกคนที่ไม่ก้มหัวต่อ
อำานาจของเรา” - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
472, 473 (1884). LDE 255.4

นีเ่ป็นเปา้หมายของซาตานทีจ่ะกำาจดัพวกเขาออกไปจากโลกเพือ่จะไมม่ใีคร
โต้แย้งอำานาจสูงสุดของมันในโลกนี้ - Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, 37 (1893). LDE 255.5
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ครสิตจกัรพงศพ์นัธุ์ทุีเ่หลอือยูจ่ะเข้าสูก่ารทดสอบและความขมขืน่อนัยิง่ใหญ ่
ผูท้ีร่กัษาพระบัญญตัขิองพระเจา้และความเชือ่ของพระเยซจูะรูส้กึถงึความกริว้ของ
พญานาคและสมุนของมัน ซาตานมีโลกนี้เป็นเป้าทำาลาย มันสามารถควบคุม        
คริสตจักรที่ละทิ้งความจริง แต่ก็ยังมีคนกลุ่มเล็กที่ยังคงต่อต้านอำานาจของมัน      
หากมันสามารถกำาจัดคนพวกนี้ได้มันก็จะได้ชัยชนะ ในอนาคตอันใกล้ซาตานจะ  
ปลกุป่ันอำานาจชัว่ทัง้หลายในโลกใหเ้ขา้ทำาลายคนของพระเจา้เหมอืนอยา่งทีม่นัเคย
ชักนำาคนนอกศาสนาให้ทำาลายคนอิสราเอลในอดีต - Testimonies for the 
Church 9:231 (1909). LDE 256.1

ข้อกล่าวหาเอาผิดคนของพระเจ้า

ข้าพเจ้ามองเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ห้ามลมทั้งสี่ไว้จนกว่างานของพระเยซูใน
สถานศกัด์ิสทิธิน์ัน้เสรจ็สิน้ แลว้จะเกดิภยัพบิตัเิจด็ประการสดุทา้ย ภยัเหลา่นีจ้ะเรา้
ให้คนช่ัวโกรธผู้ชอบธรรมเป็นอย่างมาก พวกเขาคิดว่าเรานำาการพิพากษาของ
พระเจ้ามาให้กับพวกเขาและถ้าสามารถกำาจัดเราให้หมดได้ภัยพิบัติก็จะหมดไป 
- Early Writings, 36 (1851). LDE 256.2

เมื่อทูตสวรร์แห่งพระเมตตาเก็บปีกของตนและจากไป ซาตานจะทำาการชั่ว
ที่มันปรารถนาจะทำามานาน พายุ ลูกเห็บ สงคราม การนองเลือด ล้วนเป็นสิ่งที่มัน
ชื่นชอบ เป็นผลงานแห่งการเก็บเกี่ยวของมัน มนุษย์จะถูกมันหลอกอย่างส้ินเชิง 
จะพากนัประกาศว่าสาเหตขุองภยัพิบตัเิหลา่น้ีเกดิจากการดหูมิน่วนัทีห่นึง่ของสัปดาห ์
จะได้ยินถ้อยคำาประกาศเปล่งจากที่ธรรมาสน์ในโบสถ์ใหญ่ๆ หลายแห่งว่าโลกถูก
ลงโทษเพราะมนุษย์ไม่ได้ให้เกียรติวันอาทิตย์อย่างที่ควร - The Review and 
Herald, September 17, 1901. LDE 256.3

มีการเร่งเร้าว่าคนส่วนน้อยที่ยืนกรานต่อต้านข้อกำาหนดของคริสตจักรและ
กฎหมายของรัฐไม่ควรถูกปล่อยไป ให้พวกเขารับทุกข์ดีกว่าปล่อยให้ทั้งประเทศ
ตกลงสู่ความสับสนและการไร้กฎหมาย เมื่อกว่า 1,800 ปีที่แล้ว “ผู้ครอบครอง
พลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลาย” ใช้ข้อกล่าวหาเดียวกันน้ีโหมกระหน่ำาใส่       
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พระคริสต์ ... ดูเสมือนหนึ่งว่าข้อกล่าวหานี้เป็นข้อสรุปของเรื่องทั้งหมด - ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 571 LDE 257.1

ผู้ที่ไม่ให้เกียรติวันอาทิตย์จะมีโทษถึงชีวิต

มีคำาสั่งให้ประหารผู้ชอบธรรมซึ่งทำาให้พวกเขาร้องไห้คร่ำาครวญขอการทรง
ช่วยกู้ทั้งกลางวันและกลางคืน -  Early Writings, 36, 37 (1851). LDE 257.2

เฉกเช่นเดียวกับที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ออกคำาสั่งประหารทุกคนที่ไม่ยอม
ก้มกราบนมัสการรูปประติมากรรม จะมีคำาสั่งลงโทษ จำาจองและประหารชีวิตคนที่
ไม่ให้เกียรติวันอาทิตย์ ... ให้เราอ่านวิวรณ์บทที่สิบสามให้ดีเพราะนี่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเล็กน้อยหรือใหญ่โต - Manuscript Releases 14:91 (1896). 
LDE 257.3

เวลาแหง่ความทกุขล์ำาบากกำาลงัจะเกดิขึน้กบัคนของพระเจา้ จะมคีำาสัง่ออก
ไปห้ามไม่ให้ผู้ที่รักษาวันสะบาโตซื้อหรือขายใดๆ อีกทั้งขู่ที่จะลงโทษหรืออาจถึง
ตาย หากพวกเขายังขืนไม่ให้เกียรติวันแรกของสัปดาห์เป็นวันสะบาโต - In 
Heavenly Places, 344 (1908). LDE 257.4

อำานาจต่างๆ ในโลกซ่ึงรวมตัวกันเพ่ือทำาสงครามต่อต้านพระบัญญัติของ
พระเจ้า จะตรากฎหมายให้ “ทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โต คนมั่งมีและคน
ยากจน เสรีชนและทาส” วิวรณ์ 13:16 ต้องปฏิบัติตามประเพณีของคริสตจักรด้วย
การถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จ ทุกคนที่ไม่ยอมทำาตามจะถูกกฎหมายของบ้าน
เมืองลงโทษ และในที่สุด จะถูกประกาศว่า เป็นผู้ที่สมควรตาย - ปลายทางแห่ง
ความหวัง หน้า 560 LDE 257.5

ผูค้นจะโกรธเคอืงคนเหลา่น้ันทีร่กัษาวันสะบาโตแหง่พระบญัญตัขิอ้ทีส่ี ่และ
ในที่สุดจะมีคำาสั่งสากลประหารคนเหล่าน้ี - Prophets and Kings, 512       
(c. 1914). LDE 258.1



212 บทที่สิบแปด

คำาสั่งประหารชีวิตคล้ายกับของกษัตริย์อาหสุเอรัส

ในทีส่ดุคำาสัง่ประหารพงศพ์ันธุ์ทุีเ่หลอือยูข่องพระเจา้จะคลา้ยคลงึเป็นอยา่ง
มากกบัทีอ่อกโดยกษตัรยิอ์าหสเุอรสัเพ่ือกำาจดัชาวยวิ ในวนันีศ้ตัรขูองครสิตจกัรทีแ่ท้
จริงมองคนกลุ่มเล็กๆ ที่รักษาวันสะบาโตว่าเป็นโมรเดคัยที่ประตูพระราชวัง ความ
ยำาเกรงพระเจา้ทีเ่หน็ในคนของพระองคเ์ปน็เครือ่งตเิตยีนคนเหลา่นัน้อยู่เปน็ประจำา 
คอืคนทีไ่มเ่คารพในพระองคแ์ละเหยยีบย่ำาวันสะบาโต - Prophets and Kings, 
605 (c. 1914). LDE 258.2

ข้าพเจ้าเห็นผู้นำามากมายในโลกกำาลังปรึกษากัน ซาตานกับสมุนของมันก็วุ่น
อยูร่อบพวกเขา มีขอ้เขยีน พมิพแ์จกไปทัว่ทัง้แผ่นดนิ เปน็คำาสัง่วา่หากผูช้อบธรรม
ไม่ยอมทิ้งความเชื่อประหลาดของพวกเขา ไม่เลิกถือวันสะบาโตแล้วให้เกียรติวัน
แรกของสัปดาห์ จะมีเวลาหนึ่งที่คนทั้งหลายก็มีสิทธิ์ไล่ล่าเอาชีวิตพวกเขาได้        
- Early Writings, 282, 283 (1858). LDE 258.3

หากคนของพระเจ้ามอบความวางใจในพระองค์และพึ่งพาอำานาจของ
พระองคด้์วยความเชือ่แลว้นัน้ แผนการตา่งๆ ของซาตานกจ็ะลม่จมในสมยัของเรา
ได้ เหมือนเช่นที่เกิดในสมัยของโมรเดคัย - The Signs of the Times, 
February 22, 1910. LDE 259.1

พงศ์พันธุ์ุที่เหลืออยู่ให้พระเจ้าทรงเป็นที่กำาบังของเขา

“ในครัง้นัน้ มคีาเอลเจา้ผูค้รอบครองยิง่ใหญ ่ผูคุ้ม้กนัชนชาตขิองทา่นจะลกุ
ขึ้น และจะมีเวลายากลำาบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น 
แตใ่นครัง้นัน้ชนชาตขิองทา่นจะได้รบัการชว่ยกู ้คอืทกุคนทีม่ชีือ่บันทกึไวใ้นหนงัสือ” 
(ดาเนียล 12:1) เมื่อเวลาแห่งความทุกข์ลำาบากมาถึงมนุษย์ทุกคนถูกตัดสินชะตา
แล้ว ไม่มีเวลาแห่งพระกรุณาใดๆ อีก ไม่มีความเมตตาสำาหรับคนดื้อรั้นอีกต่อไป 
คนของพระองค์ได้รับตราประทับแห่งพระเจ้าผู้ทรงชนม์ LDE 259.2

พงศ์พันธุ์ที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ไม่สามารถปกป้องตัวเองจากสงครามอันตราย
เมื่อพญานาคนำากองทัพแห่งอำานาจทั้งหลายของโลก แต่พวกเขาให้พระเจ้าเป็นที่
กำาบังของเขา ผูม้อีำานาจสงูสดุของโลกออกคำาสัง่ใหพ้วกเขานมสัการสตัวร์า้ยและรบั
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เครื่องหมายของมันหรือไม่ก็ถูกกดขี่ข่มเหงถึงชีวิต ขอพระเจ้าโปรดช่วยคนของ
พระองค์เดี๋ยวนี้เถิด หากไม่มีพระองค์ทรงช่วยแล้ว พวกเขาจะทำาอะไรได้เล่าใน
ยามที่ทุกข์ลำาบากน่ากลัวเช่นนี้ - Testimonies for the Church 5:212, 213 
(1882). LDE 259.3 

คนของพระเจ้าหลายคนหนีออกจากเมืองต่างๆ หลายคนถูก
จำาจอง

เมื่อผู้นำาทั้งหลายในโลกคริสเตียนออกกฎหมายสั่งต่อต้านผู้ที่ถือรักษาพระ
บัญญติัไมใ่หไ้ดร้บัการปกปอ้งของรฐับาลและปลอ่ยใหต้กอยูใ่นมอืของผูท้ีต่อ้งการ
ทำาลายพวกเขานั้น ประชากรของพระเจ้าจะหนีออกไปจากเมืองและหมู่บ้านและ
รวมตวักนัเปน็กลุม่ อาศยัในทีเ่ปลา่เปลีย่วและหา่งไกลทีส่ดุ มคีนมากมายไดท้ีพ่กัพงิ
ในภูเขาอันมั่นคง ... แต่คนมากมายจากทุกชนชาติและทุกชนชั้น ทั้งคนชั้นระดับ
สงูและคนช้ันระดบัต่ำา คนร่ำารวยและคนยากจน คนผวิดำาและคนผวิขาวจะถกูจบักมุ
อย่างไม่ยุติธรรมและโหดเหี้ยมที่สุด ผู้ที่พระเจ้าทรงรักต้องใช้ชีวิตในช่วงวันเวลา
แหง่ความยากลำาบากดว้ยการถกูโซล่า่มไว ้พวกเขาถกูกกัขงัอยูใ่นเรอืนจำา ถกูตดัสนิ
ประหารชีวิต บางคนถูกปล่อยทิ้งให้อดตายในห้องกักขังใต้ดินที่เหม็นและมืด      
- ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 580, 581 LDE 259.4

ถึงแม้ว่าคำาสั่งกฎหมายกำาหนดวันประหารผู้ถือรักษาพระบัญญัติจะถูก
ประกาศออกไปทัว่แลว้กต็าม ในบางกรณ ีศตัรบูางคนจะทำาการนีก้อ่นถงึวนักำาหนด
ทีป่ระกาศไว ้ศตัรเูหลา่นีห้มายทีจ่ะเอาชวีติของพวกเขา แตไ่มม่ผีูใ้ดจะฝา่ผูพ้ทิกัษ์
ยิ่งใหญ่ที่ยืนล้อมรอบจิตวิญญาณทุกดวงที่ซื่อสัตย์เข้าไปได้ ศัตรูบางคนจู่โจมขณะ
ที่คนเหล่านี้กำาลังหนีออกจากเมืองและหมู่บ้าน แต่ดาบที่ชูขึ้นต่อสู้คนของพระเจ้า
นัน้จะหกัและตกลงมาอยา่งไรอ้ำานาจเหมือนดัง่ฟางแหง้ สว่นคนอืน่ๆ จะมทีตูสวรรค์
ในสภาพนักรบมาปกป้องพวกเขาไว้ - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 585, 586 
LDE 260.1

ในเวลานี้ประชากรของพระเจ้ายังจะไม่อยู่รวมกันในที่แห่งเดียว พวกเขา
อยู่กับคนกลุ่มต่างๆ ทั่วโลก และจะถูกทดสอบเป็นรายคน ไม่ใช่เป็นกลุ่ม ทุกคน
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จะต้องผ่านการทดสอบนั้นด้วยตัวเอง - The S.D.A. Bible Commentary 
4:1143 (1908). LDE 260.2

สมาชิกคริสตจักรแต่ละคนจะต้องถูกทดสอบความเชื่อเสมือนว่าไม่มีใครอื่น
มแีต่เขาอยูค่นเดยีวในโลก - The S.D.A. Bible Commentary 7:983 (1890). 
LDE 260.3

บ้านและที่ดินไม่มีประโยชน์อีกแล้ว

บา้นและทีด่นิจะไมม่ปีระโยชนส์ำาหรบัผูช้อบธรรมอกีแลว้ในเวลาแหง่ความ
ทุกข์ลำาบาก เพราะพวกเขาจะหนีไปจากกลุ่มคนที่เกรี้ยวกราด ในเวลานั้นพวกเขา
จะไม่สามารถขายทรัพย์สินเพื่องานการประกาศความจริงได้อีกต่อไป ... LDE 261.1

ขา้พเจา้มองเหน็วา่หากคนใดยดึตดิในทรพัยส์มบตัขิองตนและไมไ่ดท้ลูถาม
พระเจา้วา่หนา้ทีข่องเขาคอือะไร พระองคจ์ะไม่ใหเ้ขารูว้า่หนา้ทีน่ัน้คอือะไรและจะ
ทรงอนญุาตใหเ้ขารกัษาทรพัยข์องเขาไว้ เม่ือเวลาแหง่ความทกุขล์ำาบากมาถึง ทรพัย์
นัน้จะกองพูนมหาศาลอยูต่อ่หน้าเหมือนภเูขาทีจ่ะบดขย้ีพวกเขา แมจ้ะพยายามขาย
ทรพัยเ์หลา่นัน้แตก่จ็ะขายไมไ่ด ้... แตห่ากเขาปรารถนาจะไดร้บัการสอน พระองค์
จะทรงสอนพวกเขา ว่าควรขายเม่ือไหร่และจำานวนเท่าไหร่ในเวลาที่เหมาะสม     
- Early Writings, 56, 57 (1851). LDE 261.2

ชา้ไปแลว้ทีจ่ะยดึตดิกบัสมบตัฝ่ิายโลก อีกไมน่านบา้นและทีด่นิทีซ่ือ้มาอยา่ง
ไม่จำาเป็นจะไม่มีประโยชน์สำาหรับใครเลย เพราะคำาสาปของพระเจ้ากำาลังโถมลง
มาในโลกมากขึ้นๆ ทรงเรียกให้ “ขายของที่ท่านมีอยู่และทำาทาน” (ลูกา 12:33) 
ให้ถ้อยคำานี้เป็นที่จดจำาฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนเสมอ ว่าให้ทรัพย์ของพระเจ้าหวน
คนืกลบัไปทีพ่ระองคเ์ปน็ของถวายเพือ่เรง่งานของพระองคใ์นโลก - Manuscript 
Releases 16:348 (1901). LDE 261.3

เฉกเช่นเวลาแห่งความทุกข์ใจของยาโคบ

กฎหมายลงโทษผู้ที่ถือรักษาวันสะบาโตของพระบัญญัติข้อที่ส่ีให้บริสุทธิ์จะ
ถูกตราขึน้มา พวกเขาจะถกูประณามวา่เปน็ผูท้ีส่มควรไดร้บัการลงโทษอยา่งรนุแรง 
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และหลงัจากชว่งเวลาหน่ึงผา่นไป ประชาชนจะไดร้บัอสิระเสรทีีจ่ะฆา่พวกเขา ลทัธิ
โรมันในสมัยโลกเก่าและโปรเตสแตนต์ที่ละทิ้งความเชื่อในโลกสมัยใหม่จะปฏิบัติ
ในแบบเดียวกันต่อคนทั้งหลายที่ถือรักษาบทบัญญัติทุกข้อของพระเจ้า ประชากร
ของพระเจ้าจะถูกผลักเข้าไปสู่เหตุการณ์แห่งความลำาบากและความทุกข์ยากตามที่
ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าบรรยายไว้ว่าเป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ - ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 571 LDE 261.4

ในสายตาของมนุษย์แล้วประชากรของพระเจ้าจะต้องประทับคำาพยานของ
พวกเขาด้วยเลอืดของพวกเขาเองเชน่เดยีวกบัผูท้ีย่อมพลีชพีเพือ่ความเชือ่กอ่นหนา้
พวกเขา พวกเขาเองเริ่มกลัวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาให้ล้มลง
ด้วยมอืของศัตรขูองพวกเขา มันเปน็ชว่งเวลาแหง่ความทกุขอ์นันา่สะพรงึกลวั พวก
เขาร้องทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยกู้ทั้งกลางวันและกลางคืน ... พวกเขาปล้ำาสู้กับ
พระเจ้าเช่นเดียวกับยาโคบ สีหน้าของพวกเขาบ่งบอกถึงการดื้นรนที่มีอยู่ภายใน 
ใบหน้าของทุกคนมีแต่ความซีดเซียว แต่ถึงกระนั้น พวกเขาไม่ได้ยุติการทูลขอ
อ้อนวอนอย่างจริงใจของพวกเขา - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 584, 585     
LDE 262.1 

ก่อนที่พระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองไม่นานนัก ประชากรของพระเจ้าจะต้อง
ผ่านประสบการณ์เช่นเดียวกับยาโคบที่ปล้ำาสู้พร้อมกับความทุกข์ระทม ผู้เผยพระ
วจนะเยเรมยีไ์ดเ้หน็นมิิตเกีย่วกบัเหตกุารณใ์นครัง้นัน้และกลา่ววา่ “เราไดย้นิเสยีง
รอ้งเพราะความกลวัตวัสัน่ ความสยดสยอง และความไรศ้านตภิาพ ... ทำาไมหนา้ตา
ทุกคนจึงซีดไป อนิจจาเอ๋ย วันนั้นใหญ่โตเหลือเกิน ไม่มีวันใดเหมือน เป็นเวลา
ทุกข์ใจของยาโคบ แต่เขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได้” (เยเรมีย์ 30:5-7) - บรรพ
ชนกับผู้เผยพระวจนะ เล่ม 2 หน้า 136-137 LDE 262.2

ผู้ชอบธรรมไม่มีความผิดใดๆ ที่ซ่อนไว้ซึ่งต้องเปิดเผย

ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน หากประชากรของ
พระเจา้ยงัมบีาปทีไ่ม่ไดส้ารภาพปรากฏขึน้มาตรงหนา้พวกเขาในขณะทีต่อ้งทรมาน
อยู่ด้วยความหวาดกลัวและความระทมทุกข์แล้ว พวกเขาคงจะท่วมท้นด้วยความ
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รูส้กึมากมาย ความทอ้แทใ้จจะทำาลายความเชือ่ของพวกเขาและพวกเขาคงจะไมม่ี
ความมั่นใจที่จะทูลอ้อนวอนขอพระเจ้าช่วยพวกเขาให้หลุดพ้น แต่ในขณะที่พวก
เขารู้สึกสำานึกอย่างลึกซึ้งถึงความไม่คู่ควรของตนเองนั้น พวกเขาไม่มีความผิดใดที่
ปกปิดไวซ้ึง่จะต้องถกูเปดิเผย บาปตา่งๆ ของพวกเขาไดไ้ปสูก่ารพพิากษากอ่นหนา้
นี้แล้วและถูกลบออกไปหมดแล้วและพวกเขาระลึกถึงบาปเหล่านั้นไม่ได้อีกต่อไป 
- ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 575 LDE 263.1

เข้าเหล่านั้นจะสำานึกถึงความผิดพลาดของตนและเมื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
ก็แทบหมดความหวัง แต่เมื่อคิดถึงพระเมตตาคุณอันใหญ่หลวงของพระเจ้า และ
การกลบัใจอยา่งจรงิจงัของตนเองนัน้พวกเขาจะอธษิฐานขอใหพ้ระองคท์รงทำาตาม 
พระสัญญาที่มีในพระเยซูคริสต์ที่ว่าพระองค์จะทรงช่วยคนบาปที่กลับใจ ถึงแม้
พระเจ้าไม่ตอบคำาอธิษฐานทันที แต่ความเชื่อของพวกเขาก็ไม่ลดลงแต่อย่างใด 
พวกเขาจะยดึมัน่ในฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้เหมือนทีย่าโคบจบัพระเยซไูวแ้นน่และ
จะร้องออกมาจากใจว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่
ข้าพเจ้า” - บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ เล่ม 2 หน้า 138, 139 LDE 263.2

ผู้ชอบธรรมจะไม่เสียชีวิต

พระเจา้จะไม่อดทนเหน็คนชัว่ทำาลายคนเหลา่นัน้ทีจ่ะไดร้บัการเปลีย่นสภาพ 
ผูซ้ึง่ไมย่อมก้มใหก้บัคำาสัง่ของสตัว์รา้ยหรอืรบัเครือ่งหมายของมนั ขา้พเจา้มองเหน็
ว่าหากคนชั่วได้รับอนุญาตให้เข่นฆ่าผู้ชอบธรรม ซาตานกับสมุนทั้งหมดรวมถึงผู้ที่
เกลยีดชงัพระเจา้คงจะพออกพอใจ โอ้ คงเปน็ชยัชนะยิง่ใหญส่ำาหรบัซาตานในการ
ต่อสู้ครั้งสุดท้าย หากมันมีอำานาจเหนือคนเหล่านั้นที่รอคอยมาแสนนานที่จะเห็น
พระองคผ์ูท้ีเ่ขารกั ผูท้ีเ่ยาะเยย้ผูช้อบธรรมเรือ่งการถกูรบัขึน้ไป จะไดเ้หน็การทรง
ดูแลของพระเจ้าสำาหรับคนของพระองค์ และจะเห็นการทรงช่วยกู้ที่ย่ิงใหญ่        
- Early Writings, 284 (1858). LDE 263.3

ประชากรของพระเจ้าจะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน แต่ในขณะที่ถูก
กดขี่ข่มเหงและตกอยู่ในความทุกข์ยาก ในขณะที่ต้องทนกับความอดอยากและ    
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ตกทุกข์กับการขาดแคลนอาหารนั้น พวกเขาจะไม่ถูกปล่อยให้พินาศ - ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 583 LDE 264.1

หากเลือดของพยานผู้สัตย์ซื่อของพระคริสต์จะต้องไหลออกในช่วงเวลานี้ 
เลอืดนีจ้ะไมเ่หมือนกบัเลอืดของผูย้อมพลชีพีทีเ่ปน็เหมอืนเมลด็ทีห่วา่นออกไปเพือ่
รอคอยวันแห่งการเก็บเกี่ยวของพระเจ้า - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 588    
LDE 264.2

พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำาแดงแก่ข้าพเจ้าซ้ำาหลายๆ ครั้งว่า การกักตุนสิ่งที่
เราต้องการเพียงชั่วคราวในเวลาแห่งความทุกข์ลำาบากนั้นเป็นเรื่องที่ขัดกับพระ
คัมภีร์ ข้าพเจ้ามองเห็นว่าหากผู้ชอบธรรมกักตุนอาหารไว้หรือปลูกไว้ในทุ่งในเวลา
แห่งความทุกข์ลำาบาก เมื่อถึงคราวที่แผ่นดินเกิดการจลาจล การกันดารอาหาร โรค
ระบาด จะมกีารชงิเอาอาหารน้ันไปอยา่งทารณุ คนแปลกหนา้มากมายจะพากนัขโมย
เก็บไปจากทุ่ง LDE 264.3

จึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะวางใจในพระเจ้าอย่างหมดหัวใจ แล้วพระองค์จะ
ดูแลเรา ข้าพเจ้ามองเห็นว่าในเวลานั้นเราจะมีขนมปังและน้ำา และจะไม่ขาดหรือ
หิวโหยเลย เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมโต๊ะให้เราในถิ่นกันดารได้ ถ้าจำาเป็น
พระองค์ก็จะส่งกาคาบอาหารมาเลี้ยงเรา เหมือนที่ทรงทำาให้เอลียาห์ หรือแม้แต่
ประทานมานาจากทอ้งฟา้ เหมือนทีท่รงทำาใหก้บัคนอสิราเอล - Early Writings, 
56 (1851). LDE 264.4

ขา้พเจา้มองเหน็ว่าเวลาแหง่ความทกุขล์ำาบากอยู่เบือ้งหนา้เรา จะเกดิสภาวะ
บังคับให้คนของพระเจา้ตอ้งดำารงชวิีตดว้ยขนมปงัและน้ำา ... ในเวลาแหง่ความทกุข์
ลำาบากจะไม่มีใครทำางานด้วยมือของตนเองได้ ความทุกข์ลำาบากจะโหมในจิตใจ
ของพวกเขาแต่พระเจ้าจะทรงประทานอาหารให้ - Manuscript 2, 1858.            
LDE 265.1

เวลาแห่งความทุกข์ลำาบากอยู่เบื้องหน้าเราแล้ว จะเกิดสภาวะบังคับให้คน
ของพระเจ้าต้องข่มใจตัวเอง รับประทานในปริมาณที่เพียงพอต่อการดำารงชีวิต
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เท่านั้น แต่พระเจ้าจะทรงเตรียมพวกเราให้พร้อมสำาหรับเวลานั้น ในชั่วโมงแห่ง
ความนา่กลวัจะเปน็โอกาสใหพ้ระเจา้ประทานฤทธิอ์ำานาจทีจ่ะหนนุกำาลงัและเลีย้งดู
ชีวิตประชากรของพระองค์ - Testimonies For The Church 1:206 (1859). 
LDE 265.2

ขนมปงัและน้ำาคอืทัง้หมดทีท่รงสญัญาจะประทานแก่พงศพ์นัธุท์ีเ่หลือในเวลา
แห่งความทุกข์ลำาบาก - The Story of Redemption, 129 (1870). LDE 265.3

ในเวลาแห่งความทุกข์ลำาบาก ก่อนพระคริสต์เสด็จมาไม่นาน ผู้ชอบธรรม
จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากบรรดาทูตสวรรค์ - Patriarchs and Prophets, 
256 (1890). LDE 265.4

ไม่มีผู้ร้องขอแทนมนุษย์แต่สื่อสารกับพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง

พระครสิต์ทรงลบมลทลิบาปทัง้หลายของพวกเขาทิง้ไปแล้ว จำานวนประชากร
ของพระองค์นั้นถูกกำาหนดไว้แล้ว ... LDE 265.5

เมื่อพระองค์เสด็จออกจากสถานนมัสการนั้น ความมืดก็ปกคลุมผู้คนที่อาศัย
อยู่บนแผ่นดินโลก ในช่วงเวลาที่น่ากลัวนั้น คนชอบธรรมจะต้องดำารงชีวิตในสาย
พระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์โดยปราศจากผู้อุทธรณ์ - ปลายทางแห่งความหวัง 
หน้า 569 LDE 265.6

พระเจ้าทรงลืมประชากรของพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากแล้ว
หรือ ... แม้ว่าศัตรูจะโยนพวกเขาไปไว้ในเรือนจำา แต่กระนั้นกำาแพงคุกมืดไม่
สามารถตัดพวกเขาออกจากการสื่อสารระหว่างจิตวิญญาณของเขากับพระคริสต์ได้ 
พระองค์ผู้ทรงมองเห็นความอ่อนแอทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงคุ้นเคยกับการทดลอง 
พระองค์ทรงอยู่เหนืออำานาจทั้งหมดของโลก และทูตสวรรค์จะลงมาหาพวกเขาใน
ห้องขังอันโดดเดี่ยว เพื่อนำาแสงสว่างและสันติสุขของสวรรค์มาให้ เรือนจำาจะเป็น
ดัง่พระราชวงั เพราะว่าผู้ทีร่่ำารวยในความเชือ่อาศยัอยู่ทีน่ัน่ และกำาแพงทีเ่ศรา้หมอง
จะสว่างขึ้นด้วยแสงจากสวรรค์เหมือนเมื่อสมัยเปาโลและสิลาสอธิษฐานและร้อง
เพลงสรรเสริญกลางดึกในคุกมืดของเมืองฟีลิปปี - ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 
581 LDE 266.1
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หากมนุษย์จะมองด้วยสายตาของชาวสวรรค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นทูต
สวรรคผ์ูเ้ต็มไปดว้ยพลงัยิง่ใหญจ่ำานวนมากยนืหอ้มลอ้มบรรดาผูถ้อืรกัษาพระวจนะ
ของพระคริสต์ด้วยความอดทน ด้วยความอ่อนโยนเห็นใจ ทูตสวรรค์เฝ้ามองดูพวก
เขาทนทกุขล์ำาเคญ็และไดย้นิคำาอธษิฐานของพวกเขา พวกเขากำาลงัรอคอยคำาบญัชา
จากพระผู้ทรงเป็นนายที่จะให้ช่วยคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากภัยอันตราย ... พระผู้
ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐจะประทานความช่วยเหลือในเวลาที่เรากำาลังต้องการพอดี 
- ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 585, 587 LDE 266.2

เราไม่อาจบรรยายได้เลยถึงประสบการณ์ของคนของพระเจ้าที่จะมีชีวิตอยู่
ในช่วงเวลาท่ีความงามแหง่ฟา้สวรรคก์บัการกดขีข่ม่เหงในอดตีทีห่วนกลบัมาซ้ำารอย
นั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน พวกเขาจะเดินบนแสงสว่างที่ทอดมาจากพระบัลลังก์ของ
พระเจ้า ทูตสวรรค์เฝ้าทำางานเพื่อโลกนี้สามารถสื่อสารกับสวรรค์ได้ ... LDE 266.3

ในห้วงเวลาแห่งความทุกข์ลำาบากที่กำาลังจะมาถึง คือช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนตั้งแต่มีมนุษยชาติ ประชากรที่เลือกสรรของพระเจ้าจะยืนหยัดไม่สั่น
คลอน ซาตานกับสมุนของมันไม่สามารถทำาลายพวกเขาได้เพราะทูตสวรรค์ซึ่งมี
อำานาจมากกว่านั้นจะคุ้มครองพวกเขา - Testimonies for the Church 9:16, 
17 (1909). LDE 267.1

คนของพระเจ้าจะไม่สงวนความปรารถนาใดๆ ในบาป

บัดนี้ ในขณะที่มหาปุโรหิตของเรากำาลังทำาการลบมลทินบาปให้พวกเราอยู่
นั้น เราจะต้องแสวงหาที่จะเป็นคนดีรอบคอบในพระคริสต์ องค์พระผู้ช่วยให้รอด
ของเราไมท่รงยอมปลอ่ยแม้เพยีงความนกึคดิของพระองคใ์หพ้า่ยแพต้อ่อำานาจการ
ทดลอง ซาตานคอยหาสักจุดในหัวใจของมนุษย์ที่มันจะเข้ายึดครอง การเก็บถนอม
ความปรารถนาแหง่บาปไวจ้ะเปน็จดุทีก่ารทดลองของมนัจะถอืสทิธิแ์สดงอำานาจให้
เห็น แต่พระคริสต์ทรงประกาศว่า “ผู้ครองโลกกำาลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำานาจ
อะไรเหนือเรา” ยอห์น 14:30 ซาตานไม่สามารถหาจุดใดในพระบุตรของพระเจ้า
ที่มันจะมีชัยเหนือได้ พระองค์ทรงถือรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระบิดา และ
ไมม่บีาปในพระองคท์ีซ่าตานสามารถนำามาใชใ้หต้นเองไดร้บัประโยชน ์คณุลกัษณะ
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เช่นนี้จะต้องเป็นของผู้ที่จะยืนหยัดอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก - ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 578 LDE 267.2

การต่อสู้กับตัวเองยังคงดำาเนินต่อไป

ตราบใดที่ซาตานยังครอบครองอยู่ เรามีตัวตนของเราที่ต้องข่ม ความบาป
รุมเร้าที่ต้องเอาชนะ ตราบที่ชีวิตยังคงดำาเนินต่อไป จะไม่มีการหยุดจอด ไม่มีที่ที่
เราจะพูดได้วา่ ฉนับรรลเุปา้หมายแลว้ บาปจะถกูชำาระไดก้ด็ว้ยการเชือ่ฟงัไปตลอด
ชีวิต - The Acts of the Apostles, 560, 561 (1911). LDE 267.3

การตอ่สูก้บัจติใจทีไ่มส่ะอาดยงัตอ้งดำาเนนิตอ่ไป และเราตอ้งไดร้บัการชว่ย
เหลอืด้วยพลงัอนับรสิทุธิแ์หง่พระคณุของพระเจา้ เพือ่จิตใจจะฝกัใฝอ่ยู่กบัสิง่เบือ้ง
บนและเกดินสิยัคดิถงึแตส่ิง่ทีบ่รสิทุธิแ์ละดีงาม - Testimonies for the Church 
2:479 (1870). LDE 268.1

เราอาจจะสร้างโลกสมมุติขึ้นในสมองของเราหรือวาดภาพคริสตจักรที่
สมบูรณ์แบบ ที่ซึ่งการทดลองของซาตานไม่กระตุ้นให้เกิดความชั่วใดๆ แต่ความ
สมบูรณ์แบบมีจริงเพียงในจินตนาการของเราเท่านั้น - The Review and 
Herald, August 8, 1893. LDE 268.2

เมื่อมนุษย์ได้รับกายทิพย์พวกเขาจะไม่อาศัยอยู่ในโลกอีกแล้วแต่จะถูกรับ
ขึ้นไปสู่สวรรค์ แม้ว่าความบาปจะได้รับการอภัยในชีวิตนี้แต่ผลของบาปยังไม่ถูก
ลบล้างออกไป เมื่อพระคริสต์เสด็จมา พระองค์จึงจะทรง “เปลี่ยนร่างอันต่ำาต้อย
ของเรา ให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมี” - Selected Mes-
sages 2:33 (1901). LDE 268.3

144,000 คน

พวกเขา “ร้องเพลงบทใหม่หน้าพระที่นั่ง” ซึ่งเป็นบทเพลงที่ไม่มีใคร
สามารถร้องได้ ยกเว้นคนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั้น มันเป็นบทเพลงของโมเสส
และเพลงของพระเมษโปดก ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งการช่วยกู้ ไม่มีผู้ใดเลยนอกจาก
คนแสนสีห่มืน่สีพ่นัคนน้ีเทา่น้ันทีเ่รยีนรูท้ีจ่ะรอ้งเพลงนัน้ได ้เพราะเปน็บทเพลงแหง่
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ประสบการณ์ของพวกเขา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีคนกลุ่มใดเคยมีมาก่อน พวก
เขา“ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน” พวกเขาเป็นคนที่ถูก
รับขึ้นมายังสวรรค์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาจึงถูกจัดว่าเป็น “ผลแรกถวายแด่
พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก” วิวรณ์ 15:2, 3 (TKJV); 14:1-5 “คนเหล่านี้เป็น
คนที่มาจากความยากลำาบากครั้งยิ่งใหญ่” พวกเขาผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก
ลำาบากอยา่งท่ีไม่เคยมีมากอ่นนับตัง้แตค่รัง้มีประชาชาตมิา พวกเขาทนกบัความทกุข์
ลำาเคญ็ในชว่งเวลาแหง่ความทกุขข์องยาโคบ พวกเขายนืหยดัอยูไ่ดโ้ดยปราศจากผู้
อุทธรณ์จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย คือเมื่อพระเจ้าทรงเทคำาพิพากษาลงมา - ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 602 LDE 268.4

ไมใ่ชพ่ระประสงคข์องพระองคท์ีพ่วกเขาจะขดัแยง้เพราะคำาถามทีไ่มท่ำาให้
จิตวิญญาณของเขาเติบโต เช่น ใครจะอยู่ในกลุ่มแสนสี่หมื่นสี่พันคน ผู้ที่พระเจ้า
ทรงเลือกไว้จะล่วงรู้ในเวลาสั้นๆ อย่างไม่ต้องสงสัยเลย - Selected Messages 
1:174 (1901). LDE 269.1

คนของพระเจ้าได้รับการช่วยกู้

สมุนของซาตานและคนชั่วจะล้อมรอบพวกเขาไว้ และจะหัวเราะเย้ยหยัน
เพราะพวกเขาไม่มีทางหนีไดพ้น้ แตใ่นระหว่างทีเ่ขากำาลงัมคีวามสุขกบัชยัชนะ เกดิ
เสียงฟ้าร้องดังสนั่น กระหึ่มๆ อย่างที่ไม่เคยดังอย่างนี้มาก่อน ความมืดปกคลุมทั่ว
ทอ้งฟา้ แตก่ลับสว่างข้ึนดว้ยแสงแปลบปลาบและความงามทีน่า่กลวัจากสวรรค ์เมือ่
พระเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงดังมาจากที่พำานักศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ LDE 269.2

รากฐานของโลกเขย่า ตึกรามบ้านช่องไหวเอนพังครืนลงมา ทะเลร้อนจน
เดือดระอุและทั่วทั้งโลกเกิดความสับสนวุ่นวาย ผู้ชอบธรรมถูกปล่อยจากที่กักขัง 
และกระซบิใหก้นัดว้ยใจปลาบปลืม้ซาบซ้ึงว่า “เรารอดแลว้ นัน่คอืพระสรุเสยีงของ
พระเจ้า” - Testimonies For The Church 1:353, 354 (1862). LDE 269.3

เมื่อการปกป้องของกฎหมายมนุษย์ที่คุ้มครองบรรดาผู้ที่ถวายเกียรติธรรม
บญัญตัขิองพระเจา้จะถกูยกเลกิไปแลว้ จะเกดิขบวนการในประเทศตา่งๆ ขึน้พรอ้ม
กันเพ่ือทำาลายพวกเขา เมื่อเวลากำาหนดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายใกล้จะมาถึง      
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แล้วนั้นประชาชนจะร่วมกันออกอุบายถอนรากถอนโคนนิกายที่พวกเขาเกลียดชัง 
พวกเขาตัง้ใจเขา้จูโ่จมใหเ้สรจ็สิน้ภายในคนืเดียวเพือ่กำาจดัเสียงทีข่ดัแย้งและตำาหนิ
ให้เงียบไปอย่างเด็ดขาด LDE 269.4

ประชากรของพระเจ้าบ้างก็ถูกขังอยู่ในคุก บ้างก็ซ่อนตัวอยู่ในที่โดดเดี่ยว
ตามป่าและภูเขา คนเหล่านี้ยังคงอธิษฐานอ้อนวอนขอการคุ้มครองจากพระเจ้า ใน
ขณะทีค่นอกีกลุม่หน่ึงซ่ึงมีอาวุธครบมือและได้รบัการหนนุหลงัจากทตูสวรรคช์ัว่กำาลงั
เตรียมพร้อมเพื่อทำางานแห่งความตาย ... ด้วยเสียงตะโกนโห่ร้องอย่างมีชัย ด้วย
เสยีงเยย้หยนัและแชง่ดา่ หมู่คนชัว่รา้ยกำาลงัจะวิง่เขา้ไลฟ่นัเหยือ่ของพวกเขาดเูถดิ 
ความมืดหนาทึบยิ่งกว่ากลางคืนได้แผ่มาปกคลุมแผ่นดินโลก ... LDE 270.1

มันเป็นเวลาเที่ยงคืนที่พระเจ้าทรงสำาแดงฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อการ
ช่วยประชากรของพระองค์ ... ในท่ามกลางท้องฟ้าที่กำาลังปั่นป่วนนั้นมีช่องว่างที่มี
รัศมีสุกใสที่เกินคำาบรรยายส่องออกมา พระสุรเสียงของพระเจ้าดังลอดผ่านช่องนั้น
มา เปน็เสยีงทีดั่งเหมือนเสยีงธารน้ำาไหลมากมายตรสัวา่ “สำาเรจ็แลว้” ววิรณ ์16:17 
เสียงนั้นสั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ... LDE 270.2

เมอืงหยิง่ผยองทีส่ดุในโลกกำาลงัถกูทำาลายจนราบเรยีบ คฤหาสนร์าชวงัทีง่าม
สง่าซึ่งบรรดาเจ้านายในแผ่นดินโลกใช้จ่ายทรัพย์สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อทำาให้
ตนเองได้รับเกียรตินั้นพังพินาศไปต่อหน้าต่อตา กำาแพงคุกแยกออกและประชากร
ของพระเจา้ทีถ่กูกกัขังอยูอั่นเน่ืองมาจากความเชือ่ไดถ้กูปลดปลอ่ยใหอ้สิระ - ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 589-591 LDE 270.3
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การเสด็จกลับมาของพระคริสต์

ภัยพิบัติที่เจ็ดและการฟื้นคืนชีพของกลุ่มคนพิเศษ

“เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคย
เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลย” วิวรณ์ 16:17, 18 ดูเสมือนว่าท้องฟ้า
จะเปิดๆ ปิดๆ รัศมีภาพจากพระที่นั่งของพระเจ้าดูราวกับจะส่องผ่านเมฆออกมา
ภูเขาสั่นสะเทือนเหมือนต้นอ้อถูกลมพัดและเศษก้อนหินขรุขระกระเด็น
กระจัดกระจายไปทั่วรอบทิศ ... โลกทั้งใบกระเพื่อมและพองออกเหมือนคลื่นใน
ทะเล พื้นผิวโลกกำาลังปริออก ราวกับว่ารากฐานของแผ่นดินโลกจะพังทลาย เทือก
เขากำาลังจมลง เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่จมหายไป ท่าเรือที่เหมือนเมืองโสโดมเนื่อง
ด้วยความชั่วนั้นถูกคลื่นร้ายกลืนไป ... ลูกเห็บขนาดยักษ์ “หนักประมาณห้าสิบ
กิโลกรัม” กระทำาการแห่งการทำาลายล้าง วิวรณ์ 16:19, 21 ... LDE 271.1

บทที่ 19



224 บทที่สิบเก้า

หลุมฝังศพเปิดออกและ “คนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่น
ดินโลกจะตื่นขึ้น บ้างเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้า   
นิรันดร์” ดาเนียล 12:2 ทุกคนท่ีตายไปพร้อมกับความเชื่อในข่าวทูตสวรรค์องค์ที่
สามจะเปน็ขึน้จากหลมุศพดว้ยรศัมภีาพเพือ่ฟงัพระสญัญาแหง่สนัตสิขุของพระเจา้
พร้อมกับบรรดาผู้ถือรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ “คนทั้งหลายที่แทงพระองค์” 
วิวรณ์ 1:7 คนที่หัวเราะเยาะเย้ยเมื่อพระองค์กำาลังจะส้ินพระชนม์ด้วยความทุกข์
ทรมาน และคนที่ต่อต้านความจริงและต่อต้านประชากรของพระองค์อย่างรุนแรง
ทีส่ดุ คนเหลา่นีจ้ะเปน็ขึน้จากตายมามองดพูระองคใ์นขณะทีท่รงพระสริอินัยิง่ใหญ่
และเห็นพระองค์ประทานเกียรติยศให้แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ - GC 
636, 637 (1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 590, 591) LDE 271.2

พระเจ้าทรงประกาศเวลาแห่งการเสด็จมาของพระคริสต์

เมฆหนาทึบม้วนเข้าบรรจบกัน ชั้นบรรยากาศหายไป แล้วเราสามารถมอง
ออกไปในชั้นอวกาศที่โอไรออน ที่ซึ่งพระสุรเสียงของพระเจ้าดังออกมา - Early 
Writings, 41 (1851). LDE 272.1

ไม่นานจากนั้นเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า เหมือนเสียงน้ำามากมาย 
บอกให้เรารูว้นัและเวลาทีพ่ระเยซูจะเสดจ็มา [จะไดยิ้นพระสรุเสยีงของพระเจา้ดงั
ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่พระคริสต์เสด็จมา ดู GC 632, 633, 636, 640, 
641]  (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 587-594) ผู้ชอบธรรม 144,000 คนรู้และ
เข้าใจพระสุรเสียงน้ัน ขณะที่คนชั่วคิดว่าเป็นเสียงของฟ้าร้องและแผ่นดินไหว         
- Early Writings, 15 (1851). LDE 272.2 

ขณะที่พระเจ้าตรัสบอกวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมา และประทานพันธ
สญัญานรินัดรแ์กป่ระชากรของพระองคน์ัน้ ทรงตรสัประโยคหนึง่แลว้เงยีบไปขณะ
ที่ถ้อยพระดำารัสเหล่าน้ันดังก้องไปทั่วโลก คนอิสราเอลของพระเจ้ายืนมองด้วย
สายตาจับจ้องที่เบื้องบน ฟังถ้อยพระดำารัสที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์
ก้องกังวาลไปทัง้โลกเหมือนเสยีงของฟา้รอ้งทีด่งัทีส่ดุ ชา่งยิง่ใหญเ่หลอืเกนิ ในชว่ง
ท้ายของทุกประโยคผู้ชอบธรรมจะตะโกนขึ้นว่า “ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า!” 
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ใบหน้าของพวกเขาทอแสงด้วยพระรัศมีของพระเจ้า ส่องสว่างด้วยพระสิริเหมือน
ใบหนา้ของโมเสสเม่ือครัง้ลงมาจากภเูขาซีนาย คนชัว่ไมส่ามารถมองดแูสงรศัมขีอง
พวกเขาได ้และเม่ือพระเจา้ทรงบนัดาลพระพรนรินัดรน์ีแ้กค่นเหลา่นัน้ทีถ่วายเกยีรติ
แด่พระเจ้าด้วยการรักษาวันสะบาโต เกิดเสียงตะโกนโห่ร้องแห่งชัยชนะเหนือสัตว์
ร้ายและรูปจำาลองของมัน - Early Writings, 285, 286 (1858). LDE 272.3

ข้าพเจ้าไม่รู้แม้แต่น้อยเลยว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสเรื่องเวลานั้นว่า
อยา่งไร ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ทรงประกาศเรือ่งเวลาแตเ่มือ่ออกจากนมิติแลว้ขา้พเจา้จำา
เวลานัน้ไมไ่ดเ้ลย ฉากทีน่่าสะพรงึกลวัและเหตกุารณท์ีย่ิ่งใหญท่ีข่า้พเจ้าเหน็นัน้ไมม่ี
ภาษาใดสามารถอธิบายได้ ทุกอย่างนั้นเหมือนเกิดขึ้นจริง ในตอนท้ายเหตุการณ์
ทั้งหมดมีเมฆใหญ่สีขาวปรากฏขึ้นมีบุตรมนุษย์ประทับอยู่บนเมฆนั้น - Selected 
Messages 1:76 (1888). LDE 273.1

ความหวาดกลัวของผู้ที่ต้องพินาศ

เมื่อโลกกำาลังโซเซไปมาเหมือนคนเมาเหล้า เมื่อท้องฟ้าเขย่าและวันอันยิ่ง
ใหญ่ของพระเจ้ามาถึง ใครเล่าจะทนอยู่ได้ พวกเขามองดูด้วยความหวาดกลัวตัว
สั่น แม้จะพยายามหนีก็หนีไม่พ้น “นี่แน่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ 
และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์” (วิวรณ์ 1:7) ผู้ที่กำาลังพินาศพากันแช่งด่า
ธรรมชาติคือพระหูหนวกของพวกเขาว่า “ภูเขาและโขดหิน จงล้มทับเราเถิด      
จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง” (วิวรณ์ 
6:16) - That I May Know Him, 356 (1896). LDE 273.2

ในขณะที่พระสุรเสียงของพระเจ้าปลดปล่อยประชากรของพระองค์น้ัน มี
ความตื่นตระหนกด้วยความกลัวเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่สูญเสียทุกสิ่งไปในการต่อสู้ยิ่ง
ใหญข่องชวีติ ... สมบตัทิีพ่วกเขาหามาตลอดชวีติถกูกวาดไปหมดในชัว่พรบิตาเดยีว 
คนรวยร่ำาไห้เป็นทุกข์ถึงคฤหาสน์ที่ถูกทำาลายไป ทองคำาและเงินของเขาก็
กระจัดกระจายไป ... การที่คนชั่วทั้งหลายเต็มไปด้วยความเสียใจนั้นไม่ใช่เป็น
เพราะบาปของพวกเขาที่ได้ละเลยพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่เป็นเพราะพระเจ้า
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ทรงได้รับชัยชนะ พวกเขาร่ำาไห้กับผลที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้กลับใจจากความชั่ว              
- GC 654  (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 607, 608) LDE 273.3 

พระเยซูเสด็จลงมาด้วยฤทธิ์อำานาจและพระสิริ

ไม่นานต่อมา มีเมฆสีดำาก้อนเล็กๆ ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก เมฆนั้นมี
ขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือมนุษย์ เป็นก้อนเมฆที่ห้อมล้อมรอบพระผู้ช่วยให้รอดไว้และดู
ไกลๆ ราวกับว่าถูกหุ้มห่อด้วยความมืด ประชากรของพระเจ้าทราบดีว่านี่คือหมาย
สำาคญัของพระบตุรของพระเจา้ พวกเขาจอ้งมองขึน้ไปดว้ยความเงยีบขรมึในขณะ
ที่เมฆก้อนนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆ แสงสว่างและรัศมีภาพก็มีมาก
ขึ้น มากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นเมฆสีขาวขนาดใหญ่ ฐานของเมฆนั้นมีรัศมีภาพ
เหมือนดังไฟที่เผาผลาญ และเหนือเมฆก็เป็นสายรุ้งแห่งคำามั่นสัญญา พระเยซู
ประทับอยู่อย่างผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ... LDE 274.1

หมูท่ตูสวรรคบ์รสิทุธิจ์ำานวนมากทีไ่ม่อาจนับจำานวนไดร้อ้งเพลงสรรเสรญิดว้ย
ทำานองชาวสวรรค์ขณะเดินทางมาพร้อมกับพระองค์ในการเสด็จมานี้ ดูประหนึ่งว่า
มีทูตสวรรค์สว่างสดใสเต็มไปทั่วท้องฟ้า “นับจำานวนเป็นแสนๆ เป็นล้านๆ” ไม่มี
ปากกาของมนุษย์คนใดจะบรรยายภาพเหตุการณ์น้ีได้ ไม่มีสมองของมนุษย์ที่ต้อง
ตายสามารถเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่นี้ได้ ... LDE 274.2

กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเสด็จลงมาในหมู่เมฆที่ห้อมล้อมด้วยไฟที่ลุก
ไหม้อยู่ ท้องฟ้าก็ม้วนตัวออกไปราวกับม้วนหนังสือ โลกสั่นสะเทือนอยู่เบื้องพระ
พักตร์ของพระองค์ และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะต่างเคลื่อนออกไปจากที่ของ
มัน - GC 640-642 (1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 594, 595) LDE 274.3

ปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นที่แทงพระองค์

คนเหล่านั้นที่มีส่วนสำาคัญที่สุดในการปฏิเสธและตรึงพระคริสต์พากันมอง
พระองค ์และคนเหลา่น้ันทีป่ฏเิสธพระครสิตฟ์ืน้ขึน้มาเหน็ผูช้อบธรรมไดร้บัสงา่ราศ ี
เป็นเวลาเดียวกันที่พวกเขาเปลี่ยนสภาพในฉับพลันเพียงชั่วพริบตา และขึ้นไปพบ
กับองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ในทอ้งฟา้ ผูท้ีส่วมเสือ้คลมุสมีว่งใหพ้ระองค ์สวมมงกฎุหนาม
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ที่พระเศียร และตอกตะปูที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ ต่างเงยหน้ามอง
ด้วยความโศกเศร้า - Manuscript Releases 9:252 (1886). LDE 275.1

พวกเขาจำาได้ว่าเคยดูหม่ินเหยยีดหยามความรกัและความเมตตาของพระองค์
อย่างไร อีกทั้งบารับบัสฆาตกรและหัวขโมยที่ถูกปล่อยแทนพระองค์ และที่ทรงถูก
พวกเขาสวมมงกฎุหนาม ถกูเฆีย่น จบัตรงึกางเขน และชว่งเวลาแหง่ความเจบ็ปวด
บนไม้กางเขนเมื่อพวกเหล่าปุโรหิตและผู้นำาเสียดสีพระองค์ว่า “เขาช่วยคนอื่นให้
รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได ้ให้เขาลงมาจากกางเขนเดีย๋วนี้เถดิ เราจะได้เชือ่บ้าง” 
พวกเขาจะนกึได้แม่นยำาถงึถอ้ยคำาเหยยีดหยามสอ่เสยีดทีเ่คยใหไ้วก้บัพระครสิตแ์ละ
การทรมานเหล่าสาวกของพระองค์ เป็นเวลาที่ซาตานทำางานของมันเสร็จแล้ว              
LDE 275.2

พระสุรเสียงเชิญชวนเกลี้ยกล่อมที่พวกเขาเคยได้ยินบ่อยๆ จะกังวาลในหู
ของเขาอีกครั้ง ทุกสำาเนียงที่ตรัสวิงวอนอย่างเมตตาจะดังก้องในหูของเขาอย่าง
ชัดเจนเหมือนกับที่พระผู้ช่วยให้รอดเคยตรัสสอนในธรรมศาลาตามถนน แล้วคน
เหล่านั้นที่แทงพระองค์จะร้องขอให้ก้อนหินและภูเขาล้มทับและซ่อนพวกเขาเสีย
จากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับที่บัลลังก์ และเพื่อให้พ้นจากพระพิโรธของ
พระเมษโปดก - Letter 131, 1900. LDE 275.3

“ผู้ที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น”

ก้อนเมฆม้วนออกไปเหมือนหนังสอืม้วน แลว้กเ็หน็บตุรมนษุย์คอ่ยๆ ปรากฏ
ขึน้อยา่งชดัเจนสว่างไสว ลกูๆ ของพระเจา้รูว้า่เมฆนัน้หมายความวา่อยา่งไร มเีสยีง
ดนตรีบรรเลง ขณะที่ดังขึ้นๆ หลุมฝังศพเปิดออกแล้วคนตายฟื้นคืนชีวิต              
- Manuscript Releases 9:251, 252 (1886). LDE 276.1

“อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์
ฝงัศพจะได้ยนิเสยีงของพระบตุรและจะกา้วออกมา” (ยอหน์ 5:28, 29) อกีไมน่าน
เสียงนี้จะดังขึ้น ทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้ยิน ผู้ชอบธรรมที่ล่วงหลับในพระเยซูจะ
ตื่นขึ้นมาจากที่จองจำา - Manuscript 137, 1897. LDE 276.2
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ผู้ชอบธรรมที่ตายไปตั้งแต่สมัยอาดัมเรื่อยมาจนคนสุดท้าย จะได้ยินเสียง
พระบุตรของพระเจ้า แล้วตื่นขึ้นจากหลุมฝังศพสู่ชีวิตนิรันดร์ - The Desire of 
Ages, 606 (1898). LDE 276.3

ท่ามกลางความปั่นป่วนของโลก แสงฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้อง พระสุรเสียง
ของพระบุตรของพระเจ้าทรงเรียกธรรมิกชนที่นอนหลับอยู่ให้ตื่นขึ้น พระองค์ทรง
ทอดพระเนตรไปยังหลุมฝังศพของผู้ชอบธรรมทั้งหลาย แล้วทรงชูพระหัตถ์ขึ้นไป
ยังสวรรค์เบื้องบน พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตื่นเถิด ตื่นเถิด ตื่นเถิด ท่านที่หลับอยู่
ในผงคลีและจงลุกขึ้น” ตลอดทั่วทั้งความยาวและความกว้างของโลก คนตายจะ
ได้ยินพระสุรเสียงนั้นและผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นจะมีชีวิต และทั่วทั้งโลกจะดังก้องด้วย
เสียงย่ำาเท้าของกองทหารยิ่งใหญ่ของชนทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษาและทุกคน 
พวกเขาก้าวออกมาจากห้องกักขังแห่งความตาย ตกแต่งกายด้วยรัศมีภาพของชีวิต
อมตะ พวกเขารอ้งเสยีงดงัวา่ “โอความตาย ชยัชนะของเจา้อยูท่ีไ่หน โอความตาย 
เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน” 1 โครินธ์ 15:55 และผู้ชอบธรรมที่มีชีวิตร่วมกับ    
ธรรมิกชนที่กลับเป็นขึ้นจากความตายจะโห่ร้องอย่างมีชัยร่วมกันด้วยความชื่นชม
ยินดีเป็นเวลายาวนาน - GC 644 (1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 597, 
598) LDE 276.4

ในถ้ำา โพรง และคุกใต้ดิน

พระผูช้ว่ยใหร้อดทรงสถติและสำาแดงพระสริใินความแขง็แกรง่ของภเูขา ถ้ำา
และโพรงมากมายในโลก LDE 277.1

อีกเพียงไม่นาน พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า 
พระเนตรของพระองค์ดั่งเปลวไฟทรงมองเห็นทะลวงเข้าไปแม้ในคุกใต้ดินที่แน่น
หนา เสาะหาผู้ที่ถูกซ่อนไว้ เพราะชื่อของพวกเขาถูกจารึกในหนังสือแห่งชีวิตของ
พระเมษโปดก พระเนตรของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นอยู่เหนือเรา รอบตัวเรา รับรู้ถึง
ความยากลำาบาก เห็นถึงอันตรายทุกอย่าง ไม่มีที่ใดที่พ้นจากสายพระเนตรของ
พระองค์ได้ ไม่มีความเศร้าความทรมานใดๆ ที่เกิดกับประชากรของพระองค์ ที่
พระองค์จะไม่ทรงเห็นอกเห็นใจเลย ... LDE 277.2



229การเสด็จกลับมาของพระคริสต์

ลูกของพระเจ้าจะเกิดความหวาดกลัวในคราวแรกที่เห็นองค์พระเยซูคริสต์
ผู้สูงสุด เขากลัวว่าไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เมื่ออยู่ใกล้พระองค์ แต่เขาได้ยินพระ
ดำารัสเหมือนที่ตรัสกับยอห์นว่า “อย่ากลัวเลย” พระเยซูทรงวางพระหัตถ์บนตัว
ยอห์น ทรงให้เขาลุกขึ้นจากการหมอบราบอย่างไร ก็จะทรงทำากับผู้ที่ภักดีและ
ซื่อสัตย์ต่อพระองค์อย่างนั้น - That I May Know Him, 360, 361 (1886). 
LDE 277.3

บรรดาผู้ที่ได้รับมรดกของพระเจ้าออกมาจากห้องใต้หลังคา จากกระท่อม
ปรักหักพัง จากคุกมืดใต้ดิน จากตะแลงแกง จากภูเขา จากทะเลทราย จากถ้ำาใต้
พื้นโลก และจากซอกหินใต้ทะเลลึก - GC 650 (1911) (ปลายทางแห่งความหวัง 
หน้า 603) LDE 277.4

จากทะเลลึก เหมืองและภูเขา

เมื่อพระคริสต์เสด็จมารวบรวมคนเหล่านั้นที่ซื่อสัตย์ เสียงแตรสุดท้ายจะดัง
ขึ้น และทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่บนยอดของภูเขาที่สูงที่สุดหรือในเหมืองที่ลึกที่สุดทุก
คนจะได้ยิน ผู้ชอบธรรมที่ตายไปแล้วจะได้ยินเสียงแตรสุดท้ายและจะขึ้นมาจาก
หลมุฝงัศพ เพือ่สวมซ่ึงอมตะและพบกบัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ของเขา - The S.D.A. 
Bible Commentary 7:909 (1904). LDE 277.5

ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเม่ือได้เห็นผู้ชอบธรรมฟื้นขึ้นมาจากทั่วทุกมุมของโลก 
จากโพรงหิน คุกใต้ดิน ในถ้ำา ในน้ำาลึก ไม่มีใครถูกทิ้งเลยสักคนเดียว ทุกคนจะ
ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ พวกเขาจะออกมาอย่างผู้มีชัยชนะ - Letter 113, 
1886. LDE 278.1

เมือ่พระครสิตผ์ูป้ระทานชวีติทรงปลกุคนตายใหฟ้ืน้ขึน้มา ภเูขาและเนนิเขา 
(ในสวิตเซอร์แลนด์) จะเป็นภาพที่ตระการตายิ่ง พวกเขาจะออกมาจากโพรงหิน 
จากคุกใต้ดิน จากบ่อน้ำาลึก ที่ซึ่งร่างของพวกเขาถูกฝัง - Letter 97, 1886.               
LDE 278.2
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คนชั่วถูกสังหาร

ในการต่อสูอ้ยา่งบา้คลัง่ของตณัหารนุแรงทีส่ดุของพวกเขาเอง และดว้ยการ
หลัง่ของพระพโิรธอยา่งนา่กลวัของพระเจา้ซึง่ไมร่ะคนสิง่ใดนี ้บรรดาคนชัว่ทีอ่าศยั
อยูใ่นโลกทีม่ทีัง้พวกปโุรหติ ผู้ปกครองและประชาชน คนร่ำารวยและคนยากจน คน
ชัน้ระดบัสงูและคนชัน้ระดับต่ำาถกูประหาร “และบรรดาผูท้ีพ่ระยาหเ์วหท์รงประหาร
ในวันนั้นจะมีจากปลายโลกข้างน้ีถึงปลายโลกข้างโน้น เขาเหล่านั้นจะไม่มีใคร
คร่ำาครวญให้ หรือรวบรวมหรือฝังไว้ แต่จะเป็นเหมือนมูลสัตว์อยู่บนพื้นดิน”          
เยเรมีย์ 25:33 LDE 278.3

ในขณะที่พระคริสต์เสด็จมา บรรดาคนชั่วร้ายจะถูกทำาลายให้สูญสิ้นไปจาก
พ้ืนผวิของทัว่ทัง้โลก โดยถกูเผาผลาญดว้ยวิญญาณจากพระโอษฐข์องพระองคแ์ละ
ถกูทำาลายดว้ยพระสริอัินเจดิจา้ของพระองค ์พระครสิตท์รงนำาประชากรของพระองค์
ไปยังนครของพระเจ้าและโลกก็จะว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ - GC 657 
(1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 610, 611) LDE 278.4

“พระเจา้ของเราน้ันทรงเปน็เพลงิทีเ่ผาผลาญ” ทรงเผาผลาญความบาปเมือ่
ใดที่พบเจอ ทุกคนที่ยอมจำานนต่อฤทธิ์อำานาจและพระวิญญาณของพระเจ้าความ
บาปของเขาจะถูกกำาจัดไป แต่หากมนุษย์ยังยึดเกาะความบาปไว้ พวกเขาจะกลาย
เป็นความบาปนั้น แล้วพระสิริของพระเจ้าซึ่งทำาลายความบาปก็จะทำาลายพวกเขา 
- The Desire of Ages, 107 (1898). LDE 279.1

พระพักตร์ที่ทรงพระสิริของพระองค์เป็นชีวิตสำาหรับผู้ชอบธรรม และเป็น
เพลิงที่เผาผลาญสำาหรับคนชั่วช้า - The Desire of Ages, 600 (1898).      
LDE 279.2

พระเมตตาแห่งการทำาลายล้างคนอธรรม

เป็นไปได้หรือที่หัวใจของผู้ที่เต็มล้นด้วยความเกลียดชังพระเจ้า เกลียดชัง
ความจรงิและความศกัด์ิสทิธิจ์ะเข้ารว่มกบัชาวสวรรคแ์ละเขา้รว่มรอ้งเพลงสรรเสรญิ 
พวกเขาจะทนอยู่ในพระสิริของพระเจ้าและพระเมษโปดกได้หรือ ไม่ได้ ไม่ได้
แน่นอน เวลาแห่งพระกรุณาธิคุณได้ถูกมอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะพัฒนา
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ให้เกิดอุปนิสัยต่างๆ สำาหรับสวรรค์ขึ้น แต่พวกเขาไม่เคยฝึกความคิดที่จะรักความ
บรสิทุธิ ์พวกเขาไมเ่คยเรยีนรูภ้าษาของชาวสวรรค ์และบดันีก้ส็ายเกนิไปแลว้ ชวีติ
ทีก่บฏตอ่พระเจา้ทำาใหพ้วกเขาไม่เหมาะสำาหรบัสวรรค ์ความบรสุิทธิ ์ความศกัดิส์ทิธิ์
และสนัตสิขุจะเปน็สิง่ทีท่รมานพวกเขา พระสริขิองพระเจา้จะเปน็ดัง่ไฟทีเ่ผาผลาญ 
พวกเขาหวังที่จะหนีไปให้พ้นสถานที่บริสุทธิ์ พวกเขาปรารถนาที่จะต้อนรับการ
ทำาลายเพ่ือจะซ่อนตัวให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ทรงส้ินพระชนม์เพื่อไถ่
พวกเขา ชะตากรรมของคนชั่วถูกกำาหนดไว้แล้วด้วยการเลือกของพวกเขาเอง การ
ถูกกันออกไปจากสวรรค์ของพวกเขานั้น ส่วนหนึ่งมาจากความสมัครใจของตนเอง 
และอีกส่วนมาจากพระเจ้าคือความยุติธรรมและพระเมตตากรุณา - GC 542, 543 
(1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 503, 504) LDE 279.3

กลับบ้านกันเถิด!

คนชอบธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงไป “ในชั่วขณะเดียวในพริบ
ตาเดียว” 1 โครินธ์ 15:52 ด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้านั้น พวกเขาได้รับศักดิ์ศรี
แล้ว บัดนี้ พวกเขาถูกทำาให้เป็นอมตะ และพร้อมกับเหล่าธรรมิกชนที่เป็นขึ้นมา
จากความตายถูกรับขึ้นไปเพื่อพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ ทูตสวรรค์จะ 
“รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งส่ีทิศน้ันตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้
จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” มัทธิว 24:31 ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์จะอุ้มเด็กเล็กๆ ไปยังอ้อม
แขนของมารดา มิตรสหายทีต่ายจากกนัไปนานจะไดพ้บกนัอกีครัง้และจะไมจ่ากกนั
อีกแล้ว และด้วยเสียงเพลงแห่งความชื่นชมยินดีพวกเขาจะถูกรับขึ้นไปพร้อมกัน
ไปสู่เมืองของพระเจ้า - GC 645 (1911) (ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 598, 
599) LDE 280.1

เราทุกคนจะขึ้นไปในเมฆด้วยกัน แล้วเดินทางเจ็ดวันเพื่อไปถึงทะเลแก้ว 
- Early Writings, 16 (1851). LDE 280.2

ขณะที่รถลอยขึ้นไปสูงขึ้น ล้อเปล่งเสียงออกมาว่า “บริสุทธิ์” ปีกที่กระพือ
ก็เปล่งเสียงว่า “บริสุทธิ์” และบรรดาทูตสวรรค์ที่ติดตามมาโดยรอบร้องขึ้นว่า 
“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” 
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เหล่าผู้ชอบธรรมที่อยู่ในเมฆนั้นร้องขึ้นว่า “ฮาเลลูยา ทรงพระสิริ” - Early 
Writings, 35 (1851). LDE 280.3

โอ้ ช่างงามยิ่งเหลือเกินที่จะได้เห็นพระองค์ และรับการต้อนรับในฐานะผู้
ทีพ่ระองคท์รงไถไ่ว้ แม้จะรอคอยมานานแตค่วามหวงัของเราจะไมจ่างหายไป หาก
เราไดเ้หน็องคจ์อมราชนัยผู้์ทรงงดงามเราคงมีความสขุตลอดไป ขา้พเจา้รูส้กึเหมอืน
อยากตะโกนออกมาดังๆ ว่า “กลับบ้านกันเถิด!” - Testimonies for the 
Church 8:253 (1904). LDE 280.4

ทูตสวรรค์ร้องเพลง พระคริสต์ชนะแล้ว!

ในวันนั้นผู้ที่ได้รับการไถ่ส่องสว่างด้วยพระสิริของพระบิดาและพระบุตร 
เหล่าทูตสวรรค์จะเล่นพิณทองคำา ต้อนรับองค์กษัตริย์และรางวัลแห่งชัยชนะของ
พระองค์ คือบรรดาผู้ที่ถูกชำาระและทำาให้ขาวสะอาดด้วยพระโลหิตของพระ       
เมษโปดก เพลงแหง่ชยัชนะจะกระหึม่ไปทัว่ทัง้สวรรค ์พระครสิต์ชนะแล้ว พระองค์
จะเสดจ็เขา้ไปในเมอืงสวรรคพ์รอ้มกบัผูท้ีไ่ดร้บัการไถ ่ผูท้ีพ่สิจูนใ์หเ้หน็วา่พนัธกจิ
แห่งการเสียสละและการทุกข์ทรมานของพระองค์ไม่สูญค่ าใดๆ เลย                        
- Testimonies for the Church 9:285, 286 (1909). LDE 281.1

ด้วยความรักอันสุดที่จะพรรณนาได้พระเยซูทรงต้อนรับผู้สัตย์ซื่อทั้งหลาย
ของพระองค์เพื่อให้เข้าร่วมความสุขกับพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงชื่นชมยินดี
ทีท่รงเห็นจติวญิญาณซ่ึงพระองคท์รงชว่ยใหร้อดดว้ยความเจบ็ปวดและความอปัยศ
ของพระองค์ได้เข้ามายังราชอาณาจักรแห่งพระสิรินี้ - GC 647 (1911) (ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 600) LDE 281.2

พระคริสต์จะทอดพระเนตรรางวัลจากการงานของพระองค์ คนเหล่านั้นมี
จำานวนมหาศาลเกินที่ใครจะนับได้ คือผู้ที่ “อยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ โดย
ปราศจากตำาหนิและมีความร่าเริงยินดี” พระองค์ผู้ทรงหลั่งพระโลหิตไถ่บาปและ
ใช้ชีวิตเพื่อสอนพวกเรา “ภายหลังความลำาบากของตัวเขา เขาจะเห็นและจะพึง
พอใจ” - Education, 309 (1903). LDE 281.3
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ผู้ชอบธรรมจะได้รับมงกุฎกับพิณ

ข้าพเจ้าเห็นทตูสวรรค์จำานวนมากนำามงกฎุงดงามมาจากเมืองนั้น มงกฎของ
ผูช้อบธรรมท่ีมีชือ่ของเขาสลกัไว้ พระเยซูทรงเรยีกใหท้ตูสวรรคน์ำามงกฎุมาให ้เมือ่
ได้รบัแลว้พระองคผ์ูโ้สภาจะใชพ้ระหตัถข์วา สวมมงกฎุนัน้ทีศ่รีษะของผูช้อบธรรม
ทั้งหลาย - Early Writings, 288 (1858). LDE 281.4

ทีท่ะเลแกว้ ผู้ชอบธรรม 144,000 คนยนืเรยีงเปน็รปูสีเ่หลีย่ม บางคนมมีงกฎุ
ทีเ่ปลง่ประกายมาก บางคนไม่สวา่งเทา่ มงกฎุของบางคนมดีวงดาวประดบัมากมาย 
ส่วนคนอื่นๆ มีไม่มาก ทุกคนพอใจกับมงกุฎของตน - Early Writings, 16, 17 
(1851). LDE 282.1

มงกุฎแห่งชีวิตจะเปล่งประกายมากหรือน้อย จะสว่างไหวด้วยดวงดาว
มากมายหรือประดับด้วยอัญมณีบ้าง ล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำาของเราเอง - The 
S.D.A. Bible Commentary 6:1105 (1895). LDE 282.2

ไม่มีใครที่รอดสู่สวรรค์จะมีมงกุฎที่ไร้ดวงดาวประดับ หากท่านได้ขึ้นสวรรค์ 
ก็หมายความว่าบางคนที่สามารถเข้าสู่เมืองอันงดงามนั้นได้เกิดจากความช่วยเหลือ
ของท่าน - The Signs of the Times, June 6, (1892). LDE 282.3

ก่อนที่จะก้าวเข้าไปยังเมืองของพระเจ้านั้น พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบ
เครื่องหมายแห่งชัยชนะให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์และสวมเครื่องหมายแสดงถึง
ฐานันดรศักดิ์ให้แก่พวกเขา ขบวนอันน่าประทับใจต่างล้อมเป็นลานจัตุรัสรอบพระ
ราชาของพวกเขา ... พระหัตถ์ของพระองค์สวมมงกุฎแห่งสง่าราศีลงบนศีรษะของ
ผู้ที่มีชัยชนะ ... ในมือของทุกคนมีทางตาลแห่งชัยชนะและพิณเงางาม เมื่อทูต
สวรรค์ผู้บัญชาการเริ่มต้นบรรเลง ทุกคนจะดีดพิณด้วยความชำานาญ เสียงเพลงที่
ไพเราะนุม่นวลกด็งัออกมา ... สิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้ของบรรดาผูท้ีถ่กูไถใ่หร้อดแลว้นัน้
คอืเมอืงบรสิทุธิ ์พระเยซูทรงเปดิประตมุูกออกกวา้งและประชาชาตเิหลา่นัน้ทีไ่ดถ้อื
รักษาสัจธรรมตลอดมาเดินเข้าไป - GC 645, 646 (1911) (ปลายทางแห่งความ
หวัง หน้า 599) LDE 282.4
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มรดกของผู้ชอบธรรม

มุมมองหลากหลายเกี่ยวกับสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ที่นางเอเลน ไวท์ 
เห็นคอืความจรงิทีน่รินัดร ์นางเหน็สิง่ตา่งๆ ในสวรรคต์ามทีม่นษุยส์ามารถจะเขา้ใจ 
เหตเุพราะขอ้จำากดัด้านความเข้าใจและภาษาของมนษุย ์เราจงึไมส่ามารถจนิตนาการ
ภาพบรรยายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน “เพราะว่าเวลาน้ีเราเห็นสลัวๆ เหมือนดูใน
กระจก แต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่
เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 13:12)

ของประทานจากพระเจ้า 

พระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น ที่จะมอบใบผ่านทางสู่
แผ่นดินสวรรค์ให้กับเราได้ - Letter 6b, 1890. LDE 283.1

บทที่ 20



236 บทที่ยี่สิบ

ใจที่เย่อหยิ่งพยายามที่จะได้มาซึ่งความรอด แต่ทั้งกรรมสิทธิ์แห่งแผ่นดิน
สวรรคแ์ละคณุสมบตัขิองเราสำาหรบัแผ่นดินสวรรคน์ัน้อยูใ่นความชอบธรรมของพระ
คริสต์ - The Desire of Ages, 300 (1898) LDE 283.2

พระองค์ต้องกลายเป็นสมาชิกครอบครัวในโลก เพื่อเราจะได้เป็นสมาชิก
ครอบครัวในแผ่นดินสวรรค์ - The Desire of Ages, 638 (1898). LDE 283.3

มีกรรมสิทธิ์ครอบครองราชวังโอ่อ่าที่สุดในโลก ก็ไม่เท่าได้กรรมสิทธิ์ครอบ
ครองคฤหาสน์ที่พระเจ้าของเราทรงไปจัดเตรียม และคำาสรรเสริญใดๆ ในโลกก็ดี
ไม่เท่าพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอดที่มีต่อผู้รับใช้สัตย์ซื่อของพระองค์ว่า “ท่าน
ทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้
สำาหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก” - Christ’s Object Lessons, 374 
(1900). LDE 283.4

ทำ�ไมเร�จึงควรคิดถึงโลกในอน�คต 

พระเยซูทรงเล่าถึงแผ่นดินสวรรค์ และทรงทำาให้สายตาเราเห็นถึงสง่าราศี 
เพ่ือวา่ความเป็นนรินัดรน้ั์นจะไม่เลอืนลางไปจากความนกึคดิของเรา - The Signs 
of the Times, April 4, 1895. LDE 284.1

เมือ่ภาพความเปน็นรินัดรช์ดัแจง้เปน็จรงิในสายตาของเรา เรากจ็ะตระหนกั
อยู่เสมอในความคิดว่ากำาลังอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า ส่ิงนี้จะเป็นเกราะ
ป้องกันการรุกคืบของศัตรู เป็นกำาลัง เป็นความเชื่อมั่นและยกชูจิตวิญญาณขึ้นสูง
เหนือความหวาดกลัว เราจะสูดดมกลิ่นอายของสวรรค์ ไม่ใช่เชื้่อโรคร้ายของโลก 
... LDE 284.2

พระเยซูได้เสด็จมาสำาแดงภาพที่งดงามแห่งสวรรค์เพื่อให้ความนึกคิดของ
เราคุน้เคยกับสิง่นา่สนใจทัง้หลายทีอ่ยูเ่บือ้งบนและเปน็ประโยชนต์อ่เรา เพือ่จะได้
ทรงประดับห้องแหง่ความทรงจำาของเราดว้ยรปูภาพของสวรรคแ์ละความสวยงามที่
เป็นนิรันดร์ LDE 284.3

พระอาจารยผ์ูย้ิง่ใหญท่รงสำาแดงภาพของโลกอนาคตแกม่นษุย ์ทรงเปดิเผย
ให้เขาเห็นสวรรค์และทรัพย์สมบัติทั้งหลายในนั้นตามที่เขาจะสามารถรับรู้ได้...    
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ทรงสำาแดงความเป็นจริงของพระเจ้าและสวรรค์ หากพระองค์สามารถผูกความคิด
ของเราไว้กับชีวิตและความผาสุขในโลกหน้า แล้วเทียบกับความกังวลและไม่
แนน่อนทัง้หลายของโลกนี ้ความแตกตา่งอันสดุขัว้นีก้จ็ะประทบัตรงึอยูใ่นความคดิ 
ซึมซับเข้าในหัวใจ ในวิญญาณและในความเป็นอยู่ทั้งหมด - Our High      
Calling, 285, 286 (1890). LDE 284.4

แรงจูงใจของคริสเตียน

ไม่มีแรงจูงใจใดที่แกล่งกล้ากว่าหรือหน่วยงานใดที่มีอำานาจมากกว่าจะ
สามารถทำาการกอบกูน้ี้ได้ ลองคดิถงึรางวัลยิง่ใหญส่ำาหรบัการทำาในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ความ
เบิกบานหรรษาในสวรรค์ การเข้าร่วมสังคมกับเหล่าทูตสวรรค์ การได้สื่อสัมพันธ์
และเปน็ทีร่กัของพระเจา้และของพระบตุร การทีเ่ราจะไดร้บัความสามารถทัง้หมด
ที่ดีขึ้นและเพิ่มมากขึ้นตลอดชั่วนิรันดร สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นแรงจูงใจและกำาลังใจ
ใหเ้รามอบจติใจเพือ่การรบัใชด้ว้ยความรกัแดพ่ระผูส้รา้งและพระผูไ้ถข่องเราหรอื 
- ก้าวตามพระเยซูคริสต์ หน้า 17 LDE 285.1

ถ้าเราพบสันติสุขในพระเยซูและได้รับความรอด เราจะเป็นคนที่มีความสุข
ที่สุด โอ้ ในที่สุดก็ได้อยู่ในบ้านที่ซึ่งไม่มีความชั่วร้ายกร้ำากรายและผู้ที่เหน็ดเหนื่อย
ได้พักผ่อน - Letter 113, 1886. LDE 285.2

ขา้พเจ้าชอบมองทกุสิง่ทีส่วยงามในธรรมชาติในโลกนี ้ขา้พเจา้คดิวา่คงพอใจ
กับโลกนี้เป็นที่สุด เมื่อแวดล้อมไปด้วยสิ่งดีๆ มากมายของพระเจ้า หากเพียงโลก
ไม่เสื่อมไปด้วยผลของความบาป แต่เราจะมีแผ่นดินสวรรค์และโลกใหม่  ยอห์น
เห็นสิง่เหลา่น้ีในนมิิตศกัดิส์ทิธิ ์และกลา่วว่า “ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงดงัมาจากพระทีน่ัง่
ว่า แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขาทั้ง
หลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิตกับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา” (วิวรณ์ 21:3) โอ้ ช่างเป็นความหวังประเสริฐ เป็นอนาคต
ที่งดงาม - Letter 62, 1886. LDE 285.3
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สถ�นที่จริงแท้และจับต้องได้

ชา่งเปน็ความชืน่ชมยนิดมีากมายสำาหรบัสาวกทีรู่ว้า่พวกเขามเีพือ่นซึง่อยูบ่น
สวรรค์เพื่ออ้อนวอนแทนพวกเขา เมื่อพวกเขาเห็นพระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ มุม
มองและความคิดเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไป ก่อนหน้านี้พวก
เขาคิดว่าสวรรค์เป็นสถานที่ที่ไร้ขอบเขต เป็นที่อยู่ของวิญญาณที่จับต้องไม่ได้ แต่
ตอนนี้ความคิดเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ล้วนมีแต่พระเยซูผู้ซึ่งเขารักและเคารพกว่า
ใครๆ เป็นผู้ที่พวกเขาเคยสนทนาและเดินทางไปด้วยกัน เป็นผู้ที่พวกเขาคุ้นเคย 
แม้เวลาที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาแล้ว ... LDE 285.4

สำาหรับพวกเขาจากนี้ไปแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ที่ไม่มีอยู่จริง หรือไม่
อาจเข้าใจได้ หรือเป็นที่อยู่ของวิญญาณที่จับต้องไม่ได้ บัดนี้พวกเขาได้มองไปยัง
แผน่ดินสวรรคด่ั์งเชน่บา้นในอนาคตของพวกเขา ท่ีซึง่มบีา้นหลงัใหญท่ีพ่ระผูไ้ถซ่ึง่
เป็นที่รักของพวกเขาทรงจัดเตรียมไว้ให้ - The Spirit of Prophecy 3:262 
(1878). LDE 286.1

ความวติกกงัวลในเรือ่งการจดัหามรดกในอนาคตซึง่ดเูหมอืนเปน็เชงิวตัถมุาก
เกินไปนั้น ส่งผลให้คนมากมายทำาความจริงของการมองว่าเป็นบ้านของเรากลาย
เป็นเรือ่งของฝา่ยจติวญิญาณไปเลย พระครสิตป์ระทานความมัน่ใจใหแ้กส่าวกของ
พระองคว์า่ พระองคเ์สดจ็ไปเพือ่จดัเตรยีมคฤหาสนห์ลายแหง่ในพระนเิวศของพระ
บิดาให้แก่เขาทั้งหลาย - The Great Controversy, 674, 675 (1911). ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 627 LDE 286.2

ในโลกใหม่ ผู้ได้รับการไถ่จะทำางานและเพลิดเพลินกับสิ่งที่เคยนำาความสุข
มาสู่อาดัมและเอวาเมื่อครั้งเริ่มสร้างโลก พวกเขาจะใช้ชีวิตในสวนเอเดน ในไร่
สวนและท้องทุ่ง - Prophets and Kings, 730, 731 (c. 1914). LDE 286.3

รัศมีภ�พซึ่งเกินจะพรรณน�

ข้าพเจ้าเห็นความงามและรัศมีภาพมากมายของพระเยซู พระพักตร์ของ
พระองค์เจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวัน ฉลองของพระองค์ขาวยิ่งกว่าสีที่
ขาวที่สุด ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านอย่างไรดีถึงรัศมีภาพแห่งแผ่นดินสวรรค์ และ
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เหล่าทูตสวรรค์ที่งดงามกำาลังร้องเพลงและเล่นพิณสิบสาย! - Letter 3, 1851. 
LDE 286.4

สิ่งอัศจรรย์งดงามที่ข้าพเจ้าเห็นที่นั่น ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายได้ โอ้ แม้
ข้าพเจ้าสามารถพูดภาษาของคานาอันได้ ข้าพเจ้าก็คงจะบอกเล่าถึงความงามของ
โลกที่ดีกว่านี้ได้เพียงเล็กน้อย - Early Writings, 19 (1851). LDE 287.1

ภาษาของเราทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะพรรณนาถึงแผ่นดินสวรรค์ได้ ขณะที่
ภาพปรากฏข้ึนตอ่หน้าข้าพเจา้ ข้าพเจา้ตกอยูใ่นความประหลาดใจ ตราตรงึกบัความ
โดดเด่นของรัศมีภาพที่งดงามและดีเลิศ ข้าพเจ้าวางปากกาลงและร้องออกมาว่า 
“โอ้ ช่างเป็นความรัก! ความรักที่แสนอัศจรรย์!” ภาษาที่สูงส่งที่สุดก็ไม่อาจจะ
พรรณนาถึงความงามแห่งแผ่นดินสวรรค์หรือความรักของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งลึก
ซึ้งเกินกว่าจะหาสิ่งใดเปรียบได้ - Early Writings, 289 (1858). LDE 287.2

ภาษามนุษย์นั้นไม่เพียงพอที่จะบรรยายถึงบำาเหน็จของผู้ชอบธรรมได้ มี
เพียงผูท้ีเ่ห็นเทา่น้ันจงึจะเขา้ใจ สมองอันจำากดัของมนษุย์ไมส่ามารถหยัง่รูร้ศัมภีาพ
ของสวรรค์ของพระเจ้าได้ - The Great Controversy, 675 (1911). ปลาย
ทางแห่งความหวัง หน้า 627-628 LDE 287.3

ถ้าเราได้เห็นเมืองสวรรค์เพียงแค่ครั้งเดียว เราจะไม่มีวันปรารถนาที่จะอยู่
ในโลกนี้อีกเลย - The Signs of the Times, April 8, 1889. LDE 287.4

ลำ�ธ�ร เนินเข� และต้นไม้

ทีน่ีเ่รามองเหน็ตน้ไม้แหง่ชวิีตและพระทีน่ัง่ของพระเจา้ มแีมน่้ำาบรสิทุธิไ์หล
ออกมาจากพระทีน่ั่ง และทัง้สองฝ่ังของแม่น้ำามตีน้ไมแ้หง่ชวีติ บนฝัง่หนึง่ของแมน่้ำา
มลีำาต้นของตน้ไม้ตน้หน่ึง และอีกฝ่ังหน่ึงกมี็อีกลำาตน้หนึง่ ลำาตน้ทัง้สองบรสุิทธิ ์เปน็
ทองคำาสใีส ทแีรกขา้พเจา้คดิวา่ขา้พเจา้เหน็เปน็สองตน้ ขา้พเจา้มองดอูกีครัง้ และ
เห็นว่าทั้งสองต้นบรรจบกันเป็นต้นเดียวอยู่ข้างบน นั่นคือต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งอยู่ทั้ง
สองฝั่งของแม่น้ำาแห่งชีวิต กิ่งก้านของต้นโน้มลงมายังจุดที่เรายืนอยู่ ผลของต้นดู
งามยิ่ง ดูเหมือนสีทองผสมกับเงิน - Early Writings, 17 (1851). LDE 287.5
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ที่นั่นมีลำาธารหลายสายซึ่งไหลอยู่ชั่วนิรันดร์ ใสดั่งแก้ว และข้างลำาธารจะมี
ต้นไม้ที่โบกกิ่งไหวไปมาซึ่งทอดร่มเงาบนทางเดินที่ถูกจัดเตรียมไว้สำาหรับผู้ที่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรงไถใ่หร้อดแลว้ ทีน่ั่นมีพืน้ราบอนักวา้งใหญท่ีโ่คง้ขึน้ไปเปน็เนนิ
เขาอนังดงามและภเูขาของพระเจา้ยนืตระหงา่นอยูด่า้นหลงั บนพืน้ราบอนัสงบขา้ง
ธารน้ำาทีม่ชีวีติเหลา่นัน้ ประชากรของพระเจา้ซ่ึงแสวงหาและเดนิทางมาเนิน่นานจะ
ได้พบบ้านพักอาศัยที่นั่น - The Great Controversy, 675 (1911). ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 628 LDE 288.1

ดอกไม้ ผลไม้ และสัตว์ต่�งๆ  

ขา้พเจา้เหน็ทุง่อีกแหง่ซ่ึงเตม็ไปดว้ยดอกไมท้กุชนดิ และขณะทีข่า้พเจา้ถอน
ดอกไม้ขึ้นมา ข้าพเจ้าร้องออกมาว่า “ดอกไม้เหล่านี้จะไม่มีวันเหี่ยวแห้ง” ต่อมา
ข้าพเจ้ามองเห็นทุ่งที่มีหญ้าสูง งามตาเสียเหลือเกิน เป็นสีเขียวสดมีประกายระยิบ
ระยับเป็นสีเงินและสีทองขณะที่พลิ้วไหวอย่างสง่างามเพื่อเทิดพระสิริของพระเยซู
จอมราชันย์ แล้วเราก็เข้าไปยังทุ่งที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ทุกชนิด มีทั้งสิงโต ลูก
แกะ เสือดาว และหมาป่า ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เราเดินผ่านพวกมันไป 
พวกมันก็ตามมาอย่างสงบ LDE 288.2

แลว้เราก็เขา้ไปในปา่ไมแ้หง่หนึง่ ไมใ่ชป่า่ไมท้ีม่ดือมึครมึเหมอืนทีโ่ลกของ
เรา ไม่ ไม่ใช่เลย แต่สว่างและงดงามไปหมดทุกที่ กิ่งก้านของต้นไม้ไหวเอนไป
มา เราทั้งหมดร้องขึ้นว่า “เราจะอยู่อย่างปลอดภัยในธรรมชาติและนอนหลับในป่า
ไม้” เราเดินทางผ่านป่าไม้ไปเพราะกำาลังมุ่งไปยังภูเขาไซโอน ... LDE 288.3

ที่บนภูเขานั้นมีวิหารที่วิจิตรยิ่ง ... มีต้นไม้หลากชนิดรายล้อมวิหารประดับ
สถานที่ให้สวยงาม ต้นบอกซ์ ต้นสน ต้นเฟอร์ ต้นน้ำามัน ต้นเมอเทิล ต้นทับทิม 
และต้นมะเดื่อโค้งลงด้วยน้ำาหนักของผลของมัน สิ่งเหล่านี้ทำาให้สถานที่สวยงามไป
หมด.... LDE 289.1

และข้าพเจา้มองเหน็โตะ๊ทีท่ำาจากเงนิบรสิทุธิ ์มคีวามยาวหลายไมล ์แตส่ายตา
เราก็มองเห็นได้จนสุด ข้าพเจ้ามองเห็นผลของต้นไม้แห่งชีวิต มานา ผลอัลมอนด์ 
ผลมะเด่ือ ผลทบัทมิ ผลองุน่ และผลไม้อ่ืนๆ อีกหลายชนดิ ขา้พเจา้ขอรบัประทาน
ผลไม้นั้นจากพระเยซู - Early Writings, 18, 19 (1851). LDE 289.2
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คว�มแข็งแรงของวัยเย�ว์นิรันดร์ 

รูปร่างของทุกคนที่ออกมาจากหลุมฝังศพจะเหมือนกับเมื่อตอนที่เข้าไปใน
หลมุฝงัศพ อาดมัซ่ึงยนือยูใ่นทา่มกลางเหลา่คนทีถ่กูปลกุใหเ้ปน็ขึน้มาจากความตาย
นั้นมีรูปร่างสง่า สูงใหญ่และงดงาม เขามีรูปร่างเล็กกว่าพระบุตรของพระเจ้าเพียง
เล็กน้อย อาดัมจะมีลักษณะแตกต่างจากคนในยุคต่อๆ มาอย่างเห็นได้ชัด ในแง่นี้
ทำาให้เรามองเห็นถึงการถดถอยที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ทุกคนเป็นขึ้นมา
จากความตายด้วยความสดชื่นและความแข็งแรงของวัยหนุ่มสาว ... บรรดาผู้ที่ได้
รับการไถ่จากบาปจะกลับไปยังต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนที่สูญเสียไปนานแล้ว 
พวกเขาจะ “เติบใหญ่” ขึ้น (มาลาคี 4:2) จนมีขนาดความสูงเต็มบริบูรณ์ของเผ่า
พันธุ์มนุษย์ในความรุ่งโรจน์ของสมัยยุคแรกเริ่ม - The Great Controversy, 
644, 645 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 598 LDE 289.3

เมื่อครั้งที่อาดัมถูกสร้างขึ้นหากพระเจ้าไม่ได้ประทานกำาลังมากเป็นยี่สิบเท่า
ของคนในปัจจบุนั มนษุยท์กุวนันีท้ีมั่กชอบใชช้วีติฝา่ฝนืกฎแหง่ธรรมชาต ิคงจะสญู
พันธุ์ไปสิ้นแล้ว  - Testimonies for the Church 3:138 (1872). LDE 289.4

ไมม่ผู้ีใดตอ้งการหรอือยากพกัผ่อน การทำาตามพระประสงคข์องพระเจา้หรอื
การถวายสรรเสริญพระนามของพระองค์ไม่สร้างความเหน็ดเหนื่อย เราจะรู้สึกถึง
ความสดชื่นของยามเช้าตลอดไปและจะอยู่ห่างไกลตลอดไปจากช่วงเวลาท้ายของ
วนั ... การแสวงหาความรูจ้ะไมท่ำาใหส้มองอ่อนเปลีย้หรอืใชพ้ลงังานไปจนหมดสิน้ 
- The Great Controversy, 676, 677 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 
629, 630 LDE 290.1

แผ่นดินสวรรค์มีแต่สุขภาพที่ดี - Testimonies for the Church 3:172 
(1872). LDE 290.2

คว�มสุขซึ่งรับประกันได้

พระเยซูทรงเผยความจริงเรื่องชีวิตในอนาคตว่า “เมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจาก
ความตายนั้น พวกเขาจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก แต่จะเป็น
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เหมือนทูตในฟ้าสวรรค์” (มัทธิว 22:30) - The Desire of Ages, 605 (1898). 
LDE 290.3

ทุกวันนี้มีคนที่เชื่อว่าจะมีการแต่งงาน และมีลูกกันในโลกใหม่ แต่ผู้ที่เชื่อ
ในพระวจนะไมอ่าจรบัหลกัคำาสอนเชน่นัน้ได ้ ความเชือ่ทีว่า่เดก็ๆ จะเกดิมาในโลก
ใหม่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “ถ้อยคำาแห่งคำาพยากรณ์ที่แน่นอน” ... LDE 290.4

เปน็การยโสทีจ่ะหมกมุ่นอยูใ่นข้อสมมตแิละทฤษฏเีกีย่วกบัเรือ่งทีพ่ระเจา้ไม่
ได้ทรงเผยให้เรารู้ในพระวจนะของพระองค์ เราไม่จำาเป็นต้องคาดเดาว่าสภาพใน
อนาคตของเราจะเปน็อยา่งไร - Selected Messages 1:172, 173 (1904). LDE 290.5

คนงานของพระเจา้ไม่ควรใชเ้วลาไปกบัการคาดเดาวา่โลกใหมจ่ะมสีภาพเป็น
อย่างไร เป็นการยโสที่จะหมกมุ่นอยู่ในข้อสมมติและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้า
ไม่ได้ทรงเผยให้เรารู้ พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีความสุข
ในอนาคต เราไม่มีหน้าที่ต้องคาดเดาว่าพระองค์ทรงมีแผนการอย่างไรสำาหรับเรา 
หรือกะเกณฑ์สภาพในอนาคตจากสภาพที่เป็นอยู่ในชีวิตนี้ - Gospel Workers, 
314 (1904). LDE 290.6

ตัวตนของผู้ที่ได้รับก�รไถ่จะเป็นดังเดิม

การฟืน้พระชนม์ของพระเยซูคอืแม่แบบของการฟืน้คนืชวีติของทกุคนทีน่อน
หลับในพระองค์ พระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นพระชนม์ ลักษณะท่าทาง 
การพูดจาของพระองค์ ล้วนเป็นท่ีคุ้นเคยต่อสาวก คนเหล่านั้นซึ่งนอนหลับในพระ
เยซูจะฟื้นขึ้นอีกครั้งเหมือนทีพ่ระองค์ทรงฟื้นจากความตาย เราจะจำาเพื่อนของเรา
ได้เช่นเดียวกับที่เหล่าสาวกจำาพระเยซูได้ พวกเขาอาจจะเคยพิการ เป็นโรค หรือ
เคยเสียโฉมในชีวิตมตะนี้ แต่เมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นพวกเขาจะมีสุขภาพและรูปร่างที่
สมบรูณ ์และแมจ้ะมีรา่งกายทีส่ง่างามตวัตนของพวกเขาจะคงไวเ้หมอืนเดมิ - The 
Desire of Ages, 804 (1898). LDE 291.1

รูปร่างเดิมจะกลบัเป็นขึ้นมา แต่จะปราศจากโรคและความผิดปกติทกุอยา่ง 
มชีวีติขึน้อกีครัง้ มลีกัษณะเฉพาะตวัเหมอืนเดมิ ดงันัน้เพือ่นจะจำาเพือ่นได ้- The 
S.D.A. Bible Commentary 6:1093 (1900). LDE 291.2
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ที่นั่นเราจะรู้เหมือนกับที่เราเป็นที่รู้จัก ที่นั่นความรักและความเมตตาซึ่ง
พระเจ้าได้ปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณจะเกิดผลอย่างแท้จริงและงดงามที่สุด           
-  Education, 306 (1903). LDE 291.3

ผิวที่เปล่งปลั่งและเสื้อคลุมที่สว่�งไสว

เมื่อพระหัตถ์ของพระผู้สร้างได้สร้างอาดัมนั้น เขามีความสูงมาก และมี
สดัสว่นทีพ่อดมีีรปูงาม เขามีความสงูมากกว่ามนษุยท์ีอ่าศยัอยูบ่นโลกปจัจบุนัถงึกวา่
สองเท่า และมีสัดส่วนที่ดี รูปร่างภายนอกของเขาสมบูรณ์และงาม ผิวของเขาไม่
ได้ขาว หรือซีด แต่เปล่งปลั่งสะท้อนถึงความมีสุขภาพที่ดี เอวาไม่ได้สูงเท่ากับ  
อาดมั ศรีษะของเธอสงูกว่าไหลข่องเขาเลก็น้อย เธอดมูสีงา่เชน่กนั มสีดัสว่นสมบรูณ์
และสวยงามมาก - Spiritual Gifts 3:34 (1864). LDE 291.4

มนษุยท์ีป่ราศจากบาปคูน่ีมิ้ไดส้วมสิง่ใดปกปดิรา่งกาย แตม่แีสงรศัมปีกคลมุ
เขาไวเ้ชน่เดยีวกบัทตูสวรรค ์ตราบใดทีพ่วกเขายงัดำาเนนิชวีติโดยการเชือ่ฟงัพระเจา้ 
ความสว่างอันเป็นเสื้อคลุมนี้จะยังคงห่อหุ้มเขาอยู่เรื่อยไป - Patriarchs and 
Prophets, 45 (1890). LDE 292.1

ผู้ที่ไม่มีบาปทั้งสองคนไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำาขึ้น แต่พวกเขาถูกปกคลุม
ด้วยแสงสว่างและรัศมี อย่างที่บรรดาทูตสวรรค์สวมใส่ ตราบใดที่พวกเขาใช้ชีวิต
เชื่อฟังพระเจ้า เสื้อคลุมแห่งแสงสว่างนี้ก็จะปกคลุมเขาไว้ต่อไป 

คว�มสุขที่ได้พบกับครอบครัวของเร�ในแผ่นดินสวรรค์ 

เราเหน็เหลา่ทตูสวรรคผู้์บรวิารอยูต่รงดา้นหนึง่ของประตู และขณะทีเ่ราผา่น
เข้าไป พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอา
ราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำาหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก” พระองค์กำาลัง
บอกให้ทา่นมสีว่นรว่มในความชืน่ชมยนิดกีบัพระองค ์นัน่หมายความวา่อย่างไรหรอื 
ก็คือความสุขของผู้เป็นพ่อหลังจากที่ทำางานมาอย่างหนัก คือความสุขของผู้เป็นแม่
หลังจากที่เห็นรางวัลแห่งความทุ่มเทพยายาม นี่คือลูกๆ ของท่าน มงกุฎแห่งชีวิต
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ประดับอยู่บนศีรษะของพวกเขา - Child Guidance, 567, 568 (1895).      
LDE 292.2

ของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือพระคริสต์ ผู้ทรงมอบพระชนม์
ของพระองค์เองให้เรา ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าเราจะได้
ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพพบกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้งดงาม เพื่อพบกับคนที่เรารักและ
จำาใบหนา้ของพวกเขาได ้เพราะการเปน็เหมือนกบัพระครสิตไ์มไ่ดท้ำาใหห้นา้ตาของ
พวกเขาเปลีย่นไป แตจ่ะเปลีย่นใหมี้พระรศัมีเหมอืนพระพกัตรข์องพระองค ์ผูเ้ชือ่
ทุกคนที่เคยมีครอบครัวในโลกนี้ก็จะรู้จักกันและกันเม่ือไปถึงที่น่ัน - Selected 
Messages 3:316 (1898). LDE 292.3

คว�มรอดของเด็กท�รกและผู้ที่บกพร่องท�งปัญญ�

เมื่อเด็กทารกฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์จากพื้นผงคลีดิน พวกเขาจะโผบินไปสู่
อ้อมกอดของแม่ในทันที พวกเขาจะพบกันอีกครั้งและไม่จากกันอีก แต่เด็กเล็กๆ 
หลายคนไม่มีแม่อยู่ตรงนั้น เราฟังเพลงแห่งชัยชนะจากแม่ทั้งหลายอย่างปลื้มปีติ 
เหล่าทูตสวรรค์รับเอาเด็กๆ ที่ไม่มีแม่ไว้และนำาพวกเขาไปยังต้นไม้แห่งชีวิต        
- Selected Messages 2:260 (1858). LDE 293.1

บางคนตัง้คำาถามวา่เดก็เลก็ๆ ทีม่พีอ่แมเ่ปน็ผูเ้ชือ่นีจ้ะรอดไดห้รอืไม ่เพราะ
ว่าพวกเขาไม่ได้รับการทดสอบลักษณะนิสัยและทุกคนจะต้องถูกทดสอบ ซึ่งการ
ทดลองคือเครื่องกำาหนดคุณลักษณะนิสัย มีคนถามขึ้นว่า “เด็กเล็กๆ จะถูกทดสอบ
และผจญการทดลองเช่นนี้ได้อย่างไร” ข้าพเจ้าตอบว่าความเชื่อของพ่อแม่นั้นนั้น
แหละที่ทำาให้เด็กๆ รอด เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงนำาการพิพากษามายัง
บุตรหัวปีของชาวอียิปต์ ... LDE 293.2

ส่วนลูกๆ ของผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจะรอดหรือไม่นั้นเราไม่สามารถบอก
ได้ เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงให้เรารู้ถึงพระประสงค์ในเรื่องนี้ จึงควรละเรื่องนี้ไว้
ให้กับพระองค์และอยู่กับความจริงที่ทรงให้เราเข้าใจในพระคำาของพระองค์        
- Selected Messages 3:313-315 (1885). LDE 293.3
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ลองพิจารณาดูกรณีของน้อง ก. ท่านเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนน้ีและ
เวทนากับความไร้เดียงสาของเขา เขาไม่รู้จักว่าอะไรคือความบาป พระคุณของ
พระเจ้าจะขจดัความผดิปกติทางกรรมพันธุ์รวมทั้งความผิดปกติทางปัญญาที่เขาได้
รบัทอดมาทัง้หมด และเขาจะได้รบัมรดกทา่มกลางผูช้อบธรรมในแสงสวา่ง พระเจ้า
ทรงมเีหตุผลไว้ใหส้ำาหรบัทา่นแลว้ นอ้ง ก. อาจมรีะดบัปญัญาเทยีมเทา่เดก็คนหนึง่ 
แต่เขาก็มคีวามถอ่มและเชือ่ฟงัเชน่เดยีวกบัเดก็ - Manuscript Releases 8:210 
(1893). LDE 293.4

ร�งวัลสำ�หรับคุณแม่ผู้สัตย์ซื่อ

เมื่อการพิพากษาเริ่มขึ้น หนังสือต่างๆ ถูกเปิดออก เมื่อผู้พิพากษายิ่งใหญ่
ประกาศว่า “ดีแล้ว” และมงกุฎแห่งรัศมีภาพนิรันดร์สวมลงบนหน้าผากของผู้มี
ชัยชนะ หลายคนจะชูมงกุฎขึ้นท่ามกลางสายตาของทั้งจักรวาลแล้วหันไปยังคุณแม่
ของพวกเขา กล่าวว่า “ท่านทำาให้ข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าในวันนี้โดยพระคุณของ
พระเจ้า คำาสอนและคำาอธิษฐานของท่านทำาให้ข้าพเจ้าได้รับความรอดนิรันดร์”   
-  Messages to Young People, 330 (1881). LDE 294.1

เหลา่ทตูสวรรคข์องพระเจา้จารกึชือ่ของบรรดาผูเ้ปน็แมท่ีพ่ยายามนำาพาลกูๆ
ของตนมายังพระเยซูคริสต์ - Child Guidance, 568 (1895). LDE 294.2

ร�งวัลของผู้ที่นำ�พ�ผู้คนม�ห�พระเจ้�

เมื่อผู้ได้รับการไถ่อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า วิญญาณอันล้ำาค่าเหล่านี้จะขาน
ตอบชือ่ของตน พวกเขาอยูต่รงนัน้ไดก้เ็พราะความสตัย์ซือ่ ความพากเพยีรพยายาม
ที่มีต่อพวกเขา อีกทั้งคำาโน้มน้าวอ้อนวอนอย่างจริงจังให้พวกเขาเข้าลี้ภัยในพระ
ผู้ทรงเป็นป้อมแข็งแกร่ง ดังนั้นบรรดาผู้ที่ทำางานร่วมกับพระเจ้าในโลกนี้จะได้รับ
รางวัล - Testimonies for the Church 8:196, 197 (1904). LDE 294.3

เมือ่ประตขูองเมืองอันสวยงามบนทีส่งูนัน้เปดิออกคลีใ่หเ้หน็บานพบัทอแสง
ระยิบระยับ บรรดาประชาชาติซึ่งรักษาความจริงไว้จะเข้าไป มงกุฎแห่งสง่าราศีจะ
สวมลงบนศีรษะของพวกเขา แล้วพวกเขาจะเทิดพระเกียรติ รัศมีภาพและความ
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ยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า ในเวลานั้นบางคนจะมาหาท่านและกล่าวว่า “ถ้าคุณไม่ได้พูด
กับฉันด้วยถ้อยคำาเปี่ยมเมตตา ถ้าคุณไม่ได้หลั่งน้ำาตาอธิษฐานอ้อนวอนด้วยความ
เพียรพยายามแล้ว ฉันคงจะไม่มีวันได้เห็นองค์จอมกษัตริย์ผู้งามเลิศ” ช่างเป็น
รางวัลที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้! คำาเยิรยอของมนุษย์ในชีวิตที่แสนสั้นบนโลกใบนี้ ช่าง
ไม่อาจเปรียบได้กับรางวัลที่เหลือคณานับซึ่งรอคอยผู้สัตย์ซื่ออยู่ในอนาคต น่ันคือ
ชีวิตนิรันดร์ - Words of Encouragement to Self-supporting              
Workers (Ph 113), 16 (1909). LDE 294.4

นิสัยของเร�จะไม่เปลี่ยนแปลง

ถา้ทา่นจะเปน็ผู้ชอบธรรมในแผ่นดนิสวรรค ์ทา่นตอ้งเปน็ผูช้อบธรรมในโลก
ก่อน อุปนิสัยที่ท่านปลูกสร้างในชีวิตนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความตายหรือการ
ฟ้ืนคืนชีวิต ท่านจะฟื้นขึ้นจากหลุมฝังศพด้วยอุปนิสัยเดิมที่ท่านเคยแสดงออกใน
บ้านและในสังคมของท่าน พระเยซูจะไม่เปลี่ยนอุปนิสัยให้ในวันที่พระองค์เสด็จ
มา การเปลี่ยนแปลงจะต้องกระทำาตั้งแต่ตอนนี้ ชีวิตในแต่ละวันคือเครื่องกำาหนด
ชะตากรรมของเรา ข้อบกพร่องในนิสัยจะต้องรับการเปลี่ยนใหม่และเอาชนะด้วย
พระคุณของพระคริสต์และอุปนิสัยที่ดีจะต้องถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาแห่งพระคุณน้ี 
เพื่อเราจะได้เหมาะสมสำาหรับสวรรค์เบื้องบน - Manuscript Releases 13:82 
(1891). LDE 295.1

บรรย�ก�ศแห่งคว�มรักและสันติสุขในสวรรค์

สันติสุขและความกลมเกลียวในแผ่นดินสวรรค์จะไม่ถูกทำาให้มัวหมองไป
เพราะคนที่หยาบคายหรือไร้เมตตา - Testimonies for the Church 8:140 
(1904). LDE 295.2

ทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์ประเสริฐและสูงส่ง ทุกคนใส่ใจและคำานึงถึงความ
สุขของผู้อื่น ไม่มีใครคอยมุ่งหมายหาความพอใจให้ตัวเอง ชาวสวรรค์จะมีความ
ชืน่ชมยนิดเีปน็ทีส่ดุเมือ่เหน็คนทีอ่ยูร่อบขา้งมคีวามสขุ -  Testimonies for the 
Church 2:239 (1869). LDE 296.1
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ขา้พเจ้าเหมือนไดอ้ยูใ่นทีซ่ึ่งมีแตส่นัตสิขุ ทีซ่ึง่พายแุหง่ความขดัแยง้ของโลก
นี้ไม่อาจย่างกรายเข้ามาได้ - แผ่นดินสวรรค์ อาณาจักรแห่งความชอบธรรม ที่
อาศัยของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมพร คนนับแสนนับล้านใช้ชีวิตเดิน
เหินไปมาอย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ และกำาลังสรรเสริญพระเจ้า
กับพระเมษโปดกผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ LDE 296.2

เสยีงของพวกเขาประสานเขา้กนัอยา่งสมบรูณแ์บบ พวกเขาไมเ่คยทำาผดิตอ่
กัน บรรดาเจ้าแหง่สวรรค ์ผู้ครอบครองอาณาจักรอนัย่ิงใหญแ่หง่นี ้รงัแตจ่ะแขง่ขนั
กันในความดี แสวงหาความสุขและความพอใจให้กันและกัน ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นั่น
คอืผูท้ีค่ดิถึงตนเองนอ้ยทีส่ดุ และผูท้ีเ่ลก็นอ้ยทีส่ดุคอืผูม้คีวามสำานกึในพระคณุและ
มั่งคั่งในความรักมากที่สุด LDE 296.3

ไม่มีสิ่งผิดใดๆ มาบดบังความคิด ความจริงและความรู้ที่ชัดเจน หนักแน่น
และสมบรูณแ์บบได้ขับไลค่วามสงสยัทัง้หมดออกไป ไมม่หีมอกมดืแหง่ความเคลอืบ
แคลงทีอ่าจทอดเงาอันชัว่รา้ยลงบนพลเมืองผู้มคีวามสุขเหล่านีไ้ด ้ไมม่เีสียงของการ
โต้เถียงทำาลายสันติสุขที่หวานชื่นและไพบูลย์ในแผ่นดินสวรรค์ พลเมืองของแผ่น
ดินนั้นไม่รู้จักความเสียใจ ความเศร้าโศก และน้ำาตาอีกแล้ว ทุกคนกลมเกลียวกัน
แน่นแฟ้นในระบอบที่สมบูรณ์และมีความสุขที่ยิ่งยวด ... LDE 296.4

สวรรค์คือบ้านที่ซึ่งทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจ สะท้อนออกมาในทุกแววตา 
ความรักครอบครองที่แห่งนั้น ไม่มีซึ่งความระคายเคือง ความบาดหมาง หรือการ
โต้เถียงหรอืการฟาดฟนัดว้ยคำาพดู - Manuscript Releases 9:104, 105 (1882). 
LDE 296.5

ไม่มีก�รล่อลวงและไม่มีคว�มบ�ป 

ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วจะไม่เป็นเหตุให้เกิดการทดลองอีกต่อไป ไม่มีจอม
หลอกลวงอกีแลว้ ไม่มีแนวโน้มจะทำาความผิดอกีเลย -  Education, 302 (1903). 
LDE 297.1

ข้าพเจ้าได้ยินเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะจากบรรดาทูตสวรรค์และเหล่าผู้ชอบ
ธรรม ฟังดูเหมือนเครื่องดนตรีเป็นหมื่นชิ้น เพราะว่าพวกเขาจะไม่ต้องถูกซาตาน
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รบกวนและล่อลวงอีกต่อไป และเพราะว่าพลเมืองจากโลกอื่นก็รอดพ้นจากซาตาน
และการล่อลวงของมันเช่นกัน - The Story of Redemption, 416 (1858). 
LDE 297.2

อยู่ร่วมกับพระบิด�และพระบุตร

ประชากรของพระเจ้าได้รับ สิทธิพิเศษที่จะสนทนาอย่างเปิดเผยกับพระ
บดิาและพระบตุร ... เราจะเหน็พระองคต์วัตอ่ตวัโดยไมม่มีา่นขวางกัน้เลย - The 
Great Controversy, 676, 677 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 629   
LDE 297.3

เราจะได้อาศัยและมีความสุขกับแสงแห่งพระพักตร์อันสง่าของพระองค์ 
หัวใจของข้าพเจ้ากระโจนด้วยความชื่นบานกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า!                    
- In Heavenly Places, 352 (1856). LDE 297.4

สวรรค์คือที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ สถานที่น่ันจะไม่ใช่สวรรค์สำาหรับคนที่รัก
พระครสิตเ์ลย หากพระองคไ์มไ่ดส้ถติอยูท่ีน่ัน่ - Manuscript 41, 1897. LDE 297.5

ทีน่ัน่จะมคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิและเปีย่มดว้ยความรกัระหวา่งพระเจา้กบัผู้
ชอบธรรมที่ฟื้นจากความตาย - The Desire of Ages, 606 (1898). LDE 297.6

เราจะวางมงกุฎซึ่งพระองค์ทรงสวมบนศีรษะของเราไว้ที่แทบพระบาทของ
พระผูไ้ถ ่และดว้ยพิณทอง เราจะทำาใหท้ัง้สวรรคก์อ้งกังวานดว้ยเสยีงเพลงสรรเสรญิ
แด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง - Testimonies for the Church 8:254 
(1904). LDE 297.7

ถ้าในช่วงชีวิตนี้ พวกเขาภักดีต่อพระเจ้า ท้ายที่สุดพวกเขาจะ “เห็นพระ
พักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลาย” 
(ววิรณ์ 22:4) แลว้ความสขุแหง่สวรรคจ์ะเปน็อะไรไดถ้า้ไมใ่ชก่ารไดเ้หน็พระพกัตร์
ของพระเจ้า ความยินดีใดจะยิ่งใหญ่กว่านี้ที่คนบาปซึ่งได้รับการช่วยให้รอดโดย
พระคุณของพระคริสต์จะได้มองไปยังพระพักตร์ของพระเจ้าและรับรู้ว่าพระองค์
ทรงเป็นพระบิดาของเขา - Testimonies for the Church 8:268 (1904). 
LDE 298.1
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สังสรรค์ร่วมกันกับเหล่�ทูตสวรรค์กับผู้ที่สัตย์ซื่อในทุกสมัย

ผูท้ีไ่ดร้บัการไถท่กุคนจะเขา้ใจถงึงานทีท่ตูสวรรคก์ระทำาในชวีติของเขา ทตู
สวรรค์ผู้ซึ่งคุ้มครองเขาตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ซึ่งเฝ้าดูย่างก้าวและคุ้มกันศีรษะของเขา
ในวันที่มีภัยอันตราย ทูตสวรรค์ผู้ซึ่งอยู่กับเขาในหุบเขาเงาแห่งความตาย ผู้ซึ่งชี้
จุดที่เขาจะพักผ่อน เป็นบุคคลแรกที่จะต้อนรับเขาในวันแห่งการฟ้ืนคืนชีวิต จะ
เป็นอย่างไรหนอเมื่อได้สนทนากับท่านและเรียนรู้ถึงเรื่องราวการทรงช่วยในชีวิต
ของแต่ละคน และการที่สวรรค์ร่วมทำางานทุกอย่างกับมวลมนุษย์ - Education, 
305 (1903). LDE 298.2

บรรดาทูตสวรรค์ได้เข้ามาช่วยปกป้องคุ้มภัยจากอันตรายมากมายทั้งที่มอง
เห็นและมองไม่เห็น แต่เราจะไม่มีวันรู้จนกระทัง่เมื่อได้เข้าสูช่ีวตินริันดร์ เราจงึจะ
มองเห็นการทรงช่วยของพระเจ้า - The Desire of Ages, 240 (1898).          
LDE 298.3

ความรักและความเหน็ใจทีพ่ระเจา้เองทรงปลกูฝงัลงในจติวญิญาณจะไดพ้บ
กับการฝึกฝนอย่างแท้จริงและหวานชื่นที่สุด การสนทนาอันบริสุทธิ์กับสิ่งมีชีวิตที่
ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย ชวิีตทางสงัคมซึง่เปน็อันหนึง่อนัเดยีวกนักบัทตูสวรรคผ์ูป้ระเสรฐิ
และกับเหล่าผู้ซื่อสัตย์จากตลอดทุกยุคซึ่งได้ชำาระเส้ือคลุมของพวกเขาและทำาให้
ขาวด้วยพระโลหติของพระเมษโปดก ความสมัพนัธอ์นัศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ชือ่ม “ทกุตระกลู
ในสวรรคแ์ละบนแผน่ดนิโลก” (เอเฟซัส 3:15) สิง่เหลา่นีป้ระกอบกนัขึน้เปน็ความ
สุขของผู้ที่ถูกไถ่จากบาป - The Great Controversy, 677 (1911). ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 629 LDE 298.4

คำ�พย�นสำ�หรับทั้งจักรว�ลและสวรรค์เบื้องบน

 “บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา” 
(มทัธวิ 20:28) งานของพระครสิตบ์นโลกคอืงานของพระองคท์ีเ่บือ้งบน และรางวลั
ของเราสำาหรบัการทำางานกบัพระองคใ์นโลกนี ้คอืฤทธิอ์ำานาจทีย่ิง่ใหญก่วา่และเปน็
โอกาสทีม่ากขึน้ในการทำางานกบัพระองคใ์นโลกทีจ่ะมาถงึ “พวกเจา้เปน็สกัขพียาน
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ของเรา เราคือพระเจ้า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ” (อิสยาห์ 43:12) นี่คือสิ่งที่
เราจะเป็นในนิรันดร์กาลด้วย LDE 299.1

สงครามแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ทีพ่ระองค์ทรงยอมให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง
หลายชั่วอายุคนคืออะไร ทำาไมซาตานจึงไม่ถูกทำาลายเมื่อครั้งที่เขาก่อการกบฏ นั่น
ก็เพื่อทั้งจักรวาลจะได้มั่นใจในความยุติธรรมของพระเจ้าในการจัดการกับความชั่ว
ร้าย เพื่อว่าความบาปจะเป็นที่ประณามตลอดไป แผนการทรงไถ่ให้รอดนั้นมีความ
สูงส่งและลึกซึ้งมากจนแม้แต่ความเป็นนิรันดร์เองก็ไม่อาจเอื้อมไปถึงได้ เป็นที่น่า
พิศวงแม้เหล่าทูตสวรรค์ก็ปรารถนาจะเข้าใจ บรรดาทุกชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้าง มี
เพียงผู้ได้รับการไถ่เท่านั้นที่มีประสบการณ์การต่อสู้กับความบาป พวกเขาทำางาน
ร่วมกับพระคริสต์และเข้าร่วมในความทุกข์กับพระองค์อย่างที่เหล่าทูตสวรรค์ก็ไม่
เคยมาก่อน ฉะนั้นแล้วพวกเขาจะไม่มีเรื่องราวคำาพยานเกี่ยวการทรงไถ่ให้รอดที่มี
ค่าพอจะเล่าให้ทูตสวรรค์ฟังเลยหรือ - Education, 308 (1903). LDE 299.2

สรรเสริญพระเจ้�ด้วยเสียงดนตรีอันมีท่วงทำ�นองที่ไพเร�ะยิ่ง

จะมีเสียงดนตรีและเสียงเพลงที่นั่น เป็นดนตรีและบทเพลงที่สงวนไว้
จำาเพาะพระเจ้า ไม่มีหูของมนุษย์คนใดเคยได้ยินหรือความคิดที่จะเข้าใจได้ ...    
LDE 300.1

บทเพลงซึง่บรรดาผู้ไดร้บัความรอดจะขับร้อง คอืบทเพลงแหง่ประสบการณ์
ของพวกเขา จะประกาศรัศมีภาพของพระเจ้าว่า “พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 
พระราชกิจของพระองคย์ิง่ใหญแ่ละอัศจรรย ์ขา้แตอ่งคพ์ระมหากษตัรย์ิของบรรดา
ประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค์ยุติธรรมและสัตย์จริง ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจา้ มใีครบา้งไมเ่กรงกลวัพระองค ์และไม่ถวายพระเกียรตแิดพ่ระนามของพระองค ์
เพราะพระองคผู้์เดยีวทรงเปน็ผูบ้รสิทุธิ”์ (วิวรณ ์15:3,4) - Education, 307-309 
(1903). LDE 300.2

มีทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ท่านเป็นผู้นำาเสมอ เป็นบุคคลแรกที่หยิบพิณขึ้นมาดีด 
แลว้ทัง้หมดก็รว่มกนับรรเลงเพลงสวรรคอั์นงดงามและไพเราะ ไมส่ามารถบรรยาย
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ได้ เป็นท่วงทำานองแห่งวิมานอันบริสุทธิ์ - Testimonies For The Church 
1:146 (1857). LDE 300.3

พระองค์จะทรงประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศไม่ใช่ดั่งบุรุษผู้โศกเศร้าแต่
เป็นกษัตริยผู้์งามสง่าและมีชยัชนะ ขณะทีช่าวฮบีรรูอ้งฮาเลลูยาและชาวตา่งชาตริอ้ง
โฮซันนาผสานกัน เสียงโห่ร้องของบรรดาผู้ได้รับการไถ่จะดังขึ้นก้องกังวานว่า จง
น้องถวายมงกุฎแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า -  The Desire of Ages, 830 (1898). 
LDE 300.4

ค้นห�ขุมทรัพย์แห่งจักรว�ล

ณ ทีน่ั่น เม่ือผ้าทีก่ัน้ไม่ใหส้ายตาเรามองเหน็ถกูนำาออกไป ตาของเราจะเหน็
โลกที่สวยงามซึ่งขณะนี้เราเห็นเพียงเศษเสี้ยวผ่านกล้องจุลทรรศน์ เรามองสำารวจ
ออกไปในท้องฟ้าทุกวันนี้ผ่านกล้องโทรทรรศน์ เมื่อคราบแห่งความบาปถูกกำาจัด
เสีย ทั่วทั้งโลกจะปรากฏเป็น “ความงดงามขององค์เจ้านายพระเจ้าของเราทั้ง
หลาย” ช่างเป็นความรู้ที่จะเผยให้เราศึกษาค้นคว้า ที่นั่นนักศึกษาจะได้อ่านบันทึก
การทรงสร้างและไม่ต้องกังวลถึงกฎแห่งความบาปอีกแล้ว เขาจะฟังดนตรีของ
ธรรมชาติและจะไม่พบเสียงแห่งการคร่ำาครวญเศร้าโศกอีกเลย ... LDE 300.5

ขุมทรัพย์ทั้งปวงแห่งจักรวาลจะถูกเปิดออกให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าได้
ศกึษา เราจะปลาบปลืม้ทีจ่ะไดเ้ขา้สว่นในความชืน่ชมยนิดแีละปญัญาของบรรดาทตู
สวรรค ์เราจะแบง่ปนัขุมสมบตัทิีส่ะสมมาตลอดหลายยคุหลายสมยัจากการใครค่รวญ
ถึงฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า - Education, 303, 307 (1903). LDE 301.1

เมือ่ถูกความตายผกูมดัไวแ้ลว้ พวกเขาจงึบนิดว้ยปกีซึง่ไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ย
ไปยงัโลกทีไ่กลโพ้นออกไป ซ่ึงเปน็โลกทีต่วัสัน่ดว้ยความโศกเศรา้เมือ่เหน็ภาพความ
ทกุขโ์ศกเศรา้ของมนุษยแ์ละรอ้งเพลงแหง่ความชืน่ชมเมือ่ทราบขา่วของจิตวญิญาณ
ทีถู่กไถใ่หร้อดแลว้ ... พวกเขามองดว้ยสายตาทีไ่มพ่รา่มวัและเหน็รศัมภีาพของสิง่
ที่ถูกสร้างขึ้นมา คือดวงอาทิตย์และดวงดาวและระบบทั้งปวง ทุกอย่างอยู่ในลำาดับ
ที่ถูกกำาหนดไว้โคจรเป็นวงกลมรอบพระบัลลังก์ของพระเจ้า พระนามของพระเจ้า
จารึกอยู่ในทุกสิ่งนับตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุด และในทั้งหมดนั้น
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อำานาจของพระเจ้าจะปรากฏให้เห็นอย่างบริบูรณ์ - The Great Controversy, 
677, 678 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 630 LDE 301.2

ประวัติศ�สตร์อันศักดิ์สิทธิ์ได้รับก�รทบทวน

กลุ่มคนผู้ได้รับการไถ่ให้รอดจะสำารวจไปตามโลกต่างๆ พวกเขาจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่กับการค้นหาความล้ำาลึกแห่งการทรงไถ่ - The S.D.A. Bible            
Commentary 7:990 (1886). LDE 301.3

เรื่องราวแห่งการไถ่ให้รอดจะผลักดันหัวใจ ความคิด และถ้อยคำาของผู้ได้
รับการไถ่ตลอดทุกยุคร่ำาไป พวกเขาจะเข้าใจความจริงซึ่งพระคริสต์ทรงปรารถนา
จะเปิดเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ แต่พวกเขาไม่มีความเชื่อพอที่จะเข้าใจ มุม
มองใหม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบและรัศมีภาพของพระคริสต์จะปรากฏให้เห็น
เปน็นจิ เจา้ของบา้นผู้สตัยซ่ื์อจะนำาทรพัยส์มบตัทิัง้เก่าและใหมข่องเขาออกมาตลอด
นิรันดร์ - Christ’s Object Lessons, 134 (1900). LDE 301.4

ความขัดแย้งยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกาลเวลาจะเริ่มต้นนั้น จะถูกเปิดเผยต่อ
หนา้เขา และจะสิน้สดุลงเม่ือสิน้สดุกาลเวลา ประวตัศิาสตรแ์ละจดุเริม่ตน้ของความ
บาป ทั้งผลของการหลอกลวงปลิ้นปล้อน รวมถึงความจริงซึ่งไม่เคยเอนเอียงออก
นอกลู่ มาถึงจุดสุดลงที่มีชัยเหนือความผิดทั้งปวง ... ทุกอย่างจะกระจ่างชัดแจ้ง 
ม่านซึ่งก้ันระหว่างโลกที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นจะถูกคลี่ออกและสิ่งอัศจรรย์
มากมายจะถูกเปิดเผย - Education, 304 (1903). LDE 302.1

แมค้วามโศกเศรา้ ความเจบ็ปวดและการทดลองในแผน่ดนิโลกจะสิน้สดุไป 
และสาเหตุที่ทำาให้เกิดสิ่งเหล่านี้จะถูกกำาจัดทิ้งไปแล้วก็ตาม ประชากรของพระเจ้า
จะได้รู้อย่างชัดเจนและมีความเข้าใจดีว่าราคาที่ต้องจ่ายไปเพื่อความรอดของพวก
เขานั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยสิ่งใด ... LDE 302.2

พระผูไ้ถข่องเราจะยงัคงมีเครือ่งหมายของการตรงึกางเขนตดิตวัอยูต่ลอดไป 
บาดแผลบนพระเศียรของพระองค์ ที่สีข้างของพระองค์ ที่พระหัตถ์และพระบาท
ของพระองค ์เป็นรอ่งรอยเดยีวของความโหดเหีย้มของบาปทียั่งคงเหลอือยู่ - The 
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Great Controversy, 651, 674 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 604, 
626 LDE 302.3

คว�มสับสนต่�งๆ ในชีวิตจะได้รับก�รอธิบ�ย

ความสับสนต่างๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจะได้รับการอธิบายให้เข้าใจ สิ่ง
ที่ดูเหมือนสับสน ผิดหวัง พ่ายแพ้ และล้มเหลว จะกลายเป็นความสมหวัง ความ
สำาเร็จ และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เราจะเห็นการทรงนำาของพระเจ้า - Education, 
305 (1903). LDE 302.4 

ที่นั่นพระเยซูจะทรงนำาเราไปข้างๆ ลำาธารแห่งชีวิตซึ่งไหลมาจากพระที่น่ัง
ของพระเจา้ และจะทรงอธบิายถงึการทีท่รงยอมใหเ้ราฟนัฝา่ความมดืในโลกนีเ้พือ่
อุปนิสัยของเราจะถูกขัดเกลาให้สมบูรณ์ - Testimonies for the Church 
8:254 (1904). LDE 303.1

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำาให้เราสงสัยในพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รับคำาตอบ
ในโลกใหม่ สิ่งที่ยากจะเข้าใจจะได้รับการอธิบาย ความเร้นลับแห่งพระคุณจะถูก
ไขออกต่อหน้าเรา ความคิดของเราอาจจะพบแต่เพียงความสับสนและการผิดคำา
สัญญา แต่เราจะมองเห็นแผนการที่สมบูรณ์และลงตัวได้อย่างงดงามที่สุด เราจะรู้
วา่ความรกัทีไ่มม่ทีีส่ิน้สดุนัน้อยูเ่หนอืประสบการณท์ีด่เูหมอืนจะเลวรา้ยทีส่ดุ ขณะที่
เราตระหนักถึงความรักความห่วงใยของพระองค์ผู้ซึ่งทำาให้ทุกสิ่งบังเกิดเพื่อการดี
ของเรานั้น เราจะปลาบปลื้มยินดีอย่างที่อธิบายเป็นคำาพูดไม่ได้และเต็มล้นไปด้วย
พระสิริ - Testimonies for the Church 9:286 (1909). LDE 303.2

ผลตอบแทนของก�รทำ�ดีทุกอย่�ง 

ทกุคนทีท่ำางานด้วยจติวิญญาณทีไ่ม่เหน็แก่ตัวจะเหน็ผลของการงานนัน้ ความ
สำาเรจ็ทีไ่ด้จากหลกัการทีถ่กูตอ้งและการกระทำาทีด่จีะปรากฏใหเ้หน็ บางส่ิงกป็รากฏ
ให้เราเห็นที่นี่ แต่ผลงานอันมีค่าที่สุดของโลกในชีวิตนี้ช่างปรากฏให้ผู้กระทำาเห็น
ไดน้อ้ยเสยีเหลอืเกนิ มีคนมากมายพักผ่อนไปกอ่นทีจ่ะรูถ้งึผลทีเ่กดิจากการตรากตรำา
ทำางานอยา่งไม่เหน็แกต่วัและไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย พอ่แมแ่ละครหูลายคนนอนหลบั
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ไปคิดว่างานที่ตนทำาตลอดชีวิตคงไร้ค่า พวกเขาไม่รู้ว่าความสัตย์ซื่อของพวกเขาก่อ
เกดิพระพรพรัง่พรไูมอ่าจปิดกัน้ไวไ้ด้ พวกเขาไดแ้ต่มองดดูว้ยความเชื่อวา่เด็กๆ ที่
เฝา้ฝกึฝนจะกลายเปน็พระพรและแรงบนัดาลใจใหกั้บเพือ่นๆ ของเขา และอทิธพิล
นั้นก็เกิดผลมากขึ้นพันเท่าทวีคูณ - LDE 303.3

คนงานมากมายป่าวประกาศเรื่องราวแห่งกำาลังใจ ความหวังและพลังให้แก่
โลก ถ้อยคำาซึ่งนำาพระพรไปยังหัวใจหลายดวงในดินแดนทุกแห่ง แต่ผลที่ได้คือ
ต้องโดดเดี่ยวและสับสนแทบไม่รู้อะไร พวกเขานำาของขวัญมาให้ รับแบกภาระไว้
และทำางานจนเสร็จ พวกเขาหว่านเมล็ดและเมื่อเสียชีวิตคนอื่นก็เก็บเกี่ยวผลแห่ง
พระพร พวกเขาปลกูตน้ไม้ซ่ึงคนอ่ืนไดร้บัประทานผล พวกเขาพอใจทีรู่ว้า่ไดท้ำางาน
เพื่อเตรียมตัวแทนข้ึนมาสำาหรับการดี สักวันหนึ่งผลของการทำางานทั้งหมดนี้จะ
ปรากฏให้เห็น - Education, 305, 306 (1903). LDE 304.1

คว�มชื่นชมยินดีของเร�จะเพิ่มม�กขึ้นๆ 

มีความลึกลับมากมายซ่อนอยู่ในแผนการทรงไถ่ ... เช่นที่พระบุตรของ
พระเจา้ทรงถอ่มลงเปน็เหมือนกบัมนุษยค์นหน่ึง ความรกัอนัอศัจรรยแ์ละความกรณุา
มากมายของพระบิดาที่ยอมสละพระบุตรของพระองค์ เรื่องเหล่านี้ทำาให้บรรดาทูต
สวรรค์ยังคงประหลาดใจอยู่ ... และสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการไถ่จะศึกษา
กันไปตลอดนิรันดร์ เมื่อพวกเขาใคร่ครวญถึงพระราชกิจของพระเจ้าในการทรง
สร้างและการทรงไถ่ พวกเขาจะรับรู้ความจริงใหม่ๆ ที่ทรงสำาแดงให้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยใจยนิดี ขณะทีพ่วกเขาเรยีนรูป้ญัญา ความรกั และฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ ความคิดของพวกเขาจะกว้างขึ้น และความสุขก็จะทวีขึ้นเรื่อยไป - 
Testimonies for the Church 5:702, 703 (1889). LDE 304.2

ในขณะที่เวลาแห่งนิรันดร์กาลแล่นผ่านไป จะเปิดเผยให้เห็นพระเจ้าและ
พระคริสต์ด้วยพระสิริที่เพิ่มมากขึ้นและงามสง่าอย่างอุดมมากขึ้น ในขณะที่ความรู้
เพิม่มากขึน้นัน้ ความรกัและความเคารพบชูาและความสขุกจ็ะเพิม่มากขึน้ดว้ยเชน่
กัน มนุษย์ยิ่งเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่าไรพวกเขาก็จะชื่นชมพระลักษณะของ
พระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยให้พวกเขาเห็นความไพบูลย์
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ของการทรงไถบ่าปและความสำาเรจ็อยา่งนา่อัศจรรยใ์จของความขดัแยง้ยิง่ใหญก่บั
ซาตานแล้ว จิตใจของผู้ที่ถูกไถ่ให้รอดแล้วจะสั่นรัวด้วยความภักดีอันแรงกล้าและ
ด้วยความสุขอันล้นเหลือมากยิ่งขึ้น พวกเขาดีดพิณทองคำา และเสียงของคนนับ
แสนๆ ล้านๆ ก็ร่วมกันเปล่งเสียงร้องสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่ - The Great  
Controversy, 678 (1911). ปลายทางแห่งความหวัง หน้า 630 LDE 305.1

คว�มเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีสิ้นสุด 

ฤทธิ์อำานาจทุกอย่างจะพัฒนาขึ้น ทุกความสามารถจะเพิ่มพูน การงานที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดจะดำาเนินไป ความปรารถนาอันแรงกล้าเป็นที่บรรลุ ความพยายามสูงส่ง
ที่สุดเกิดผลสำาเร็จ กระนั้นก็ยังมีที่สูงให้ไต่เต้าขึ้นไป สิ่งอัศจรรย์ใหม่ๆ ให้ชื่นชม 
ความจริงใหม่ๆ ให้เรียนรู้ มีสิ่งใหม่มากมายที่ต้องใช้พลังของร่างกาย ปัญญา และ
จิตวิญญาณ - Education, 307 (1903). LDE 305.2

ไม่ว่าเราจะมีความรู้เกี่ยวกับพระปัญญาของพระเจ้าและฤทธิ์อำานาจของ
พระองค์สักเพียงใด ก็ยังมีอะไรที่เหนือกว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด - The Review 
and Herald, September 14, 1886. LDE 305.3

ความรักที่บิดามีต่อลูกที่สืบทอดกันมาจากรุ่นแล้วรุ่นเล่าซึ่งแสดงออกมาทาง
ความรกัของมนษุย ์น้ำาพแุหง่ความเอ้ืออาทรทีอ่ยูใ่นจติใจของมนษุย ์เปรยีบดงัเชน่
ลำาธารสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต เมื่อเทียบกับความรัก
ของพระเจ้าซึ่งไม่มีขีดจำากัด ไม่มีถ้อยคำาใดจะอธิบายได้ ไม่มีข้อความใดที่สามารถ
พรรณนาได้ ท่านอาจใช้เวลาทุกๆ วันตรึกตรองไปตลอดชีวิต ท่านอาจค้นหาพระ
วจนะอยา่งขยนัขนัแขง็เพือ่จะเขา้ใจ ทา่นอาจรวบรวมทกุพลงัและความสามารถซึง่
พระเจ้าประทานแก่ท่านเพื่อจะเข้าใจถึงความรักและพระเมตตาของพระบิดาแห่ง
สรวงสวรรค ์แตแ่ลว้กย็งัมีสิง่ทีล่้ำาลกึกว่ามาก ท่านอาจศกึษาเกีย่วกบัความรกันัน้ดว้ย
เวลานานแสนนาน แตท่า่นกไ็ม่สามารถเขา้ใจถงึความยาว ความกวา้ง ความลกึและ
ความสงูของความรกัของพระเจา้ทีท่รงประทานพระบตุรของพระองคม์าส้ินพระชนม์
เพื่อโลกนี้ แม้แต่เวลาอันเป็นนิรันดร์ก็ไม่อาจทำาให้เข้าใจได้ทั้งหมด - Testimo-
nies for the Church 5:740. LDE 305.4
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ทั้งจักรว�ลประก�ศว่�พระเจ้�คือคว�มรัก

ความขัดแย้งยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว บาปและคนบาปไม่มีอีกต่อไป จักรวาล
ทัง้หมดสะอาดบริสทุธิ ์ชพีจรหน่ึงเดยีวแหง่ความปรองดองและความชืน่ชมยนิดเีตน้
ผา่นสรรพสิง่ทัง้ปวงทีไ่ดท้รงสรา้ง ชวีติและความสวา่งและความชืน่บานหลัง่ไหลมา
จากพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั่วทั้งห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขต จากอะตอมที่เล็ก
ที่สุดไปจนถึงโลกที่ใหญ่ที่สุดนั้น ทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ในความงามที่ไม่
ถูกเงามืดบดบังและความยินดีอันสมบูรณ์ของพวกเขา ต่างร่วมกันประกาศว่า 
พระเจ้าทรงเป็นความรัก - The Great Controversy, 678 (1911). ปลายทาง
แห่งความหวัง หน้า 631 LDE 306.1


